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Beste leden, Na de laatste algemene ledenvergadering, zijn er op bestuursvlak een 
paar wijzigingen doorgevoerd.
Onze voorzitster leverde haar bestuursfunctie in voor een nieuwe uitdaging op 
professioneel vlak. Waarin we haar veel voldoening toewensen, natuurlijk hopen we 
haar en haar viervoeters nog regelmatig op één of andere activiteit te mogen 
begroeten.
Een nieuw bestuurslid vervoegde onze rangen, Mw. Marie-Thérèse Cornelis, haar heten 
we van harte welkom. Dit hield wel in dat, ook al werd er maar één bestuurslid 
vervangen, er verschillende verschuivingen plaats vonden binnen het bestuur.
Wat wijzigt er niet:  onze 3 comissieleden:
     Ivo en Tinne  Website
     Karine   Puppybemiddeling en redactie
    onze fokcomissie:  Karien, Cilia en Carl
    onze penningmeester:  Greetje
Wat wijzigt er wel:    onze activiteitenverantwoordelijke:  Marie-Thérèse
    onze secretaris: Cilia
    onze voorzitter: Carl
Voor alle exacte info & (adres)gegevens kan u steeds terecht op pag. 2 van onze 
eurazine. Zo, dit wat betreft het min of meer officiële gedeelte van dit voorwoord.

De voorbije activiteiten werden goed bezocht.
Het WE in de Ardennen was een zeer aangenaam en prettig gebeuren dat bovenal door 
onze eurasiers uiterst gesmaakt werd.
Verder namen we met een delegatie deel aan de Jubileum clubmatch van onze Duitse 
collega’s van de EKW, waar we toch redelijk succesvol bleken met een 1°, 2° en 
4°plaats in de verschillende klassen.
Voor de schoolvakantie staat er nog een wandeling in Laarne gepland en als afsluiter 
van deze vakantie natuurlijk, einde augustus, onze BBQ, waarop we iedereen 
uitnodigen.

In April verscheen “De Eurasier” als 2) ras in de “Woef”. Hiervoor was vooraf wel onze 
deelname aan een echte fotoshoot gewenst, wat mooie kiekjes opleverde. Na het lezen 
van het artikel en bekijken van de foto’s kwam echter het grote werk. Het 
beantwoorden van de vele mails en telefoons, het ontvangen van al die 
geïnteresseerden die na het aanhoren van de eerste info (lang wachten en ver rijden) 
nog steeds een eurasier wilden. Ondertussen zijn de eerste pups voor dit jaar al bij de 
nieuwe gelukkige eigenaars.

Rest mij om iedereen een zonnige & zwoele zomer toe te wensen, met veel wandel en 
speelplezier voor iedereen       
            Jullie voorzitter
             Carl Smeyers
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WE ARDENNEN 2011
In Februari / Maart 2011 organiseren we weer een WE in de Ardennen.
Dit gebeurt buiten de krokusvakantie, dus één van de volgende WE: 

12/13-02  OF  19/20-02  OF  26/27-02  OF  19/20-03

Om tijdig een aangepaste locatie te kunnen vinden, is het nodig om nu reeds een 
idee te hebben van het aantal deelnemers.
Daarom zouden we willen vragen om bij intresse dit nu reeds te melden.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
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Datum Activiteit Plaats

09 / 05 / 2010 Wandeling Essene

13 / 06 / 2010 Wandeling Laarne

29 / 08 / 2010 Barbeque Axel ( NL )

26 / 09 / 2010 Zeehondenwandeling De Haan 

10 / 10 / 2010 Wandeling De Kempen

xx / 11 / 2010 Wandeling Limburg

xx / 02 / 2011 Verbroederingswandeling Ulvenhout  ( NL) 

xx / 02 / 2011 Kynologisch weekeinde Ardennen

xx / 03 / 2011
Algemene ledenvergadering

  Website         www.Eurasier.be

Heeft iemand nog ideeën of voelt hij/zij zich geroepen om
een leuke hondenactiviteit te organiseren, geef een seintje.
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We kregen als Belgische Eurasierclub de uitnodiging om deel te nemen aan het grote 
feest voor het 50-jarig jubileum ter ere van “De Eurasier”, dat georganiseerd was 
door onze Duitse zustervereniging, de “EKW”. Daar gingen we graag op in !!
Reeds lang op voorhand ( in Oktober) hadden we onze hotelkamers al gereserveerd.
“We” zijn Greetje en Serge, Cilia en Jack en Carl en Karine samen met Tchosan, 
Bjordi, Djentl, Alexa en Phoenix. 
Op vrijdag 23 april vertrokken we vroeg om daar op tijd te zijn, kwestie van de files 
te vermijden en om nog wat tijd te hebben om te wandelen na aankomst.
Er was voor het hele weekeinde een speciaal programma voorzien, we zouden ons zeker 
niet vervelen, dat was duidelijk !!
Na een relatief rustige autorit kwamen we aan in Alsfeld. 
Na de kamers geïnspecteerd te hebben zijn we een flinke uitloop wandeling gaan 
maken in de omgeving. S’avonds niet te laat in bed want we moesten vroeg op om op 
tijd  klaar te zijn voor de tentoonstelling. We moesten even rijden naar de Hallen want 
daar was “the place to be” ! Daar zou alles plaats vinden.
Er waren  100 eurasiers ingeschreven en daarvan waren er 4 van ons bij. Voor het 
begon kondigde ik aan dat de Belgen met de prijzen zouden gaan lopen, ze bekeken me 
met oogjes van, “tja het zal wel zijn ?!”
Onze veteraan Tchosan moest eerst in de ring en ja hoor, hij won toch wel zeker, de 
eerste beker was binnen. Plezant om zo te beginnen !!

De tweede die moest lopen was Alexa, de 
keurmeester Paul Silder liet ook echt iedereen 
heel veel lopen !  Alexa werd tweede.
De derde beker werd binnen gehaald door Djentl, 
hij moest in een grote groep reuen zichzelf 
bewijzen en dat deed hij dan ook ! Hij werd knap 
vierde !!!!  Bjordi viel dit keer niet in de prijzen,hij 
werd net iets te mager bevonden.
Er waren nog verschillende standen waar men 
hondenspeelgoed, eten, snacks en 
t-shirts kon kopen, koffiemokken kon laten maken 
met de foto van je hond, foto’s kon laten treken 
bij een echte fotograaf.
Ook voor de mens was er van alles te eten en te 
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drinken. De Duitse worst mocht natuurlijk niet 
ontbreken en ook om 16 uur de “Kaffee mit 
kuchen” was er te vinden. 
S’avonds was er dan het grote feestbuffet met 
randanimatie.
Wij, de Belgen kregen een tafel juist voor het 
podium; we zaten dus op de eerste rij om alles 
mee te maken. Dhr. Müller had een prachtige 
voorstelling gemaakt over de eurasier, vanaf het 
allereerste begin tot nu. Door middel van een 
mooi verhaal voorgelezen door Mw. Raatz 
kwamen mensen met de vlaggen van alle landen 
waar de eurasiers wonen samen met de honden in 
alle mogelijke kleuren op het podium tijdens de 
parade.  We werden ook erg verrast door een prachtig staaltje van doggydans  
uitgevoerd met een chow-chow en een eurasier.  Werkelijk prachtig !! Tijdens dit alles 
konden we de hele avond genieten van een heerlijk koud en warm buffet. 

S’avonds keerde iedereen dan ook 
tevreden terug naar het hotel voor 
een welverdiende nachtrust. 
Op zondag stond er s’morgens een 
voordracht over wolven op het 
programma. Dit werd erg duidelijk 
gebracht dmv. beelden en foto’s. 
We zijn er in ieder geval slimmer 
door geworden. Na de middag 
hebben we deel genomen aan een 
stadsbezoek met gids.
De oude binnenstad van Alsfeld is 

echt prachtig bewaard gebleven. Mochten jullie er in de buurt komen, het is een echte 
aanrader !!!  In de namiddag keerden iedereen dan stilletjes huiswaarts, het was de 
moeite om mee te maken !! Nog een dikke proficiat aan alle winnaars !!!
Belgie was goed vertegenwoordigd en ze zullen het geweten hebben !!
Karine 
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Foto’s   -   Foto’s   -   Foto’s   -   Foto’s   -   Foto’s

Ook u heeft ongetwijfeld leuke en mooie foto’s van uw hond!  Laat de andere clubleden 
meegenieten en stuur de foto elektronisch door (via e-mail) naar 
karine.smeyers@eurasier.be , eventueel begeleid door een verhaal(tje) of anekdote.  
Vermeld welke gegevens u erbij wenst (naam van de hond, leeftijd, eventueel de 
fokker, ...) en wellicht staat uw oogappel in een volgende uitgave van het Clubblad.
Let op de kopiesluitingsdata op pagina 3.

Phoenix Project Beoosten-Blij
in de waddenzee.

Aik vom der Kloster Lehnin
4 weken oud

mailto:karine.smeyers@eurasier.be
mailto:karine.smeyers@eurasier.be


Tilo Kieristinga                   EKW  HD-A PL-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Life en Hope 
Fieter de Fointjes
op de WOEF fotoshoot

Djentl von Pfingstborn 
en 
Phoenix Project Beoosten-Blij 
in de waddenzee.

Harte van de Rincaburcht 
met Bijou en Gefken
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Aanwezig: 12 Leden,  waarvan  12 stemgerechtigd.

Afgemeld: Mevr. K. De Hulster & Dhr. J. Dieleman
  Mevr. G. Gielis & Dhr. Franquet S.

1. Opening vergadering:
 De voorzitter opent om 13.15 u de ALV en heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring notulen ledenvergadering van 08/03/2009:
 De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2009:
 De secretaris brengt het jaarverslag, dit wordt zonder op- of aanmerkingen 
 goedgekeurd.

4. Ontheffing secretaris:
 De secretaris krijgt ontheffing voor zijn taken.

5. Voorziene activiteiten 2010:
 Wandelingen / Promenades :
 14 / 02 / 2010 Ulvenhout Wandeling / Promenade
 09 / 05 / 2010 Essene Wandeling / Promenade
 13 / 06 / 2010 Laarne Wandeling / Promenade
 26 / 09 / 2010 De Haan Zeehondenwandeling  / Promenade
 10 / 10 / 2010 Kempen Wandeling / Promenade
 xx / 11 / 2010 Limburg Wandeling / Promenade

 Vergaderingen / Assemblées :
 07 / 03 / 2010 Herselt Algemene Ledenvergadering / Assemblée    
   génerale
 Happenings :
 19-21 / 03 / 2010 Ardennen Kynologisch WE / WE Kynologique
 29 / 08 / 2010 Axel Barbecue / Barbeque

6. Verslag Kascontroleurs:
De kascontroleurs lezen hun verslag voor, en verlenen decharge aan de 
penningmeester.
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7. Financieel verslag 2009:

De secretaris brengt het financiële verslag, dit wordt zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd.

8. Begroting 2010
De secretaris brengt de begroting, deze wordt zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd.

9. Ontheffing Penningmeester:
 De penningmeester krijgt ontheffing voor zijn taken.

10.Benoeming nieuwe Kascontroleurs 2010:
 Effectief:Dhr. Jacky Roosenbroeck en Mevr. Helga Pellaers.
 Reserve:   Dhr. Michel Pellaers          en Mej.  Anneleen Van Belle.

11.Binnengekomen stukken en mededelingen:
  Kandidaatstelling Bestuur van Mevr. Marie-Thérèse Cornelis.
   Ontslagbrief Bestuur van Mevr. Miek Scheepers.
  
12.Rondvraag:
    Niets

13.Ontlasting der beheerders:
 De bestuursleden krijgen ontheffing voor hun taken.
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14.Verkiezing Bestuursleden:

 Een Kiescommissie wordt samengesteld: Dhr. Pascal Bourry, Mevr. Pellaers, 
             Dhr. Danny Kerschkamp.

  Kandidaat bestuurslid:     Mevr. Marie-Thérèse Cornelis.
  Zij wordt verkozen met   12 stemmen voor,  0 stemmen tegen en  0 stemmen    
  blanco.
     Herverkiezing bestuurslid:  Mevr. Cilia Van de Poel.
  Zij wordt verkozen met   12 stemmen voor,  0 stemmen tegen en  0 stemmen   
  blanco.
   Herverkiezing bestuurslid:  Dhr. Carl Smeyers.
  Hij wordt verkozen met   11 stemmen voor,  0 stemmen tegen en  1 stemmen   
  blanco.

 Nieuwe Bestuurssamenstelling vanaf 07 maart 2010:
  Voorzitter :  Dhr.  Carl Smeyers
  Secretaris :  Mevr. Cilia Van de Poel
  Penningmeester : Mevr. Greet Gielis
  Commissarissen : Mevr. Karien Dieleman
      Mevr. Marie-Thérèse Cornelis

15.Sluiting vergadering:
  De vergadering wordt door de voorzitter afgesloten om 13.45 u.

  Nieuwe leden

De Jaeghere Charlotte    Van den Eynde Filip
Vannesete Joost     Azou Nadine
Van Haexht Marc
Vermeuelen William     van de Steene Kathleen
Geysmans Marc      Buynsters Birgit
Dezeure Els      Bernaerts Kenny
Beckers Margo      Beckers Eddy 



17   Moppenpagina
Hond op de begrafenis
Bij een begrafenis loopt achter de lijkwagen een man met een hond.
Daarachter lopen nog eens 500 mannen. Vraagt een toeschouwer aan de man met de 
hond: “Wie wordt hier begraven ?”
“Mijn schoonmoeder” zegt de man, “En wat doet die hond er dan bij ?”
“Die heeft haar doodgebeten”.
“Och,” zegt de toeschouwer, “mag ik hem lenen ?”
Zegt de man, “achteraan aansluiten !”

Cleverste hondje
Vier werknemers zijn aan het discussiëren over hoe slim hun honden zijn.
De eerste, een ingenieur, zegt dat zijn hond wiskundige tekeningen kan maken. Zijn 
hond heet Pythagoras en hij heeft hem geleerd om papier te halen en een driehoek, 
een vierkant en en cirkel te tekenen. Dit doet de hond zonder problemen.
De tweede, een accountant, heeft zijn hond Balans genoemd. Hij heeft hem geleerd om 
een dozijn koekjes te halen, ze op tafel te leggen en te verdelen in stapeltjes van drie. 
De hond doet dit zonder problemen.
De derde, een chemicus, heeft zijn hond Maatglas genoemd. Zijn hond haalt een liter 
melk en schenkt precies 3/10 liter daarvan in een glas. De drie mannen zijn het erover 
eens dat hun honden alledrie even slim zijn.
Dan kijken ze naar de vierde, een vakbondslid, en vragen hem wat zijn hond kan doen. 
Deze heeft zijn hond Koffiepauze genoemd en zegt tegen hem: “Koffiepauze, laat die 
kerels een zien wat je kunt !” Koffiepauze rent naar de koekjes en vreet ze op, 
dondert het glas om en drinkt de melk op, schijt over het papier, neukt de andere drie 
honden, beweert dat hij zijn rug daarbij bezeerd heeft, gaat zijn beklag doen over 
slechte arbeidsomstandigheden en gaat ziek naar huis.

Windje
Er lopen twee honden over het strand. Zegt de ene: “lekker windje, hé ?”
“Nou en of “, zegt de andere, “zal ik er nog eentje laten ?”

Verdwaald
Twee honden zijn verdwaald in de woestijn. Dan gromt een van hen: “als we nou niet 
heel snel een boom tegenkomen, doe ik het in mijn broek . . . “
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Hoe leren honden gewenst en ongewenst gedrag.
DE  ERFELIJKHEID,DE INVLOED VAN DE SOCIALE OMGEVING,DE OPVOEDING 
EN HET INDIVIDUELE KARAKTER VAN DE HOND, deze eigenschappen moeten we 
goed in het achterhoofd houden.

Uw hond leert op basis van beloning. Gedrag dat beloond wordt,gaat uw hond 
herhalen,uw hond wil zich graag prettig voelen en om dat te bewerkstelligen probeert 
hij onprettige situaties en onprettige prikkels te vermijden. De menselijke manier van 
belonen en bestaffen is : HET CONDITIONERINGSLEREN. De hondse manier van 
bestraffen is bekend,maar HET BELONEN VAN GEWENST GEDRAG KOMT BIJ 
HONDEN NIET VOOR. Uw hond kan NIET ZELF uitmaken of gedrag wel of niet 
gewenst is. Voor hem geldt doodeenvoudig : het gedrag dat de baas beloont zal ik 
herhalen. Het menselijk belonen houdt ook in,wanneer de baas het VERKEERDE gedrag 
beloont ,de hond ook dit gedrag zal gaan herhalen : bv. U gaat naar de dierenarts en 
spreekt hem bemoedigd toe,zo laat u hem merken dat er iets niet in orde is. Uw hond 
zal hier nerveus op reageren,terwijl u hem blijft aaien en blijft aanmoedigen. Zo bent 
u bezig zijn ongewenst gedrag te belonen,met zowel uw stem als uw lichaam,de hond 
meent dat hij precies het gedrag vertoont dat u graag hebt.

NEGATIEVE AANDACHT IS OOK AANDACHT EN WERKT DUS UITEINDELIJK 
OOK BELONEND.

Belonen van het juiste gedrag wordt nog moeilijker als u beseft dat het leermoment 
van uw hond enorm kortstondig is. Leermoment wil zeggen,de hoeveelheid tijd die er 
verstrijkt tussen het geven van een beloning en het leereffect van die beloning. Bij 
onze huishond is het leermoment ZEER KORT. Hierdoor is het voor ons mensen 
ontzettend moeilijk om HET JUISTE GEDRAG OP HET JUISTE MOMENT TE 
BELONEN : bv. U geeft uw hond het bevel om te gaan zitten,na3 sec. zegt u 
“braaf”ondertussen kijkt uw hond de andere kant op … het gedrag dat u beloonde is 
niet ZIT MAAR HET NIET LETTEN OP DE BAAS!!!!! Of het belonen van angst en /of 
vluchtgedrag ,u loopt met de hond op straat aan de lijn en plotseling schrikt uw hond. 
Door zijn schrikreactie gaat hij sneller lopen en trekken. Onbewust versnelt u ook uw 
pas,door ONBEWUST uw tempo EVEN aan te passen aan het vluchtgedrag van uw hond 
heeft u zijn angstgedrag op een lichaamlijke manier beloond. Helaas is afleren van 
ongewenst gedrag moeilijker dan het (onbewust)aanleren van dat gedrag,maar het is 
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zeker niet onmogelijk. We spreken dan van het laten UITDOVEN VAN ONGEWENST 
GEDRAG. VOOR ZIJN JUISTE REACTIE IS UW HOND DUS VOLLEDIG 
AFHANKELIJK VAN HET JUISTE GEDRAG VAN ZIJN BAAS. Door al zijn 
gedragsuitingen naar de baas toe,vraagt uw hond om een reactie van die baas. Dit 
gedrag is tekenend voor zijn opvoedbaarheid. Om dit goed te doen,zult u de taal van 
uw hond moeten leren verstaan en een voor de hond verstaanbaar antwoord op leren 
geven. 

DE MANIER WAAROP ELKE HOND LEERT IS ONPRETTIGE DINGEN 
VERMIJDEN,WAARDOOR HIJ 
ZICH PRETTIG VOELT. Wilt u 
belonen,wees dan zo summier 
mogelijk met uw beloningen,bv. Een 
kriebeltje op zijn kop – mee mogen 
met de baas (volgen),spel,vrij mogen. 
Het hoeft dus zeker niet altijd een 
koekje te zijn. 

Waarom wilt uw hond leren :de 
motivatie.
Wat is de innerlijke prikkel voor uw 
hond waardoor hij uw leiderschap uitdaagt en in staat is om deze vervolgens te 
accepteren en u opnieuw uit te dagen? De basis van deze motivatie om te leren ligt in 
het sociale,het opvoedbare karakter van de hond, de behoefte onderdeel te zijn van 
een sociale hiërarchische structuur. Daarbij heeft hij altijd behoefte deze plaats te 
toetsen. Een echte roedelleider weet dit uitdagende gedrag altijd in ZIJN voordeel te 
gebruiken en bevestigt zijn ranghogere positie. De motivatie van de hond om te leren 
ligt in de doorlopende uitdaging van de rangordes voor zijn bevestiging, zijn veiligheid 
en zijn geborgenheid. Hij wil zeker weten dat de rangordes nog steeds zo zijn als ze 
horen te zijn :  BAAS IS RANGHOOGSTE - hond is ranglaagste.

Rangordes.
Het testen doet uw hond op tal van manieren :- aan de lijn trekken, - door u blaffend 
uit te dagen. Als de ranghogere ( de baas ) verkeerde antwoorden aan de hond 
(ranglagere )geeft,verlaagt hij zichzelf in rang,de hond zal allerlei vormen van 
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probleemgedrag en rangorde - ondermijnend gedrag gaan vertonen. Rangorde 
conflicten zijn niet alleen zichtbaar in de relatie tussen baas en hond,maar uiten zich 
ook in het vernielen en bevuilen van de bezittingen van de ranghogere. Hier wordt in 
hondentaal letterlijk het gezag aangevreten. Een uitdagende omgeving werkt op de 
motivatie van uw hond,bv. Door sneeuw,zelfs een oude hond verandert in een dartel 
lam,hij springt,rent en speelt. Dit is omdat de omgeving door de verandering allerlei 
nieuwe prikkels heeft die de hond motiveren en uitdagen erop te reageren en ze te 
leren kennen. Ook de omgeving kan belonen en bestraffen. Zo wordt uw hond die de 
vuilbak opent beloond door de lekkere hapjes,het bestraffende optreden van de baas 
achteraf zal niet werken het sociale object(de vuilbak zelf) heeft het gedrag beloond. 
Als het deksel tijdens het feestmaal dichtklapt…. De omgeving bestraft hem,zal de 
hond nooit meer de vuilbak openen. Hij vertoont eerbied voor dat object en zal er met 
een grote boog omheen lopen en negeren of ertegen grommen(terug uitdagen). Voor de 
hond is elke uitdaging, om inzicht te krijgen in zijn plaats binnen de sociale 
structuur,de roedel.

Men mag tijdens de opvoeding ‘ motivatie ‘ en ‘ hulpmiddelen ‘ niet met elkaar gaan 
verwarren. Hulpmiddelen zoals speeltjes en brokjes dienen alleen maar om een aantal 
uitdagende prikkels uit de omgeving uit te schakelen,zodat de hond zich gaat richten 
op dat wat voor hem de 
grootste uitdaging, 
motivatie ,moet zijn : 
ZIJN BAAS.

Bij de natuurlijke 
opvoeding van uw hond 
wordt ervan uitgegaan 
dat UW STEM en vooral 
UW LICHAAMSTAAL 
meer dan voldoende 
motiverend moet zijn en 
dat hulpmiddelen niet 
echt noodzakelijk zijn. Als u de waarde van hulpmiddelen en motivatie door elkaar 
haalt zodat hulpmiddelen en beloning samenvallen gaat het bij de hond alleen om de 
beloning en niet meer om U. Doet de hond echt iets voor u,dan presteert hij voor u en 
zijn de rangordeverhoudingen goed,hij accepteert en respecteert ze.
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Dominant,onderdanig en intelligent.
Door de reactie van de sociale omgeving op het gedrag van de hond ( belonend of 
bestraffend ),leert uw hond zich gedragen. Iedere hond,hoe groot of klein ook gaat in 
op uitdagingen en is daarmee altijd bezig met rangordeconflicten. Het begrip ‘ 
onderdanig ‘ bestaat niet in de hondenwereld. 

We spreken hoogstens van honden die sterk de neiging hebben de omgeving te willen 
uitdagen en die te overheersen(domineren) en honden die daar minder de neiging toe 
hebben en zich ( vaak schijnbaar) makkelijker voegen naar hun baas. Het is beter te 
spreken over ‘ dominant ‘ en ‘ minder dominant ‘ . 

Een hond die zijn omgeving niet uitdaagt en ze niet als uitdagend ervaart leert niets. 
Zulke honden bestaan wel,maar ze zijn meestal compleet onopvoedbaar en vaak 
gevaarlijk. Soms hebben we dan te maken met defecten in het karakter. 

Meestal ligt de oorzaak in grove opvoedingsfouten in de jeugd,waarbij de hond 
opgroeide zonder enige prikkel van de omgeving. De prikkelloosheid kan tot gevolg 
hebben ,dat hij sociale uitdagingen compleet afwijst of zal attaqueren,zoals bij het 
bekende KENNELSYNDROOM. 
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EKW 50 jarig Jubileumsclubmatch 
24/04/2010 ALsfeld ( Duitsland )

REUEN      Keurmeester: Monika Petermayer ( A )

Veteranenklasse:

B-TCHOSAN VON ANTINA   24/03/99  1 CAC EKW + VDH
Berry Vom Silberborn x Juris von der Hohen Steinert
Fok: M. Müller   Eig.: Serge Franquet

Open klasse:

DJENTL VOM PFINGSTBORN   10/01/07  U 4
Cju vom Griesgrund x Brianna vom Pfingstborn
Fok: Wetzel   Eig.: Cilia Van de Poel

BJORDI VON DEN WUPPERTATZEN  26/03/05  ZG
Almero vom Wolfsmeer x Ginji von der Wolfsangel
Fok: Kühnel   Eig.: Greet Gielis

TEVEN     Keurmeester: Paul Silder ( D ) 

Open klasse:

ALEXA VOM ROZENZAUBER   24/08/05  U 2 RES. CAC VDH
Aik vom Ölsbachtal x Eika vom Rotmaintal
Fok: Lüdtke   Eig.: Carl Smeyers
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09 - 10 januari 2010 Hoogstraten CAC-CACIB

30 - 31 januari 2010 Mouscron CAC-CACIB

13 - 14 februari 2010 Genk CAC

28 februari 2010 Gent CAC-CACIB

01 - 02 mei 2010 Antwerpen CAC-CACIB

15 - 16 mei 2010 Wieze CAC

13 - 14 juni 2010 Lommel CAC

03 - 04 juli 2010 Genk CAC-CACIB

24 - 25 juli 2010 Liège CAC-CACIB

21 - 22 augustus 2010 Mechelen CAC-CACIB

29 augustus 2010 Saint-Ghislain Gr 1,2,5  CAC

18 - 19 september 2010 Leuven CAC-CACIB

09 - 10 oktober 2010 Charleroi CAC-CACIB

20 - 21 oktober 2010 Kortrijk CAC-CACIB

18 - 19 december 2010 BRUSSELS DOG SHOW CAC-CACIB

     Gegevens overgenomen van :  www.kmsh.be

  Tentoonstellingskalender België

  Tentoonstellingskalender Buitenland

12/13 juni 2010 Clubmatch EVN CAC-CACIB

7 november 2010 Jubileum tentoonstelling CAC-CACIB

50 jaar Eurasier   EKW + ZG + 
KZG

Siegen 
( Duitsland )

http://www.kmsh.be
http://www.kmsh.be


Telefoon :  03 / 309 27 85
E-mail cecilia.van.de.poel@telenet.be

Secretariaat :
Cilia Van De Poel
Kerkstraat, 55 bus 1
2340 Vlimmeren

EURASIER CLUB BELGIË

Alyssa, Djentl, Babs, Tchosan, Hero en Bjordi 
tijdens de “Woef” fotoshoot.

mailto:cecilia.van.de.poel@telenet.be
mailto:cecilia.van.de.poel@telenet.be

