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Zo, de zomer zit er weer bijna op

Dus ook onze zomeractiviteiten.

De BBQ was weerom een groot succes ondanks het mindere weer, vele jonge honden 
konden voor het eerst kennismaken met een grotere groep soortgenoten. Meer 
hierover in ons volgende Eurazine.

Onze allerlaatste zomeractiviteit “ De Zeehondenwandeling “ vindt plaats de laatste 
zondag van september, Hier hebben we de mogelijkheid om in een zeer grote groep te 
wandelen met onze honden, vorig jaar meer dan 1800 deelnemers. De wandeling 
bestaat uit een stuk door de bosjes in De Haan, over het strand, een kleine hap in de 
haan en dan de mogelijkheid om het bij 6 km te houden of te opteren voor 11 km.

Het winterprogramma start met een wandeling in de Lilse Bergen, een natuurgebied in 
de Kempen.

Later volgt dan de IFEZ vergadering met al onze collega Eurasier clubs, Waar we het 
hebben over data verzameling en fok beleid.

Het eerste weekend van november heeft dan in Siegen de grootste jubileum viering 
plaats voor het 50 jarig bestaan van de Eurasier, verwachte aantal Eurasiers, 500 +. 

Een groots opgezette tentoonstelling ( georganiseerd door zowel EKW, KZG als ZG ) 
met in de rand een symposium over:
1. vergelijkingen tussen hond en wolf door Prof. Dr. Kurt Kotrschal (Voorzitter van de 

Eurasier Club Oostenrijk en Voorzitter van de Europese vereniging voor Biologen)
2.Een wetenschappelijke blik op Fok strategieën en het gebruik van DNA hierin.

Na het avondeten is er een multimedia show omtrent 50 jaar Eurasier.
Als U interesse heeft om hieraan deel te nemen, meld U zich best aan via de Site van 
de KZG (www.kzg-eurasier.de) sluitingsdatum voor aanmelding is 03/10/2010  
       

Dichter bij huis sluiten we dan het jaar af met onze Limburg wandeling op zondag 21 
November.

Jullie voorzitter

Carl

  Woord van de Voorzitter5

http://www.kzg-eurasier.de
http://www.kzg-eurasier.de


  Verslag: Wandeling Essene 6
Bah, baasje’s wekker is afgegaan, weeral opstaan terwijl ik mij nog juist eens goed 
gelegd had in mijn mand.
Maar wacht, hoorde ik daar niet iets over wandelen met de Eurasierclub ?
Zou dat waar zijn ? 
Ik was meteen klaarwakker en stond als eerste beneden.
Wat duurde het lang . . . . .  De baasjes waren duidelijk nog niet goed wakker.
Terwijl ze zich klaarmaakten, liepen ze van her naar der, pff zo druk. 
Waarschijnlijk al aan’t oefenen voor de wandeling zeker ? En ik kan het hen niet 
afleren hé, hoe kalm ik ook zit te wachten voor de deur.
Uiteindelijk zijn we dan toch in de auto geraakt en na een kort ritje kwamen we aan in 
Essene. Het was daar op de parking weer een heel spel met ons Gefken, die de hele 
buurt bij elkaar jankte als hij uit de auto mocht.
Daar word ik pas nerveus van hoor. Hij werkte zo erg op mijn zenuwen dat ik ook begon 
te springen en te blaffen. Maar dat was niet naar de zin van de baasjes, we kregen 
nogal onder ons voeten. Moeder Alexa moeide zich er ook mee, ik kreeg ferm onder 
mijn voeten ! Mij rustig houden dan maar . . . 
Ik keek rond en wie zag ik daar ? Djentl, die ik al goed ken en Bono die ik ook al een 
paar keer had gezien.
Nonkel Phoenix was ook van de partij. Babs en Dee waren er ook om hun beste pootjes 
voor te zetten. Er was ook een grote reu met een dikke vacht . . .  
Ik schrok toen ik hoorde dat dat mijn kleine (half)broer Izzy was.

We vertrokken, 
joepie !
De weerman 
voorspelde regen, 
maar de zon scheen 
toch. Fijn !!
We genoten ervan. 
Af en toe konden we 
loslopen, dan 
paradeerde ik rond 
de reuen.
Ze moesten toch 
weten dat ik er was. 
Gefken had weer 
zijn kuren en liep de 
hele tijd voorop . . .   
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Hij denkt zeker dat hij de grootste en de snelste is ?
Bono toonde goed de weg, slim van hem hé !
Onderweg stopten we eens in een plaatselijk cafeetje, we dronken van een grote 
drinkbak en ook de baasjes kregen iets. Daarna gingen we weer op pad.
Op het einde kwamen er donkere wolken opzetten . . .
Oeioei, ik hou niet van regen ! Flink doorstappen dus, maar dat was voor mij geen 
probleem, ik ben toch veel rapper dan iedereen :-)! Plots stopten we en gingen we 
ergens binnen, ‘t rook er naar friet !  Spijtig, wandeling gedaan, ‘t was tijd om de 
magen te vullen. De baasjes eten wel dikwijls hoor, zeker 3 keer per dag. 
Ondertussen begon ik al wat uit te rusten, wie weet wat er vandaag nog op het 
programma staat . . .
Dan was het tijd om naar huis te vertrekken (buikskes gevuld). 
Iedereen nog eens goed gedag gezegd.
Tot volgende keer !

   Een lik en een poot van Harte



8  Kynologisch weekeinde 2011

U en uw hond wandelen graag en hebben wel zin in een 
avontuurtje ??
Wel, schrijf je dan zeker in voor het Kynologisch weekeinde in de 
Ardennen !
Pret gegarandeerd voor mens en dier !!!!
Een heel weekeinde lang eten en drinken ( aan een democratische 
prijs !), gezellig samenzijn met mens en dier en lekker uitwaaien in 
de bossen.

Graag voor 31 oktober 2010 aanmelden bij Carl Smeyers,
carl.smeyers@telenet.be
of telefonisch op 03/568.12.39

mailto:carl.smeyers@telenet.be
mailto:carl.smeyers@telenet.be


  Aktiviteiten kalender ECB9

Datum Activiteit Plaats

26 / 09 / 2010 Zeehondenwandeling De Haan 

10 / 10 / 2010 Wandeling “de Lilse Bergen” De Kempen

21 / 11 / 2010 Wandeling Limburg

xx / 02 / 2011 Wandeling Kluisberg 

xx / 02 / 2011 Kynologisch weekeinde Ardennen

xx / 03 / 2011 Algemene ledenvergadering

xx / 05 / 2011 Wandeling Essene

xx / 06 / 2011 Wandeling Limburg

28 / 08 / 2011 Barbeque Axel ( NL )

  Website         www.Eurasier.be

Heeft iemand nog ideeën of voelt hij/zij zich geroepen om
een leuke hondenactiviteit te organiseren, geef een seintje.



10   Handige weetjes: Stress bij honden
Het is van belang om stress zo vroeg mogelijk te herkennen. Al was het alleen maar 
omdat stress de gezondheid van je hond ondermijnt en omdat stresssignalen een 
voorbode kunnen zijn van ( angst) agressie. Ook het leervermogen vermindert als hij 
onder stress staat.

SIGNALEN VAN STRESS

*Anorexia : Net als bij de mensen kan stress de eetlust remmen.

*Vermijdingsgedrag : Dit kan je zien doordat hij zijn hooft wegdraait,zijn rug naar jou 
of de situatie toe draait of zijn kop ergens onder steekt of weg draait. Sommige 
honden zullen hun ogen afwenden. In een bocht rond een andere hond gaan.

*Verteringsproblemen : Honden kunnen braken,overgeven en diaree hebben als ze 
spanningen moeten verwerken.

*Overdreven vacht verzorgingsgedrag : Sommige honden gaan zichzelf 
likken,knabbelen aan de poten,bijten het haar van hun poten enz..

*Hyperactiviteit : Sommigen kunnen niet stilzitten,lopen constant heen en weer en 
gaan niet vanzelf zitten of liggen.

*Overspronggedrag of vervanggedrag : Dit zijn gedragingen die een hond vertoont als 
hij in een conflictsituatie zit.

    - Heel even de tong uitsteken : Dit gebeurt meestal zo snel dat je heel attent moet 
zijn om   het te zien.

    - Krabben : Als honden zich krabben zonder dat zij een huidprobleem hebben,dan 
kan dat zijn om een mogelijk conflict te verzachten.

    - Geeuwen : Sommige honden geeuwen als ze gestrest en gespannen zijn.

    - Zich uitschudden : Als een hond het doet als hij droog is,kan je het interpreteren 
als een vorm van HET van zich afschudden.

*Snuffelen : Doen ze om hun spanning af te reageren. Door te snuffelen proberen ze 
de ander duidelijk te maken dat ze geen bedreiging willen zijn en proberen de ander 
gerust te stellen. Sommige honden beginnen nog even te snuffelen nadat hun baas 
kwaad geroepen heeft dat hij moet komen. Dat kan ook een kalmeringsgedrag zijn,om 
de baas te kalmeren.



11   Handige weetjes: Stress bij honden
*Ogen wegdraaien : Dit doen ze om de ander te kalmeren.

*Schrikrui : Bij sommige kan je merken dat als ze onder stress staan,haar verliezen. 
Dit is niet van die aard dat de hond kale plekken heeft,maar het is wel opvallend.

*Zweetvoetjes : Dit kan zo erg zijn dat je ziet waar de hond gelopen heeft.

*Beven /Bikkeren : Dit kan gaan van 
stilletjes trillen van de spieren op de 
poten,tot een hond wiens hele lijf schudt.

*Stokstijf blijven staan/verstarren : 
Soms wordt dit gedrag door de eigenaars 
geïnterpreteerd als koppigheid of onwil. 
Heel dikwijls is het echter dat de hond 
verstijfd is van de schrik en niet meteen 
de bevelen van de baas kan opvolgen. 

*Hijgen /hyperventilatie : Je merkt bij 
deze honden dat ze slechts een 
oppervlakkige en vlugge ademhaling 
hebben.

*Mondhoeken naar achteren trekken : Sommigen hebben een rimpel aan hun 
mondhoeken. Heel dikwijls wijst dit op inwendige gespannenheid.

*Doorzichtige/glasachtige pupillen : Als honden bang en gestrest zijn,kunnen hun ogen 
wel van glas lijken.

WAT KAN JE DOEN.
Train jezelf om zoveel mogelijk stresssignalen bij je hond te leren kennen. Maak 
vervolgens een lijst van situaties waarin deze symptomen zich bij je hond voordoen. 
Zijn er situaties die je kan vermijden? Of kan je hem trainen om sommige situaties die 
hij nu stresserend vindt,als prettig te ervaren.



12  Foto’s : Vakantie  

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.

Kaiko  vom 
kürfurstendamm

Kai vom Pampower Moor 
met zijn familie

mailto:karine.smeyers@eurasier.be
mailto:karine.smeyers@eurasier.be
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Bjordi von der Wuppertatzen

Djentl von Pingstborn

Aik von der Kloster Lehnin
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Na onze Belgische plicht te hebben vervult en zoals ieder denkt voor de juiste 
personen te hebben gekozen, zijn we naar Laarne vertrokken.
Een klein dorpje in Oost-Vlaanderen, waar nog veel historisch erfgoed is. 
En zoals overal in ons land zijn hier ook werken aan de gang. Maar iedereen heeft het 
kunnen vinden.

We hebben nieuwe mensen 
kunnen verwelkomen met hun 
nieuwe puppy: “Eros”.
Hij werd zonder problemen 
opgenomen in het groepje van 
de viervoeters. Ja, iedereen is 
natuurlijk gek op puppy’s. 
Na de kennismaking vertrokken 
we eerst richting “ Het Slot van 
Laarne”.
Spijtig dat we niet binnen 
konden, zodat we de 
zilvercollectie niet konden bewonderen. We hebben het binnenplein kunnen 
bewonderen en in gedachten bereden we ons vurige ros .... , hoorden het hoefgekletter 
op de kasseien. De vrouwen in amazonen zit met die prachtige getailleerde jurken, de 
ridders in hun maliënkolders .... Oei ... ik ben even verdwaald in de riddertijd. Gedaan 

met dagdromen en nu terug naar 
het heden.

Via de dreef rondom het slot 
belanden we terug in de 
bewoonde wereld.
Hier zien we nog veel van die 
zeer kleine huisjes, je kunt je 
moeilijk voorstellen dat er nog 
mensen in wonen. Verder gingen 
we dwars door maïsvelden, door 
de vrije natuur bereikten we de 
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paardenmelkerij. Het is toch 
prachtig om te zien ... De 
merries en hun veulens. Voor 
diegene die zich wat slapjes 
voelen, kennen we nu een adres 
om aan paardenmelk te komen. 

Onze eurasiers konden hun ziel 
uit hun lijf lopen in de vrije 
natuur. 
En zoals bij elke wandeling 
begonnen we uit te kijken naar 
een droogje en een natje. 
Dat hebben we gevonden in “De Heksenketel”. Daar kan je de heksen in ware grote 
bewonderen. 
We hebben weer eens een andere streek kunnen bekijken, dat maakt wandelen zo 
mooi. En vooral als je ziet hoe onze honden zich amuseren met elkaar.
Daarom voor onze beestjes ... willen jullie naar de volgende activiteiten komen dan zien 
we elkaar weer !! 

Veel groeten van Cilia, Jack en Djentl
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De mate van dominantie geeft aan in hoeverre uw hond gezag en de rangordes zal 
accepteren en hoe groot zijn drang is om zijn sociale omgeving uit te dagen. Een goede 
methode om hier inzicht in te krijgen is deel te nemen aan een gedragstest … de hond 
wordt samen met zijn baas blootgesteld aan een aantal prikkels , de score van de test 
geeft een beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden van DIE hond in relatie met 
zijn (eventueel toekomstige)baas. Deze tests geven niet alleen het ‘ dominantiegehalte 
‘ maar ook de ‘intelligentie’ van de hond.

- Zijn mate van dominantie zegt iets over zijn MOTIVATIE om op die indrukken te 
reageren.

- Intelligentie wil zeggen , de MOGELIJKHEID om indrukken van 
de(sociale)werkelijkheid op te doen : HET LEERVERMOGEN.

Als een hond erg veel indrukken op kan doen zegt dat iets over zijn leervermogen. Een 
intelligente hond stelt hoge eisen aan zijn baas en aan zijn opvoeding. Maar hij kan alle 
indrukken die hij opdoet ook niet zelf verwerken. Hij heeft daarbij een sterke 
behoefte aan leiding van zijn baas,die structuur brengt in al die indrukken. BV. 
Belgische herders doen door hun intelligentie een enorm beroep op een zeer rijke 
inprenting bij de fokker en de toekomstige baas. Een intelligente hond stelt hoge eisen 
aan de baas,hij heeft sterk de neiging de omgeving te overheersen (rangordestrijd).

HOE COMMUNICEERT DE HOND.
Je krijgt een beter beeld van dit proces wanneer u de omgeving van uw hond eens 
vergelijkt met uw eigen omgeving. Die ons informatie geeft hoe we ons dienen te 
gedragen en welk onze plaats is. BV. : -Verkeersborden die aangeven wat wel en niet 
mag. – Stoepen en rijstroken bepalen welke plaats we moeten innemen.- Etalages staan 
vol met verleidelijks om ons binnen te lokken en iets te kopen. Elk gedrag dat uw hond 
vertoont, is sociaal gedrag omdat het 
gericht is op COMMUNICATIE tussen 
individuen onderling en … VOOR UW 
HOND IS ZIJN BAAS OOK 
GEWOON EEN HOND. Het scala aan 
uitingsmogelijkheden is bij een hond 
zeer uitgebreid en verschilt daardoor 
nogal van de manier waarop mensen 
met elkaar communiceren .
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De menselijke taal is vooral VERBAAL = ‘ 
GESPROKEN TAAL’. De NON-VERBALE 
uitingen komen pas op de tweede plaats.

De hondentaal is precies andersom : NON-
VERBALE uitingen zijn belangrijker dan 
verbale uitingen. Pas als uw hond zich niet 
meer redt door zijn uitingen in 
lichaamstaal,trekt hij zijn verbale register 
open : grommen,blaffen,piepen en janken op 
allerlei manieren en met diverse intenties. 
Aan deze simpele verschillen is te zien waar 
de problemen met uw hond meestal liggen : 
‘’COMMUNICATIEPROBLEMEN’’ die voortkomen uit het spreken van een totaal andere 
taal. Honden zijn boven alles ingesteld op lichaamstaal ,omdat vrijwel al hun 
communicatie non-verbaal geschiedt (zonder geluid) .Ze kunnen zeer kleine nuances in 
houdingen en gezichtsuitdrukkingen bij elkaar waarnemen en interpreteren. Ook onze 
lichaamstaal lezen ze als een open boek. Daarom is een non-verbaal signaal zoals een 
handgebaar voor hen veel duidelijker dan ons gesproken woord. Het (uw) lichaam liegt 
niet bv.:heeft uw hond iets uitgehaald wat eigenlijk niet kon,maar u vindt het wel 
grappig..de hond moet berispt worden. U roept zo bars mogelijk “ foei “maar inwendig 
staat u te scheuren van het lachen..het effect is dat uw hond u vriendelijk 
kwispelstaartend aan staat te kijken,hij heeft al lang gezien dat het niet menens is. 
Andersom werkt het op dezelfde manier. U bent naar de kapper geweest en gaat 
wandelen met je hond. Het begint te regenen, u roept uw hond,maar hij komt niet. Na 
15 min. komt hij dan eindelijk. Je zou hem willen … MAAR toch moet u hem belonen als 
hij komt. Het gezicht van u en de verkrampte lichaamshouding van de baas zeggen de 
hond al genoeg. Het is moeilijk om tegen je hond te liegen,ze prikken er zo doorheen. 
In beide gevallen is er sprake van een Babylonische spraakverwarring. Uw lichaam is 
een expressiemiddel in de communicatie naar de hond. SPRAAK IS VAN 
ONDERGESCHIKT BELANG. Als de spraak het verkeersteken is en de lichaamstaal de 
politieagent. Als het bord zegt stop en de agent zegt doorrijden,dan heeft de agent 
prioriteit. HET IS BELANGRIJK UW GESPROKEN WOORD IN OVEREENSTEMMING 
TE BRENGEN MET UW LICHAAMSHOUDING EN GEZICHTSEXPRESSIE.

We kunnen twee soorten gedrag waarnemen : Individueel gedrag en sociaal gedrag.
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- Individueel gedrag is gericht op zichzelf : zoals de verzorging van de vacht,het 

kan getypeerd worden als comfortgedrag .Het krabben ,likken,het schudden van 
de vacht. Al het andere gedrag valt onder sociaal gedrag. Gedrag dat is gericht 
op het uitdagen van de omgeving. Het communiceren en interacteren. Elk 
individueel gedrag dat gericht is op het uitdagen van de omgeving = sociaal 
gedrag. BV. De hond zit zich doorlopend te krabben alsof hij één wandelende vlo 
is. U controleert hem maar vind niets. Uw hond daagt u uit om aandacht van u te 
krijgen .Positieve aandacht .. ach hebt ge vlooien? Laat eens kijken. Negatieve 
aandacht .. Foei,hou daar mee op. Voor de hond is dit hoe dan ook aandacht. 

- De ranghogere ging in op de uitdaging van de ranglagere. Feitelijk beloont u zijn 
gedrag,hoe u ook reageert. 

- De sociale communicatie en interactie is gericht op rangordes en sociale status. 
Dit alles vindt plaats op een viertal niveaus. De combinatie van een aantal of van 
de vier aspecten samen is de gedraguiting van de hond.

De vier niveaus beschrijven we in volgorde van belangrijkheid voor de communicatie 
van honden en hoe ze rangordes (h)erkennen.

NON – VERBAAL .

1.DE GEUR  : Deze vorm van communicatie GAAT VOORAF AAN ALLE 
HONDENPRAAT , door geur waar te nemen en geur af te zetten, wordt informatie 
uitgewisseld. De 
anaalklieren geven 
elke hond zijn eigen 
“PINCODE”. De hond 
doet bij de mens 
hetzelfde ; eerst 
benadert hij de 
ranghogere en 
snuffelt. De mens 
reageert als 
ranghogere  = 
NEGEREN EN 
RECHTOP BLIJVEN 
STAAN. Bij 
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miscommunicatie ‘ mens – hond ‘ .. de ranghogere buigt zich voorover (verlaagt zich)
…de hond snapt dit niet,met zijn oren in de nek deinst hij terug om op die manier 
een rangordeconflict te kunnen voorkomen. Wordt er verder aangedrongen ,dan is 

conflictvermijding voor de hond 
niet meer mogelijk en volgen er 
VERBALE reacties.

2.TACTIEL    : Is het door 
lichamelijke aanrakingen 
informatie uitwisselen over 
rangordes.

3.VISUEEL    : Is het waarnemen 
van elkaars lichaamstaal en 
daarmee van de rangordes en 
status. 

VERBAAL. 

4.AUDITIEF  : Is het horen en maken van geluiden. Dit gebeurt pas in laatste 
instantie,als alle andere communicatiemogelijkheden zijn uitgeput.

In de praktijk vinden deze vier aspecten nooit alleen plaats,maar vinden ze door 
elkaar heen plaats.

DE GEUR .
 MARKEERGEDRAG ,UITWERPSELEN , GEUR AFZETTEN.

Geuren zeggen uw hond van alles over de diverse territoria waarin hij zich bevindt en 
geeft hem de kans conflicten te vermijden,zowel binnen als buiten de roedel. 

Het markeergedrag van uw hond vertelt u alles over zijn sociale positie en zijn 
gemoedstoestand. Uw hond kan zowel uit onzekerheid als uit superioriteitsbesef 
markeren.

a. Bij onzekerheid is er onduidelijkheid over zijn plaats in de sociale rangorde. Uit 
onzekerheid zet hij zijn eigen geur af, nu voelt hij zich vertrouwd.

b. Heeft de hond een te hoge plaats binnen de mensenroedel,kan hij zich 
veroorloven zijn geur af te zetten over de geur van de ‘ baas’.
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Uw hond markeert op een aantal manieren.

- Rollen over voorwerpen = markeren met de rug.

- Afzetten van geuren met de voetzolen,opspringen,krabben op de vloer of bank,na 
het ontlasten.

- Het schuren langs voorwerpen met bek en lichaam.

- Rijden = de geur van de geslachtsorganen overbrengen.

- Urineren

- Ontlasting

- Anaalklieren

Dit geur mechanisme werkt zo verfijnt dat wij mensen het nauwelijks kunnen bevatten. 
Zo zal een RANG HOGERE hond zowel urine als ontlasting altijd zo hoog mogelijk 
deponeren,zodat de geur verspreid wordt. 

Een hooggeplaatste zelfverzekerde teef plast ook met een achterpoot omhoog. 

Een ONZEKERE hond zal urine en ontlasting alleen daar deponeren waar hij het minst 
geroken kan worden. Laag op de grond urineren of ver weg in bosjes hun ontlasting 
doen of hem zelfs ter plekke opeten om anoniem te blijven. Veel honden rollen in 
drek ,vaak wordt dit gezien als camouflage …  hij is zijn eigen geur kwijt. Of door een 
onderdanige hond die zich nu ‘geroken ‘ weet. 

Een dominante hond wil graag geroken worden ,het zijn deze honden die rollen. Een 
minder dominante hond rolt daarom nooit..
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Sanitaire problemen op de zomerfestivals !!!!!
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  Tentoonstellingsresultaten

ZG 50 jarig Jubileumsclubmatch 
22/05/2010 Cuxhaven ( Duitsland )

REUEN    Keurmeester: Gisela Madaus ( D )

Open klasse

DJENTL VOM PFINGSTBORN  10/01/07   U 2 RES. CAC
Cju vom Griesgrund x Brianna vom Pfingstborn
Fok: Wetzel   Eig: Cilia Van de Poel

TEVEN    Keurmeester: Paul Silder ( D )

Open klasse

ALEXA VOM ROSENZAUBER  24/08/05  ZG 
AIK vom Ölsbachtal x Eika vom Rotmaintal
Fok: Lüdtke   Eig: Carl Smeyers

HARTE VAN DE RINCABURCHT  05/05/08  U 1 CAC
Benny von den Wolfswiesen x Alexa vom Rosenzauber
Fok: Smeyers   Eig: Marie-Thérèse Cornelis 

Nieuwe leden

Katia Eggermont 
Filip Van Eeckhout
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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

17 oktober 2010  tentoonstelling EKW CAC-CACIB

 Dortmund ( Duitsland )

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

Aik vom der Kloster Lehnin op 
een warme zomerdag.

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

