
E u r a z i n e

Eurasier Club België
Jaargang 6               editie 4/2010



Voorzitter + fok + IFEZ Secretaris + fok

Dhr Carl Smeyers Mevr Cilia Van de Poel

Solferinostraat 12 Kerkstraat 55 bus 1

2040 Berendrecht 2340 Vlimmeren

Tel  03 / 568 12 39 Tel  03 / 309 27 85 

carl.smeyers@telenet.be cecilia.van.de.poel@telenet.be

Penningmeester + Ledenadministratie Bestuurslid + fok

Mevr Greetje Gielis Mevr Karien de Hulster

Hof ter bollendreef 21 Kijkuit  15

2870 Liezele NL-4571 PE  Axel

tel 03 / 298 04 93 tel  0031 / 114 / 65 06 02

franquet@telenet.be karien.dieleman@wanadoo.nl

Bestuurslid + Activiteiten Commissielid + info + redactie 
+puppybemiddelingMevr Marie-Thérèse Cornelis Mevr Karine Smeyers

Albertlaan 191 Solferinostraat  12

9400 Ninove 2040  Berendrecht

tel 0475 / 64 65 22 tel  03 / 568 12 39

mtcornelis@gmail.com karine.smeyers@eurasier.be

Commissielid  + Website Comissielid  + Website

Dhr Ivo Fuitini Mevr Tine Sleurs

Beekweg, 9 Beekweg, 9

3930 Hamont-Achel 3930 Hamont-Achel

tel  011 / 74 85 39 tel  011 / 74 85 39 
ivofuitini@hotmail.be tine.sleurs@notaris-sabbe.be

  Bestuurs- en Commissieleden 2

Foto titelblad : Baikie von Blausteinsee

mailto:carl.smeyers@telenet.be
mailto:carl.smeyers@telenet.be
mailto:cecilia.van.de.poel@telenet.be
mailto:cecilia.van.de.poel@telenet.be
mailto:franquet@telenet.be
mailto:franquet@telenet.be
mailto:karien.dieleman@wanadoo.nl
mailto:karien.dieleman@wanadoo.nl
mailto:mtcornelis@gmail.com
mailto:mtcornelis@gmail.com
mailto:karine.smeyers@eurasier.be
mailto:karine.smeyers@eurasier.be
mailto:ivofuitini@hotmail.be
mailto:ivofuitini@hotmail.be
mailto:tine.sleurs@notaris-sabbe.be
mailto:tine.sleurs@notaris-sabbe.be


3   Inhoudsopgave

2 Bestuursgegevens

3 Inhoudsopgave

4 Advertenties Eurazine  /  Lidgelden ECB

5 Woord van de Voorzitter

6 Verslag: BBQ Axel

8 Veilig Kerstfeest

9 Activiteitenkalender

11 Uitnodiging en agenda Ledenvergadering 2011

12 foto’s

13 foto’s

14 Verslag: Zeehondenwandeling

16 Verslag: IFEZ- vergadering Oktober 2010

18 Vervolgverhaal: Dominantie, onderdanig en intelligent

22 Berichten 

23 Tentoonstellingskalender België en buitenland 

  Sluitingsdata kopie Clubblad

Wilt u tekst en/of foto’s insturen, hou dan rekening met de volgende data:

Editie verschijnt ongeveer binnenleveren voor

1 / 2011 februari 2011 15 januari 2011

2 / 2011 mei 2011 15 april 2011

3 / 2011 september 2011 30 juli 2011

4 / 2011 december 2011 30 oktober 2011

De redactie.

 Redactie en bestuur aanvaarden geen enkele verantwoording voor 
 geplaatste stukken van leden en of onjuistheden in advertenties



  Advertenties  Eurazine                                           

  Lidgelden  Eurasier Club België

Advertentieprijzen werden vastgelegd op:

Tarieven : Kaft buitenzijde : 100,00 €

Kaft binnenzijde : 75,00 €

Middenblad : 75,00 €

Elders hele pag. : 50,00 €

Elders halve pag. : 30,00 €

Tarieven Leden : Elders hele pag; : 30,00 €

Elders halve pag. : 20,00 €

Tarieven per jaar  ( 4 publicaties )

voor een 1-malige advertentie betaalt men de helft.

Lidgelden:
De Lidgelden zijn: 30,00 € voor een hoofdlid

10,00 € voor een gezinslid

10,00 € eenmalig inschrijvingsgeld

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december

Betalingen dienen verricht te worden op rekeningnummer:

E.C.B.   733-0236294-32

Voor buitenlandse betalingen:

IBAN:  BE90 7330 2362 9432 BIC: KREDBEBB

4



  Woord van de Voorzitter5
Beste leden,

Met deze laatste papieren Eurazine sluiten we onze eerste zes jaar als ECB af.  
Vanaf volgend jaar stappen we over op een veel groenere elektronische versie, die ons 
tevens toelaat om ook veel meer en grotere foto’s te publiceren.  
Een aangenaam neveneffect hiervan is dat we ook niet genoodzaakt zijn om het Lidgeld 
te verhogen.

Leden die niet over de mogelijkheid beschikken om deze elektronische versie te 
bekijken, kunnen nog steeds een papieren versie opvragen.

Volgende Algemene Ledenvergadering komt er een functie als bestuurslid vrij,  om 
deze op te vullen zijn we op zoek naar kandidaat bestuursleden, info hieromtrent kan 
steeds bij mij bekomen worden.

Graag wil het voltallige bestuur jullie een Gezellige Kerst en een Vrolijk Nieuwjaar 
toewensen.
Met wat geluk, via verschillende kanten wordt er ons een koude winter voorspelt, 
wordt het ook een witte.

Dit houdt ons echter niet tegen om voor jullie activiteiten te verzorgen.

Eerste activiteit voor het nieuwe jaar is een wandeling op en rond de kluisberg, waar 
we terecht kunnen voor een natje en een droogje in de “ Big Ben “ uitgebaat door een 
van onze leden.

In februari gaan we dan weer gezellig met z’n allen naar de Ardennen op Kynologisch 
weekend te Xhoffraix. Uitnodiging verder in het boekje, opgelet er zijn nog slechts 
enkele plaatsen beschikbaar.  Leden die wel willen wandelen, maar niet kunnen 
overnachten zijn zaterdagmiddag of zondagmorgen natuurlijk van harte welkom, 
gelieve wel even vooraf te melden, zodat we weten wie we kunnen verwachten.

Maart stelt ons dan weer voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, dit jaar 
gecombineerd met een leuke wandeling in de Bazelse Polder.

Jullie voorzitter

Carl
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Hoi ik ben Kai,

Mijn drie beste vrienden heten 
Arno, Wouter en Eline.
Ik vind het heel leuk dat ze mij 
uit het nest hebben gekozen.

Ik ben wel een ondeugende pup 
en heel speels maar superlief.
Ik ben naar een leuke barbecue 

geweest van de Eurasier club.

ik was de jongste eurasier van 
de bende;
Toen ik arriveerde was ik nog 
mooi en proper.
Ik had onmiddellijk en vriendje, 
die was een maand ouder als ik.
Lol dat we hadden maar in het 
barslechte weer daar 
veranderde ik snel in een 
modderhoopje.

Mijn baasjes waren lekker aan 
het smullen, maar daar had ik 
geen tijd voor.
Spelen gaat voor.

Er waren nog vele anderen mooie 
Eurasiers.
En ze hadden allemaal mooie 
kleuren en waren best lief.
Soms was er wel een ruzie 
tussen de honden, maar ik liet 
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de leuke dag daardoor niet stuk 
maken.

Ik had enorm veel plezier.
En toen ik naar huis ging lag ik 
te slapen als een roosje;
Het was echt leuk !

Dit doen we zeker nog een keer.

Kai,

met een beetje hulp van Arno, 
Wouter en Eline



8  Veilig Kerstfeest !!
Binnenkort is het 
weer zover !
Met de feesten voor 
de deur willen we 
jullie toch even 
wijzen op de gevaren 
voor onze viervoeters 
tussen al dat 
feestgedruis.

Bomen en ballen
Vooral honden die 
voor het eerst een 
Kerst meemaken, vinden het vaak een heel spektakel; een heuse boom in huis ! Houd er 
rekening mee dat takken en naalden van kerstbomen giftig zijn, het snoer van de 
kerstboomlampjes makkelijk doorgeknaagd is, en dat een vallende kerstbal, mocht uw 
viervoeter er onverhoopt eentje uit de boom kwispelen, gemeen scherpe en gevaarlijks 
scherven oplevert.

Groen en giftig
Kerststerren zijn heel decoratieve planten, maar ook giftig. Dat geldt eveneens voor 
hulst, maretak (mistletoe) en veel andere blaadjes en besjes die in kerststukjes 
worden verwerkt.

Kaarsjes en kransjes
Gezellig, al die kaarsjes in huis.
Maar zorg dat u ze laat branden op een plek waar hondenneuzen en -staarten niet bij 
kunnen. Ook de kerstkransjes horen buiten het bereik van viervoeters te blijven; 
chocolade is giftig voor honden. 

Prettige feestdagen,
         Het Bestuur



  Aktiviteiten kalender ECB9

Datum Activiteit Plaats

23 / 01 / 2011 Wandeling Kluisberg

11 - 13 / 02 /2011 Kynologisch weekeinde Ardennen

13 / 03 / 2011
Wandeling en Algemene 
ledenvergadering

Bazel

xx / 05 / 2011 Wandeling Essene

 xx / 06 / 2011 Wandeling Limburg

28 / 08 / 2011 Barbeque Axel (Nederland)

25 / 09 / 2011 Zeehondenwandeling De Haan

xx / 10 / 2011 Wandeling De Kempen

xx / 11 / 2011 Wandeling Limburg

  Website         www.Eurasier.be

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



10   Wandeling en Algemene Ledenvergadering

Wandeling 
Samenkomst op de parking van “Den duiventoren” om  10,30 uur.
Start wandeling om  11 uur.

Na de wandeling is er een mogelijkheid om iets te eten of te drinken. 

Daarna start de ledenvergadering waarvoor u ook allen vriendelijk uitgenodigd wordt.

Adres:
Lange Gaanweg, 1 
9150 Bazel 



11   Agenda Algemene Ledenvergadering
    Vlimmeren, 1 januari 2011

 Mejuffer, mevrouw, mijnheer,

 U wordt vriendelijk uitgenodigd op 
 de Algemene Statutaire Ledenvergadering van de E.C.B.
 Deze zal plaatshebben op 13 maart 2011 om 14.00u te Basel .
 Taverne Den Duiventoren    Lange Gaanweg 1    9150 Bazel (Kruibeke)
Dagorde:

1. Opening vergadering
2. Goedkeuring Notulen Algemene Statutaire Ledenvergadering 07/03/2010.
3. Jaarverslag 2010
4. Ontheffing Secretaris 
5. Voorziene activiteiten 2011
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Financieel verslag 2010
8. Begroting 2011
9. Ontheffing Penningmeester
10. Benoeming nieuwe kascontroleurs 2011
11. Binnengekomen stukken en mededelingen
12. Rondvraag
13. Ontlasting der beheerders
14. Verkiezing bestuursleden:
 Tussentijds aftredend en niet herverkiesbaar:  Mevr. Karien Dieleman
 Periodiek aftredend en herverkiesbaar:      Dhr. Carl Smeyers
 Kandidaat bestuurslid:                                       Mevr. / Dhr. X
15. Sluiting vergadering

Secretariaat E.C.B.

Celia van de Poel



12  Foto’s  

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.

Eros von der Linde, 
uitgeteld na een 
modderspelletje 

Aicko genietend van zijn 
fietstocht met baasje

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


13   Foto’s   

Phoenix Project Beoosten Blij

Aik von der Kloster Lehnin

Gitta von derWüppertatzen



  Verslag Zeehondenwandeling 14
Vandaag hadden we weer 
onze jaarlijkse afspraak 
aan ” het zeetje ”. 
Het weer werkte niet 
echt mee, maar meestal 
hebben ze daar geluk, dus 
we wachten het nog even 
af. 
En plots verscheen de 
zon !!
We waren afgesproken 
voor de sporthal en al snel 
kwamen onze vrienden er toe.
Toen we iedereen verzameld hadden, bleek voor sommigen onder ons niet zo simpel, 
vertrokken we voor onze wandeling van 11 km. 
Er waren een paar nieuwe vrienden bij, een eurasier en een samojeed. Altijd plezant !
Eerst een stuk door het mooie duinenbos, het was er wel druk op het smalle weggetje 
maar zo kon je natuurlijk al wel kennis maken met al die andere honden die er liepen.
Op de eerste verzamelplaats kregen we onze eerste stempel aan de controlepost en 
we ontmoeten daar ook Aik met Philippe en Katia.  Aik was zo blij dat hij mocht gaan 
wandelen dat ze maar alvast vooruit gelopen waren.  Het was er een gezellige drukte 
en nadat onze baasjes en wij gedronken hadden vertrokken we voor het volgende deel 

van de wandeling. 
Dit stuk is het leukste, we 
komen op het strand en 
kunnen daar “ volle petrol” 
uitlopen tussen al die 
mensen en honden. We 
bleven wel allemaal een 
beetje bij elkaar. Phoenix 
moest de boel een beetje 
in het oog houden en hij 
deed dit heel goed. Als er 
andere honden te dicht 
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kwamen werden ze 
vakkundig de andere 
richting gewezen. 
De zon was ondertussen 
volop aanwezig wat het 
allemaal nog leuker 
maakte !
Na het strand komt “de 
dijk” en hebben de baasjes 
de moeilijkste taak om een 
plek te vinden waar we met 
zijn allen binnen mogen en 

ook nog iets te eten kunnen krijgen.
Cilia, die even buiten strijd is door een operatie coördineerde dit jaar het eetgedeelte 
van de bazen. Ze heeft dat schitterend gedaan, de baasjes hebben lekker gegeten en 
gedronken en wij waren weer uitgerust om verder te wandelen. 
De volgende controlepost was op de camping. Na onze tweede stempel vertrokken we 
richting sporthal. Dit gedeelte van de wandeling moesten we aan de lijn lopen, het 
hoort erbij ! Terug aan de sporthal was er plaats buiten om met zijn allen te zitten. Na 
de dag nog eens overlopen te hebben namen we langzaam afscheid van iedereen en 
keerden we moe maar tevreden huiswaarts. We hoorden nog dat er 2101 honden 
aanwezig waren, een hele grote groep dus. Maar het was leuk, we doen zeker volgend 
jaar weer terug mee !!!

Tot volgend jaar,

 Karine en Alexa

  Verslag Zeehondenwandeling
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Vrijdag 29/10/2010 was het weer zover, op naar de jaarlijkse IFEZ vergadering.

Vroeg opstaan, vroeg vertrekken.  Celia en ik trokken richting Stuttgart, waar we 
gelukkig zonder gigantische fileproblemen aankwamen rond 18.00 uur.

Vrijdagavond, zaten we al een eerste keer met zijn allen bij elkaar betreffende de 
verdere evolutie van de databank.  Hoe en op welke manier maken we de databank 
toekomst vast.

Overeengekomen werd om in verschillende stappen te werken:
1. De Databank gaat online voor de data-verantwoordelijken, dwz data kunnen 

online aangepast worden en zijn dan praktisch direct voor iedereen 
beschikbaar ipv zoals nu om de 3 maand. Voor de fok-verantwoordelijken 
blijft voorlopig alles gelijk.

2. Fok-verantwoordelijken kunnen de databank downladen wanneer ze er 
behoefte aan hebben.

3. Iedereen werkt online zonder plaatselijke versies.

Stap 1 kan vrij snel en zonder al teveel kosten gerealiseerd worden.  Volgende stappen 
houden ook in dat de databank volledig herschreven wordt in een nieuwere 
programmeertaal. Kosten hiervoor kunnen sterk uiteenlopen, naargelang de taal en wie 
hieraan werkt.

Zaterdagmorgen ging het dan al  weer om 8.30 uur van start.

Agendapunten waren oa. 
het afstemmen van de verschillende IFEZ lidmaatschappen op elkaar.
De laatste info over de Jubileumstentoonstelling in Siegen.
Het goedkeuren van het verslag van 2009
Gebruik van het IFEZ logo voor verenigingsdoeleinden.
IFEZ forum, mogelijkheden en toegangen.

na een korte koffiepauze  

Konden de Noorse Eurasierclub (NEK) en de Engelse Eurasierclub (ESUK) kort hun 
kandidatuur voor IFEZ toetreding verdedigen. 

Beide werden aangenomen als nieuwe leden.

Hierna was het tijd voor het middagmaal, waarna het weer verder ging



17   Verslag IFEZ-vergadering Oktober 2010
met de bespreking van de kynologische thema’s
 een beknopte presentatie ivm schildklierproblemen
 een samenvatting van de rondvraag betreffende kanker en tumoren
 waaruit bleek dat dit een bijna te verwaarlozen fenomeen is
Bespreking van de verschillende commissies 

dan volgde weer een koffiepauze + het nemen van de groepsfoto’s

Verder ging het dan met de bespreking over 
 de vertegenwoordiger van de IFEZ bij het FCI.
 welke documenten komen er op de IFEZ homepage beschikbaar en voor wie?
 locatie van de volgende IFEZ vergadering, dit wordt in Zwitserland.

Omstreeks 19.00 uur konden we dan aanschuiven voor een gemeenschappelijke 
maaltijd.

Waarna het weer verder ging met het bespreken van de de verschillende vragen in 
verband met het gebruik van de databank.
Zondagmorgen hadden we dan nog een gezamelijk ontbijt waar nog enkele kleinere 
vragen tussen verenigingen onderling konden besproken worden.

En dan de trip huiswaarts, die voorspoedig verliep.

Afspraak volgend jaar oktober aan de Bodensee in Zwitserland.


  Kandidaat bestuursleden

Wij zijn op zoek naar leden die zin hebben om mee te werken aan de werking en 
verdere groei van onze club.

Leden die zich willen engageren om deel uit te maken van het bestuur kunnen hun 
kandidatuur stellen voor 15/01/2011.

Het Bestuur
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2.TACTIEL. : 

3.Lichamelijke aanrakingen , 
actieve en passieve 
onderwerping , passieve 
dominantie. 

Honden communiceren zeer 
veel door lichamelijk 
contact ,dit contact strekt zich 
uit naar alle objecten en 
voorwerpen in zijn directe 
omgeving. Het is dan altijd de 

rang hogere die dat bij de rang lagere doet. Het door elkaar heen lopen, op elkaar 
springen, tegen elkaar aan 
schuren. Dit gedrag is al dan 
niet gekoppeld aan 
verschillende 
lichaamsuitingen, of 
lichaamshoudingen zoals ‘ hoog 
– laag – kruiperig of neutraal ‘.

De rang lagere is degene die 
met direct lichamelijk contact 
de rang hogere uitdaagt, 
inviteert. Hij duwt en bijt de 
rang hogere in de nek en in de 
achterhand. 

De rang hogere corrigeert over de snuit van de rang lagere als de andere te ver gaat. 
Als de rang lagere zijn ‘excuus’ aanbiedt doet hij dit door de onderkant van de bek 
van de rang hogere te likken, terwijl zijn lichaamshouding laag is. Honden corrigeren 
elkaar nooit met een nekbeet. Slechts de moederhond corrigeert pups in de 
BOVENKANT van de nek. NIET de zijkant of de onderkant.

Bij onze huishond zien we het lichamelijke uitdagende gedrag ook. Vooral als de hond 
iets van de baas gedaan wilt krijgen, vooral rond etenstijd en uitlaattijd. De rang 
lagere toont zijn laagheid en tegelijkertijd zijn respect voor de rang hogere door zich 



letterlijk in rang te verlagen. Hij gaat op zijn rug liggen en geeft daarmee al zijn 
kwetsbare delen bloot : zijn hals – buik – genitaliën . Het letterlijke 
onderwerpingsgedrag komt 
alleen voor als er teveel 
lichamelijk  contact is 
geweest. Dat uw hond op zijn 
rug gaat liggen als u hem 
alleen maar aankijkt, zonder 
dat er sprake is van enig 
lichamelijk overwicht ,is .. een 
fabeltje. U bent uw hond 
hooguit aan het provoceren 
doordat u hem met uw 
oogcontact uitdaagt en dit kan 
zelfs levensgevaarlijk zijn. Ook 
als uw hond buiten puur en alleen door de aanblik van een ( dominantere )hond op zijn 
rug gaat liggen.. kunt u er zeker van zijn dat er in het verleden sprake is geweest van 
lichamelijke overheersing door ‘ spelen of anderszins, waardoor de superioriteit van de 
ander is geaccepteerd. Uw hond doet met dit gedrag alleen een beroep op de bijtrem 
van de andere hond en beperkt de andere hond daarmee in het tonen van de 
superioriteit. Uw hond wil hiermee bepalen wat er wel en niet gaat gebeuren,.. hij 
domineert. In zo’n geval spreken we NIET van ONDERWERPINGSGEDRAG  maar van 
PASSIEVE DOMINANTIE ! 

Mensen trappen hier vaak in en belonen hun hond voor het vertoonde onderwerping 
gedrag , maar zijn soortgenoot ziet wel degelijk het verschil.

Dit is ook vaak de reden dat een hond doorvecht, terwijl de ander op zijn rug ligt. Dit 
duidt zelden op karakterstoornissen van de hond die door blijft vechten, maar de 
schijnbare onderwerping van de hond op zijn rug , is voor hem de prikkel om door te 
gaan tot die ander zich ECHT onderwerpt.

Actieve onderwerping is gemeend. Wanneer de hond echt op zijn rug ligt met zijn 
staart tussen de achterpoten waarmee hij zijn anaal klieren afdekt zodat hij minder 
ruikbaar is , de keel is bloot , de kop ligt plat op de grond en is afgewend van de rang 
hogere zodat er geen oogcontact met deze is en zowel de voorpoten als de 
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achterpoten zijn naar binnen geklapt . Eventueel bekrachtigt de ranglagere zijn 
ranglaagheid door wat urine te laten lopen.

ELKE AFWIJKING HIERVAN TIJDENS ACTIEVE ONDERWERPING WIJST OP HET 
TEGENDEEL VAN ONDERWERPING , = PASSIEVE DOMINANTIE.

De hond ligt op zijn rug maar hij kijkt u strak aan en kwispelt. Hij is NIET BEZIG 
ZICH AAN U TE ONDERWERPEN : hij is bezig u te DOMINEREN… een einde te 
maken aan datgene wat u hem wilde laten doen. Alleen de rang hoogste hoort een 
oefening te beëindigen. Ook de pup die u strak aankijkt tijdens zijn “deemoedplasje” is 
niet deemoedig .. HIJ MARKEERT ! 

3. VISUEEL .: De taal van het lichaam. Het observeren van elkaars lichaamstaal, is 
uiteraard een zeer belangrijk aangrijpingspunt om elkaars gedrag te kunnen 
beoordelen. Hierbij spelen lichaamshouding, mimiek, stand en beweging van de oren en 
de stand en beweging van de staart een rol. Een combinatie van al deze expressies bij 
elkaar bepalen de gedragsuitingen.

A . : DE KOP : 

1. De tanden : Met zijn gebit kan hij 
BLIKKEREN = het ontbloten van de 
tanden ,hij kan hiermee een bepaalde 
gemoedstoestand aangeven. Hij kan zijn 
gebit helemaal – half of gedeeltelijk 
tonen. 

- Toont hij zijn gebit helemaal , dan is 
er op dat moment een bijtrem 
aanwezig , hij voelt zich onzeker en 
bedreigd en zegt eigenlijk .. “ BLIJF 
UIT MIJN BUURT WANT IK WEET 
HET NIET MEER. ANDERS MOET IK 
BIJTEN EN DAT WIL IK NIET”. Uw 
hond wil zich immers prettig voelen en op een aanval volgt altijd een bestraffing.

- Toont hij alleen zijn voortanden , dan is er GEEN bijtrem. Alleen de hoektanden en 
de voortanden zijn zichtbaar. Deze hond toont daarmee zijn zelfvertrouwen.

2. De ogen : De ogen kunnen half gesloten , open of dicht zijn.
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3. De oren : De oren kunnen naar voren gericht zijn, neutraal overeind staan of plat in 
de nek liggen. De hond kan daarbij stak naar iets kijken(uitdagen) of 
wegkijken(negeren). Zijn de oren naar voren gericht dan voelt de hond zich superieur 
aan iets anders in zijn omgeving. Zijn ze naar achteren gericht dan accepteert de hond 
op dat moment de superioriteit van iets anders.

B. : DE STAART :

Ook de stand van de staart , 
gecombineerd met de andere 
signalen, zegt iets over de 
gemoedstoestand van uw hond.

-De staart hoog over de rug 
gedragen, hij voelt zich heel 
wat.

-De staart kan ook helemaal 
weggeduwd worden, tussen de 
achterpoten tegen de buik, de 
hond voelt zich niets.

De totale lichaamshouding onderstreept de rest van de aangegeven signalen en maakt 
de gemoedstoestand van de hond op dat moment duidelijk. Deze lichaamshouding kan 
hoog en paraderend zijn ,maar ook heel laag tot het kruiperige toe. 

Hij kan zijn lichaam ook groter maken door te BORSTELEN , hij zet zijn vacht uit en 
wordt nog groter en imposanter. De hond kan verschillende lichaamsuitingen 
tegelijkertijd aangeven. Met deze signalen reageert de hond op prikkels uit de 
omgeving en daagt met zijn hele houding deze omgeving uit. Door de reactie die uit de 
omgeving op die houding komt, wordt het gedrag uiteindelijk beloond of bestraft.

Alle uitingen van de hond hebben een dubbele intentie .., hij accepteert de sociale 
uitdaging van de omgeving EN hij beantwoordt deze uitdaging. In dit antwoord ligt 
tegelijkertijd weer een nieuwe uitdaging.. “ Zeg er maar iets van, is dit goed of is dit 
fout ?”
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De Eurazine gaat GROEN !!!
Ja, jullie lezen het goed. 
Natuurlijk willen wij ook meewerken aan een betere planeet.
Daarom hebben we besloten om vanaf 2011 de Eurazine niet meer op papier te maken, 
maar digitaal !  Het magazine zal zoals gewoonlijk 4 keer per jaar verschijnen MAAR, 
we kunnen er dan veel meer en mooiere en grotere foto’s in publiceren !

We hebben dus zeker jullie medewerking nodig !!
Begin dus maar alvast met foto’s te sturen voor de eerst volgende edities. 

Torfs stefan     Rijmen Ann

Lieve Idril,
Aan het begin van je 2e herfst in je leventje van slechts vijftien maanden,
hebben we moeten besluiten je te laten gaan;
Het leven lijkt soms niet eerlijk, waarom kon je niet dat lieve kleine kereltje blijven 
die je was ?
Waarom . . . ., Zoveel 
vragen ?
Maar ondanks de korte 
spanne tijd die we met je 
hadden, hebben we van je 
gehouden en je leren 
kennen als een goede hond.
Vaarwel lieve Idril, kleine 
schittering in ons bestaan.

Carla, Réne & Denise
Otso en Ruby

  Nieuwe Leden

  Afscheid van Idril van de Rincaburcht
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26 februari 2011 Hoogstraten CAC-CACIB

29 januari 2011 Mouscron CAC-CACIB

15 - 16 januari 2011 Genk CAC

16 april 2011 Antwerpen CAC-CACIB

25 juni 2011 Genk CAC-CACIB

23 juli 2011 Liège CAC-CACIB

20 augustus 2011 Mechelen CAC-CACIB

28 augustus 2011 Saint-Ghislain Gr 1,2,5  CAC

29 oktober 2011 Leuven CAC-CACIB

08 oktober 2011 Charleroi CAC-CACIB

19 november 2011 Kortrijk CAC-CACIB

17 december 2011 BRUSSELS DOG SHOW CAC-CACIB

     Gegevens overgenomen van :  www.kmsh.be

  Tentoonstellingskalender België

30 januari 2011  Castrop-Rauxel ( Duitsland ) CAC-CACIB

4 februari 2011 Eindhoven ( Nederland) CAC-CACIB

7 mei 2011 tentoonstelling EKW CAC-CACIB

15 mei 2011 Dogshow Goes CAC-CACIB

  Tentoonstellingskalender Buitenland

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

Eros von der Linde aan het oefenen voor de winter
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