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  Advertenties Eurazine
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  Woord van de voorzitter

Beste Leden,

Het is weer zover, ons eerste boekje van het jaar is weer beschikbaar.

Dat dit onder een compleet andere vorm bij jullie terechtkomt, is zowel voor jullie als voor 
ons even wennen.
We hopen op deze manier te groeien, tot uiteindelijk een Eurazine met veel meer foto’s 
(indien jullie ze ons ook toesturen) en meer ruimte voor extra informatie.  Zonder ons budget 
extra te verzwaren.

Laat pagina’s 13 en 14 ook even aan jullie hond(en) lezen, ze zullen er zeker slimmer van 
worden.

Wat betreft onze activiteiten, in april hebben we wegens de paasvakantie geen activiteit.
Dus dit maakt dat 15 mei onze eerstvolgende wandeling plaats heeft te Essene, 
georganiseerd door Tim & Joke.

Bij tentoonstellingen, vinden jullie een uitnodiging en inschrijvingsformulier voor de 
Clubmatch van de Zucht Gemeinschaft, te Neulussheim op 07/05/2011 , hun clubmatches zijn 
altijd kleinschalig en zeer familiaal, dus zeker een aanrader. Verdere info bij ons te 
bevragen.

Persoonlijk startte 2011 niet zo goed voor ons, we moesten Phoenix spijtig genoeg laten 
inslapen. Hij leed aan Lymfeklierkanker, deze had reeds zijn milt, lever en dikke darm 
aangetast. Zodat ons nog weinig anders restte dan zijn lijden zo kort mogelijk te maken. Dat 
deze beslissing ons niet makkelijk viel, mag voor iedereen duidelijk wezen. Maar als je moet 
kiezen, kies je voor je hond en niet voor jezelf.

Verder wens ik iedereen een gezond jaar toe met veel wandel- en speelplezier, en hoop ik 
jullie ergens op een van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Jullie Voorzitter

Carl Smeyers
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  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.
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*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.

*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 /Bibberen : 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.

  Stress bij honden
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Datum Activiteit Plaats

13 / 03 / 2011
Wandeling en                              
Algemene ledenvergadering

Bazel

15 / 05 /2011 Wandeling Essene

 12 / 06 / 2011 Wandeling West-Malle

 28 / 08 / 2011 Barbeque Axel (Nederland)

25 / 09 / 2011 Zeehondenwandeling De Haan

 09 / 10 / 2011 Wandeling Herentals

xx / 11 / 2011 Wandeling Limburg

xx / 01 / 2012 Wandeling Kluisbergen

xx / 02 / 2012 Kynologisch weekeinde Ardennen

xx / 03 / 2012
Wandeling en                          
Algemene ledenvergadering

Bazel

  Aktiviteiten kalender ECB

  Website         www.Eurasier.be

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

http://www.Eurasier.be
http://www.Eurasier.be
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Zondag 21 november 2010, eindelijk was het zover…. Limburgwandeling!
Ik wist dat het vandaag supertof ging worden, want met de baasjes waren we het terrein als 
gaan verkennen en ik vond het GEWELDIG! Alleen hadden we toen slecht weer gehad. Dat 
was jammer omdat we toen niet konden genieten van de uitzichten.

Dus was ik die zondagmorgen al vroeg op om te kijken wat voor weer het was.
Helaas…. Mistig!

Maar ja, een beetje slecht weer kon mijn dag niet verpesten. Als het geen mooi weer is, dan 
kunnen we misschien lekker in de modder gaan rollen. Dat vind ik ook super! 
Maar hoe meer we den Hollander op gingen, hoe beter het weer werd. En aangekomen in 
Maastricht, zag het er toch al bij al niet zo slecht uit.

Bij ons vertrekpunt in Slavante moesten we nog even wachten tot alle hondjes waren 
gearriveerd.
En ja, de mama en nonkel Phoenix waren natuurlijk ook weer van de partij. Maar, wat was 
dat….

  Verslag wandeling Maastricht
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Karine had nog een kleine verrassing mee, een 
klein vlinderhondje mocht ook mee gaan wandelen.  
Ik wilde meteen spelen met dat kleintje en ik denk 
dat zij mij ook wel als speelkameraadje zag zitten.

Toen alle hondjes waren aangekomen (en dat was 
een hele bende), moesten we dringend vertrekken 
om niet door het donker te worden verrast.
We wandelden over de velden, de heuvels, door de 
bossen… 

Aangezien de wandeling voor de puppy’s nog net 
iets te lang was, konden zij de route inkorten. 
Helaas was het voor mijne nieuwe vriend ook wat 
ver en moest ik hier even afscheid nemen…

  Verslag wandeling Maastricht
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 1. Schoon zijn is belangrijk: veeg je voeten altijd heel grondig af aan het witte kleed als 
je uit de modder komt. Ben je er zeker van dat niemand kijkt, schuur dan je rug langs 
de bank, ideaal als je nat bent.

 2. Zoek na het eten de dichtstbijzijnde broek of rok; dat zijn geweldige servetten.

 3. Door je grootte loop je snel in de weg. Probeer het huiselijk verkeer niet op te houden, 
ga op de bank of op een bed 
liggen, dan loop je niemand in de 
weg.

 4. Bewaak de tuin, ren 
dan goed door de struiken en 
bloemen, zodat er voor vogels en 
aanverwante artikelen geen 
twijfel over bestaat, dat jij de 
leiding hebt.

 5. Begroet alle gasten 
uitbundig, spring op hun tenen, 

zoen hen uitgebreid, begeleid hen 
naar het toilet, duw je neus in de koffie om je er van te overtuigen dat deze niet te 
warm is en duw hem daarna onder de rokken van de dames om het gesprek gaande te 
houden. Wees een gastheer!

 6. Snoei de planten goed kort. Ga 
desnoods met je poten op de 
vensterbank of op de tafel 
staan; als je je werk maar goed 
doet.

 7. Kijk het aanrecht nauwkeurig na 
op overgebleven restjes, ze zijn 
aan bederf onderhevig en 
moeten opgeruimd worden. Denk 
erom: gehakt en kip zijn uit ... , 

  Tips voor honden  (NIET voor bazen !!!!!)
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zoek de biefstuk!

 8. Zit je in de auto als het erg druk is op de weg, leg dan je kop op de schouder van de 
bestuurder, zoen hem in zijn oor, zodat hij weet dat je voor 100% vertrouwen in hem 
hebt.

 9. Ga 's nachts alle bedden langs om te kijken of alles in orde is, overtuig je ervan dat 
iedereen wel adem haalt door je natte neus op die van hen te leggen.

 10. Wees selectief bij wat je eet, maar doe het netjes. Zitten er bijv. erwtjes of boontjes 
in, leg deze dan naast je bord of verstop ze onder het kleed.

 11. Laat iedereen meegenieten als je pens hebt gegeten en uitgebreid ligt te 
'spijsverteren'. Ga zo centraal mogelijk liggen, zodat je niemand voortrekt.

 12. Doe alsof je drachtig bent, je krijgt dan tweemaal zoveel eten en een heleboel andere 
privileges. Graaf een gat in de tuin waar een UFO in kan, maar laat nooit merken, dat 
het maar spel is. Op de 64e dag 
gedraag je je weer normaal.

 13. Speel geen vraag- en 
antwoordspelletjes; loop je aan 
de lijn, trek dan je baas omver, 
om duidelijk te maken welke kant 
jullie opgaan.

 14. Laat tijdens de sprong over de 
haag je apporteerblok vallen, 
maar zorg er wel voor, dat het 
een mooie sprong is.

 15. Als je 'af' moet blijven, laat de keurmeester dan duidelijk zien hoe knap jij kunt zitten, 
terwijl je op de baas wacht.  

Denk erom dat alle honden, ongeacht hun grootte en voorkomen, bij al hun bazen geliefd zijn, 

zodat je rustig gebruik kunt maken van deze tips en toch een deel van de familie blijft!

  Tips voor honden  (NIET voor bazen !!!!!)
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Op uitnodiging van Kaiko zijn we gaan wandelen op “De Kluisberg”.
Zijn baasjes die het restaurant “ Big Ben” uitbaatten ontvingen ons met open armen; Ze 
hadden gezorgd voor een uitgebreid ontbijt met alles erop en eraan. Heerlijk !!! 
Met een vol buikje vertrokken we dan voor onze 3 uur durende wandeling onder de 

deskundige begeleiding 
van gids “Hans”. Het was 
een mooie dag met 
s’ochtends een beetje 
mist maar die trok 
gelukkig snel weg. 
We moesten onze gids 
wel een paar keer met 
het hondenfluitje terug 
fluiten omdat hij de pas 
er een beetje te stevig 
inzette. 
Iedereen genoot van de 
mooie omgeving !

Onderweg stond ons dan een volgende verrassing te wachten. Daar stond . . . .   met de 
autobar van waaruit de honden bediend werden van lekker fris water en de mensen van een 
heerlijk glaasje cava. 
Van daaruit ging de wandeling verder, voor sommigen onder ons met een beetje meer moeite 
wegens het niet meer zo vast op de beentjes staan ( ! ) 
Gelukkig beterde de toestand snel na een paar stevige bergen op gewandeld te hebben !
Bij aankomst bij de “Big Ben” stond er terug een uitgebreide hondenbar te wachten en zelfs 
de tuinslang was aanwezig om mens en dier terug in deftige properheid te krijgen. 
Dat de tuinslang de vijand is van de meeste eurasiers hebben we direct gemerkt. Elke hond 
onderging de watermassage, sommige met duidelijke afkeer, andere met meer gelatenheid !!
Eens terug proper gingen we binnen en kregen de mensen  een drankje en aperitiefhapje om 
een beetje bij te komen. 
Na een korte tijd kwam dan het vooraf bestelde eten op de tafels. Iedereen stond vol 
bewondering voor de grote schotels coté à l’os, de specialiteit van de chef !!  Plots was het 

  Verslag wandeling Kluisbergen
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Bo von Birkenschnee en Lara 

Bjordi von der Wuppertatzen

  Foto’s
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Anton vom Malefinkbachtal en Bijou

Haska van de Rincaburcht

  Foto’s
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  Verslag wandeling Kluisbergen
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heel stil in het restaurant, iedereen genoot van zijn eten en de honden lagen na te genieten 
van hun mooie wandeling. 
Er werd wel 100 keer gevraagd of alles in orde was en of er nog iets moest gebracht worden. 
Zelfs de chef kok kwam regelmatig kijken en zag dat het goed was !
Er werd na het eten nog volop nagekaart van de mooie dag die voor iedereen zeker voor 
herhaling vatbaar is.
We willen vooral Kaiko hartelijk danken voor de uitnodiging en natuurlijk ook zijn baasjes die 
gezorgd hebben dat het een onvergetelijke dag werd. We werden in de watten gelegd door 
iedereen.
Diegene die er niet bij waren hadden ongelijk, hou dus goed de agenda in de gaten en zorg dat 
je er de volgende keer zeker bij bent. 

de groetjes van Kaiko en tot volgende keer !!

  Verslag wandeling Kluisbergen
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Waarom dragen sommige honden van 
het BCG een soort halsband die 
vastgemaakt is via de nek en over de 
neus loopt ? 

Neen, dat is geen muilband want de 
hond blijft volledig vrij en kan ermee 
eten/drinken en alles doen wat dat 
hondensnoetje maar verlangt. Het is 
een hulpmiddel om uw hond 
makkelijker onder controle te houden. 

De 'gentle leader' is een soort 
koptuig (halster) voor honden, dat 
wordt gebruikt in plaats van een 
halsband/slipketting. 
Het biedt je de mogelijkheid de hond zonder geweld en met slechts weinig fysieke kracht 
onder controle te houden. 
Het is daarom juist voor bezitters van fysiek en/of mentaal sterke honden zo’n perfect 
hulpmiddel, omdat deze honden door hun (wils)kracht en onverwachte bewegingen hun 
begeleider bij het gebruik van een gewone halsband/slipketting nog al eens op sleeptouw 
nemen.

Ook is de gentle leader geschikt voor honden die in situaties angstig en/of gespannen 
reageren. 
Je zal in deze situaties de hond moeten leren zijn aandacht op jou te richten in plaats van 
zijn aandacht te richten op hetgeen waardoor hij angstig of gespannen wordt.
Bij een angstige/gespannen hond is corrigeren met de slipketting geen goede oplossing! 
De komst van iets dat hem onzeker maakt, zou daarmee de voorbode worden van een 
mogelijke correctie waardoor de hond nog meer gespannen wordt. 

Wij maken graag gebruik van de gentle leader als hulpmiddel, omdat je daarmee een extra 
soort connectie hebt met de hond. 
Je voelt als persoon die slechtziend of blind is beter je hond aan, door de rechtstreekse 
verbinding met zijn hoofd.  
Wanneer de hond snuffelt, ben je sneller bewust van wat zich voordoet en kan je bijgevolg 
eerder ingrijpen, hem sneller een commando geven om door te lopen of om hem weg te leiden 
van wat zijn aandacht trekt. 
In situaties waarbij de hond veel aandacht vertoont naar andere honden of mensen, is hij met 
het gebruik van de gentle leader makkelijker onder controle te houden, waardoor jezelf je 

  Gentle Leader voor honden
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aandacht bij de omgeving kan houden in plaats van je te moeten concentreren op het gedrag 
van de hond.

Het is echter wel heel belangrijk een goed passend exemplaar aan te schaffen. 
Indien de gentle leader te groot is, kan de hond zich daar uit trekken. Wanneer hij te klein 
is, dan komt hij in de ogen van de hond, wordt de mond dichtgehouden en is het niet 
comfortabel. 
Op momenten dat je zelf ontspannen op een terras zit of je op bezoek bent, dan doe je ook 
de gentle leader uit, op die manier heeft de hond er geen behoefte aan om zijn gentle leader 
stiekem uit te trekken. 

Met behulp van de gentle leader kan je zonder veel kracht de kop van de hond sturen. 
Wanneer je de neus van jouw hond in je richting stuurt, kan hij er onmogelijk in de 
tegenovergestelde richting "vandoor gaan". 
Met behulp van de gentle leader benadruk je het leiderschap over de hond. 
Wanneer je zelf of de hond aan de lijn trekt, voelt de hond een druk hoog in zijn nek en over 
zijn snuit. Een hond ontspant instinctief wanneer hij druk hoog in de nek voelt (daar pakt een 
moederhond haar puppy’s op). 
De druk over de snuit imiteert het (zachtjes) over de neusrug heen vastpakken van de ene 
hond door een andere hond; dit over de snuit vastpakken is een dominant gebaar. 
Dit gebaar bevestigt de ranghogere positie van de hond die vastpakt.

Naar onze mening is de gentle leader, mits goed gebruik, absoluut hondvriendelijk. Het 
belangrijkste is dat je geen lijncorrecties via een gentle leader uitvoert, het is puur de 
bedoeling de hond te "sturen" indien nodig. 
Toch willen we er op wijzen dat de gentle leader "slechts" een hulpmiddel is. 
Daarmee bedoelen we dat wanneer je hond probleemgedrag vertoont, het simpelweg 
gebruiken van één hulpmiddel meestal niet afdoende is om het probleem op te lossen. 
Bij het goed oplossen van problemen bij het hondengedrag is hulp en/of het advies van een 
goede trainer/hondengedragsbegeleider, vaak onontbeerlijk.

Indien jouw hond in opleiding of je geleidehond een gentle leader nodig heeft, zullen onze 
instructeurs dit samen met je bespreken. 
Vraag hen om advies… Je kan veel problemen vermijden dankzij een goed gebruik van de 
gentle leader, maar ga er niet op je eentje mee experimenteren. 

Veel mensen hebben volledig onterecht moeite met het gebruik van de gentle leader. 
Mensen storen zich aan de reacties van anderen of vinden het zielig voor de hond. 
Mits het goede gebruik van de gentle leader geef je echter leiding op een rustige, duidelijke 
en voor de hond makkelijk begrijpbare manier.

  Gentle Leader voor honden
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  Vervolgverhaal: Dominantie, onderdanig en intelligent
 Auditief:
*Horen en geluid : Hoewel verbale (geluid)communicatie een ondergeschikte rol speelt in het 
gedrag,zijn er enkele verbale uitingen te onderscheiden.
- de typische krijsgeluiden van de pup ,die honger , pijn en schrik kunnen aangeven , maar ook 
zijn ongenoegen kunnen laten blijken.
- Piepen wanneer uw hond pijn heeft , ook wanneer hij opgewonden is kan hij piepen uit 
protest.
- Blaffen is altijd een teken van opwinding , maar door verschillen in hoogte en duurzaamheid 
kan       alarmgeblaf , uitdagend of dreigend geblaf onderscheiden worden.
- Huilen .. uit samenhorigheid en territoriumzin , of uit eenzaamheid.
- Het zachte en diepe gegrom diep uit de keel .. van optimaal genoegen.
- Het klapperen met de kaken uit puur genoegen.
-

*Als u werkelijk inzicht wil krijgen in het gedrag van uw hond , moet u ook de dominanten 
kanten in zijn karakter onderkennen (de mate waarin uw hond ingaat op de uitdagingen van de 
omgeving).
Een dominante hond is prima 
in staat om een einde aan een 
oefening of een 
conflictsituatie te maken door 
bij het minste of geringste op 
zijn rug te gaan liggen. 
Hiermee doet hij een beroep 
op de erecode “ STOP “,want 
ik geef mij over ! 
Hij roept de ranghogere door 
zijn gedrag letterlijk een halt 
toe. 
NIET U MAAR HIJ heeft in 
dat geval een einde gemaakt 
aan de oefening.
Kent u het karakter van uw hond niet goed , dan zou u deze uiting van “ MANIPULATIE en 
PASSIEVE
DOMINANTIE “ misschien inderdaad beschouwd hebben als onderwerpingsgedrag. 
U zou zelfs uw hond belonen , maar.. dan wel voor zijn DOMINANTE HOUDING. 
Een andere hond zal zelden in een dergelijke onderwerping trappen.
Deze honden zijn zeer goed in staat door allerlei conflictsignalen ruzie uit te lokken tussen 
andere honden en als het gevecht begint zijn zij allang vertrokken om vanuit de verte de 
uitkomst van het gevecht af te wachten. 
Om na het gevecht met opgeheven staart naast de overwinnaar te gaan staan .
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*Het is belangrijk de 
lichaamstaal ‘ de 
lichaamsignalen’ van uw hond 
te leren herkennen .

-Dominante honden : -  
dragen de staart hoog , zij 
willen goed geroken 
worden,elke auditieve prikkel 
wilt hij kunnen horen met 
gespitste oren die alle kanten 
op draaien . 
-De houding van de kop is 
hoog om alles te kunnen 
waarnemen en te imponeren . 
-

-Een minder dominante 
hond : - draagt zijn staart laag om juist niet geroken te worden. Houdt zijn oren in de nek om 
zo min mogelijk te horen , ook zijn kop en totale lichaamshouding is laag .
Uw hond kan kwispelen , dit kan betekenen : vrolijkheid – boosheid – onzekerheid – 
ondeugendheid – agressie . 
Om het kwispelen juist te interpreteren moet je ook kijken naar de andere lichaamsuitingen 
van uw hond. 

Drinken maar vooral eten , zijn belangrijke gebeurtenissen in het dagelijkse hondenleven . 
Toch wordt er tijdens eten en drinken zelden gekwispeld . De staart blijft meestal laag . 
De reden … door de anaalklieren af te dekken is de hond niet zo ruikbaar , voelt hij zich aan 
de achterhand letterlijk ingedekt , waardoor hij geruster kan eten en drinken 

Conflictvermijdend gedrag
1. : Infantiel en oversprong gedrag. : 
Van nature zoekt uw hond de prettige ervaringen op en ontloopt hij wat hij onprettig vindt . 
Zijn gedrag is altijd gericht op het vermijden van conflicten die hem pijn kunnen doen , 
kunnen verwonden en beschadigen. De conflictsignalen die uw hond laat zien zijn altijd 
lichamelijk.
Wanneer hij non-verbaal ( lichaamstaal)al het mogelijke heeft gezegd en dat heeft tot niets 
geleid , reageert de hond pas verbaal (grommen,blaffen,bijten ). 
Ook zeer jonge pups kennen conflictvermijdend gedrag . 

  Vervolgverhaal: Dominantie, onderdanig en intelligent



22

Ook zij gaan prikkels die tot een confrontatie kunnen leiden uit de weg (negeren ) omdat de 
confrontatie leidt tot 
onlustgevoelens.
Daarom moet een echte 
roedelleider ook capabel 
zijn , in de natuur is de 
ranghoogste altijd het beste 
in het voorkomen van de 
conflicten . 
Zij heeft haar lichamelijke 
krachten niet nodig om haar 
status te bewijzen en zij 
weet zo goed om te gaan met 
het gedrag van de andere 
dieren in de roedel,dat zij 
door hun gedrag haar eigen 
positie ( ranghogere) nog eens 
bevestigt . 

 Een aparte vorm van conflictvermijdend gedrag is : 

A. Infantiel gedrag: als de hond totaal niet meer weet wat hij met doen , valt hij terug op 
pupgedrag-
uitdagen – weglopen (invitatielopen) rondjes rennen – achter zijn staart aangaan enz..  .Alle 
gedragingen volgen elkaar zeer snel op , de hond weet van gekkigheid niet meer wat hij moet 
doen .

B.Overspronggedrag : is ook conflictgedrag . De energie van het conflict wordt niet omgezet 
in een fysiologische ( lichamelijke) reactie , maar in een lichamelijke handeling . Uw hond 
moet iets voor u doen .. maar in plaats daarvan gaat hij graven of begint hij zich te 
krabben . Zowel bij infantiel – als bij overspronggedrag is er geen dreiging van agressie .

C.

2. : Conflictsignalen . :
A . Spanning op de poten - hijgen - geeuwen - gapen - tongelen - wangen opblazen . De 
mogelijkheden die uw hond heeft om conflicten te vermijden zijn zeer talrijk . De uitingen 
ervan variëren : 
B . Veel uiterlijk vertoon zoals pas maar op,ik ben groot en sterk ..blijf uit mijn buurt of 
vluchtgedrag en veel minimale lichamelijke uitingen kunnen we conflictsignalen noemen . 
Deze signalen duiden erop dat uw hond niet meer weet wat hij nog zou kunnen doen om 
het conflict te ontlopen .. vlak daarna kunt u dan de eerste verbale waarschuwingen 
verwachten en als het conflict zich toespitst , kan de hond gaan bijten . 

  Vervolgverhaal: Dominantie, onderdanig en intelligent
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Conflicten zijn altijd rangordeconflicten , waarbij de hond in tweestrijd staat .. 
gehoorzamen of de rangordestrijd aangaan . Hoe ranghoger de baas is des te minder zal 
er sprake zijn van rangordeconflicten , want de ranglagere zal aan de ranghogere 
gehoorzamen. 

C . Heeft de hond een innerlijk conflict , dan wordt er bloed door de spieren gestuwd terwijl 
er een enorme stoot adrenaline afgegeven wordt . Uit respect voor de baas , wil de hond u 
niet bijten . In plaats daarvan en dankzij de doorbloede spieren , houdt de hond één of meer 
poten zeer gespannen en strak naar voren . De adrenaline zorgt voor een droge bek waardoor 
uw hond of gaat geeuwen en /of snel zijn tong heen en weer laat schieten hij tongeld .

Als u deze drie conflictsignalen duidelijk kunt zien bij uw hond en ze vinden steeds 
sneller achter elkaar plaats , dan moet u ophouden waar u mee bezig was .
 U loopt nu het gevaar gebeten te worden .

D . Nog andere conflictsignalen die minder drastisch zijn : U roept uw hond bij u , voor hij bij 
u komt ziet u dat hij een aantal conflictsignalen uitzendt :                                                                                           
- Hij plast EERST nog tegen een struik .. hij markeert en plast symbolisch over U heen.
-Hij rolt nog wat heen en weer over de grond voor hij komt .
-Hij schudt eerst zijn vacht , terwijl er geen druppel of stofje te bespeuren valt .
-Hij komt gewoon helemaal niet .

 Hij negeert u zoals een ranghogere een ranglagere negeert . 
Als hij dan toch heel traag bij u komt , blijft hij enkele meters voor u staan waardoor u net 
de riem niet om kunt doen , hij inviteert u naar hem toe te komen en … zo verlaagt de 
ranghogere zich door naar de ranglagere toe te gaan.
-De hond wilt u dwingen hem aan te kijken . 

In de natuur bewijst de dominante zich door de mate waarin hij/zij in staat is conflicten te 
vermijden. Dit gebeurt heel vaak door te negeren en zeker geen oogcontact te maken . 
De ranghogere laat de ranglagere gewoon links liggen . 

Als de hond u strak aankijkt , daagt hij u uit tot een rangordeconflict . 
Kijkt u ook maar een heel kort moment terug … dan loopt u het gevaar gebeten te 
worden . 

Dan hebt u wel een dusdanig gezichtsverlies geleden , zodat volgende confrontaties haast 
niet uit kunnen blijven . 
Vergis u niet : op het moment dat uw hond van u wegkijkt heeft niet U maar hij de uitdaging 
gewonnen !! 
Uw hond kijkt alleen maar weg omdat hij u op dat moment de moeite niet meer waard vindt …
 hij negeert u !!!.

  Vervolgverhaal: Dominantie, onderdanig en intelligent
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Lieve grote witte knuffelbeer,
vandaag moesten we je laten gaan. 

Jij was heel bijzonder en uniek,
met je mooie witte vacht kende en herkende iedereen je direct.

We hadden je heel graag veel langer bij ons gehouden.
Maar het mocht niet zijn.

Samen beleefden we vele mooie avonturen,
die herinneringen zullen we altijd blijven koesteren !

In ons hart zul je altijd dat bijzondere plekje blijven houden !

Lieve Phoenix,
we zullen je missen.

Carl en Karine Smeyers
Alexa von Rosenzauber

Afscheid van Phoenix Beoosten Blij
                    02/05/2003  -  18/02/2011
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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

7 mei 2011 Clubmatch  ZG CAC

15 mei 2011 Dogshow Goes CAC-CACIB

  Tentoonstellingskalender België

  Tentoonstellingskalender Buitenland

http://www.kmsh.be
http://www.kmsh.be
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Meldeschein für Spezial-Rassehunde-Ausstellung der ZG                                                                                          

in Neulussheim am 07. Mai 2011 
 

1.Meldeschluss Mo. 08.04.2011 und 2.Meldeschluss Mo. 18.04.2011 
(Bitte mit deutlicher Druckschrift ausfüllen) 

 
Welpenklasse       (3-6 Monate)           Offene Klasse*    (ab 15 Monate)  Paarklasse    
 

Jüngstenklasse      (ab 6-9 Monate)           Champion-Klasse* (ab 15 Monate)           Zuchtgruppe  
 

Jugendklasse       (9-18 Monate)           Ehrenklasse (Int.Champion)         Juniorhandling   
 

Zwischenklasse*  (15-24 Monate)           Veteranenklasse (ab 8Jahre)       
 

*Nur diese Klassen nehmen am CAC-Wettbewerb teil!        Rüde         Hündin     
 

Name des Hundes 
 

Zuchtbuch-Nr.         Wurftag 
         

Titel 
 

Vater 
 

Mutter 
 

Züchter 
 

Eigentümer         Tel 
 

Strasse 
 

Plz, Wohnort 
 

Zuchtgruppe: Zwingername 

 

Meldegebühren an: Zuchtgemeinschaft für Eurasier  e.V.  Sitz Starnberg                                              
     Sparkasse Pforzheim Calw, Kto.-Nr.4854225, BLZ 66650085  
     Internat. Kto.-Nr. IBAN:DE08666500850004854225, SWIFT-BIC: PZHSDE66 
 

Meldegebühren:   1.Meldeschluss 2.Meldeschluss  
 

1.Hund       Euro 25,-  Euro 35,- 
 

jeder weitere Hund (ohne Tageskatalog) Euro 20,-  Euro 30,- 
  

Veteranenklasse   Euro 17,-  Euro 27,- 
 

Welpen - und Jüngstenklasse         Euro 17,- 
 

Zuchtgruppen-Wettbewerb            Euro 17,- 

Paarklassen           Euro 17,-       

Nachzuchtgruppen-Wettbewerb         Euro 17,-        

Juniorhandling ! Vorführwettbewerb für Jugendliche      Euro 17,-  

         Euro gesamt: 

( Ort, Datum )    (Unterschrift) 
 

Bitte einsenden an: Horst Kriete, Johann-Kroog-Str.10, 28777 Bremen, Tel:(0421)683117 
Oder E-Mail: ausstellung.zg@eurasier-online.de (Unterlagen bitte Unterschreiben und Einscannen) 
Jeder teilnehmende Hund muss wirksam gegen Tollwut schutzgeimpft sein (Impfausweis und Ahnentafel bitte 
mitbringen!)  

         
            
                        
Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungs-Bestimmungen des VDH zu kennen und diese zu beachten, und 
verpflichtet sich zur Zahlung des Meldegeldes. 

  Aanmelding Clubmatch Zucht Gemeinschaft



Phoenix Beoosten Blij

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

Telefoon :03/ 309 27 85

E-mail :cecilia.van.de.poel@telenet.be

EURASIER CLUB BELGIË
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