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  Woord van de voorzitter
Beste Leden,

Wat voor vele onder ons als de beste tijd van het jaar wordt aanzien
 “ De zomer(vakantie) “ komt eraan, als jullie met je hond op vakantie gaan wees dan 
voorbereid en lees zeker de tips in het artikel “ op vakantie met je hond “.

We verwachten van jullie natuurlijk een massa vakantiefoto’s, liefst met hond natuurlijk.

Ook nieuwe pups zijn onderweg, sommige zijn al opgehaald, andere zijn komende, waaronder 
zelfs eentje uit het verre Finland.

Bent u het ook beu om honderd keer te herhalen wat voor ras uw hond is ?
Dan hebben we goed nieuws !
Vanaf nu zijn er bij het bestuur info kaartjes beschikbaar om uit te delen aan mensen die 
geïnteresseerd zijn in een Eurasier, vraag er naar op een activiteit.

Wat betreft de voorbije activiteiten, kan ik alleen maar gelukkig zijn over de steeds 
talrijkere deelname van leden met hun hond(en) en hopen dat deze positieve evolutie zich mag 
verder zetten de komende maanden. 
Vooreerst is er de wandeling in juni te Westmalle, waarvoor de uitnodigingen al verstuurd 
zijn.  En dan komt natuurlijk onze jaarlijkse BBQ eraan, waar ik iedereen van harte welkom 
heet op een zeer smakelijke, maar ook zeer leerrijke dag voor mens en dier.

Veel verder weg is ons Weekend in de Ardennen, ergens volgend jaar februari / maart, maar 
aangezien dit veel voorbereidend werk vraagt moet ik hier toch al de vraag stellen, wie heeft 
er interesse, en wie gaat er zeker mee. Zodat we ons een idee kunnen vormen over de grote 
van het huis dat me moeten huren ??

In deze editie, het verslag van de Algemene Ledenvergadering, indien hieromtrent op- of 
aanmerkingen zijn gelieve deze dan aan onze Secretaris, Cilia te sturen.

Blijft mij enkel nog om iedereen een geweldige zomer en een prettige vakantie toe te wensen.

jullie Voorzitter,

Carl
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  Notulen Algemene Ledenvergadering ECB op 13 Maart 2011
Aanwezig :                  15 leden    waarvan 15 stemgerechtigd.

Verontschuldigd :      Mevr. Dieleman – Dhr. De Hulster – Mevr. Cornelis – Mevr. Gielis

1. Opening vergadering.

    De voorzitter opent de vergadering om 15.10 u en heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring notulen ledenvergadering van 07/03/2010.

    De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Jaarverslag.

    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 2011.

        Wandelingen / Promenades :

         23/01/2011                       Kluisbergen               Wandeling / Promenade
         15/05/2011                       Essene                      Wandeling / Promenade
         12/06/2011                       West Malle               Wandeling / Promenade
         25/09/2011                       De Haan                   Zeehondenwandeling / Promenade
           9/10/2011                       Herentals                 Wandeling / Promenade
          ../11/2011                         Limburg                    Wandeling / Promenade
        Vergaderingen / Assemblées.
        13/03/2011                         Bazel                        Algemene Ledenvergadering
          Assemblée génerale.
        Happenings.
        11-13/02/2011                     Ardennen                 Kynologisch WE / WE Kynologique
        28/08/2011                         Axel                         Barbecue / Barbecue
6.  Verslag kascontrolecommissie.

     De kascontroleurs lezen hun verslag voor , de penningmeester wordt ontheven                                  
van haar taken.

7.  Financieel verslag 2010.

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

8.  Begroting 2011.

     De secretaris brengt de begroting,deze wordt zonder op – of aanmerkingen goedgekeurd.



7

9.  Ontheffing Penningmeester.

      De penningmeester krijgt ontheffing voor zijn taken.

10. Benoeming nieuwe kascontroleurs 2011.

       Effectief : Mevr. Helga Pellaers           en         Dhr. Jack Roosenbroeck

       Reserve : Jan Dierick                             en         Dhr. Michel Pellaers

11.Binnengekomen stukken en mededelingen.

      Kandidaatstelling voor bestuur van Mevr. Charlotte De Jaeghere.

      Ontslagbrief bestuur van Mevr. Karien Dieleman.

12. Rondvraag.

       Geen inbreng.

13. Ontlasting der beheerders.

       De bestuursleden krijgen ontheffing voor hun taken.

14. Verkiezing bestuurleden.

       Een kiescommissie wordt samengesteld : Mevr.  Karine Verlinden – Mevr. Helga Pellaers 

                                                                                  Mevr. Nadine Azou

       Kandidaat bestuurslid :            Mevr. De Jaeghere Charlotte

       Zij wordt verkozen met      :  15 stemmen voor -   0 stemmen tegen -  0 stemmen blanco

       Herverkiezing bestuurslid  :   Dhr. Carl Smeyers

      Hij wordt verkozen met      :   14 stemmen voor  –  0 stemmen tegen  –   1 stem blanco

      Bestuurssamenstelling vanaf  13 maart 2011 :

             Voorzitter              :  Dhr. Carl Smeyers

             Secretaris              :  Mevr. Van de Poel Cilia

             Penningmeester      :  Mevr. Greet Gielis

             Commissarissen       :  Mevr. Marie-Thérèse Cornelis

                                               Mevr. Charlotte de Jaeghere

15. Sluiting vergadering.

       De vergadering wordt door de voorzitter afgesloten om 15.40 u. 

 

  Notulen Algemene Ledenvergadering ECB op 13 Maart 2011
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Datum Activiteit Plaats

 12 / 06 / 2011 Wandeling Westmalle

 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

xx / 04 / 2012 Dagtrip Olmense Zoo

 xx / 05 / 2012 Wandeling Essene

  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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Ga je graag op reis ?      Schitterend ! 
En jouw hond, gaat die ook graag op vakantie ? 

Als baasje, kan jij het natuurlijk weten want jij 
kent jouw hond het beste. 
Toch enige twijfel, vraag dan raad aan jouw 
dierenarts. 
Boek eerst een weekendje en kijk hoe hij zich 
gedraagt. 
Is alles super verlopen dan ben je voor een 
langere reis toch wat gerustgesteld.

Let op een paar niet onbelangrijke dingen:

Het is raadzaam om toch de nodige rust en plas 
pauzes in te lassen, zodat niet alleen jij, maar ook 
je hond eventjes de benen kan strekken. Bij 
meerdaagse ritten kan je overwegen om te 
overnachten in een hotel. Check wel altijd even of 
honden welkom zijn.

Als je hond wagenziek wordt, zijn er verschillende 
middeltjes om dit te behandelen. Ofwel met homeopathische middelen of met medicijnen 
maar vraag altijd advies aan je dierenarts. 
Je kunt op voorhand met je hond ook kleine en korte ritjes met de wagen maken zodat hij dat 
wagengevoel gewoon wordt. 

In sommige landen is het in de zomer gewoon te heet of mag je zelfs met je hond niet op het 
strand komen. Hou hier rekening mee om je bestemming te bepalen als je hond mee op 
vakantie gaat. Uiteraard is een vakantiewoning de ideale plek om te vertoeven, ook in het 
zuiden. Je hond zal wel een koel plekje opzoeken. 
 
Ieder land heeft ook eigen wetgevingen en gebruiken. Probeer steeds, voor je vertrekt, 
zoveel mogelijk informatie hierover in te winnen om voor geen onaangename verrassingen te 
staan eens je op jouw bestemming bent gearriveerd. 

Niet vergeten mee te nemen:
Europees hondenpaspoort ( blauw boekje ) verplicht met chip- of tatoeage nummer en 
vermelding van inentingen en een gezondheidsverklaring van de dierenarts. Afhankelijk van 
land tot land kan dit verschillend zijn.

 Op vakantie met je hond
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Eten . . .  moeilijk of gemakkelijk ? Vergeet niet dat het merk van hondenvoeding dat je hond 
gewoon is om te eten, niet overal ter wereld verkocht wordt. Dus neem voldoende voeding 
mee, zeker als het een moeilijke eter is.  Bovendien heeft jouw hond sowieso stress van “ op 
vakantie gaan” en als je daarbovenop ook nog eens zijn dagelijkse hap verandert, kan dat 
soms  wel onaangename gevolgen met zich meebrengen. Je kan de totale hoeveelheid 
gemakkelijk op voorhand uitrekenen door het dagrantsoen te vermenigvuldigen met het aantal 
dagen dat je weg bent: vb. 14 dagen op vakantie en je hond eet 300 gr per dag, geeft 4200 gr 
of 4,2 kg.
 
Vergeet ook niet zijn eet- en drinkbak !
 
Voorzie voor onderweg genoeg fris water, eventueel uit flessen. Ook op de plaats van  
bestemming moet je uitkijken met het kraantjes water want de maag van je hond kan hiervan 
behoorlijk overhoop liggen om het mooi te zeggen.
 
Een goede riem en leiband, eventueel een lange uitlooplijn. 

Een adreskoker te bevestigen aan de halsband met jouw mobiele telefoonnummer en 
eventueel vakantieadres, thuisnummers en thuisadressen zijn op vakantie niet zo nuttig.

Een oud deken eventueel voor in de auto of als slaapdeken in je verblijf, een extra laken, een 
keukenrol of vochtige doekjes voor de kwijlende exemplaren en een zaklamp voor als het 
donker is (!), kunnen soms ook wel handig zijn. 

De beloningskoekjes, speelgoed, borstel of kam; . . . enz. kortom de dagdagelijkse dingen.

Vergeet ook niet medicijnen als je hond er nodig heeft. Zorg op voorhand voor goede anti 
vlooien- en tekenproducten voor optimale bescherming tegen teken, muggen, zandvliegjes . . . 
en  desondanks, vergeet toch ook je tekentang niet ! Neem zeker een desinfecterend middel 
mee en zorg voor oor-en oogdruppels want een warmer klimaat of veel zwemmen kan irritatie 
veroorzaken. Ook handig om mee te nemen is een “Pet’s First Aid Kit”, een handige kit met 
allerlei praktische spullen voor eerste hulp. Vergeet ook het nummer van je dierenarts niet, 
mocht je toch onverwachts vragen hebben. 

Last but not least “de poepzakjes” voor de iets meer geurige dingen in het leven. 

In sommige landen moet je zelfs een muilkorf bij je hebben. 

In Duitsland bijvoorbeeld moet je hond vastzitten in de auto met een speciale hondengordel. 
Wat trouwens ook heel veilig is in geval je bruusk moet remmen. 

 Op vakantie met je hond
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Met de auto moet je letten op de volgende dingen:

Maak regelmatig een tussenstop, liefst om de drie uur, om niet alleen jouw benen te strekken 
maar ook de poten van jouw hond.
 
Hou je hond steeds aan de leiband op onbekend terrein en kijk uit dat hij geen etensresten 
opeet om maag- en/of darminfecties te voorkomen.  
Bovendien wordt er regelmatig melding gemaakt van het opzettelijk neerleggen van 
giftig vlees op verschillende stopplaatsen in Frankrijk, Italië en Oostenrijk. 

Als het warm wordt in de auto, helpt ook de airco voor jouw hond want een hond heeft het 
sneller warm dan de mens. Hij kan enkel maar verkoelen via de tong (hijgen) of via de 
voetzolen.

Laat je hond niet uit het raam hangen want zo kan hij snel oog- en oorontstekingen oplopen. 
Ook het risico om ergens tegenaan te stoten is veel te groot.

Laat je hond NOOIT alleen achter in de auto ook niet voor heel eventjes, het kan zeer nare 
gevolgen hebben.

Hou ook rekening met de wettelijke bepalingen van het land waar je naartoe rijd.

Vakantiehuizen

Net zoals thuis maar toch niet helemaal . . . . 

Hou er rekening mee dat jouw hond zijn 
dagdagelijkse gewoonten op verlof niet zo maar 
verandert !

Als hij gewoon is om thuis in de sofa te zitten, 
dan zal dat lastig zijn om hem dit te verbieden als 
je op vakantie bent. Neem sowieso een laken of 
deken mee om de zetels te bedekken. 

Check of er gestrooid is tegen ongedierte, ook 
belangrijk als je kinderen hebt !

Veeg modderpoten af voordat je binnenkomt en 
stofzuig regelmatig want haren en modderpoten 

  Op vakantie met je hond
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zijn erg vervelend voor de eigenaars. Hou er rekening mee dat als honden te veel last of 
beschadigingen veroorzaken, een huiseigenaar honden in de toekomst zal verbieden. 

Moet jouw hond toch een tijdje alleen zitten, zet dan de radio aan en geef hem een speeltje 
of een kauwbeentje. Leg hem op zijn vertrouwde plekje, niet in een aparte kamer, en geef 
hem de mogelijkheid om eventueel op onderzoek te kunnen gaan als hij een vreemd geluid 
hoort. Dan gaat hij minder snel onrustig worden, blaffen of krabben. 

Wil je sprayen tegen ongedierte, overleg steeds met de organisatie of de eigenaars.

Goede afspraken zorgen ervoor dat je ook steeds je waarborg terug krijgt !!

Je hond verloren gelopen tijdens de vakantie ?

 Dat is alles behalve leuk en het liefste vind je zo snel mogelijk jouw hond terug.  Neem 
steeds een recente foto mee van je hond.  Als je hem kwijtraakt, is het belangrijk dat je dat 
zo snel mogelijk aan zo veel mogelijk mensen vertelt en dan is het handig om ook een foto te 
tonen.

 Maak kopieën van de foto en laat het weten aan: de politie, het toerisme bureau, de 
dierenarts, de lokale winkels en supermarkten. 

 Ieder land heeft ook zij officiële instanties 
voor opvang van verloren gelopen honden.  Vraag 
waar gevonden honden naartoe worden 
gebracht. 

 Als je hem dan terug hebt gevonden, moet je 
wel iedereen terug verwittigen van dit heuglijke 
nieuws !!

Wat als jouw hond ziek wordt in het 
buitenland ?

Je kan zelf reeds voor een aantal praktische 
zaken zorgen:

Oor- en oogdruppels en antiseptische lotion zijn 
erg handig voor kleine irritaties en wondjes. 

Geef hem weinig te eten voordat je weggaat, de 
spanning van de reis kan zijn maag van streek maken. 

  Op vakantie met je hond
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  Op vakantie met je hond
Preventief een anti-vlooien en -teken middel gebruiken want deze lieve beestjes brengen 
ziektes over. Controleer ook regelmatig zelf jouw hond op deze onaangename bewoners.

Word je hond echt ziek, ga dan snel naar de lokale dierenarts en vergeet ook niet een handig 
vertaalboekje op zak te hebben voor het geval Nederlands niet de gangbare taal is. 

Met al deze reistips en praktische informatie zijn we ervan overtuigd dat jij en jouw hond 
een deugdzame en fijne vakantie tegemoet gaan . . .   rijden . . . 

Veel vakantieplezier !!!

We horen en lezen ook graag jullie vakantie- avonturen in de volgende Eurazine !!
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 Fotoverslag Kynologisch weekend Xhoffraix
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  Fotoverslag kynologisch weekend Xhoffraix
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  Fotoverslag kynologisch weekend Xhoffraix
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 Fotoverslag kynologisch weekend Xhoffraix
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 Fotoverslag kynologisch weekend Xhoffraix
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Hallo allemaal, er werd mij gevraagd om een verslagje te schrijven over de wandeling en de 
algemene ledenvergadering in Bazel, en als Karine dat vraagt, dan moet ik dat ook doen hé.

Zondag 13 maart
Een doodnormale start van onze zondag zeker. Opstaan, eten, naar de hondentraining, pintje 
drinken achteraf . . .
Maar wacht eens, het is nog maar acht uur en baasje is al beneden. Zou de training dan 
vroeger beginnen vandaag ? 
En vrouwtje maakt zich ook al klaar om te vertrekken, zou ze deze keer mee gaan naar de 
hondenschool ? En we nemen de auto van baasje, allemaal raar hoor . . . 
Hola baasje, hier indraaien om naar school te rijden hé !
Oei, de autosnelweg op, er zal precies toch iets anders op het programma staan. 
Niet slapen in de auto dus, heel goed opletten !

Na een uurtje rijden stoppen we op een parking die ik niet ken, maar ik heb al wel gezien dat 
er eurasiers aan de poort staan die we zopas voorbijreden.
Het wordt dus een eurasier treffen: tof !! 
Vlug, vlug baasje, daar naartoe, wacht ik zal een beetje harder trekken, dan gaat het beter 
vooruit. 

En ja hoor daar zijn ze: Djentl, Aiko, Igor, Life, Hope, Maud en al de anderen. 
‘t Is van datte, we gaan wandelen in Bazel. En niet zomaar wandelen hé, na honderd meter 
kunnen we al los en dat voor (bijna) de volledige wandeling. Alleen als we andere honden of 
een verloren gereden ruiter tegenkomen moeten we aan de lijn, maar dat duurt nooit lang. 
Even spelen met het vriendje hier, eens grommen naar die andere jonge reu daar, eens gaan 
ruiken bij die eurasiers die ik voor het eerst zie en vooral zorgen dat ik Hope niet uit het oog 
verlies, Aiko zou er wel eens naast kunnen lopen, 
en dat kan niet hé !
Op zo een wandeling heb ik het 
dus behoorlijk druk. En dan moet 
ik er ook nog voor zorgen dat ik de 
baas hoor als hij roept !
Ik heb een beetje last van mijn 
hormonen (dat is niet abnormaal 
hoor, ik heb daar wel meer last 
van, volgens baasje altijd , maar 
hij overdrijft), en Hope loopt daar 
de hele tijd met haar achterste te 
schudden, af en toe kan ik mij 
echt niet meer inhouden en dat 

 Verslag: Wandeling Bazel
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kan baasje maar matig appreciëren, dus vlieg ik ook daarvoor een paar keer aan de lijn. 
Ik zal toch moeten leren om me te beheersen, maar het is niet eerlijk dat ik op mijn donder 
krijg en Hope niet, want uiteindelijk is zij het toch die ervoor zorgt dat ik mijn 
zelfbeheersing verlies.
Ze is gewoon onweerstaanbaar ! (Dat ze van Antwerpen komt neem ik er maar even bij :))

Soms vinden we onderweg een (klein of groot) plasje water waarin we ons lekker vuil kunnen 
maken. Laat die baasjes maar roepen, we zijn eurasiers en als we gaan wandelen dan maken we 
ons vuil, roepende baasjes of niet.
De weerman had regen voorspeld, maar hij zat er duidelijk goed naast. Het is een prettig 
wandelweertje en we hebben geen druppel regen gezien. Het baasje van Life en Hope loopt 
daar zoals gewoonlijk weer tussen met zijn fototoestel, kwestie van later nog eens te kunnen 
nagenieten hé.

Het vrouwtje van Djentl past op een andere eurasier, maar daar heeft Djentl zelf nu even 
geen tijd voor, hij moet ervoor zorgen dat de roedel zijn manieren houdt en dat alle honden 
samen blijven.
Dus maar rondcrossen en hier en daar één van die jonge reuen op hun plaats zetten.
Op het einde van de wandeling komen we aan een wei waar ezeltjes de ezel staan uit te 
hangen. 
Wat hebben die beesten dat wij niet hebben ? Alle baasjes gaan daar eens kijken, en 
daarvoor moeten wij staan wachten !

Voor we het goed en wel beseffen 
is het al middag en dan gaan de 
baasjes natuurlijk een terrasje 
opzoeken. Stom hoor, weer stil 
zitten in plaats van lekker te 
stoeien met mijn vriendjes. 

 Verslag: Wandeling Bazel



21

  Verslag: Wandeling Bazel
Maar efin, in die Duiventoren is 
het toch ook niet zo slecht. We 
krijgen ons eigen zaaltje en dus 
ziet baasje wat meer door de 
vingers dan gewoonlijk als we op 
restaurant zitten. 
Ondertussen komt Alexa ons ook 
nog vervoegen. De eerste keer dat 
ik haar zie zonder Phoenix, toch 
even slikken hoor.

Van zodra baasje zijn buikje vol 
heeft sta ik weer paraat om het 
vervolg van de wandeling in te 

zetten, maar deze keer is dit blijkbaar niet voorzien. Blijven zitten en vergaderen. Saai 
hoor !  In ieder geval leerde ik daar dat de ECB er niet veel spel aan maakt. In amper een 
uurtje haspelen ze de ledenvergadering af, daar kunnen menig politieker enkel van dromen. 
Het vrouwtje van Igor maakt nu officieel deel uit van het ECB bestuur. Proficiat hé Igor !
En Carl mag nog een jaar voorzitter spelen. De toekomst van de ECB is dus in goede handen, 
maar daar zullen jullie op een andere plaats in het boekje wel meer kunnen over lezen.  

Nog even dag zeggen aan iedereen en dan terug richting West Vlaanderen. 
Weer een geslaagde Eurasier dag. 
Nog veel dank aan de organisatie en tot de volgende keer.

Eros von der Linde

PS: Wie fotootjes wil zien kan 
altijd gaan kijken op mijn blog: 
HYPERLINK 
http://
erosvonderlinde.blogspot.com/
Zoek bovenaan naar “other links” 
en blader naar beneden tot je de 
gewenste foto vindt.
Klik erop en het fotoalbum moet 
openen.

http://erosvonderlinde.blogspot.com
http://erosvonderlinde.blogspot.com
http://erosvonderlinde.blogspot.com
http://erosvonderlinde.blogspot.com
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Een voorhuidontsteking of balanopostitis is een normale, etterige ontsteking van de voorhuid, 
die bij bijna elke intacte, geslachtsrijpe reu aanwezig is.

De reu verliest hierbij gele of groene druppeltjes pus uit zijn geslachtsopening, die u aan de 
punt van de voorhuid, op de bank of de grond kunt waarnemen. Ook zal de reu veel aan zijn 
plasser likken. De hond zelf heeft er nauwelijks hinder van, maar zijn omgeving vaak des te 
meer.

Wat is de oorzaak ?

De oorzaak is een infectie aan de binnenkant van de voorhuid. Dit treedt heel gemakkelijk op 
omdat de omstandigheden binnen de voorhuid ideaal zijn voor bacteriën. Het is er warm, 
vochtig en ook aan voedsel, in de vorm van urine, is er geen gebrek. Bovendien likt de hond 
zijn penis nooit helemaal schoon. 

Wat is er tegen te doen?
De infectie hoeft niet behandeld te worden en de reu kan zonder extra 
voorzorgsmaatregelen gewoon voor de fok worden gebruikt.
Pas als de ontsteking zodanig is dat de reu zelf er last van ondervindt of als het tot veel 
viezigheid in huis leidt, moet een behandeling worden ingesteld.

Tevens moet dan onderzocht worden, of behalve de geslachtshormonen, eventueel ook andere 
oorzaken zijn aan te wijzen, zoals vormafwijkingen of gezwellen aan de penis en/of de 
voorhuid of de aanwezigheid van een vreemd voorwerp zoals een grassprietje.

Het vervelende aan alle behandelingen is, dat na het stoppen van welke behandeling dan ook, 
de infectie vroeg of laat zal terugkeren. 

 Medisch: voorhuidontsteking bij de reu
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Een ongecompliceerde voorhuidontsteking kunt u zelf behandelen door: 
De voorhuid van de reu regelmatig uit te spoelen met behulp van een voorhuidcleaner, 
afgekoelde kamillie-thee of een verdunde oplossing van Betadine oplossing of chloorhexidine 
of verdunde teatree oplossing.
De spoelvloeistof dient tot helemaal achter het zwellichaam van de penis van de hond 
gemasseerd te worden.
De hond regelmatig in zee laten zwemmen is ook een goed idee.

Voorhuidontstekingen staan sterk onder invloed van de hormonen van de reu. 
Door castratie wordt ook in 80 % van de gevallen de kwaal definitief verholpen.
Ook bij castratie zijn er natuurlijk voor-en nadelen verbonden !

 Medisch: voorhuidontsteking bij de reu
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 Familiebijeenkomst Eros von der Linde

Hallo allen, hier 
is Eros weer 
met een 
activiteiten 
verslagje.
Ditmaal niet 
georganiseerd 
door de leden 
ven de ECB, 
maar ééntje in 
elkaar gebokst 
door Angelika 
Koller, de dame 
die vorig jaar 
de eerste 8 
weken van mijn 
leven voor mij 
zorgde.

Paasweekend, 
dat wil zeggen 
dat baas veel 
thuis is, en dan 
moet ik ervan 
profiteren om 
hem mee naar 
buiten te 
krijgen. 
Wandelen en 

nog eens 
wandelen, dat zal hij doen ! 
Maar eigenaardig genoeg begint het Paasweekend voor de baas al de vrijdagmorgen. In plaats 
van zich klaar te maken om te gaan werken wordt er weer duchtig met allerhande valiezen 
rond gelopen. Dat wil zeggen dat we erop uitgaan. Zou het dan echt waar zijn dat we nog eens 



25

mijn ma en zus gaan bezoeken 
in Mechernich ? Baas heeft 
daar al een paar keer over 
gepraat. 

Ja hoor, iets meer dan 3 uur 
in de auto, en daar is het 
mooie boerderijtje waar ik 
geboren ben. Mijn ma Mei-
Mei en mijn zus Enya zitten 
samen in de tuin. Ik daar vol 
enthousiasme naar toe hé. 
Maar Mei-Mei is, net zoals 
vorige keer, helemaal niet 
geïnteresseerd in haar zoon, en Enya is ook niet zo heel erg gediend met mijn geweldige 
entree. 

Ook Daron is er, en die toont direct waar het op staat: jonge reuen niet toegelaten op zijn 
domein. Wij dus zo vlug mogelijk naar neutraal terrein, en daar verloopt alles weer zoals het 
moet. Ver moeten we daar niet voor wandelen, na 50 meter kunnen we al los ! Die Enya woont 

toch wel in een prachtige 
streek hoor. De Eifel is zo 
mogelijk nog beter dan onze 
Ardennen.

Baasjes hadden afgesproken 
met Frau Koller dat we daar 
bleven overnachten. Angelika 
heeft een vakantiehuisje voor 
9 personen, dat was dus geen 
probleem. ‘s Avonds hebben 
we een Belgische 
bierproeverij gehouden, en 
hoe later het werd, hoe beter 

 Familiebijeenkomst Eros von der Linde
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de baasjes elkaar begrepen.
Het Engels en Duits veranderde 
in Chinees, maar ze hadden veel 
plezier. Die Duitsers snapten 
maar niet hoe het kan dat op 
een bierflesje een houten kurk 
gestoken werd, maar dat 
weerhield hen er niet van die 
flessen leeg te drinken . . . .
De volgende morgen maak ik 
baasje vroeg wakker, we zijn in 
de Eifel dus moet er gewandeld 
worden.
Hier een boompje dat te droog staat, daar een riviertje waar ik even kan drinken. Even dag 
zeggen aan die koe en dat paard. Voor we weten is het tijd om terug te keren en iets te eten. 
En dan komt de grote verrassing. Op heel korte tijd komen daar nog twee van mijn zussen bij: 
Engy uit Nederland en Elaine uit Duitsland.

Eigenlijk wacht ik ook nog 
even op Estrella uit 
Zwitserland, maar die kan er 
tot haar spijt niet bij zijn. 
Het wordt een fantastische 
familiereünie.

Eerst maken we kennis met 
elkaar, baasjes krijgen al iets 
om te drinken en nemen even 
tijd om die andere mensen 
goedendag te zeggen, maar al 
snel staat Angelika klaar om 

een gezinswandeling te maken. 
Ondertussen is de eurasier groep nog wat aangegroeid, Malou is aangekomen, samen met nog 
een eurasier. Malou is de zuster van Mei-Mei, en zij wordt mijn liefje van de dag. Ook al is 

 Familiebijeenkomst Eros von der Linde
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het mijn tante, ik ben nog 
steeds Eros, de macho man 
hé !
Wandelen in de Eifel, los van 
de leiband en alleen maar 
vrouwelijke eurasiers rond 
mij, dit is de hemel nog niet, 
maar veel beter dan hier kan 
het daar toch niet zijn.
 

Na de wandeling komen de ons 
ondertussen bekende “kaffee 
und kuchen” op tafel. Dit is 
een onderdeel waarin Angelika heel sterk in is. We zijn daar nu reeds een aantal keren 
geweest, en net zoals de wandeling is dat een verplicht onderdeel van de dagorde.
Buikje vol met taart, tijd voor wat actie dus. Er wordt in een mum van tijd een wedstrijdring 
geïmproviseerd en we spelen een “wezentest” en een “wedstrijdkeuring”. 

Resultaat: allemaal heel sociale eurasiers en allemaal een “uitmuntend” resultaat.
Dan is het weeral tijd om te 
eten (het lijkt wel of die 
mensen er nooit mee 
ophouden). 
Onze gastvrouw (en heer) 
hebben nog een BBQ in petto. 
Maar baas begint ongeduldig 
te worden, hij moet nog 
terugrijden naar Kortrijk, 
want op Paaszondag zit ons 
huis vol met familie, en die 
zullen ook weer willen eten en 
drinken (ongelooflijk, waar 
blijven ze het steken ?). 

 Familiebijeenkomst Eros von der Linde
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De anderen blijven daar nog overnachten, maar voor ons is het “wurftreffen” afgelopen. Het 
was een fantastische tweedaagse, volgend jaar gaan we zeker terug. 

Van links naar rechts: Enya - Mei-Mei - Engy - Elaine - Eros

Special thanks to Angelika Koller ! The “von der linde E-wurf”
Groetjes,
Eros.

P.S. raadseltje: Als je weet dat Malou de moeder is van Aiko ( de eurasier die bij Margo 
woont), wat is dan de relatie tussen Aiko en Eros ? 

P.S. Volg mij en mijn baasjes op  http://erosvonderlinde.blogspot.com/

 Familiebijeenkomst Eros von der Linde

http://erosvonderlinde.blogspot.com
http://erosvonderlinde.blogspot.com
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  Foto’s

A-Kinga vom Birenbacher-Berg

Kai von Pampower-
Moor
met zijn lieve 
meisjeskindje 
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  Berichten

Het bestuur en de leden van de ECB 
wensen Marie-Thérèse en Anneleen van harte proficiat met hun kleinkind / nichtje

Aurelie.

  NIEUWE LEDEN

Familie Mahieu - Deseyne
De Sloover Kevin
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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

18 + 19 juni 2011 Clubmatch  EVN  Hummelo CAC

21 augustus 2011 St.Romboutstrofee Mechelen CAC-CACIB

  Tentoonstellingskalender België

  Tentoonstellingskalender Buitenland

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


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

B-Tchosan Von Antina
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