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Tentoonstellingskalender

Sluitingsdata kopie Clubblad
Wilt u tekst en/of foto’s insturen, hou dan rekening met de volgende data:
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verschijnt ongeveer
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4 / 2011
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1 / 2012
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3 / 2011

september 2012

30 juli 2012
De redactie.

Redactie en bestuur aanvaarden geen enkele verantwoording voor
geplaatste stukken van leden en of onjuistheden in advertenties
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Advertenties Eurazine
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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
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Woord van de voorzitter
Beste Leden

Het is weer voorbij die “ mooie “ zomer, althans zo zou het moeten zijn. Degene die naar het
buitenland getrokken zijn hebben inderdaad misschien wel een mooie zomer gehad, de thuis
blijvers daarentegen . . . .
Wij hopen op een mooie nazomer voor onze volgende activiteit ,
“De Zeehondenwandeling” in De Haan op zondag 25 september.
Ondertussen onder iedereen een bekende en we verwachten dan ook weer veel volk om ons
ras te vertegenwoordigen en om te genieten van de mooie dag aan zee.
Natuurlijk is ook de rest van onze agenda al aardig ingevuld.
Het kynologische weekeinde volgend jaar staat ook vast.
Dit gaat door tijdens het weekeinde van 3 tot 5 februari 2012.
Met de mogelijkheid om langer te blijven tot donderdag 9 feb.
Het aantal kamers is beperkt, dus snel reserveren is de boodschap !!
De redactie heeft me gevraagd ook nog een woordje tot jullie te richten.
Uiteraard proberen we een clubmagazine te maken met mooie foto’s, leuke verhaaltjes en
interessante artikels. Hiervoor rekenen we ook op jullie steun !
Stuur dus maar door naar de redactie, alles is welkom.
Tevens zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden, dus als iemand zich geroepen voelt,
gelieve even met mij contact op te nemen voor verdere info.
Met vriendelijke groeten,
jullie voorzitter
Carl
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Kijkt jou hond ook schuldig ?
Volgens wetenschappers van het Barnard College in New York is dit niet mogelijk. Zij
onderzochten hoe hondenbezitters de gelaatsuitdrukking van hun huisdier interpreteren.
Het onderzoek
De onderzoekers scheidden de honden van baasjes en vertelden daarna aan de baasjes dat
hun hond een koekje had gestolen tijdens hun afwezigheid. In sommige gevallen klopte dat,
maar vaak ook niet. Echter, bijna alle hondenbezitters vonden dat hun hond ook echt schuldig
keek.
Conclusie
Met het onderzoek willen de wetenschappers aantonen dat het schuldig kijken van honden
een product is van de menselijke fantasie. Hondenbezitters zouden te vaak menselijke
eigenschappen toedichten aan het dier. Pas nadat een baasje de hond straft, verandert de
gezichtsuitdrukking van de hond. Maar dat is geen schuld, maar eerder een bange of
onderdanige uitdrukking. Dus denk maar niet dat jouw hond zich schuldig voelt, als hij weer
eens iets lekkers jat!
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Aktiviteiten kalender ECB
Datum

Activiteit

Plaats

25 / 09 / 2011

Zeehondenwandeling

De Haan

09 / 10 / 2011

Wandeling

Herentals

27/ 11 / 2011

Wandeling

Limburg

28 / 01 / 2012

Wandeling

Kluisbergen

03 - 05 / 02 / 2012

Kynologisch weekeinde

Ardennen

xx / 03 / 2012

Wandeling en
Algemene ledenvergadering

Bazel

29 / 04 / 2012

Bezoek Dierentuin

Olmense Zoo

xx / 05 / 2012

Wandeling

Essene

xx / 08 / 2012

Barbeque

Axel ( Nederland )

Website

www.Eurasier.be

Heeft iemand nog ideeën of voelt hij/zij zich geroepen om
een leuke hondenactiviteit te organiseren, geef een seintje.
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Verslag: Wandeling Essene
Een drukke morgen thuis.
Zelfs baasje was vroeg uit bed, wat gek. Wat staat er op het programma vandaag ??
Meestal is baasje alleen zo vroeg wakker als we op vakantie gaan, dus wie weet.
Maar even vlug een hapje eten en dan braaf wachten op wat er komt.
Ja zenne, alles word klaar gemaakt om te gaan wandelen, de wandelschoenen, de regenbroek
en -jas want ze voorspellen veel regen. Voor mij natuurlijk een lekker zachte handdoek om me
af te drogen vooraleer we in het restaurant van Frank binnen gaan. Wij eurasiers moeten er
in alle omstandigheden goed uitzien !
En dan is het zover, de auto in en rijden maar.
De baasjes hadden al verteld dat ik al mijn vriendjes weer ging zien en ik keek er erg naar
uit.
Het is voor mij de eerste wandeling waarbij ik zoveel vrienden terug zie sinds ik alleen ben,
best spannend ! Maar weet je, ik kan het wel aan, ik ben een grote meid !
We kwamen bij elkaar op de parking van “De Montil”. Al vlug stonden er daar een stuk of 10
eurasiers te
wachten totdat we
zouden vertrekken.
Enne dat was niet
alles want ze bleven
maar komen deze
keer. Er waren ook
andere honden, een
mooie Berner
Sennen, Izzy en nog
een schattige witte
Samojeed Indy. Ze
zijn ook van harte
welkom natuurlijk.
Samen met de puppy
Anton kwam ook
Belle mee. Zoals
gepland zijn we om
10,30 uur vertrokken voor onze mooie wandeling door de velden.
Onze gids Tim leidde de wandeling samen met mijn neef “Bono”. Mark is onze vast ECBfotograaf en hij deed zijn werk goed. Hij liep de ene mooie foto na de andere te maken.
Onze eerste stop was in een gezellig oud kroegje bij 2 broers die in de verre omgeving
bekend zijn voor hun lekkere bier. Heerlijke kriek van het vat kunnen de baasjes er drinken !
Voor ons stonden er ook emmers fris water klaar, heerlijk ! Na de tweede pint vond Tim het
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Verslag: Wandeling Essene
tijd om te vert
rekken, gelijk heeft
hij. Te lang blijven
zitten geeft
problemen met
sommige mensen. Er
waren er nu al die
niet op hun stoel
konden blijven
zitten. Heel
misschien zat daar
onze vriend Eros
ook wel voor iets
tussen ?!
Wij mochten een
groot deel van de
wandeling los lopen.
Iedereen was door
het dolle heen. De jonge reuen deden af en toe een beetje stoer en vielen al eens een meisje
lastig. Tja, er was geen orde in de zaak. We misten Phoenix om alles weer in goede banen te
krijgen. Normaal gezien zorgt Djentl voor de nodige orde nu, maar zijn baasjes hadden
andere plannen deze keer.
Na een beetje controle van de baasjes ging het er terug wat rustiger aan toe. Oef !
Gedurende de wandeling werd het almaar warmer en zonniger. Tim had zijn rechtstreekse lijn
met de weergoden
gebruikt om dit
klaar te krijgen,
dank u Tim !
We moesten
regelmatig stoppen
om de groep bij
elkaar te krijgen. De
oudste onder ons,
Belle en de jongste,
Anton bleven een
beetje achter. Of
was het Anton zijn
vrouwtje ?
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Verslag: Wandeling Essene
We konden
onderweg ook nog
verzusteren en
verbroederen met
het plaatselijk vee.
Sommige onder ons
waren er als eerst
bij terwijl andere
zich er ver van weg
hielden.
Ondertussen konden
wij ook even rusten
en wat drinken, dus
geen enkel
probleem !
Rond de
afgesproken tijd van
13 uur kwamen we

aan bij het restaurant van Frank.
Iedereen direct op het terras gaan zitten want het was mooi weer. Al snel had iedereen iets
te drinken en te eten. Er werd nog volop nagekaart over de mooie wandeling.
Na het eten waren we allemaal terug uitgerust om weer huiswaarts te keren. Het was een,
ondanks de slechte weersvoorspellingen, prachtige dag en dankzij Tim konden we weer van
een mooie omgeving genieten.
Alvast bedankt en
tot volgend jaar.
Zelfde plaats,
andere datum.
Een poot van Alexa
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Plush-puppy dag
Zo rond de nationale Feestdag kwam er bij ons een “DRINGENDE” mail binnen.
Neen, niet om te zeggen dat we een regering hadden, maar we werden vriendelijk uitgenodigd
om deel te nemen aan de “Plush-puppy-dag” op zondag 7 augustus.
De wat ???
Ja, dat was onze eerste reactie
want het klonk wel tof, maar wij
hadden er nog nooit van gehoord !
Dus even “ons Mouche” opgebeld
want de mail kwam via haar. Voor
degene die Mouche niet kennen,
zij is de vertegenwoordigster van
het Delcon-hondeneten. Ze staat
ons bij wanneer we vragen hebben
en zoekt altijd naar een goede en
snelle oplossing. Een toffe
madam !
Het ging om een dag die volledig in
het teken van de honden staat.
Plush-puppy is een merk van
schoonheidsproducten voor honden. Vooral bij de show-honden en -mensen is dit erg bekend.
Je kunt het zo gek niet bedenken of ze hebben het, tandpasta,shampoo, conditioner, haarlak,
gel, kleurshampoo, mascara, nagellak, jurkjes,
sjaaltjes, schoentjes, . . .
Ja, oke, daar dacht ik allemaal het mijne van,
MAAR, we mochten wel daar ter plaatse ons ras
komen voorstellen. We zouden er ook niet arm
van worden, dus waarom niet ?!
Nu goed, om een ras als het onze voor te stellen
moeten we natuurlijk wel een aantal honden
hebben met liefst verschillende kleuren en
leeftijden. Zo gezegd , zo gedaan.
Ik ben dan maar in het klavier gekropen om een
aantal mensen op de hoogte te brengen en om
te vragen of ze willen meewerken. Ik moet
trouwens iedereen nog hartelijk bedanken voor
de goede samenwerking !!! Allemaal bedankt !!
We mochten een partytent zetten en er een
leuk infostandje van maken.
We hadden de mooiste foto’s bij en flyers met

11

Plush-puppy dag
info over onze honden.
Er waren de hele dag door
demonstraties van agility, frisbee,
obedience, pakwerk, doggydans en
zoveel meer. Tussendoor waren er
dan de voorstellingen van de
rassen door de keurmeester.
Er waren “groomers” die de
honden onder handen namen en
men kon foto’s laten maken bij de
honden-fotograaf. Zelfs met
botte scharen en messen kon men
er terecht bij de slijper.
Natuurlijk was er ook een winkel
van de plush-puppy producten en
men kon een T-shirt laten maken
met de foto van je hond erop. Er was alleen een klein probleem, de goede man had geen
afbeelding van een eurasier !!!
Na een vriendelijk gesprek beloofde hij erachter aan te gaan.
We waren er al van 8 uur aanwezig en hebben eerst een goede plek gezocht voor onze tent.
De zon was van de party en het leek een goede
dag te worden.
Dankzij de hulp van Jack stond de tent in notime recht. De tafel en stoelen op zijn plek en
dan alles uit gestald. De andere eurasiers en hun
baasjes kwamen één voor één aan en het werd
een hartelijk weerzien. Onze opzet was meer
dan gelukt.
We hadden ongeveer alle kleuren en leeftijden
ter plaatse ! De bezoekers waren dan ook
verbaasd zoveel honden te zien van een voor hun
ongekend ras.
Wij hebben ons erg waardig gedragen en ons van
onze beste kant laten zien in de ring.
Eros moest eerst een schoonheidsbehandeling
ondergaan van zijn baasje vooraleer hij in de
ring moest. Hij was er niet echt happy mee,
maar zette dapper door ! Als beloning mocht hij
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Plush-puppy dag
op de foto bij de
honden-fotograaf.
Harte kreeg wat goede
raad van Mouche ivm
haar vacht en voor de
kleintjes onder ons
was het een eerste
kennismaking met “de
ring” en het
showgebeuren.
Er kwamen mensen wat
info vragen dus toch
een geslaagde dag.
Uiteraard was er ook
aan de inwendige mens
gedacht. Er was
lekkere frisse
zomerse sangria en
borrelnootjes om het allemaal een beetje te vieren. Ook bij de organisatie kon men allerlei te
eten en drinken kopen. Er was zelfs een echte ijscrème-kar.
Onze honden konden bij het voedingsstandje lekkere kauwbotten of pensstaafjes uitkiezen,
alleen de baasjes in de juiste richting trekken en dan lukte het wel.
Op het einde van de dag werden we uitgenodigd om deel te nemen aan het buffet met warme
beenhesp. Schijnt het hoogtepunt van de dag te zijn !
Dit jaar hielden we het maar voor bekeken maar wie weet volgende keer ??
Onze honden en wijzelf waren blij dat onze dag zo goed verlopen was en verlangden allebei
naar onze vertrouwde omgeving.
Na het gezamelijk afbreken van onze partytent en opruimwerk vertrok ieder van ons richting
huis.
Als er volgend jaar weer een uitnodiging komt zijn we weer van de party; we weten nu wat ons
te wachten staat.
PS: Er is ondertussen ook al contact geweest met geïnteresseerden.
Aan iedereen nog een een dikke dankjewel !!!
Groetjes en tot de volgende,
Alexa en Karine, Lara en Josiane
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Cartoons
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Cartoons

www.cartoon-plaatjes.nl
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Vakantiefoto’s

Aicko Vom
Hexenbrunnen

Suitkees Parel in Zilver
alias: Maud
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Vakantiefoto’s

Isbrand Von Unkas
(Izzy ) en Edita
Kieristinga
Daarom zwemmen
eurasiers niet !
Schaamte !!!

Paquita Beoosten-Blij en
Basha vom Dütekamp
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Vakantiefoto’s

Kadin von der
Höffener Rippe

Eros von der Linde
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Vakantiefoto’s

Tchosan von Antina

Bo von Birkenschnee
met familie
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Vakantiefoto’s

Aura-Apopsy von
Farthen dür met
vriendin Bixby

Oschka
Fieter de Fointjes
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Het toedienen van oorzalf of oogzalf
Bron: Drs. Jan Willem v.d. Bosch, dierenarts, verbonden aan WHG Dierenziekenhuis
Rotterdam
Hoe past u een zalf toe in oog of oor?
Het zalven of druppelen van oog en oor kan een ware beproeving zijn voor dier en eigenaar.
Dit is vervelend voor beiden én voor de dierenarts want deze zou liefst het dier zo snel
mogelijk van zijn of haar klacht af helpen. Dit lukt natuurlijk het best als het zalven vlot en
gemakkelijk gaat.
Om u te helpen zo gemakkelijk mogelijk oren en ogen te zalven hebben we een aantal tips en
voorbeelden verzameld.
1: probeer het zalven zo ‘leuk’ mogelijk te maken voor uw huisdier. Bijvoorbeeld door het te
doen tijdens het spelen, of door het toedienen van de zalf te vervolgen met een beloning,
zoals een koekje of een spelletje met de favoriete bal.
2: Kies een rustige omgeving uit, of een omgeving waar het dier zich het best laat
behandelen. Sommige dieren laten zich op een tafel beter behandelen dan op de grond. Dit is
natuurlijk gemakkelijker toepasbaar bij een teckel dan bij een Duitse Dog!
3: Zorg dat de zalf reeds klaarstaat voor u begint. Als het dier het openen van de verpakking
hoort kan het zijn dat het al ‘weet wat er gaat komen’ en dan bij voorbaat alle medewerking
weigert…
4: Het zalven zelf:
Bij het zalven van een oog stelt men zich bij
voorkeur op achter het dier.
De kop wordt ondersteund met de ene hand en de
andere hand bedient de tube.
De bovenste oogleden van een hond zijn vrij
beweeglijk.
Hierdoor is het mogelijk deze zo ver naar achter te
trekken dat het oogwit zichtbaar wordt.
Door dit te doen met de muis van de hand waarin
zich de tube bevindt kan de zalf of de oogdruppel
gemakkelijk op dit oogwit worden gedeponeerd.
Tegelijkertijd kan met de duim van de andere hand
het onderste ooglid open worden gehouden.
Knijp vervolgens het ooglid dicht waardoor de zalf
zich kan verspreiden.
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Het toedienen van oorzalf of oogzalf
Bij het zalven van een oor dient men zich bewust te zijn van de bouw van een hondenoor.
Het oor bestaat namelijk uit een verticale gehoorgang en een horizontale gehoorgang.
Dit zorgt ervoor dat het trommelvlies moeilijk bereikbaar is.
Dit is lastig bij het bekijken van dit trommelvlies, maar fijn bij het zalven !
Het is namelijk bijna niet mogelijk ‘te diep’ te zalven en zo het trommelvlies te beschadigen.
De procedure is als volgt:
Til het oor van de hond op, zodanig dat de gehoorgang zichtbaar wordt.
Plaats de tube diep in de gehoorgang.
Meestal wordt een tuitje meegeleverd of is de tube voorzien van een tuitje waarmee de zalf
in de gehoorgang gebracht kan worden.
Zorg ervoor dat de tube
verticaal blijft, zodat men
niet per ongeluk te diep kan
gaan.
Na het inbrengen van de
oorzalf wordt het oor aan
de basis vastgenomen en kan
even gemasseerd worden om
de zalf goed te laten
verspreiden.
De hoeveelheid zalf die
ingebracht dient te worden
is afhankelijk van het
middel.
Bij oogzalven gaat het vaak
om een kleine hoeveelheid.
Bovendien is deze hoeveelheid goed af te meten omdat men ziet wat men doet.
Zo zijn druppels te tellen en de lengte van een ‘worstje’ oogzalf goed in te schatten.
Bij oorzalven is er veel variatie: van enkele druppels tot het opvullen van de gehele
gehoorgang. Meestal wordt dit vermeld op de verpakking of in de bijsluiter.
Het is niet verstandig de aangegeven hoeveelheid te overschrijden of er minder van te geven.
Als richtlijn kan gesteld worden dat druppels voor het oor vaak in kleine hoeveelheden
worden gegeven en zalf overvloedig ingebracht wordt.
Let erop dat bij het uitnemen van de tube rekening gehouden wordt met het feit dat
sommige tubes elastisch zijn, waardoor ze de zalf opnieuw opzuigen bij te vroeg loslaten.
Zorg er dus voor dat u de tube pas terug laat veren na het verwijderen uit het oor.
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Verslag: Trappistenwandeling Westmalle
Het is weer een uitdaging om een locatie te zoeken waar we onze leden naartoe kunnen
lokken . Wie kent er niet de trappist
van Westmalle met of zonder grena
dine.. voor mij MET.
Hier in het noorden van de kempen ging
het verhaal dat er een rechtstreekse
pijpleiding was om het vers gebrouwen
bier te transporteren van de abdij naar
het café. Maar tijdens de afbraak van
het oude gebouw heeft men niets
gevonden..we zijn weer een historische
illusie armer. Het is prettig vertoeven
op het terras in het zonnetje met een
trappist(je) of een trippel(tje )met
abdijkaas.
Maar we mogen niet vergeten dat we
nog moeten gaan wandelen Onze
woefkes willen ook hun beentjes
uitslaan en elkaar besnuffelen en met
de nieuwelingen kennismaken. We
vertrekken richting abdij en kunnen
de wandelliefhebbers al genieten van
de geur (stank)van het gisten van het
brouwsel. Gelukkig ruikt en proeft het
eindresultaat helemaal anders . De
abdij is omgeven door weilanden en
bossen. Het was dan ook niet moeilijk
om een route te nemen waar de hondjes
zo veel mogelijk konden vrij loslopen en
wij konden genieten van de stilte en de
mooie omgeving. Als oudste van de
groep voelt Djentl zich geroepen
eerste viool te spelen tijdens de
wandeling.

Iedereen wordt begroet en besnuffelt
er wordt geen verschil gemaakt in ras
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Verslag: Trappistenwandeling Westmalle
en stand,het zijn niet enkel eurasiers
die mee gaan wandelen. Zij kunnen
misschien nog wat leren apporteren
van de vlijtige mechelaar die telkens
opnieuw het weggesmeten stukje tak
gaat zoeken in de velden ( hoe geraak
je er nu uiteindelijk van af,als ze ’t
blijft brengen. ) Ook de kleine Kynga
stond in de belangstelling,zij werd
natuurlijk door iedereen geknuffeld.
De grote nieuwkomers moeten de
inspectieronde ondergaan en worden
daarna opgenomen in het gezelschap.
Dat is nu het fijne van onze
eurasiers , ze staan op hun strepen
maar laten wel iedereen toe .
Na de wandeling zetten we ons lekker
terug op het terras bij de trappisten
en doen we ons als Belg alle eer aan
en bestellen we een lekker
Bourgondisch ( calorierijk)biertje.
Hopelijk heeft niemand op weg naar
huis een ademtest moeten doen.

Wij hopen jullie allemaal terug te zien
bij de volgende activiteit.

Cilia,Jack en Djentl
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Djentl’s vakantieverhaal
Djentl neemt Duke de boxer mee op vakantie.
Mijn vakantieverhaal is er een van
verdraagzaamheid,respect,weinig
slaap,waakzaamheid..
Met andere woorden een zeer
vermoeiende tijd. Laten we beginnen met
te zeggen dat mijn baasjes aan hun
vrienden voorstelden hun hond DUKE
tijdens hun vakantie bij zich te houden.
Meenemen naar Frankrijk was geen optie,
hij is nogal onbetrouwbaar .. durft overal
te plassen,bijt nogal graag op
meubelen,doet graag zijn eigen ding.
De vreugde van de vrienden kon niet op.
Maar aan mij hebben ze niets gevraagd hoor,ik hoor het hen allemaal maar zeggen.
Baasje Cilia heeft Duke nog enkele maanden her- opvoedingslessen gegeven,want toen ging
het ook al de verkeerde kant op.
Daar is dan het moment dat ze HEM gaan halen en tot mijn verbazing mag ik nog mee ook.
Baasjes hebben wel alles voorzien , bench in de auto,speelbal mee,wat snoepjes,poepzakjes..
Ik maak me een beetje ongerust,mijn baasjes gaan toch zelf niet op reis hé.
Zou ik het verkeerd begrepen hebben. Zolang ik maar met hen mee mag is er voor mij geen
probleem.
Daar gaat het koffer open en word ik onder de voet gelopen door een uitbundige boxer.. ja ,
we kennen elkaar nog van onze uitstapjes na de trainingen.
De verwelkoming verloopt al goed , ik krijg
een likje in plaats van een STOEMP, want
daarom noemen ze het ras misschien
BOKSER .
Dikwijls als hij hevig is geeft hij van die
korte kopstoten en daar kan ik nu echt niet
tegen. Hm.. we rijden niet naar huis maar zo
te zien wordt dit een heerlijke dagtrip.
Ze willen HEM misschien wat moe maken zo
hij straks te moe is om stoute dingen te
doen.
Zoals verwacht is hij de avond vrij rustig
begonnen. Ik heb mijn plaatsje naast de
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zetel van mijn baasje Cilia,wilt hij daar natuurlijk ook komen liggen .
Wat staren , janken , stompen … uiteindelijk
wordt hij terug naar MIJN nestje
verwezen , ze ( baasjes) hebben er even hun
werk mee , want luisteren !!! ze moeten eens
nakijken of hij geen stoppen in zijn oren
heeft zitten.
Vanaf de eerste nacht besloten men
baasjes … we laten Duke vrij zo leert hij
zich te gedragen ‘s nachts en kunnen ze
hem volgende keer toch meenemen op
vakantie.
Ik moet toegeven ZE hebben een paarden
geduld , de ganse nacht was hij op wandel

tussen m’ nestje en de slaapkamer.

Ik slaap natuurlijk bij mijn baasjes , moest er iets gebeuren !!! Dacht de Duke dat hij MEER
was dan ik ,hij plaatste zich op het bed bij de baasjes. Half de nacht ging hij nogal een gang
Dat kan hij beter niet meer doen.
Het heeft zo een drie dagen en nachten geduurd voor Duke
begreep dat de baasjes BAAS zijn en NEE
is NEE.
Ik moet men baasjes bedanken voor hun
steun aan mij.
HIJ (Duke)wou maar niet begrijpen dat IK
in MIJN huis BAAS ben.
Maar de aanhouder wint, hij heeft zich
moeten aanpassen aan onze regels.
Nadat HIJ zich een week goed had
gedragen vond ik de tijd rijp om me wat
soepeler op te stellen.
Daar HIJ me altijd uitdaagde om te spelen
… maar ik niet wilde wegens zijn dominant
overheersend gedrag .
Eindelijk besefte hij dat we pas konden spelen als hij niet domineerde.
Nu gaat het de goede kant uit , hij gaat achteruit als ik wil binnenkomen of me verplaats ,
laat me rustig slapen m.a.w. ik heb terug mijn leven.
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De baasjes willen ook een paar dagen vakantie , ze willen het avonturen van Duke mee te
nemen naar zee. Duke heeft nog nooit water gezien hadden ze gezegd.
Daar begint dan het avontuur.
Ik moet toegeven , dat HIJ een andere
hond geworden is , veel rustiger , luistert ,
dringt zich niet op … Daar staan we dan met
onze neus in de wind richting zee.
De baasjes overleggen nog even of ze het
risico nemen om Duke vrij los te laten ,
“heb je zijn speelballetje mee “.
Oké daar gaat hij dan . Duke loopt, zo
onbezonnen als hij is mij achterna de volle
zee in .
Niet een keer heeft hij zich bedacht.
HIJ rent , springt , hapt naar de golven ..
hij geniet met volle teugen .
En hij luistert zelfs als de baasjes een bevel
geven om te komen .
Duke heeft genoten van zijn vakantiedagen.
En ik moet toegeven , eigenlijk was het ook voor
mij een leuke tijd.
Samen rennen , snuffelen in de struiken ,
zwemmen in zee , ja we kunnen nu zelfs samen
spelen.
Ondertussen zijn Duke zijn baasjes terug uit
vakantie en mag hij demonstreren wat hij heeft
bijgeleerd : pootje geven , hai five , balletje
brengen.
Maar mijn baasjes moeten nu niet denken dat ik
HEM niet kan missen .
Als je alleen bent draait alles rond je eigen ‘ hond
’ zijn en dat is best leuk.
Dus rascollega’s doet af en toe een goed werk
maar laat niet op je kop zitten en laat het vooral niet aan je hart komen want de baasjes … “
ZIJ HOUDEN VAN ONS “
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Inleiding
Een goede gebitsverzorging is voor uw huisdier erg belangrijk. Een slecht gebit en ongezond
tandvlees kunnen voor veel problemen zorgen. En, zoals bij zoveel ziekten het geval is, geldt
ook hier: voorkomen is beter dan genezen !
Wat kan er mis gaan in de mondholte van een hond en hoe kunnen we deze problemen zo goed
mogelijk voorkomen ?
Tandplaque
Dieren in de vrije natuur hebben eigenlijk vrijwel nooit last van gebitsproblemen.
Waarschijnlijk heeft dat onder andere te maken met het feit dat hun voedsel er voor zorgt
dat hun gebit dagelijks gereinigd wordt. Onze huisdieren krijgen helaas over het algemeen
geen gebitsvriendelijke voeding, waardoor er een aanslag op de tanden gevormd kan worden.
Deze aanslag wordt ook wel tandplaque genoemd. Deze tandplaque is een licht gekleurde vrij
zachte laag op de oppervlakte van de tanden, die bestaat uit bacteriën, bestanddelen uit het
speeksel, voedselresten en water.
Tandplaque ontwikkelt zich voornamelijk langs de randen van het tandvlees en op plekken
waar de zelfreinigende mechanismen in de mondholte minder goed functioneren, zoals ruwe
oppervlakken, de ruimte tussen het tandvlees en de tand of kies, plaatsen waar de tanden of
kiezen te dicht op elkaar staan of op plaatsen waar de tanden of kiezen niet mooi met elkaar
scharen.
Het zelfreinigingsmechanisme van tanden en kiezen wordt bepaald door de speekselvloed, de
bewegingen van de lippen, wangen en tong en door bepaald gedrag na de maaltijd. Bij veel
honden zien we dat ze na het eten met de poten langs de snuit poetsen of bijvoorbeeld met
de zijkant van de snuit over de grond schuren. Dit is in feite een soort “tandpoetsen”.
Wordt het tandplaque onvoldoende verwijderd dan zal het aantal bacteriën erin toenemen en
er zullen steeds meer “kwaadaardige” bacteriën gevormd worden. Deze bacteriën produceren
stoffen die een ontstekingsreactie van het tandvlees in gang zetten.
Tandvleesontsteking en de gevolgen
Het ontstekingsproces van het tandvlees is een steeds verder voortschrijdend proces dat er
uiteindelijk zelfs toe kan leiden dat tanden en kiezen los komen te zitten.
Eerst zal het tandvlees gaan zwellen en rood worden, het zal bij aanraking gemakkelijk
bloeden.
Vervolgens kan de ontsteking zich gaan uitbreiden naar de dieper gelegen weefsels: er komt
ruimte tussen de tand of kies en het tandvlees (=pocket). In deze pockets hopen zich
voedselresten en bacteriën op, die het ontstekingsproces nog verder verergeren. De
vezeltjes die de tand of kies op zijn plaats houden raken in het ontstekingsproces
betrokkenen gaan kapot. Er kan zelfs een echt abces ontstaan in deze pocket. Uiteindelijk
wordt er steeds meer van het weefsel dat de tand of kies omgeeft (=parodontium) aangetast
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door het ontstekingsproces. Dit wordt ook wel parodontitis genoemd, oftewel een ontsteking
van de steunweefsels rond de gebitselementen.
Het tandvlees trekt zich terug waardoor de tandhals en de wortel gedeeltelijk bloot komen
te liggen. In het ergste geval kan er zelfs botoplossing van de tandkas en/of een abces van
de tandkas optreden.
Tandsteen
Als de tandplaque onder invloed
van stoffen uit het speeksel
gemineraliseerd wordt, spreken
we niet meer van tandplak maar
van tandsteen. Dit is een harde
substantie die dikke lagen vormt
op het oppervlak van kiezen en
tanden. We zien het vooral aan de
wangzijde van de scheurkiezen en
aan de wangzijde van de
hoektanden. Omdat tandsteen erg
hard is en stevig vast zit aan het
glazuur van het tandoppervlak, is
het slechts te verwijderen met behulp van speciale tangetjes of krabbertjes (=scalers). Hier
kan de tandenborstel dus niet meer tegen op !
Het tandsteen zorgt ervoor dat het tandvlees zich nog verder gaat terugtrekken en
verergert het ontstekingsproces van tandvlees en steunweefsels. Het heeft een ruw
oppervlak, waardoor er weer gemakkelijk tandplak op gevormd wordt. Is er éénmaal
tandsteen gevormd, dan is een zinvolle gebitsverzorging dus eigenlijk niet meer mogelijk
tenzij tandsteen eerst verwijderd wordt.
Risico
Een ontsteking van tandvlees en steunweefsels is niet alleen aanleiding tot stank uit de bek,
verlies van tanden en kiezen en problemen met kauwen en pijn in de bek ! De bacteriën die bij
het ontstekingsproces zijn betrokken kunnen via de bloedbaan ook andere organen bereiken
en daar ontstekingen veroorzaken. Vooral de nieren en de hartkleppen lopen gevaar !
Er is dus een veel groter gezondheidsrisico dan op het eerste gezicht lijkt.
Preventief tandenpoetsen !
Gelukkig kunnen we bovenstaand griezelverhaal voorkomen !
De oplossing is eenvoudig, maar vergt wel wat geduld, tijd en discipline: tandenpoetsen !
Het beste is om er zo vroeg mogelijk, dus bij pup, mee te beginnen, maar ook een oudere hond
kunnen het nog leren om de tanden te laten poetsen. Het is niet verstandig om ermee te
beginnen als het kwaad al geschied is. Op het moment dat er al sprake is van ontstoken en
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dus gemakkelijk bloedend en pijnlijk tandvlees, zullen de meeste dieren het niet zonder
protest toelaten dat u de tanden poetst !
Hoe pakt u het tandenpoetsen bij uw huisdier het beste aan en welke spullen kunt u er het
best voor gebruiken ?
Enkele tips:
Begin ermee om uw huisdier te laten wennen aan de aanraking van de buiten- en binnenkant
van de bek en de snuit.
Oefen een paar minuten per dag (duur langzaam opvoeren), waarbij u uw huisdier regelmatig
prijst en beloont. Stop als er teveel weerstand geboden wordt, maak er geen gevecht van. De
gebitsverzorging moet geen straf worden !
Als uw huisdier de aanraking van bek, snuit en gebit goed accepteert dan kunt u beginnen met
het gebruik van tandpasta. Gebruik geen tandpasta voor mensen (ook geen kindertandpasta !);
deze tandpasta bevat schuimmiddelen en fluoride die bij doorslikken maagproblemen bij onze
huisdieren kunnen veroorzaken. Tandpasta voor de hond heeft een aantrekkelijke smaak voor
deze dieren en fungeert daardoor ook als een soort beloning bij het tandenpoetsen. U kunt
de tandpasta het beste gewoon op uw vinger aanbrengen. Gebruik vervolgens uw vinger alsof
het een soort tandenborstel is en “poets” de buitenkant van de tanden en kiezen en het
tandvlees. Sluit altijd af met een beloning in de vorm van een kauwstrip. Voer de duur van de
behandeling langzaam op tot ongeveer 5 minuten.
Nu kunt u een tandenborstel of poetsgaasjes gaan gebruiken om de tanden en kiezen echt
goed mechanisch te reinigen. Er bestaan speciaal gevormde tandenborstels voor honden met
steel, maar ook zogenaamde vingerborstels. Maak de tandenborstel altijd eerst goed nat en
druk de tandpasta eerst naar beneden tussen de borstelharen in. Voor huisdieren die het
gebruik van een tandenborstel moeilijk accepteren kan ook gebruik gemaakt worden van
(geïmpregneerde) poetsgaasjes. Maak ook deze gaasjes nat voor gebruik.
Begin met de buitenkant van de kiezen en hoektanden van de bovenkaak.
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Is uw huisdier hier goed aan gewend dan kunt u ook de kiezen en hoektanden van de
onderkaak poetsen en tot slot de voortanden. Let wel op de wijze waarop de tandenborstel
wordt vastgehouden: alsof u een pen vasthoudt.
Maak met de borstel poetsbewegingen van boven naar beneden. De binnenkant van tanden en
kiezen hoeft niet perse gepoetst te worden; dit veroorzaakt bij de meeste dieren nogal wat
stress en hier vormt zich zelden tandplaque of tandsteen.
Als u het voor elkaar kunt krijgen om iedere dag de tanden te poetsen van uw huisdier, dan is
dat natuurlijk ideaal. Maar 2-3 x per week is ook al mooi en werkt voldoende preventief.
Is tandenpoetsen bij uw huisdier echt onmogelijk, dan kunt u als alternatief speciaal hiervoor
ontwikkelde kauwstrips verstrekken.
Deze kauwstrips bevatten speciale stoffen die bacteriegroei in de bek voorkomen. Bovendien
reinigen ze op natuurlijke wijze het gebit door het kauwen. Ook als het tandenpoetsen er een
keer bij inschiet zijn de kauwstrips een goed alternatief.
Professionele gebitsreiniging
Zoals gezegd heeft tandenpoetsen niet zoveel zin meer als er al tandsteen gevormd is of als
er al sprake is van een ernstige tandvleesontsteking en/of ontsteking van de steunweefsels
rond de gebitselementen. Deze gebitten vragen om een drastischer aanpak.
Het tandsteen moet worden verwijderd met speciaal instrumentarium, eventueel los zittende
elementen of elementen met blootliggende wortels moeten worden verwijderd en het gebit
moet gepolijst worden. In de meeste gevallen is een behandeling onder narcose noodzakelijk,
soms kan worden volstaan met het verwijderen van tandsteen zonder narcose. Als
nabehandeling zal meestal een (specifiek soort) antibioticum kuur gegeven worden en er zal
natuurlijk moeten worden voorkomen dat de problemen opnieuw optreden.
Dus; tandenpoetsen !!
Gebitsverzorgingsproducten:
Bucadog tandpasta; mild schurende tandpasta met enzymen
Tandpasta met kipsmaak
Tandenborstel voor de hond
Vingertandenborstel voor de hond
Gebitsverzorgingset voor de hond (bestaande uit tandpasta voor de hond, dubbelzijdige
tandenborstel voor grote/kleine honden, vingertandenborstel en handleiding)
Kauwstrips met enzymen voor kleine/middelgrote of grote hond.
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Op 28 augustus 2011 kwam
iedereen terug samen om gezellig
te BBQ’en en bij te kletsen op het
prachtig domein van familie
Dieleman – de Hulster
Niet alleen de baasjes keken uit
naar die aangename dag, ook voor
de honden is het een jaarlijks
topevenement.

Hierbij willen wij familie Dieleman
– de Hulster nogmaals danken voor
de gastvrijheid en de moeite om
iedereen een leuke dag te
bezorgen, alsook de mensen die
geholpen met de organisatie van
de BBQ.
De koude wind schrok niemand af
maar met de regen was het binnen
in de schuur toch net iets
aangenamer vertoeven.
Wat een geluk en luxe dat we de
grote schuur mogen gebruiken,
zeker met ons Belgisch/
Nederlands klimaat.

Nadat iedereen elkaar wat had
geüpdate over de laatste
nieuwtjes en nadat de honden hun
territorium grondig hadden
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verkend konden we allemaal van de lekkere groentjes, slaatjes en het malse vlees genieten
(tenminste als je niet vergat je worstje te draaien).
De temperatuur buiten werd wat warmer door een straaltje zon.
Misschien was het straaltje zon
de oorzaak van de ietwat verhitte
temperaturen onder de honden?
Zo werd Babs een cougar tot
grote nijd van Dee en Djentel.
Eros was al helemaal niet akkoord
en gooide een poging naar het
ultieme leiderschap, wat “ietwat”
stress veroorzaakte voor de
baasjes.
Gelukkig hielp een pintje om de
gemoedstoestand rustig te
houden.
Het leiderschapsspel werd een beetje oververhit dus kregen we weer een lekker frisse
regenbui getrakteerd.
Maar zelfs het regenweer hield niemand tegen om de gezelligheid er in te houden. De
kindjes vonden de plassen het
meest fantastische speelgoed.
Rachelle dacht zelfs vlugger te
groeien door in de regen te staan.
Kortom het was weer een
geslaagde dag. Iedereen was
tevreden, behalve misschien Joost
en Nadine die eventjes de moed
verloren. Maar geen nood Joost en
Nadine. De volgende keer
verkleden we Igor in een incognito
poedelpakje. Misschien helpt dit
wel?
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Tot volgend jaar !!
Charlotte en Igor
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16

april

2011

Antwerpen

CAC-CACIB
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