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Woord van de voorzitter
Wat ging de tijd weer snel dit jaar !
2011 was een jaar met vele club-activiteiten waarvan we hopen dat u ervan genoten hebt.
We hebben ook afscheid moeten nemen, al dan niet te vroeg, van een paar van onze trouwe
viervoeters. Maar langs de andere kant konden we ook dit jaar een aantal eurasiervrienden
blij maken met hun eurasierpupje.
In dit laatste boekje van 2011 hebben we een aantal interessante artikels gezet ivm met de
komende feestdagen. Zoals algemeen geweten zijn niet alle honden gek van vuurwerk en de
bijbehorende knallen. Ook de rijkgevulde tafels steken onze eurasiers soms te ogen uit, maar
dit is niet altijd zonder gevaar !
We hebben geprobeerd hiervoor hulp aan te bieden, dus lees de artikels goed door.
Ook volgend jaar zitten we vol goede plannen, dit kunt u reeds lezen in onze activiteiten
agenda. We doen onze uiterste best om onze activiteiten over het hele land te verdelen.
Daarvoor vragen we graag jullie medewerking.
Mocht u, bij u in de buurt een leuke wandeling kennen en zelf eens een wandeling willen
organiseren, kunt u dit melden bij onze activiteitencoördinator.
Wij willen dit zelfs aanmoedigen !
Mooie foto’s en leuke artikelen mogen ook altijd doorgestuurd worden aan de redactie.
Samen met jullie zorgen we voor een tof eurasier-magazine !
Dan willen we jullie alvast Prettige feestdagen
wensen en
een goed begin van het nieuwe jaar !!
Hopelijk mogen we jullie dan ook weer begroeten op
onze activiteiten !!
Uw voorzitter,
Carl Smeyers
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Aktiviteiten kalender ECB
Datum

Activiteit

Plaats

28 / 01 / 2012

Wandeling

Kluisbergen

03 - 05 / 02 / 2012

Kynologisch weekeinde

Ardennen

25 / 03 / 2012

Wandeling en
Algemene Ledenvergadering

Bazel

29 / 04 / 2012

Dagtrip

Olmense Zoo

xx / 05 / 2012

Wandeling

Essene

17 / 06 / 2012

Wandeling

Vlaanderen

26 / 08 / 2012

Barbeque

Axel ( Nederland )

30 / 09 / 2012
14 / 10 / 2012
xx / 11 / 2012

Website

Zeehondenwandeling

De Haan

Wandeling

De Kempen

Wandeling

Limburg

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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Fotoverslag: Zeehondenwandeling
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Fotoverslag: Zeehondenwandeling
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Fotoverslag: Zeehondenwandeling
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Hondengebed
Behandel mij vriendelijk, geliefde baas,
want nergens ter wereld is een hart dankbaarder
voor vriendelijkheid dan het mijne.
Respecteer mijn geest en lichaam, sla mij niet,
want al zou ik je handen likken tussen de slagen door,
ik begrijp sneller wat je van me wilt door geduld en begrip.
Praat veel tegen me, want jouw stem is het mooiste geluid op aarde,
zoals je kunt zien aan het trotse kwispelen van mijn staart als ik je aan hoor komen.
Laat me binnen als het buiten koud en nat is,
want ik ben een huisdier, niet langer meer gewend aan het gure weer
en alles wat ik vraag is het voorrecht aan jouw voeten te mogen liggen.
Zorg dat ik altijd vers drinkwater heb, want al zal ik je nooit verwijten maken als je me
vergeet,
ik kan je niet vertellen, dat ik dorst heb.
Geef me voldoende te eten, zodat ik in vorm blijf en gezond om zo te zijn als je me graag
hebt.
Om naast je te gaan, klaar om je met mijn leven te verdedigen,mocht je in gevaar zijn.
En baas, als ik erg oud ben, als mijn gezondheid afneemt,schuif me dan niet opzij.
Zorg dat ik mijn leven waardig en zacht beëindig,zodat mijn laatste gedachte zal zijn,
dat mijn leven altijd veilig was in jouw handen.
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Wintertijd: Honden in de winter
Voor veel mensen is de winter, die met name in onze streken verbonden is met regen, sneeuw
en ijzige wind, zeker niet het plezierigste jaargetijde. We moeten ons warm aankleden en
hebben het toch zo koud als we buiten komen. En onze honden dan?
Onnatuurlijk eigenlijk!
Honden die buiten in de vrije natuur leven, ontwikkelen reeds in de herfst een wintervacht,
waarbij met name de onderwol dichter en langer wordt. Dat beschermt hen tegen de koude in
de winterperiode. Bij ons worden echter de meeste honden binnenshuis gehouden.
Onze honden horen immers bij het huisgezin en niet afgezonderd in een kennel of aan de
ketting. Maar onze moderne woningen zijn voor honden in feite onnatuurlijke woonplaatsen,
die met hun tamelijk constante temperaturen van zo’n 20°C te warm zijn.
Dat wil overigens niet zeggen dat de meeste honden het binnenshuis niet naar hun zin
hebben. Kijk maar eens hoe behaaglijk ze zich voor de kachel opkrullen of zich met hun rug
tegen de radiator laten doorwarmen.
Zeker, er zijn daarop de nodige uitzonderingen die het in de kamer veel te warm vinden.
Blootstellen
Het probleem is dan ook
niet dat de meeste van
onze huishonden het
binnen niet naar hun zin
hebben, maar dat ze hun
vacht niet meer kunnen
voorbereiden op de
koude tijd. De prikkels
die de haargroei in de
herfst doen toenemen
ontbreken en zo dragen
onze huishonden ook in
de winter een
zomervacht met weinig
onderhaar. Als wij dan
tijdens de winter naar
buiten gaan, dan trekken
we een warme trui en een
dikke mantel aan.
Wij passen dus onze kledij bij de omgevingstemperatuur aan, zodat we geen kou hoeven te
lijden. Huishonden moeten echter met hun dunne zomervacht de kou in en vanuit die kou weer
de warmte in. Dat wil zeggen dat ze daarbij aan temperatuurswisselingen van zo’n 20°C tot
30°C worden blootgesteld.
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Wintertijd: Honden in de winter
Onderkoeling
Zolang een hond zich buiten vrij kan bewegen bestaat er, ook voor onze huishonden, gelukkig
nauwelijks gevaar voor onderkoeling.
Door de beweging blijft hij warm. Zeker als hij dan heerlijk met zijn baas of met zijn
soortgenoten kan spelen, deert een gezonde hond de winterkou niet.
Anders wordt het indien de hond aangelijnd en in een slakkengangetje naast zijn baas moet
blijven lopen.
Of erger nog, als zijn baas op de straathoek een bekende tegenkomt en lang blijft staan
praten. En wat te denken van de hond die aangebonden in de gure wind een half uur of langer
buiten voor zo’n winkel moet blijven wachten.
Ja, zo’n hond krijgt koud en raakt onderkoeld, omdat het dier zijn lichaam zelf niet meer op
temperatuur kan houden.
De lichaamsdelen die het eerst bevriezen zijn de delen waar weinig haren op zitten, zoals de
oorpunten (oorrand), de voeten (kussentjes), de staartpunt en bij reuen de balzak.
Rillerig
Voor kleine en kortharige rassen is de winterperiode met de kou en de sterke wind zeker niet
altijd een genoegen. Hoe korter de vacht, hoe sneller de koude lucht tot de huid doordringt,
en de hond begint te rillen.
Overigens dit rillen, dat in het beginstadium van onderkoeling optreedt, is een zeer
doelmatige functie die de natuur heeft ingebouwd: door de snelle spierbewegingen wordt
warmte opgewekt, waarmee het lichaam probeert zich tegen de onderkoeling te beschermen.
Zoals gezegd, moeten onze huishonden en zeker de kortharige rassen niet te lang aan de kou
worden blootgesteld als ze niet in staat zijn om voldoende te bewegen.
Maar ook de oude en zieke honden kunnen zichzelf moeilijk warm houden en deze moeten dan
ook altijd beschermd worden tegen temperatuurschommelingen. En hoe belachelijk een jasje
voor een hond ook staat, voor zulke honden zijn ze gewoonlijk onmisbaar.
Wit en niet schoon
Het is altijd weer verwonderlijk hoe “gewoon” ook de jonge honden, die nog nooit in hun leven
sneeuw hebben meegemaakt, de op een ochtend volledig veranderde wereld ervaren.
Ze kijken er nauwelijks van op en storten zich genoeglijk in de witte wereld, rennen , spelen,
jagen achter sneeuwballen aan en proberen zelfs de vallende sneeuwvlokken op te vangen.
Aangezien al dat spelen en rennen dorstig maakt, merkt de hond ook al snel dat hij met
sneeuw zijn dorst kan lessen. Maar de sneeuw is niet lang zo schoon als het wit doet
vermoeden. Zeker in de omgeving van woon-en industriegebieden is de sneeuw behoorlijk
vervuild. Wie dat niet gelooft, moet maar eens een pan vol sneeuw smelten en kijken hoe
“schoon” dat smeltwater er uitziet.
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Wintertijd: Honden in de winter
Sneeuw eten
Het is echter niet zozeer het vuil
in de sneeuw dat voor een hond
schadelijk is, alswel de koude
ervan. Bij het eten van sneeuw
treedt onderkoeling op in de hals
en de maag en daardoor kunnen
maag- en darmstoornissen (o.a.
kans op maagkanteling en diaree)
of zelfs keelontsteking
veroorzaakt worden.
De hond braakt, kokhalst en hoest
alsof er iets in zijn keel is blijven
steken en tenslotte braakt hij een
geel/witachtig slijm of
galvloeistof uit , soms ook wel de
hele maaginhoud.
Nu braken honden gewoonlijk snel en daarbij hoeft lang niet altijd direct aan ziekte te
worden gedacht. Als de hond dit vaker doet is er echter iets niet in orde en dient men de
dierenarts te consulteren
Voorkomen
Veelal wordt er gevraagd of men het eten van sneeuw door de hond kan voorkomen.
Het antwoord daarop is: “nauwelijks, het is vaak al gebeurd voor men er erg in heeft.”
Mogelijks helpt het bij sommige honden wat als ze voor het naar buiten gaan eerst te drinken
krijgen. Ze hebben dan niet zo snel dorst en zullen minder geneigd zijn sneeuw te likken.
En anders blijft ons weinig meer over dan ze door een sterke “foei” van het sneeuw eten af
te houden.

Gepekeld
Nu is het wel zo dat het af en toe een beetje sneeuw oplikken gewoonlijk weinig tot geen
schade aangericht. Anders wordt het echter als de hond veelvuldig sneeuw eet, of tijdens
een sneeuwballengevecht probeert de geworpen sneeuwballen te vangen en in de hitte van het
gevecht veel sneeuw eet.
Daardoor kunnen de tonsillen (amandelen) ontstoken geraken (tonsillitis), wat het hoesten en
braken tot gevolg heeft.
Een door de ontsteking vergrote tonsil wordt namelijk door het lichaam als een “vreemd
binnengedrongen voorwerp” gezien, dat de hond er probeert uit te werken.
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Wintertijd: Honden in de winter
Gevaarlijk is het met name ook als de hond sneeuw eet in gebieden waar “gepekeld” wordt.
Het strooizout werkt sterk op de slijmhuid van het spijsverteringskanaal.
Voetzolen
Ofschoon soms nogal eens anders wordt beweerd, ondervinden de gezonde voetzolen van onze
honden geen hinder van de pekel op de straten.
Immers, de pekel ligt nooit tot onze voordeur en na het lopen door sneeuw met strooizout
worden de voetzolen door het lopen in de sneeuw voldoende gereinigd.
Anders is het uiteraard als in de voetzolen scheurtjes of verwondingen voorkomen.
Daar kan het strooizout binnendringen en behoorlijke jeuk veroorzaken.
Likt de hond dus na het wandelen opvallend aan zijn voeten, dan is een lauw voetbad de beste
oplossing.
Raadpleeg vervolgens uw dierenarts voor een aanvullende of ondersteunende behandeling met
zalf.
Scherpe steentjes of spitse ijsstukjes zijn vaak de oorzaak van verwondingen aan de voeten
van de hond, die men direct aan het hinken en likken aan de voetzolen herkent.
Ook hier is het beter om, na het eventueel verwijderen van het steentje, ter voorkoming van
infecties een dierenarts te raadplegen.
Een plastiek zakje om de voet, of een speciaal in de handel gebrachte “hondenschoen” zoals
die ook gebruikt wordt bij sledehonden, kan na de behandeling tijdelijk als bescherming
worden gebruikt.
De meeste van onze honden komen echter met gezonde voeten de winter door.
Overdreven angst en voorzichtigheid is hier overigens net zo verkeerd als achteloosheid !
Ook kunnen ijsballetjes vast gaan zitten in de haartjes tussen de voetkussentjes.
Smeer voor het wandelen in de sneeuw de voetzolen van uw hond goed in vaseline of uierzalf.
Houd de haren tussen de tenen en de nagels kort.
Bij thuiskomst goed afspoelen en afdrogen van de voeten en de ijsballetjes verwijderen
zorgt ervoor, dat de hond toch ijspret kan beleven.
Een tip voor langharige vachten: inspuiten met Equishine (een antiklit- en glansmiddel voor
paarden). Ook kunt u plantaardige olie in de vacht smeren op de plekken waar de
'sneeuwballen' in de vacht gaan zitten.
Mochten er nu toch kapotte zolen met wondjes ontstaan zijn en uw hond blijft eraan likken
of bijten, dan kunt u naast een verbandje (wat er vaak afgehaald wordt) of zalf het volgende
doen:
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Wintertijd: Honden in de winter
• 2x Per dag 3 druppels jodiumtinctuur op het wondje druppelen. Houd de poot even vast,
zodat het kan opdrogen, want het geeft vlekken.
In het begin als de wond open is, prikt het wel, maar dat gaat na een paar dagen beter.
Na een dag of 5 kan de hond weer alles doen. Dit is een beproefd middel bij sledehonden.
• Ontsmet het zooltje met betadine of jodium, maak het goed droog en doe er vloeibare
pleister op (dus geen spray).
Er zijn verschillende merken (Hansaplast, Compeed, Nivea etc.) te koop. Laat dit even
drogen en zorg tegelijkertijd dat uw hond er niet aan likt.
Eventueel kunt u er een tweede laagje over doen.
De dunne transparante filmlaag zorgt voor snelle wondgenezing, stopt kleine bloedingen,
vermindert onmiddellijk de pijn, is ondoordringbaar voor water, vuil en bacteriën, maar laat
wel vocht van de huid naar buiten verdampen.
Dit voorkomt infectie. De pleister blijft verschillende dagen zitten en komt na enkele dagen
op natuurlijke wijze los.
• Het middel Cani Sport® van Sepval (Sogeval) is een veterinaire spray voor de voetzolen van
honden en kan gebruikt worden bij werk- en sporthonden.
Het geeft geen vlekken, vermindert oververhitting en beschermt de voetzolen tegen locale
laesies en verwondingen bij slijten en beschadiging van de voetzolen.
Een dagelijkse behandeling van de voetzolen een week voor de zware belasting zal de
keratine op de voetzolen verdikken. Vervolgens dienen de voetzooltjes om de 3 dagen
behandeld te worden zolang de hond zwaar belast wordt voor de sport of het werk
(bijv. het lopen over ruige ondergrond).
• Een alternatief voor Cani Sport® is Berkenteerolie, te koop bij de boerenbond en
verschillende webwinkels. Berkenteerolie stinkt behoorlijk, maar bevordert de wondgenezing
en is jeukstillend. Daarnaast staat berkenteerolie bekend om zijn verzachtende en
verzorgende eigenschappen.
Het is te gebruiken bij tussenteenontstekingen, eczeem, kapotte voetzolen, insectenbeten,
bijtplekken en ook ter voorkoming van vacht- en staartbijten.
Let er wel op, berkenteerolie kan vlekken veroorzaken!
• Beschermende potensmeer of potenwax van Diafarm.
Het is een beschermende crème, die de voetzolen beschermt tegen water, sneeuw, pekel,
grind en andere scherpe zaken, die geïrriteerde kloven kunnen veroorzaken.
• OpSite van Smith & Nephew, een luchtdoorlatende wondspray.
Het is bedoeld voor mensen, maar het is prima bij honden te gebruiken en te bestellen bij uw
eigen apotheek.
• Dierendrogist Wond- en uierzalf op basis van vaseline, beschermt en verzorgt.
Te gebruiken bij oppervlakkige (schaaf-) wonden, kloven en op voetzolen (vooral in de winter).
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Wintertijd: Honden in de winter
Tip: doe een lik zalf op een watje rond de vinger voor het wekelijks verwijderen van overtollig
oorsmeer bij honden.
• Dierendrogist Kloven / sterke voetzolen crème.
Ter behandeling van kloven in voetzolen, tussen tenen en op de neus.
Ingrediënten: mirre-, patchouli- en sinaasappelolie.
• Met Espree Paw Balm worden de voetjes minder gevoelig voor warm en koud, ze verzacht de
huid, beschermt tegen kloofjes, geeft een beschermende laag en voorkomt wegglijden.
Deze verzorgende, vette balsem beschermt de pootjes van uw hond ook tegen ijs en
sneeuwklopjes tussen de tenen.
Paw Balm is ook goed in te zetten bij lange wandelingen of bij showhonden, om te voorkomen
dat ze uitglijden op het soms gladde ringtapijt.
• Voor honden met verwondingen aan de voeten bestaan speciale schoentjes.
Deze schoentjes kunnen niet alleen gebruikt worden wanneer de hond verwondingen heeft,
maar ook wanneer hij gevoelig is voor slijtage van de voetzooltjes, in de sneeuw of wanneer
de hond over gesteente loopt, kunnen ze aangedaan worden.
Het is wel raadzaam om hem van tevoren er aan te wennen.
Laat de hond niet op het ijs! Het is spiegelglad en uitglijden met nare spierblessures tot
gevolg, geeft nog lang herinnering aan een middagje 'schaatsen' met de baas. Daarbij bestaat
het gevaar dat de hond uit zichzelf op het ijs gaat, ook als de Friese ijsmeesters het niet
meer betrouwbaar vinden.
Het kan levensgevaarlijk zijn voor mens (als redder) en dier!
(Gelezen in : “Onze Hond” – tekst: Ruud Haak)
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Foto’s: in de sneeuw

Haska van de Rincaburcht

Bjordi von den Wuppertatzen en
B-Chosan von Antina

17

Foto’s: in de sneeuw

Dee le petit fillou

Kai vom Pampower-Moor
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Trammelant met de feestdagen
Giftige zaken
Chocolade
Gedurende Sinterklaas en de Kerstdagen is er
volop chocolade snoepgoed aanwezig.
Honden die graag wat stelen of die gewoon
nieuwsgierig zijn zullen snel een letter alvast
voor het baasje uitpakken of de schaal op tafel
met de leuke chocolade herfstblaadjes alvast
voor u voorproeven. Chocolade is echter erg
giftig voor honden.
In de praktijk blijken de momenten waarop
cadeautjes worden uitgepakt, bezoek wordt
verwelkomd of uitgezwaaid, dé momenten te
zijn, waarop het mis gaat.
Druiven en rozijnen
Minder bekend is dat sommige honden zeer slecht reageren op rozijnen en druiven.
Blijkbaar zit er in druiven (en dus ook in rozijnen, want dat zijn immers gedroogde druiven)
een stof die giftig is voor de hond. Tot op heden is helaas niet bekend wat die stof precies is
en wat er precies gebeurt in het lichaam, waardoor de hond ziek wordt.
Wat voor giftige stof ook de boosdoener is die de honden ziek maakt, we moeten ons
realiseren dat deze stof in een relatief hoge concentratie voorkomt in rozijnen, omdat
rozijnen gedroogde druiven zijn.
We weten dus nog niet het fijne van de druiven/rozijnen-vergiftiging, maar wel bekend is,
dat er na het eten van een relatief grotere hoeveelheid druiven of rozijnen eigenlijk altijd
een ernstige vorm van nierfalen optreedt, die zonder medisch ingrijpen levensbedreigend is
voor de patiënt.
Meestal ziet u de eerste verschijnselen binnen 6 uur.
Dit kan bestaan uit braken, diarree, buikpijn, niet willen eten, afwezigheid en moeilijk of niet
kunnen plassen. Soms kunt u in de ontlasting velletjes terug vinden van de druiven of rozijnen.
Na 24 tot 72 uur kan er acuut nierfalen optreden. Het kan zelfs dodelijk zijn.
Men denkt dat tussen de 15-30 gr rozijnen per kg lichaamsgewicht al fataal voor de hond kan
zijn.
Ook hier geldt, net als bij chocolade, dat er geen tegenstof is en dat niet iedere hond
problemen krijgt door het eten van rozijnen of druiven.
Maar op het moment dat er verschijnselen optreden, is het al te laat.
Zorg dat uw hond niet bij rozijnen of druiven kan. Maar voer uw hond ook geen krentenbollen,
rozijnenbrood of andere lekkernijen waar druiven of rozijnen in verwerkt zijn !
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Trammelant met de feestdagen
Gebeurt het toch dat uw hond heeft 'gesnoept', laat uw hond dan braken (zie hier).
Daarna moet er een suspensie van actieve koolstof (Norit®) worden gegeven om absorptie
van de giftige stoffen zoveel mogelijk tegen te gaan.
Als uw hond een paar rozijntjes heeft gegeten en het is te laat om hem te laten braken, dan
is dit geen reden tot paniek. Veel honden krijgen geen problemen.
Neem bij grotere hoeveelheden wel altijd even contact op met de dierenarts en zoals eerder
gezegd, berg druiven (en chocolade) altijd zo op, dat uw huisdieren er niet bij kunnen.
Kerstboom en kerststukjes
Met de kerstdagen wordt menig huis opgesierd met een kerstboom en/of kerststukjes.
Wordt een kerstboom in een bak met water gezet, moet men zich goed realiseren, dat dit
water door erin opgeloste stoffen giftig wordt voor de dieren die ervan drinken; dit geldt
natuurlijk ook voor de grotere kerststukjes.
In stukjes of als losse plant wordt vaak een kerstroos (kerstster) gebruikt; ook deze is zeer
giftig voor onze viervoeter.
Ook dennennaalden (sparrennaalden) zijn giftig.
Zet dus nooit de etensbak onder de kerstboom. Als de boom uitvalt, is de kans groot, dat uw
hond dennennaalden binnenkrijgt.
Let ook op de maretak en hulst,
want ook die zijn giftig.
Uw hond houdt ervan om lekker door het
huis te rennen. Zet de kerstboom
daarom goed vast met visdraad.
Je ziet de draden bijna niet en je
voorkomt dat de boom omvalt.
Natuurlijk kan uw huisdier er nog wel
tegenaan lopen. Hang daarom de
breekbare kerstversiering bovenin de
boom en de niet-breekbare onderin.
Snoepgoed in de kerstboom is ook leuk,
maar zorg ervoor dat het niet binnen
bereik van uw hapgrage hond hangt: ze
kunnen er ziek van worden.
In engelenhaar zit glasvezel, dus hang dat niet in de boom als u dieren hebt (of heel hoog).
Ui en knoflook
U zult uw hond met de feestdagen niet zo gauw uien of knoflook geven, maar op deze pagina
geef ik hiervoor toch een waarschuwing.
Knoflook wordt tegenwoordig veel gebruikt door hondeneigenaren.
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Het wordt gebruikt met het oog op gezondheid, als smaakversterker en vooral in het voorjaar
en de zomer als natuurlijk afweermiddel tegen teken. Het is verkrijgbaar als vers product,
in poedervorm en in capsules.
Er zijn ook poeders en tabletten speciaal voor honden verkrijgbaar.
Maar let op, want uien en knoflook zijn gevaarlijke voedselingrediënten,
waarvan de hond ziek kan worden. Ze bevatten de giftige stof thiosulfaat (thiosulphate).
Uien zijn een groter gevaar dan knoflook. Hoewel knoflook ook de giftige stof thiosulfaat
bevat, lijkt het erop dat knoflook minder toxisch is en hiervan grotere hoeveelheden gegeten
moeten worden om ziek te worden.
Uit onderzoek aan de Universiteit in Zürich is gebleken, dat 5 gr. per kilo lichaamsgewicht
toxisch is, dat betekent ongeveer 2 teentjes knoflook per kilo hond, m.a.w. een hond moet er
nog al veel van eten, wil het gevaarlijk zijn.
Honden hebben niet het noodzakelijke enzym, dat bijv. mensen wel hebben,
om thiosulfaat af te breken, en worden hierdoor vergiftigd.
Het thiosulfaat breekt de celstructuur van de rode bloedcellen af, wat resulteert in
hemolytische anemie.
Als een hond een groot stuk ui inneemt, treedt vergiftiging op.
Maar ook langere tijd kleinere hoeveelheden toedienen, leidt tot vergiftiging.
Het bloed wordt gereinigd door de lever, die permanent beschadigd wordt door het
thiosulfaat.
Symptomen van ui-vergiftiging: allereerst gastro-enteritis met braken en diarree.
De hond zal geen interesse in voedsel tonen en wordt zwak.
De vergiftiging treedt enkele dagen nadat de hond ui gegeten heeft op.
Alle vormen van ui kunnen problemen veroorzaken, zowel rauwe uien als gekookte,
restjes van pizza of potjes babyvoeding met ui: dit kan leiden tot ziekte.
De toestand verbetert, zodra de hond geen uien meer krijgt.
Als de vergiftiging niet tijdig ontdekt wordt, kan deze fataal worden.
In ieder geval kan het de hond voor het leven problemen geven.
Macadamia
Met de feestdagen worden er ook allerlei noten gegeten,
maar het is niet geheel onschuldig.
Uw hond kan er ziek van worden.
De Macadamia-noten zijn van oorsprong Australisch en worden ook wel "Queensland Nut's"
genoemd. Ze zijn ongeveer zo groot als een hazelnoot.
Door het feit dat de noot erg schaars is en ook nog eens moeilijk te behandelen (kraken), ligt
de prijs redelijk hoog.
Maar macadamia's leveren een gevaar op voor onze huisdieren.
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Ze zijn vaak aanwezig in kerstpakketten als luxe knabbelnoten, maar ze kunnen
verlammingsverschijnselen geven.
De giftige verbinding is onbekend, maar het eten van macadamia-noten veroorzaakt
motorische problemen. Honden ontwikkelen een tremor van de skeletspieren, en zwakte of
verlamming van de achterhand.
Zieke honden zijn vaak niet in staat op te staan.
Sommige honden hebben gezwollen ledematen en tonen pijn wanneer deze worden aangeraakt.
Er werden honden ziek door het eten van slechts zes macadamia's, terwijl anderen ongeveer
veertig noten hadden gegeten. Gelukkig leek de spierzwakte, hoewel pijnlijk, van korte duur
te zijn en vaak herstelden de honden van de toxiciteit.
Maar neem het risico niet!
Xylitol
Wist u dat suikervrije kauwgom uw hond kan doden?
Xylitol (E967) is een kunstmatige zoetstof die gebruikt wordt in suikervrije producten zoals
kauwgom, snoep, koek, frisdrank, geneesmiddelen, kauwvitaminen en keeltabletten.
Xylitol is synthetisch, maar komt van nature in zeer geringe hoeveelheden in sommige fruit
en groenten voor (bijv. in pruimen, aardbeien, frambozen en bloemkool).
Scheikundig gezien is het een alcoholsuiker, die veel in snoep gebruikt wordt als zoetstof.
Het wordt minder in een zuur omgezet dan gewone suiker en spaart dus uw gebit.
Al in de zestiger jaren van de vorige eeuw gaven experimenten aan, dat er een verband was
tussen inname van xylitol en hypoglycaemie bij
honden.
Maar sinds een paar jaar is pas echt duidelijk dat
xylitol voor de mens wel veilig is,
maar voor honden schadelijk, zelfs
levensbedreigend kan zijn.
De verbinding is niet van invloed op het
glucoseniveau bij mensen, maar wanneer een hond
het inneemt, kan het tot een gevaarlijke toename van insuline leiden.
In minder dan 15 minuten kan bij een hond, die kauwgom met xylitol gesnoept heeft, de
bloedsuikerspiegel sterk dalen. Bij hogere doses is xylitol giftig voor de lever van de hond,
al binnen 24 uur. Slechts 3 gr xylitol kan dodelijk zijn voor een hond van 30 kg.
Omdat het aantal gram xylitol per product en fabrikant verschilt, is niet aan te geven,
hoeveel stukjes kauwgom dodelijk is.
Van een hond die iets gegeten heeft waarin Xylitol zit, zal de bloedsuikerspiegel snel dalen,
wat zich uit in zwakte, lethargie, verlies van coördinatie, collaps en epileptische aanvallen.
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Deze symptomen kunnen zich binnen 30 minuten voordoen, m.a.w. ga meteen naar uw
dierenarts, want zonder hulp overlijdt uw hond aan hersentrauma!
Dus geef uw hond nooit koekjes die gezoet zijn met xylitol en bewaar kauwgom in een
afgesloten verpakking !
Andere potentiële gevaren
Pitten van pruimen, perziken en abrikozen, appelpitjes, aardappelschillen, 'groene'
aardappels, rabarberbladeren, bedorven voedsel, alcohol, gistdeeg, koffiegrond, koffiebonen
en thee (cafeïne), hop (gebruikt bij het brouwen thuis), tomatenbladeren en -stengels
(groene delen), broccoli in grote hoeveelheid, tabak, sigaren en sigaretten.
Huisdiereneigenaars moeten er niet van uitgaan dat de menselijke voeding altijd veilig voor
huisdieren is. Als het gaat om chocolade, uien, knoflook, macadamia-noten en andere zaken
hier genoemd: dergelijke levensmiddelen moeten in slechts kleine hoeveelheden gegeven
worden of (liever nog) helemaal niet.
Zorg dat uw hond nergens bij kan !
Darmproblemen
Lametta
Als versiering in de kerstboom worden vaak van die lange glimmende sliertjes, goud of zilver
van kleur, gebruikt. Deze sliertjes heten "lametta" en waren vroeger van lood of een ander
metaal en tegenwoordig van plastic. Deze sliertjes vormen een enorme uitdaging voor uw
huisdier en oefenen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit, omdat ze bij ieder zuchtje
tocht bewegen. Eenmaal opgegeten veroorzaken deze sliertjes darmverstoppingen, die
dodelijk zijn bij niet tijdig chirurgisch ingrijpen.
Kurken
(Champagne)kurken vormen enig speelgoed voor (jonge)
honden. Eenmaal doorgeslikt zullen ze de darm afsluiten
en alleen chirurgie kan dan nog redding brengen.
Rolladenetjes
Voor honden kunnen rolladenetjes een probleem vormen.
Ze ruiken heerlijk, kauwen zo lekker weg, maar in de
darmen verstoppen ze de doorgang, zodat ook hier weer het mes redding zal moeten brengen.
Botjes
Ten tijde van de feestdagen wordt er traditioneel veel wild en gevogelte gegeten.
De hierbij vrijgekomen botjes verdwijnen soms in de hondenmagen.
Deze botjes zijn echter scherp en kunnen ernstige darmverwondingen veroorzaken.
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Dus: geef uw hond of kat géén overgebleven botjes!
Cocktailprikkers
Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor de botjes; een stukje kaas of worst met een
prikker kan schadelijk zijn.
Kaarsen
Niet alleen in de decembermaand moet u voorzichtig zijn met brandende kaarsen: de
vlammetjes kunnen uw hond aantrekken, met alle gevaren van dien.
Vergeet echter ook niet, dat uw hond kwispelend langs de kaars kan lopen en daardoor zijn
staart kan verbranden. Er bestaan glazen kokers, die u om de kaarsen heen kunt zetten.
U behoudt het licht en de warmte en er bestaat geen gevaar dat uw hond zich brandt.
Hetzelfde geldt voor de open haard: zet er altijd een scherm voor.
Glas
In alle drukte kan er wel eens een glas kapot vallen, maar niet alleen een 'drinkglas', ook
glazen kerstballen. Het glas van een kerstbal kan wonden veroorzaken aan de voetzolen
als uw hond er in trapt, maar kan ook bij inslikken de darm ernstig beschadigen.
Let goed op dat alle scherven worden opgeruimd, want een glasscherf in een hondenpoot kan
erg pijnlijk zijn!

Vuurwerk - bang voor knallen
Dieren zijn vaak doodsbang voor rotjes of vuurwerk.
Gebruik dit alleen met de jaarwisseling en sluit dan uw
dieren ruim op tijd op !
Als uw huisdier erg onrustig is, bestel dan tijdig
kalmerende medicijnen.
Veel huisdieren hebben de neiging om in blinde paniek
weg te rennen. Laat uw dierenarts tijdig een chip (als
hij dat nog niet heeft) aanbrengen; hierdoor bent u als
eigenaar te vinden als het dier wordt gevonden.
Houd rekening met het feit dat het rond middernacht
erg druk kan zijn.
Laat uw hond aan het begin van de avond goed uit, zodat u niet rond middernacht met de hond
naar buiten hoeft.
Gaat u op visite en neemt u uw huisdieren niet mee: laat het de buren even weten en laat een
telefoonnummer achter, waar u te bereiken bent.
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Er zijn verschillende CD's (u kunt er ons naar vragen) op de markt om uw hond aan bepaalde
geluiden te laten wennen:
• een zogenaamde 'vuurwerk-CD' met daarop oefeningen en instructies, zodat u zelf uw hond
aan knallen kunt laten wennen;
• een CD 'Angst voor geluid' met allerlei soorten geluiden, niet alleen vuurwerk, maar bijv.
ook schieten, onweer, stofzuiger, auto, brommer, claxon etc.
Zie ook het uitgebreidere verhaal verder in het boekje.
Het Kerstdiner
De eindejaarsfeesten zijn voor de meeste onder ons een uitgelezen gelegenheid om lekkere
maaltijden te serveren. Het is echter beter voor je dier om hem zijn gewone maaltijd te
geven, hij gelooft toch niet in de
Kerstman...
Hem overstelpen met kleinigheden
bezorgt hem gegarandeerd
verteringsproblemen.
Vermijd vooral de overschotten en
botjes die obstructies of
darmperforaties kunnen veroorzaken.
Of nog erger: ze kunnen vast komen te
zitten in de keel.
Indien uw hond niettegenstaande alle
voorzorgen toch een klein botje zou
stelen en dit zijn keel zou blokkeren,
geef hem dan onmiddellijk zout om
hem te laten braken en bel de
dienstdoende dierenarts op.

Slotwoord
Feest voor de mensen moet ook feest voor de dieren zijn.
Vergeet niet om uw hond genoeg en tijdig uit te laten.
Geef hem de aandacht die hij normaliter ook krijgt.

Fijne feestdagen !!!
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Misschien hebt u ook een stoere
Eurasiër die bang is van onweer of hij
vindt oudejaarsavond een verschrikking?
Hij denkt dat de hemel zoveel lawaai
maakt dat hij ieder moment naar
beneden kan vallen.
Het gehoor van honden is veel beter
ontwikkeld dan dat van de mens.
Uw hond kan al een hele tijd vooraf
onrustig worden, nog voor er sprake is
van een donderslag.
Weinig honden zijn uit nature bang van
onweer.
Veelal hebben wij als baasje zijn angst
aangeleerd.
Wanneer uw hond bang heeft kan hij gaan rillen, onrustig worden, onder tafel kruipen en
krimpen, blaffen.
We zien onze viervoeter heel graag en willen onze hond troosten door te aaien of te
knuffelen en troostend toe te spreken.
Dat gebaar troost alleen maar uzelf, we denken een goed baasje te zijn omdat we lief zijn
voor onze hond.
Wat we echter doen is de hond veel aandacht geven en zijn angst bevestigen.
Uw hond houdt van aandacht en net doordat hij buitengewoon veel aandacht krijgt zal hij nog
harder zijn best doen om te bibberen en te blaffen.
Iedereen doet zijn best om zijn pup te socialiseren.
Misschien bent u van het principe om zijn angstgedrag te negeren.
Maar dit is echter niet altijd de oplossing.
Het troosten is geen beloning voor hem maar wel het ophouden van de dreiging.
Zo kan hij allerlei soorten gedrag ontwikkelen om de dreiging te laten verdwijnen.
Als hij bijvoorbeeld blaft of gromt naar een luide moto die doorrijdt, kan uw hond eruit leren
dat zijn agressie werkt.
Straffen heeft zeker geen zin.
Op die manier zou uw hond de luide knallen of onweer kunnen associëren met straf.
U zou het probleem alleen maar verergeren.
Wat de reden ook mag zijn dat uw hond bang heeft, u zit uiteindelijk met een trillende hond.
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Het is niet gemakkelijk zijn angst te behandelen maar toch een paar tips en trucs om het
angstgedrag af te leren:
U kunt het koekjes laten regenen tijdens het onweer of een andere plezierige activiteit doen
met uw hond. Hiermee beloon je niet zijn angstgedrag maar je koppelt iets aangenaam aan
een beangstigende prikkel.
Maar wat als uw hond te bang heeft om hieraan mee te doen…
U kan uw hond naar een rustige plek in uw huis brengen waar het geluid zo weinig mogelijk
doordringt. Zet daar zijn mand neer, zet er wat water neer en zet de radio aan liefst met
wat volume. De beschutte plek, waar het geluid minder doordringt en de overstemmende
muziek zullen zorgen dat uw hond zich wat rustiger voelt.
Er bestaan cd’s met donder- en bliksemgeluid. Speel de cd af met een zeer laag volume, bijna
nauwelijks hoorbaar, terwijl u hem zijn eten geeft. Het voer zal hem wat afleiden.
U kunt natuurlijk ook gaan spelen met uw hond of op een andere manier zijn aandacht
afleiden. Als u dit een aantal dagen na elkaar hebt gedaan en uw hond heeft geen schrik
meer, zelfs wanneer u zijn aandacht niet afleidt, dan kunt u het volume wat opbouwen.
Geef uw hond terug afleiding totdat hij geen schrik meer heeft.
Negeer uw hond wanneer hij om aandacht vraagt en ga zeker niet op een meelevende toon
met hem praten. Schatteke toch, lieveke och arme,… helpen hem niet.
Zoals bij ieder “slecht gedrag” afleren, vergt dit geduld en tijd.
Soms kan het wel maanden duren voordat het aanslaat.
Het allerbelangrijkste:
Veel eigenaren weten niet dat een heleboel angsten aan de hond worden doorgegeven
(aangeleerde angst). Als de hond ergens angstig op reageert - in dit geval dus knallen - wordt
de hond vaak door onze onwetendheid beloond, omdat we de neiging hebben om te reageren
met: "Och, kom maar gauw bij het vrouwtje" of "Wat is er aan de hand, ben je zo
geschrokken?". U beloont de hond op dat moment voor het feit dat hij schrikt. Het komt als
volgt op de hond over: de baas zegt 'braaf' als ik schrik, dus zal het wel heel eng zijn.
De volgende keer zal de hond waarschijnlijk nog banger zijn wanneer hij een knal hoort.
Beter is het de hond, wanneer hij schrikt van bijvoorbeeld een rotje, vrolijk toe te spreken,
met hem te spelen en eventueel door een kordaat rukje aan de riem wanneer hij angstig weg
wil schieten, manen tot doorlopen. Ook wanneer u zelf bang bent voor die onverwachtse
knallen is het noodzakelijk te doen alsof het u niets kan schelen. Laat door zelf een
zelfverzekerde houding aan te nemen, merken dat er niets aan de hand is. Wel is het
verstandig in deze periode de buurt waar veel knallen te verwachten zijn, te vermijden.
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Wanneer de hond echt bang is voor vuurwerk, ook wanneer hij in huis is, geldt in feite
hetzelfde principe. Ga de hond in ieder geval niet aaien of kalmerend toespreken, wanneer hij
naar u toe komt rennen bij het horen van een rotje.
Beter is het de hond bijvoorbeeld naar zijn plaats te sturen, wanneer hij hiervoor naar u
toekomt. Als hij gehoorzaamt, kunt u hem weer vrij geven.
In veel gevallen kunt u in huis het gedrag van de hond het beste negeren.
Zet de radio aan en doe net of u zijn angstige gedrag niet ziet. Vooral wanneer er buiten veel
geknald wordt, kunt u er beter zo min mogelijk aandacht aan besteden, want voor u het weet,
is de aandacht die u de hond dan extra geeft voor hem een bekrachtiging, dat er echt iets
aan de hand is.
Een paar adviezen
•
Herken stress-signalen
•
Beloon de hond nooit voor zijn angst!
•
Wordt de hond bang, leid hem dan af of negeer zijn gedrag.
•
Laat de hond op oudejaarsavond in de vooravond uit, in ieder geval voor 22.00 uur.
•
Laat de hond op oudejaarsavond liever niet alleen.
Houd de hond aangelijnd, ook al is hij niet echt bang voor knallen.
In paniek zou hij, hoe goed hij ook luistert, weg kunnen rennen.
•
Zorg dat uw hond een naamplaatje met een adres of een naamkokertje om heeft.
Ook kan het helpen als uw hond gechipt is en geregistreerd staat in een databank;
u als baas kan dan snel worden getraceerd als uw hond onverhoopt is weggevlucht.
•
Doe de gordijnen, lamellen of rolluiken dicht, zodat de hond de lichtflitsen niet ziet.
•
Laat de lichten aan, dan zijn lichtflitsen minder intensief.
•
Zorg ervoor, dat er op radio of TV geen vuurwerk te zien en/of te horen is, zeker niet
als de hond alleen is.
•
Wanneer het twaalf uur geworden is en u even buiten gaat kijken, laat iemand van het
gezin (een volwassene) bij de hond.
Laat op dit tijdstip de hond binnen!
Wanneer de hond plotseling bang wordt voor vuurwerk, kan er sprake zijn van een
fysieke oorzaak. Zo kan een hond, die lijdt aan een oorkwaal voor bepaalde
(knal)geluiden gevoelig zijn of worden.
•
Een hond die slecht ziet, kan schrikachtig of onzeker worden.
Wanneer u weet, dat de hond panisch is voor vuurwerk,
neem dan ruim voor oudejaarsdag/avond contact op met uw dierenarts.
Neem uw hond niet mee naar buiten wanneer om 24.00 uur het vuurwerk wordt afgestoken !
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Kalmeringsmiddelen
Er zijn verschillende producten tegen vuurwerkangst bij uw dierenarts en/of de winkel te
verkrijgen. Zorg dat u ze, als uw hond ze nodig heeft, tijdig in huis heeft.
Hier wil ik wel een woord van waarschuwing bij geven.
Verschillende middelen zijn narcosemiddelen en die brengen risico’s met zich mee.
Het is belangrijk dat uw hond gezond is, d.w.z. dat hij/zij geen hart-, nier-, of
leverproblemen mag hebben en ook geen epilepsie.
Ook als uw hond al wat ouder is, moet u voorzichtig zijn.
Dus ... altijd in overleg met uw dierenarts deze middelen gebruiken!
Een paar voorbeelden:
• Tranquigel, Calmivet, Diazepam en Sedalin: kalmerende gel of tabletten.
• Vetranquil: een sterk werkende tranquillizer, die in vloeibare vorm en in tabletvorm
verkrijgbaar is.
Vetranquil heeft een lange werkzaamheid, waardoor uw hond nog tot 24 uur erg sloom kan
blijven. Ondanks dat Vetranquil een veilig product is, moet u het toch alleen op
oudejaarsavond geven.
• Homeocalm: een homeopathisch middel, waarmee u een paar weken van tevoren
al dient te beginnen.
• Rescue Remedy: een samengestelde remedie (zie Bach Bloesem),
waarmee u 29 december kunt beginnen (4x daags 4 druppels op bijv. een stukje brood).
Hierdoor is Rust Compositum Extra zeer geschikt voor het 'wegtrainen' van ongewenst
(angst-)gedrag.
• Prodier Nervositeit of Puur Nervositeit: een homeopathisch middel van VSM resp.
Puur Natuur, waarmee u een paar dagen van tevoren al dient te beginnen.
Het kan ingezet worden in alle situaties van angst en onrust, waaronder ook bij angst voor
vuurwerk, onweer of andere harde geluiden. Een groot voordeel van deze middelen is,
dat het kalmerend werkt zonder de hond te versuffen.
•
Avena sativa en Passiflora hebben een kalmerende werking.
Rhododendron doet de angst voor onweer en storm afnemen.
Borax werkt in het bijzonder bij angst voor plotselinge harde geluiden, zoals vuurwerk.
Stay Calm: een kalmeringsproduct, dat aanvankelijk in de paardensport werd ingezet, maar
ook bij angstige honden gebruikt wordt.
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Tip 1: Overleg, als uw hond epilepsie of hartproblemen heeft, altijd met uw dierenarts
voordat u tranquillizers toedient !
Tip 2: Geef uw hond nooit tabletten, die voor een andere hond waren voorgeschreven.
Tip 3: Wees voorzichtig met tabletten, die u in de winkel kunt kopen. Ga liever langs de
dierenarts. Homeopathische middelen kunt u wel kopen.
Tip 4: Wacht niet tot de laatste dag, want de voorraad "vuurwerkpillen" bij de dierenarts is
soms beperkt.
Tip 5: Als u uw hond wil behandelen met homeopathie, dan kunt u naar een goede homeopaat
gaan. Er bestaan dierenarts-homeopaten.
Reden hiervoor is, dat de complexe middelen van VSM (Prodier) en Homeocalm niet echt
homeopathisch zijn, d.w.z. ze passen wel bij het acute beeld (de angst), maar niet bij de rest
(het dier en zijn gedrag en karakter).
Eén goed gekozen homeopathisch (dus echt passend) middel kan veel effectiever zijn en
zelfs zo diep inwerken, dat de hond minder angstig van aard wordt, dus ook in andere
situaties beter plotselinge geluiden, knallen en flitsen kan verdragen.
Dan zal de hond bijvoorbeeld ook minder angstig zijn voor onweer,
een plotselinge knal uit een uitlaat etc.
Dat is echte hulp en niet alleen symptoombestrijding.
De homeopaat heeft de benodigde middelen meestal op voorraad en kan
ze dan meteen aan u verstrekken.
Nieuwste ontwikkelingen
Sinds 'n paar jaar is er de D.A.P.® (Dog Appeasing Pheromone)-verdamper voor de hond.
Dit is een verdamper, die u liefst 2 weken van te voren (half december) in het stopcontact
moet steken in de ruimte waar de hond slaapt of het meest verblijft.
Fabrikant CEVA Santé Animale is er in geslaagd om het feromoon dat de zogende teef
vrijgeeft, synthetisch na te maken.
Deze verdamper verspreidt dit feromoon, die ervoor zorgt dat de hond veel minder
stressgevoelig wordt: stress en angst verdwijnen, de hond gaat zich beschermd en rustig
voelen. Deze feromonen kunnen alleen door soortgenoten worden waargenomen en hebben dus
geen invloed op andere dieren of op de mens.
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Help, mijn hond is bang van vuurwerk en onweer
Het voordeel boven tabletten is, dat de hond niet suf wordt en dat het veel langer werkt (30
dagen) dan de werkingsduur van een tablet. Het knallen gaat namelijk ook langer door dan
alleen tijdens oud en nieuw.
De DAP-verdamper voor de hond is absoluut veilig. Het stroomverbruik is nagenoeg nihil. Eén
flacon is voldoende voor een maand voor een vloeroppervlakte van zo'n 50 tot 70 m².
Veiligheidshalve wordt gebruik afgeraden in ruimten waar CARA-patiënten veel verblijven of
slapen.
Deze verdamper heeft niet alleen effect rond Oud & Nieuw, maar het heeft ook een positief
effect op door stress veroorzaakt ongewenst gedrag als dingen slopen en blaffen of bij niet
alleen kunnen zijn!
Er bestaat inmiddels ook een spray en een halsband.
Met dank aan;
Charlotte van den Eynde
Copyright Yvonne Soomers-Morell
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Cartoons: Kersttijd
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Verslag: Wandeling Herentals
Het was een regenachtige dag.
We gingen met een deel van de
Eurasiër club wandelen in
Herentals.
In de regen wandelen vonden de
honden helemaal niet erg, maar
een paar jonge reuen samen zorgt
wel voor ambiance !
Tijdens de wandeling zijn er
daarom een paar gevechtjes
geweest.
De leider wist ze wel op hun plaats
te zetten. En is er zelfs een hond op jacht geweest naar een muis (maar heeft de muis spijtig
genoeg niet gevonden).
We wilden naar een taverne voor een kleine pauze, maar dat was spijtig genoeg volzet.
Wij zijn dan maar verder gewandeld tot dat we aan de uitkijktoren kwamen.
We mochten voor 50 cent op de
uitkijktoren.
Ik vond dat wel de moeite waard
want we konden heel de weg die
we hadden afgelegd bekijken.
Daarna zijn we even wat gaan
drinken in het cafeetje van de
uitkijktoren.
Na even te kletsen en te lachen
besloten we om weer verder te
wandelen.
We waren bijna ten einde dat het
nog harder begon te regenen.
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Verslag: Wandeling Herentals
Toen we aankwamen moesten we
onze honden in de auto doen maar
er was een klein probleempje ze
hingen vol modder.
Maar voor deze leuke wandeling
had je het er wel voor over.
Moe maar voldaan reden we naar
huis.
Het was echt leuk !

Geschreven door : Eline Van
Stokkum
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Berichten leden
We wensen Jack en Cilia van harte proficiat met hun kleinzoon Sam !

nnnn

Nieuwe leden
Kennes Etienne en Marleen Bex
Simonne Robeet

UITNODIGING
Graag willen we ook iedereen uitnodigen
voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze
zal doorgaan op 25 maart 2012, te Bazel.
Gedetailleerde uitnodiging volgt nog.
Ligt de toekomst van onze club en onze
honden u ook nauw aan het hart ?
U kan ons helpen !
We zijn nog op zoek naar een nieuw
bestuurslid om ons team te versterken!
Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u uw
kandidatuur opsturen naar het
secretariaat.

35

Afscheid van Cayo zur Streithohe
Cayo zur Streithöhe
21 02 2001. - 21 09 2011
Na 10 jaar en 7 maanden hebben wij plotseling afscheid
moeten nemen van onze "wollelbol"
Dit afscheid doet zo'n pijn.
We dachten dat je nog lang van ons gezinnetje deel zou
uitmaken.
Cayo je was een hond uit de "duizend": zo lief, zo
aanhankelijk en zo zacht van karakter.
Jij werd dan ook zo graag gezien door onze familie en onze
beste vrienden.
Het is hier nu zo ongewoon stil in ons huisje: geen vrolijke
begroetingen meer als we thuis komen, geen uitdagend
geblaf meer als je met ons buiten wilde gaan ravotten !
We missen je zuchtjes van "contentiment".
Oh ja je hoorde en zag het goed aan onze wollebol als hij
tevreden was!
Allerliefste Cayo bedankt om voor ons het zonnetje in huis te zijn.
We zullen je nooit vergeten.
Dikke knuffel !
Peter en Karolien
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Tentoonstellingskalender België
07 - 08

januari

2012

Hoogstraten

CAC-CACIB

28 - 29

januari

2012

Mouscron

CAC-CACIB

11 - 12

februari

2012

Genk

CAC

26

februari

2012

Gent

CAC-CACIB

14 - 15

april

2012

Antwerpen

CAC-CACIB

19 - 20

mei

2012

Wieze

10

juni

2012

Lommel

CAC-CACIB

30 - 01

juni / juli

2012

Genk

CAC-CACIB

21 - 22

juli

2012

Luik

CAC-CACIB

18 - 19

augustus

2012

Mechelen

CAC-CACIB

27 - 28

oktober

2012

Leuven

CAC-CACIB

17 - 18

november

2012

Kortrijk

CAC-CACIB

08 - 09

december

2012

BRUSSELS DOG SHOW

CAC-CACIB

CAC

Gegevens overgenomen van : www.kmsh.be

Tentoonstellingskalender Buitenland

29

januari

2012

Castrop-Rauxel

19

mei

2012

Sachsenheim
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CAC-CACIB
EKW

Kai Vom Pampower-Moor

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

Telefoon :03/ 309 27 85
E-mail :cecilia.van.de.poel@telenet.be

