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  Woord van de voorzitter
Beste Leden,

De winter loopt stilletjes op zijn einde. 
We hadden het geluk er volop van te kunnen genieten tijdens ons Kynologisch weekend te 
Xhoffraix.  Met een laagje sneeuw van ongeveer 10 cm en temperaturen van - 8 C overdag tot 
-20 c ‘s nachts, volop zon en praktisch zonder wind, een perfect weertje voor heerlijke 
wandelingen. Bekijk het fotoverslag er maar op na.

Kortelings houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, ‘s morgens is er een 
wandeling gepland onder de deskundige leiding van Tchosan en Bjordi.  Tussen de middag kan 
er door de hongerigen een kleinigheidje gegeten worden.  En na de middag is er de ALV.
Zo’n ledenvergadering klinkt de meeste van jullie waarschijnlijk saai en overbodig in de oren,
maar het geeft jullie, onze leden wel de mogelijkheid om je zegje te doen en voor jouw 
belangrijke punten ter discussie te brengen.  Ook worden hier het afgelopen en het komende 
jaar overlopen en besproken, zodat jullie een betere kijk verkrijgen op wat er binnen de ECB 
leeft en gebeurd.

Later volgt er dan een ietwat uitzonderlijke activiteit, we bezoeken de Olmense Zoo met 
onze honden, hoe onze honden op zoo-dieren reageren is de moeite waard om te bekijken, 
maar de omgekeerde reacties van de zoo-dieren op onze honden is soms echt onvoorspelbaar 
en ongelooflijk om te observeren. Dus duidelijk een aanrader.

We wensen jullie allemaal alvast een Vrolijk Paasfeest en hopen jullie allemaal terug te zien 
op één van onze activiteiten. 

Uw voorzitter,

Carl Smeyers
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Datum Activiteit Plaats

25 / 03 / 2012
Wandeling en Algemene 
Ledenvergadering 

Bazel

29 / 04 / 2012 Dagtrip Olmense Zoo

20 / 05 / 2012
Wandeling

Essene

 17 / 06 / 2012 Wandeling Herentals 

26 / 08 / 2012 Barbeque Axel ( Nederland )

30 / 09 / 2012 Zeehondenwandeling De Haan

 14 / 10 / 2012 Wandeling
De Kempen

 xx / 11 / 2012
Wandeling 

Limburg

xx / 02 / 2013 Kynologisch weekeinde Ardennen

  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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  Verslag: Wandeling Limburg
De laatste wandeling van 2011 ging door in het verre “Limburg”.

Vroeg uit de veren en alles ingepakt om te 
vertrekken. toch maar de regenkledij meenemen 
want het ziet er een druilerige dag uit. 
Vandaag ging baasje niet mee, in zijn plaats ging 
mijn goede vriendin Lara mee, de dappere 
dwergpincher en haar baasje Josiane. Leuk zo 
een dagje onder de vrouwen !
Omdat we veel te vroeg waren hebben we eerst 
nog een lekkere pannenkoek gegeten in het 
pannenkoekenhuis. 
Ook Eros en zijn baasjes hadden dat idee dus 
werd het een gezellig onderonsje. Nu ja , 
gezellig ?! 
Eros denkt daar waarschijnlijk wel anders over 
want hij werd bij de begroeting van Lara al in 
zijn neus gehapt. Kwestie van direct orde op 

zaken te stellen natuurlijk !
Iedereen stond buiten al te 
wachten en toen ook de laatsten 
aangekomen waren zijn we het bos 
in getrokken. Mooie omgeving 
daar ! 
De wandeling werd geleid door Ivo 
en Tinne onder begeleiding van 
Alysa en Ilana. 
Vandaag kwamen er ook mensen 
meewandelen die ook een eurasier 
wilden kopen. Leuk dat ze zoveel 
interesse tonen en ons tijdens een 
wandeling beter willen leren kennen. Dat houdt natuurlijk wel in dat we ons van onze beste 
kant moesten laten zien ! Iedereen deed dan ook zijn uiterste best om zoals “lieve vrienden” 
onder elkaar te wandelen. 
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Nadat zowel onder de meisjes en 
de jongens uitgemaakt was wie 
met wie mocht spelen heerste er 
dan ook een uitgelaten sfeer. Na 
een tijdje hoorden we 
geweerschoten in de verte. 
Enkelen onder ons vonden die 
schoten echt niet tof. 
Eigenlijk was het een wandeling 
met training voor schotvastheid. 
Een beetje een oefening voor al 
het vuurwerk om het nieuwe jaar 
in te luiden. Al hadden Ivo en 

Tinne dat als verrassing gehouden. Kwestie van ons niet te veel te willen afschrikken 
natuurlijk !!

Wat een beetje minder leuk was, was dat we van de jagers niet mochten helpen. 
Eigenlijk niet eerlijk. Dit was immers onze moment om te laten zien dat ook eurasiers 
geschikt zijn voor de jacht !!
Ivo en Tinne hadden de wandeling op voorhand ook gelopen maar kwamen toch voor een 
verrassing te staan. Omdat het 
opgejaagde wild de weg zou 
vinden hadden de jagers een 
deel van het bos afgesloten. 
Gelukkig hebben we dan met 
een beetje hulp van de vriend 
van Ivo toch de juiste weg 
gevonden. 
Dit was héél belangrijk ( vooral 
voor de baasjes !) want we 
waren onderweg naar een café 
waar de baasjes konden 
genieten van een drankje. 

  Verslag: Wandeling Limburg
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We kregen er ook even de tijd 
om allemaal wat uit te  rusten en 
op te drogen.
Dan nog even een stukje 
wandelen en we waren terug aan 
het vertrekpunt. 
Na de wandeling was er nog 
gelegenheid om iets te gaan eten. 
De tafels waren gereserveerd 
zodat we allemaal genoeg plaats 
hadden om ons lang en breed in 
de weg te leggen en een beetje 
uit te rusten. 

Als iedereen zijn buikje vol had vertrokken we terug huiswaarts waar ik al mijn avonturen aan 
het baasje moest vertellen. Onderweg was het heel erg rustig, Maaike had de hele wandeling 
flink gelopen maar was nu doodmoe. Ik heb ook genoten van mijn rust !

Het was weer een hele mooie wandeling.
Bedankt om ons weer een stukje Limburg te leren kennen.

  Verslag: Wandeling Limburg
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  Aaien: niet alleen een liefkozing
Door N. Van den Dijck, Hondentips 

Lichaamstaal
Bij een kennismaking tussen mensen is een handdruk een uitdrukking van beleefdheid. 
Zelfs de manier waarop je dit doet geeft al meteen een bepaalde indruk. Mannen geven 
elkaar een stevige handdruk en zijn wat voorzichtiger bij de dames.

Is de persoon een bekende, dan begroet je elkaar misschien met een kus. Ook een 
schouderklopje en bijvoorbeeld een omhelzing zijn voorbeelden van aanrakingen die een soort 
graad van vertrouwen tonen. Hoe meer iemand je vertrouwen heeft, hoe meer je dit gaat 
uiten in je lichaamstaal. Verliefde koppels lopen arm in arm, niemand die eraan twijfelt dat 
deze mensen elkaar al langer kennen en vertrouwen. Het is deel van de manier waarop wij 
communiceren. Bewust of niet, mensen maken gebruik van lichaamstaal.

Ook honden maken bij het communiceren gebruik van lichaamstaal. En aanrakingen horen 
hierbij. Alleen is de betekenis van sommige aanrakingen nogal tegenstrijdig en kan dit tot 
misverstanden leiden. Net zoals bij ons is het aanraken bij honden aan egels onderworpen. 
Wat in onze ogen een speelse groet van twee honden is, is eigenlijk al een heel gesprek. 
Natuurlijk is de rest van de lichaamstaal, geur en de mimiek ook belangrijk maar ik wil het nu 
even over het aanraken hebben. 

Het aanraken van honden is geen vorm van beleefdheid. Het is een vorm van communiceren. 
Zo zal de hond in hogere rang dit laten zien door de andere hond aan te raken op plaatsen die 
alleen een hogere in rang mag aanraken. Zou het andersom zijn en de lagere zou dit doen dan 
krijg je een conflict. Dat komt voor, meestal zal al vlug bepaald worden wie de hogere is en is 
alles weer pais en vree. 

Aanraken van de hond is dus aan regels onderworpen:
Zo zijn de rug en de schedel voor de hond een plaats om dominantie te bevestigen.
Het aanraken van de flank is vriendschappelijk.
Toestaan van het aanraken van de kin en de nek is een teken dat er een onderlinge band is.
Het toelaten van het aanraken van de buik is een onderdanig of vertrouwelijk gebaar.
Borst en lies is het seksuele gebied.

Het aaien is een verbindingsteken tussen mens en dier.
De één geeft graag een aai, de ander knort, spint of smelt van genoegen als hij ze krijgt.
Het schijnt zelfs levensverlengend te werken, maar het is in ieder geval rustgevend. Met de 
draad mee streelt u met de hand de flank van uw hond. U aait zijn wervelkolom en de zachte 
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  Aaien: niet alleen een liefkozing
haartjes tussen de ogen. U aait hem over de kop en onder het oor, over de rug en schouders 
en streelt lieflijk zijn halsharen.

Maar betekent het aaien van de hond voor hem wel wat u denkt ?
De taal van de hond is beperkt. 
Lichaamstaal, dus ook het aaien is een belangrijk onderdeel van de hondentaal. 
In een wolvenroedel wordt hoofdzakelijk met lichaamstaal gecommuniceerd. 
Honden communiceren nog steeds op deze wijze. Het hangt van het betrokken lichaamsdeel 
af hoe de hond uw aai interpreteert.

Maar spreken uw handen hondentaal ?
Is uw taal zinvol en bevat deze geen tegenstrijdigheden ?
Door een dominante hond over het bovenste gedeelte van het lichaam te strelen, herinnert u 
hem aan uw vriendelijke autoriteit, zoals ook een hond hoger in rang dat zou doen in de 
roedel. Aait u uw hond echter aan het onderste gedeelte van het lichaam, dan doet u het 
gedrag na van een hond die spontaan zijn onderworpenheid aanvaardt en is dat wel uw 
bedoeling ?

Wat is een aai ?
Uw hond ziet aaien niet alleen als de hand die door de vacht gaat, maar als een menselijke 
imitatie van signalen, die honden gebruiken om te communiceren. Door de hond op de één of 
andere manier te aaien spreken we met hem. Vandaar dat het belangrijk is om hem niet zo 
maar wat te vertellen. 

Een aai over de kop of snuit.
Wanneer u met uw hand de bovenkant van de kop en de snuit van de hond aait, staat dat voor 
hem gelijk aan het opleggen van de poot op de kop of het zachtjes overbijten van de snuit 
door een dominante roedelgenoot. De boodschap is duidelijk: u bent vriendelijk, doch u bent 
de baas. Deze situatie doet hem goed, want een hond weet graag wie de baas is en wie de 
onderwerpende is en dat iedereen duidelijk zijn plaats heeft binnen de roedel.
Een mens hoort altijd boven de hond te staan. 
Maar weet jij of de hond die je tegenkomt en begroet dit weet ?
Een hond met dominant gedrag kan je gebaar heel anders begrijpen. Maar ook een angstige 
hond kan jouw signalen anders zien. 

Wat doen de meeste mensen namelijk bij het begroeten van een hond?
Over het hoofd aaien. Net zoals een handdruk een goed bedoeld signaal.
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  Aaien: niet alleen een liefkozing
Maar wat als een vreemde jou ineens een omhelzing geeft ?
Dan ga je waarschijnlijk een stap achteruit. Afhankelijk van je karakter ga je daarnaar 
reageren. ook al was dit met een goede bedoeling gedaan, je ziet dit niet zo.
Je hond krijgt ook een heel ander signaal bij de aanraking van zijn schedel. Jij denkt te 
zeggen, wat ben je lief, maar de hond verstaat het als, ik ben de baas en dat ga ik jou eens 
duidelijk laten merken.

In de meeste gevallen zal het ook geen ramp zijn. Maar als je net zo’n hond hebt die dat 
aanraken echt niet ziet zitten, kun je een reactie verwachten. Ook die onzekere hond zal 
steun zoeken bij zijn baasje en zich zo klein mogelijk maken. Oh wat is dit schattig en we 
aaien over het hoofd. De hond heeft eigenlijk al laten zien dat hij dit niet wil en dat jij voor 
zijn part de baas bent. Wat doe je in zijn ogen ?
Laten zien dat dit niet genoeg is. De onzekerheid van de hond kan omslaan in paniek en angst 
en de aankomende hand wordt misschien zelfs gebeten. 

Als je het zo bekijkt is het heel begrijpelijk hé ?

Dus om te voorkomen dat het een keer mis gaat kun je een hond het best in de flank of de 
nek aaien. Vraag in eerste instantie natuurlijk eerst even aan de persoon die erbij is of het 
goed is dat je dit doet.
Aaien doe je natuurlijk met de haarrichting mee.

Je vriendelijke begroeting zal door de hond op deze manier ook goed begrepen worden.
Natuurlijk is het niet verkeerd om je eigen hond op de dominerende plaatsen te aaien. Van 
jou moet hij dit kunnen aanvaarden. Jij bent tenslotte zijn lieve baasje !! 
Een aai over de rug.

U bent nog steeds de baas, maar in een leuke bui. Het is te vergelijken met een dominante 
hond die een andere hond uitnodigt om te spelen, door een poot op de rug te leggen. Dat wil 
zeggen: Oké, ik ben de baas, maar kom, we gaan spelen en ons uitleven. 
Het is normaal dat uw hond zal opspringen van vreugde. Hij denkt dat achter deze aai een 
wandeling, een spelletje of een lekkere bak voer verborgen zit. Blijft dit telkens achterwege, 
dan zal de hond steeds geladener op deze manier van aaien gaan reageren. 

Een aai over de flank.
Tussen honden betekent dit een contact zonder enige vorm van agressie. De baas aait de 
hond en de hond vertaalt: “hij is de baas, maar hij is ook mijn beste vriend.”
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  Aaien: niet alleen een liefkozing
Het aaien van nek en kin.
Hemels of helemaal geweldig. U laat hem weten dat u hem net zo graag mag als een moeder 
haar puppy‘s. Zij toont haar affectie door kleine kopknikjes en zachte likbeurtjes op deze 
plaats. Uw hond waardeert dit zo erg, dat hij zijn nek zal uitstrekken en u met smachtende 
blik zal aankijken.

Het aaien van lippen en mondhoeken.
Hiermee imiteert u het onderdanige gedrag van een hond die lager in rang is ten opzichte van 
een dominante hond of het bedelgedrag van een puppy, dat bij een volwassen hond om voedsel 
bedelt. U stelt zich dus onderdanig op. 

Het aaien van de borst.
Dit is simpelweg erotisch. Dit gevoel wordt ook opgewekt tijdens de dekking en wie weet hoe 
aangenaam dit is. Uw vriend krijgt een gelukzalige blik in zijn ogen en hij zal vastgenageld 
blijven zitten, in de hoop dat het nog lang moge duren . . . 
Voor hem geldt dit als een seksuele uitnodiging die hem in alle staten zal brengen. Indien hij 
uw aanbod aanneemt, valt hem niks te verwijten. U vroeg er immers zelf om !

Het aaien van de buik.
Deze manier van aaien is voorbehouden aan 
honden die beloond dienen te worden, of de 
hond te verzekeren van de liefde van de baas. 
De dominante hond zal hier erg van genieten, 
want het scherpt zijn ego ( soms zelfs een 
beetje te veel !).

Deze wijze van aaien aangevuld met aaien op 
het bovenste deel van de hond, wordt vaan 
aanbevolen bij onzekere honden. Zo maakt men 
ze zekerder en tegelijkertijd worden ze ook 
een beetje aangemoedigd. 

Het aaien op de aangeboden buik.
Uw hond ligt met vier poten in de lucht en 
toont hierbij de traditionele positie van 
onderworpenheid, zoals hij dat zou doen voor 
de dominante hond. U dient zijn houding te 
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  Aaien: niet alleen een liefkozing
aanvaarden en zijn kwetsbaar 
opgestelde buik te aaien. Dit 
betekent: “ Oké, we hebben 
elkaar begrepen”.

Pas op voor fouten !
Door onwetendheid kunt u in vele 
valstrikken lopen, die 
onaangename reacties bij de 
hond kunnen oproepen. U neemt 
de hond bij het nekvel en schudt 
hem eens flink door elkaar om uw 
ongenoegen te laten blijken over 
zijn gedrag. In de hondentaal is dit doodsbedreigend. De hond vergelijkt dit met dood 
schudden. 
Neem nu, u bent de eigenaar van een imposante hond: u aait hem over de kop. Vervolgens 
neemt u hem voorzichtig bij de voorpoten en legt deze op uw schouders met het oog op een 
knuffel of om oogcontact te krijgen. 
Een dergelijk groot dier moet u beschouwen als zijn baas. U begaat hiermee een enorme fout. 
De arme hond snapt er niks meer van en voelt zich brutaal verstoord. Voor de hond betekent 
het: “Eerst knuffelde hij me op mijn kop om me eraan te herinneren dat hij de baas is en 

vervolgens legt hij mijn poten op 
zijn schouders om te vertellen dat 
hij de onderworpene is !” Hij was 
de baas en nu moet ik de orders 
uit delen. Het is voor de hond om 
gek van te worden. Terwijl u de 
hond knuffelt, kunt u hem beter 
niet in de ogen kijken. In 
hondentaal is oogcontact een 
bedreiging. Het is dus onduidelijk 
en tegenstrijdig voor de hond 
wanneer u hem zacht knuffelt en 
daarbij diep in de ogen kijkt. 
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  Aaien: niet alleen een liefkozing

Al deze fouten zouden ongewenste represailles 
( grommen, uitvallen, bijten, 
dominantieconflicten met de baas ) 
veroorzaken. Probeer dit te voorkomen door u 
te verplaatsen in de hond en uw eigen gedrag in 
hondentaal te vertalen. Voorkom ook voor zijn 
rust, en de uwe , ruzies in het huishouden. Hij 
trekt het zich aan en neemt alles voor zijn 
rekening. 
Geen harde muziek ineens. De tonen kunnen 
zeer onaangenaam voor hem zijn. Maar wel 
lachen, knuffels, aaitjes en zachte muziek. Hij 
zal dit alles beantwoorden met zijn eigen 
knuffels, grote likbeurten zoals hij van zijn 
moeder heeft geleerd toen hij nog een puppy 
was.

Dit artikel is eerder verschenen in het clubblad KC Noord- West Veluwe, KV -Zeist en 
Omstreken en KC- Nederveluwe.
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  Verslag: Wandeling Kluisbergen
Na de drukke feestdagen kunnen 
we genieten van onze eerste 
eurasierwandeling in 2012. William 
en Kaiko hebben ons ook dit jaar 
uitgenodigd in hun Big Ben. Voor 
velen reeds een goed gekende 
wandeling.     
Wij kijken er naar uit om iedereen 
weer terug te zien. Onze Djentl 
heeft het weer opgemerkt dat er 
iets staat te gebeuren. De dag 
voor de wandeling wordt alles wat 
we willen meenemen klaar gelegd. 
Dat is voor hem al een teken dat 
er wat op tilt is. Nog een nachtje 
slapen jongen. Natuurlijk is hij 

deze morgen er als eerste bij en 
dient onze wekker niet af te 
lopen. Nu dartelt hij door de 
slaapkamer,want hij wilt zo snel 
mogelijk vertrekken.    Toch nog 
gauw een tasje koffie 
zetten,zonder komt Jack de 
ochtend niet door. William zou 
voor ons een lekker ontbijt 

voorzien, dus dat kunnen we 
overslagen. Gelukkig … op 
zondagmorgen zijn er niet te veel 
mensen op de baan en na 1.30u. 
rijden komen we in bekend gebied. 
We zijn zeker niet de eersten en 
zo kunnen we iedereen het beste 
wensen voor dit jaar. William 
heeft weer alles klaar staan wat 
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  Verslag: Wandeling Kluisbergen
je maar kan wensen om een deugddoend ontbijt te nemen en in aangenaam gezelschap kan je 
daar echt van genieten hé. Hij verwent ons tot en met. 
Er wordt gezellig gegeten en gedronken,zo te horen heeft ieder zijn goede voornemens 
gemaakt voor dit jaar. Ergens klinkt de mededeling  “mannekens we gaan vertrekken” . 

Voor de meesten is deze streek bekend vanwege 
de wielersport ,bij ons nu door de Big Ben en bij 
onze honden door de tuinslang na de wandeling. 
Onze eurasiers moeten nog even hun positie 
zoeken ,natuurlijk willen de laatste in groep de 
eersten worden. Zij moeten elkaar ook kunnen 
begroeten op hun manier en ze slaan niemand 
over hoor. In de winter heb je het voordeel,je 
ziet het bos door de bomen. Onze honden 
hebben dit ook opgemerkt en ravotten met 
elkaar dat het een lieve lust is om te zien. Een 
klein nadeel is wel dat je sommigen bijna niet 
ziet met hun camouflage van modder die ze 
aangebracht hebben. We ontdekken dat 
Kluisbergen ook een zeer mooie streek is en dat 
er leuke tussenstops kunnen gemaakt worden. 
Zo belanden we aan een leuk cafeetje,waar de 
eigenaars duidelijk hondenliefhebbers zijn. De 
openhaard brandt al op volle toeren, 

Zo te zien worden we hier 
verwacht. Terwijl de honden even 
uitrusten genieten de baasjes van 
het lekkere streekbier “ 
Sloeberke”. De eigenaars van het 
cafeetje hebben nog een 
verrassing voor diegene die de 
geboortedatum van hun hondje 
kan raden. Sommigen hoopten dat 
hun eigen geboortedatum het 
meeste kans zou maken. Zo kwam 
Jack het dichts bij de juiste 
datum .. 21 mei . Hij kreeg een 
zonnige hoed en Djentl een 
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speelkoord. We zouden hier nog 
uren kunnen blijven hangen bij 
het knetterend vuur met een 
sloeberke , maar we moeten terug 
richting Big Ben. Kaiko en gids 
zetten ons in de juiste richting. 
De jonge eurasiers lopen hun 
kilometers in het rond . 
De oudere,zoals ons bekend 
Babske, blijven nu al meer bij de 
baasjes , zij sparen hun 
krachten . 
Goed uitgewaaid en onze honden 
onder de modder komen we bij 
William aan. 
Gelukkig kunnen we Djentl met de 
( beruchte ) tuinslang proper maken,want de honden mogen mee in het restaurant. Daar 
kunnen we nog genieten van de lekkere kookkunsten van William,terwijl onze honden 
opdrogen.  Deze wandeling heeft ons goed gedaan. 
Leuk babbelen met je vrienden , kijken naar het verschillende kleurenspel van onze honden in 

de natuur. Wel mensen DAAR kan ik nu echt van 
genieten. Voor mij is het jaar al goed begonnen.

William bedankt voor je uitstekende ontvangst 
met ontbijt , je dorstlesser in ’t cafeetje en je 
lekkere kookkunst. Zo wij konden zien heeft 
Kaiko zich ook goed geamuseerd . 

Misschien dat we in de toekomst er iets op 
vinden zodat je de wandeling mee kunt doen… 
keukenhulp of zo?   

  
Groeten van Cilia , Jack en Djentl                                    

  Verslag: Wandeling Kluisbergen
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  Cartoons
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  Fotoverslag: Kynologisch weekeinde Xhoffraix
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  De dagelijkse praktijk van het opvoeden
1. De baas komt als eerste elk territorium binnen.

De hond heeft een groot gevoel voor territoria. Daarom is het zo belangrijk om duidelijk te 
maken wat u binnen UW territorium beslist wel en niet wilt van uw hond. 
U dient uw hond ook bewust te maken van de grenzen van uw territorium.
Zo verlaat u als baas het eerst uw territorium en u betreedt dit ook weer als eerste. 
U laat de hond zitten aan de deur , opent deze en gaat als eerste door de deur naar buiten en 
zo komt u ook weer binnen. 
Met uw voet markeert u als HOGERE uw territorium . 
Vanaf het begin bij een pup of andere honden passeert u deze grensovergangen 
( drempels ,trappen , zetels.. ) als eerste , u loopt altijd voorop . 
Zo leert u de hond spelenderwijs , dat de ranglagere altijd de ranghogere volgt en dat het 
huis van kamer naar kamer van etage naar etage uw territorium is . 
Elke andere situatie waarin de hond komt , betekent voor hem ook een ander territorium of 
dit nu winkels zijn , de bus , het huis van vrienden …. maakt voor de hond niets uit. 
U GAAT ALS EERSTE BINNEN EN ALS EERSTE BUITEN . 
Hiermee kunt u ook het ongewenst afzetten van geur- of reukvlaggen voorkomen . 

2. Alles in huis is van de baas.
De hond WEET dat alles in het territorium van de baas is en niet van hem . 
Een zetel ruikt sterk naar de baas en is iets waarop hij zich groter kan maken . 
Een kast is voor hem een groot blok hout waaraan je kan kluiven en waarin ook geuren 
zitten  : b.v.  keukenkasten vol etenswaar . 
Een tafel is een hol waar je onder kunt gaan liggen . 
Alles is van de baas , de hondenbak , de hondenspeeltjes , de hondenmand , het dekentje . 
Een hond die op de bank ligt te rollen of plast , zet zijn geur af over die van zijn baas . 
Mensen verbazen zich er vaak over , dat hun hond “ zijn “kleedje bevuilt , 
want dat is toch niet normaal ! ? 
DE HOND WEET WAT ZIJN BAAS NIET WEET ; HET KLEEDJE IS VAN DE BAAS en 
NIET VAN HEM. 
Alles in huis is van de baas , de roedelleider en die mag alles wat hij wil weer oppakken , 
ook de kluif , de eetbak  en de speeltjes , die de hond zo lang mag gebruiken als de 
roedelleider dat toestaat. 

3. De baas blijft altijd boven de hond.
De hond bekijkt  de rangordes HOGER ( baas ) – LAGER ( hond ) LETTERLIJK. 
Elk moment dat de hond met zijn kop hoger is dan U , voelt hij zich letterlijk groter : op de 
bank , op het bed , tegen u opspringen . 
Hoog , hoger en het hoogst geldt zelfs voor zijn uitwerpselen ,wie het hoogst plast of poept .. 
plast of poept het best . 
Observeert u het  “ SPEL “ van honden onderling maar eens . 
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  De dagelijkse praktijk van het opvoeden
De dominante hond loopt voorop , bevindt zich letterlijk hoger op het terrein , probeert op 
andere honden te springen ( ze omver te gooien ) . 
U als ranghogere moet daarom altijd letterlijk boven uw hond blijven staan of zitten . 
Uw hond wil graag op uw bank of bed liggen , hij is op dat moment op gelijke hoogte met u . 

Het zijn deze plekken waar uw geur sterk aanwezig is. 
Staat u toe dat de hond op de bank of bed mag , zorg er dan voor dat het initiatief altijd bij 
u als roedelleider blijft. 

4. De ranghogere gaat nooit naar de ranglagere toe en of er achteraan .
In een goede dominantierelatie gaat de ALFA NOOIT NAAR DE RANGLAGERE TOE. 
Hij zou zich hiermee onderdanig tonen ( gelijkwaardig bestaat immers niet ) . 
Als uw hond midden in de kamer ligt en u wilt hem belonen , dan gaat u NIET naar de hond toe 
maar U ROEPT HEM BIJ U , NIET ANDERSOM . 
Zo bewijst u op een voor de hond duidelijke manier uw leiderschap . 
Ligt uw hond vaak in het midden van de kamer , is dit niet toevallig , de hond dwingt u tot 
allerlei handelingen die hem goed uitkomen : - u moet om hem heen , - u moet over hem heen , 
- u moet hem wegduwen … misschien trapt u per ongeluk wel op hem en biedt u hem uw  
“excuses “  aan ( belonen )
Allemaal reacties op de UITDAGENDE MANIER VAN LIGGEN van uw hond . 
Gaat u hier verkeerd op in , dan gaat het van kwaad naar erger . 
U mag uw bank niet meer op of af . 
Door de hond bij u te roepen als hij in het midden van de kamer ligt , 
maakt u duidelijk dat U NIET op zijn gedrag ingaat, u gebruikt  zijn initiatief in UW voordeel 
en u verbindt er een rangordeoefening aan  ( komen bij de baas ) . 

5. De hond mag niet tegen de baas opspringen.
Door dat opspringen probeert hij letterlijk op gelijke hoogte te komen met u . 
Als u het springgedrag goed observeert , zal het opvallen dat hij probeert ter hoogte van uw 
gezicht te komen en probeert hij u in het gezicht te likken . 
Tegelijkertijd probeert hij u door te springen omver te duwen . Vanuit hondentaal probeert 
hij letterlijk uit te testen hoe stevig u als baas in uw schoenen staat .  
Het gespring heeft niet alleen te maken met het plezier van uw thuiskomst. 
Tijdens het gespring zet uw hond ook zijn geurmerken af op uw kleren . 
Uw hond vraagt in zijn uitdaging om een reactie . 
Door hem te belonen tijdens zijn gespring , beloont u zijn uitdagende rangorde- 
ondermijnende gedrag . “ belonen doet u op dat moment dus niet. 
U blijft op uw hond letten , zodat als hij over de schreef gaat u het gestoei tijdig kunt 
beëindigen op een soortgelijke manier als bij het spelen : u NEGEERT zijn gedrag .. als hij 
ophoudt met springen , beloont u hem . 
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  De dagelijkse praktijk van het opvoeden
U laat hem springen op UW BEVEL terwijl u op uw borst tikt ,zodat u het initiatief van uw 
hond in uw eigen voordeel gebruikt . 
U dient ook te bepalen wanneer het “KLAAR “ is ( niet de hond ) . Voor de hond is het  
springen in opdracht van de baas een enorm verschil met uit zichzelf  tegen de baas 
opspringen . 
Erg dominante honden houden al vrij snel op met het gespring op UW opdracht. 

6. Eten en drinken.
De meeste honden krijgen volledig voer , waarbij het noodzakelijk is , dat er altijd voldoende 
water klaar staat . Mocht u eens vergeten zijn , zijn waterbakje te vullen .. dan mag u NIET 
INGAAN op het dwingende gedrag van de hond . 
U bepaalt wanneer de bak gevuld wordt , niet uw hond. 
De drinkbak hoort altijd gevuld te zijn , maar eten krijgt de hond één of tweemaal /dag . 
Hoeveel en hoe vaak verschilt per dier . 
Laat nooit de etensbak de ganse dag staan . 
Als hij zelf kan bepalen wanneer en hoeveel hij kan eten kan het zijn dat hij 
slechter gaat eten . 
Dit eten koppelt u aan een ( dominantie ) oefening . 
IN RANGORDETERMEN EET DE ALFA NIET ALTIJD ALS EERSTE , MAAR HIJ BEPAALT 
WEL ALTIJD WIE ER ALS EERSTE EET EN HOELANG . 
Het eten dat de hond krijgt is van U . 
U als roedelleider deelt uw prooi met de ranglagere . 
Veel mensen menen dat zij eerst moeten eten en dan de hond . 
Door u te beperken tot “ wij eerst “ en dan de hond , werkt u bedelgedrag alleen maar in de 
hand , de hond weet dat hij daarna zijn eten krijgt . 
Dat gebeurt ook .. en u heeft het bedelgedrag van de hond voor de zoveelste keer beloond . 
Het gaat erom … U ALS RANGHOGERE BEPAALT ZELF WIE ER ALS EERSTE EET 
WANNEER  EN HOELANG.

                                                    DOMINANTIEPRINCIPES.

Het territoriumbewustzijn omvat de uitbreiding en inkrimping van de menselijke roedel , b.v. : 
de deurbel gaat . Uw hond loopt opgewonden blaffend naar de deur waar hij de visite 
springend en likkend kan begroeten . 
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Door de visite eerst te begroeten + markeren , VOOR U DAT KUNT DOEN met uw handdruk 
of zoen . Bovendien dwingt de hond u om hem te volgen naar de deur . 

Zo verwelkomt de hond de visite in ZIJN en op dat moment niet meer UW TERITORIUM .           
Gaat de bel .. dan bent u als echte territoriumbewuste roedelleider als eerste bij de deur .               
U begroet als eerste de visite en pas dan geeft u de hond opdracht om de visite op gepaste 
wijze te begroeten.

Ook de baas heeft zich te houden aan bepaalde gedragcodes. 

Hij moet het uitdagend gedrag van de ranglagere kunnen herkennen en dit gebruiken om zijn 
ranghogere positie als roedelleider duidelijk te maken . Maar ook de dominante ALFA – 
positie kent zijn beperkingen  . 

1. Een alfa verlangt alleen die dingen van de ranglagere waartoe deze in staat is . 

2. Een alfa VOORKOMT dat de ranglagere ongewenst gedrag vertoont , door geen verkeerde 
eisen ( opdrachten ) op verkeerde momenten te stellen .

3. Een alfa corrigeert nooit via de zijkant van de nek , omdat een ranghogere nooit een 
ranglagere uitdaagt ,alleen een ranglagere hond daagt een ranghogere uit via zijn nek . 

4. Een echte alfa VOORKOMT altijd conflicten . 

Daardoor zal de uitdaging van de ranglagere evengoed positief eindigen en wordt rangorde – 
ondermijnend gedrag voorkomen : b.v. :  Uw pup is druk aan het spelen met andere honden , u 
wilt naar huis en geeft uw pup bevel “ HIER “.                                                                                           
Uw pup gaat hier niet op in , hij is bezig met rangordespelletjes met de andere honden en als 
hij wegloopt betekent dat in hondentaal ‘ OVERGAVE ‘ .                                                                          
De kans is groot dat hij dan de hele meute over zich heen zou krijgen .                                            
Bij een tweede bevel kijkt uw pup eens om maar hervat zijn ‘ spel ‘ .                                                  
Op dat moment gebeuren er in rangordecodes verschillende dingen.

1. – Een echte roedelleider geeft maar 1x een opdracht om te verzamelen . Door meer keren 
tot verzamelen op te roepen , toont de roedelleider zijn ‘ AFBROKKELENDE ‘ kwaliteiten .

2. – De roedelleider eist iets waaraan de pup , gezien de rangordestrijd waarin hij zich 
bevindt , niet kan voldoen .
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3. – Doordat de pup niet aan de opdracht kan voldoen , schept u een situatie waarin u uw pup 
zelf leert dat hij uw gezag kan ondermijnen . 

4. – Zijn gehoor is prima in orde , door een tweede keer te roepen , weet hij exact uw 
positie , hij weet dat u dus niet weg bent , daarom is het voor hem niet noodzakelijk om te 
komen .

U heeft uzelf in een situatie gebracht waarin u alleen nog maar kunt wachten tot uw pup naar 
u terugkomt . U mag niet achter hem aangaan .                                                                                    
Als hij dan uiteindelijk komt moet u hem belonen , want hij heeft er geen idee van dat hij iets 
fout deed . Hier maakt de roedelleider zelf de fout , door een opdracht te geven waaraan de 
ranglagere eigenlijk niet aan kan voldoen .                                                                                                          
Als roedelleider voorkomt u in deze gezagondermijnde situatie het conflict door naar de 
spelende honden toe te gaan ,.. uw pup niet aan te kijken , .. hem vriendelijk bij zijn riempje 
te pakken en pas dan de opdracht ‘ HIER ‘ te geven .                                                                                                    
Uw eisen ( opdrachten ) moeten aansluiten op de ontwikkeling en de mogelijkheden van uw 
hond .    Als u TE VROEG TE HOGE EISEN STELT , is de kans des te groter dat uw hond 
leert om uw opdrachten te ontduiken , door onzekerheid of omdat hij niet weet wat de 
bedoeling is.
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7 januari 2012 Hoogstraten CAC-CACIB

28 januari 2012 Mouscron CAC-CACIB

26 februari 2012 Gent CAC- CACIB

14 april 2012 Antwerpen CAC-CACIB

30 juni 2012 Genk CAC-CACIB

21 juli 2012 Liège CAC-CACIB

18 augustus 2012 Mechelen CAC-CACIB

26 augustus 2012 Mons Gr 1,2,5  CAC

27 oktober 2012 Leuven CAC-CACIB

07 oktober 2012 Charleroi CAC-CACIB

17 november 2012 Kortrijk CAC-CACIB

08 december 2012 BRUSSELS DOG SHOW CAC-CACIB

     Gegevens overgenomen van :  www.kmsh.be

12 Mei 2012 Dortmund CAC-CACIB

17 Juni 2012 EVN Clubmatch    Hummelo CAC

  Tentoonstellingskalender België

  Tentoonstellingskalender Buitenland

http://www.kmsh.be
http://www.kmsh.be
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ENTRY FORM
BULLETIN D’INSCRIPTION
MELDESCHEIN
HOJA DE INSCRIPTION

Show/ L´exposition/Ausstellung/Exposition   
Fill in separate entry form for every dog/competition / Veuillez remplir une fiche d´inscription par chien/  Jeden Hund auf einem separaten Formular anmelden /

Por favor llene una hoja de inscripción cada perro
Entries for: / Inscription en: / Meldung in: / Inscripcion en:

Puppy Class, 7- under 9 months / Classe des puppies, de 7 à 9 mois / Jüngstenklasse, von 7 bis 9 monate / Clase Cachorros, de 6 a 9 meses

Junior Class, 9- under 18 months / Classe jeunes, de 9 à 18 mois / Jugendklasse, von 9 bis 18 monate / Clase Jóvenes, de 9 a 18 meses

Intermediate Class, 15- under 24 months / Classe intermédiaire, de 15 à 24 mois / Zwischenklasse, von 15 bis 24 monate / Clase Intermedia, a partir de 15 a
24 meses

Open Class, from 15 months / Classe ouverte, à partir de 15 mois / Offene Klasse, ab 15 monate / Clase Abierta, a partir de 15 meses

Working Class, from 15 months  with recognized Working Certificate / Classe travail, à partir de 15 mois, avec certificat d’entrainement /
Gebrauchshundklasse, ab 15 monate, mit Ausbilgungskennzeichen / Clase Trabajo con Certificado de Calificación, a partir de 15 meses

Champion Class, from 15 months with recognized Champion Title / Classe champion, à partir de 15 mois, avec titre de champion / Championklasse , ab 15
monate, mit Champion-Titel / Clase Campeones con Título de Campeón, a partir de 15 meses

Veteran Class, from 8 years / Classe Vétéran, à partir de 8 ans / Veteranenklasse, über 8 jahre / Clase Veteranos, a partir de 8 años

Breeder’s Group / Lot d’Elevage /  Zuchtgruppen / Grupo Cria

Brace Class / Classe de Couple / Paarklassen / Clase de Parejas

Junior Handling  Friday / Vendredi / Freitag / Viernes Saturday / Samedi / Samstag / Säbado Sunday / Dimanche / Sonntag / Domingo

Champion and Working Class entries need to have enclosed a proof of entitlement otherwise they will automatically be entered in the Open Class./ En cas
d´inscription á la Classe Champion on Classe Travail, le document attestant la catégorie devra impérativement être produit sous peine d´affectation dans la Classe
Ouverte./ Bei Meldungen für die Champion- oder Gebrauchshundklasse muâ der Berechtigungsnachweis beigefügt werden, da sonst der Hund in die Offene Klasse
versetzt wird./ Para las inscripciones en Clase Campeones o Clase Trabajo deberá adjuntarse fotocopia del título o de la certificacíon correspondiente. Si no se
adjuntara, el perro será inscrito en Clase Abierta.

Breed /  Race / Rasse / Raza
Dog / Mâle / Rüde / Macho Bitch / Femelle / Hündin / Hembra

Colour/ Couleur / Farbe / Color

Variation of Coat / Genre du poil / Haarart / Tipo Pelo

Size / Taille / Größe / Tamaño

Name of the dog / Nom du chien / Name des Hundes / Numbre del Perro

Title / Titulos / Titel / Titres

Registration No. / Livre des origine  no./ Zuchtbuch-Nr. / No de Registro Date of birth / Date de Naissance/ Wurfdatum / Fecha de nacimiento

Sire / Père / Vater / Padre

Dam / Mère / Mutter / Madre

Breeder /  Eleveur / Züchter / Criador Country /  Pays / Staat / Pais

Owner /  Propriétaire / Eigentümer / Propietario

Street /  Rue / Strasse / Calle ZIP, City / NP, Ville / PLZ, Wohnort / NP, Ciudad

Country /  Pays / Staat / Pais

Tel. No. / Tél / Tel-Nr. / Tel. No E-mail

I guarantee that my dog is vaccinated in accordance with the current rules and regulation. I promise to abide by the SKL-FKK show rules at present valid. I agree
that the SKL-FKK and the breed societies can publish my dog(s) show report(s). /
Ich verichere dass der Hund entspechend der gültigen Impfbestimmungen ist und erkenne die gegenwärtige Ausstellungsordnung . Ausserdem erkläre ich mich
damit einverstande, dass die Rassverbände des Finnishen Kennelklubs die Bewertung meines Hundes veröffentlichen dürfen (Jahrbühen).
Je soussigné(e) certifie que le chien a ét é vacciné confermément aux precription en vigueur. Je m´engage à respecter le Règlement en vigueur de
l´Exposition. J´accepte que le Kennel Club de Finlande et le sociètés de races de chiens publient le jugement obtenu par mon chien. /
Certifoco que el perro está vacunado de acuero con las disposiciones vigentes. Me comprometo a observar las disposiciones de la exposición.

_____________________________________________________________ ________________________________________________________________
Location - Date / Lieu - Date / Ort - Datum / Lugar - Fecha Signature / Signature / Unterschrift / Firma

This entry has been sent by fax before / J’ai déjà envoye un fax / Per fax bereits gemeldet / Ya mandé un fax Yes / Oui / Ja / Si No / Non / Nein / No

Suomen
Kennelliitto-
Finska
Kennelklubben ry.



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

Kaikoo von Kürfustendam
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