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Woord van de voorzitter
Beste Eurasiervrienden,
Het is weer een nieuw seizoen en we kijken er al naar uit om samen met onze viervoeters
weer leuke activiteiten te ondernemen.
Met het zonnetje van de partij is het natuurlijk nog veel gezelliger.
We hebben weer wat nieuwe activiteiten toegevoegd aan onze agenda.
We hopen dat iedereen genoten heeft van het leuke en soms verrassende uitstapje naar de
Olmense zoo. Verder in het boekje vinden jullie daarvan een leuk fotoverslag.
Binnenkort hebben we een wandeling op een voor ons nieuw te ontdekken terrein, namelijk
Torhout. Allen hartelijk welkom om mee te wandelen !
Uiteraard zien we jullie ook graag terug op de andere activiteiten die verder in het jaar
volgen.
Ook op ander gebied hebben we nieuws.
Zoals jullie kunnen nalezen in het verslag van de
ALV hebben we een nieuw bestuurslid, Jan. Hij
wordt verantwoordelijk voor PR.
Tevens hebben we een nieuwe penningmeester(es),
Charlotte vervangt Greetje en dus zal zij vanaf nu
onze centjes beheren.
Als alles naar wens verloopt verwachten we in
september puppies van Harte van de Rincaburcht en
Djentl von Pingstborn. Duimen dus allemaal !
We willen alle leden dan nog een mooie, warme
zomer wensen met veel nieuwe vakantie-avonturen in
binnen-en buitenland. Geniet ervan samen met uw
eurasier en laat ons via een verhaaltje meegenieten
in één van de volgende eurazines.
Uw voorzitter,
Carl Smeyers
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Aktiviteiten kalender ECB
Datum

Activiteit

Plaats

17 / 06 / 2012

Wandeling

Torhout

26 / 08 / 2012

Barbeque

Axel ( Nederland )

30 / 09 / 2012

Zeehondenwandeling

De Haan

21 / 10 / 2012

Wandeling

xx / 11 / 2012

De Kempen

Wandeling

Limburg

xx / 01 / 2013

Wandeling

Kluisbergen

xx / 02 / 2013

Kynologisch weekeinde

Ardennen

xx / 03 / 2013

xx / 04 / 2013

Website

Wandeling + Algemene
Ledenvergadering
Wandeling

Bazel

????

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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Notulen Algemene Ledenvergadering
Notulen Algemene Ledenvergadering
Op 25 maart 2012
Aanwezig : Er zijn 17 aanwezigen waarvan 17 stemgerechtigd.
1. Opening vergadering .
De voorzitter opent de vergadering om 14.15 u. en heet iedereen welkom.
2. Goedkeuring notulen ledenvergadering van 13 maart 2011.
De notulen worden zonder op -of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2011
De secretaris brengt het jaarverslag, dit wordt zonder op -of aanmerkingen goedgekeurd.
4. Ontheffing secretaris.
De secretaris krijgt ontheffing voor zijn taken.
5. Voorziene activiteiten 2012.
- Wandelingen :
28 / 01 / 2012

Wandelen

Kluisbergen

3-5/ 02 / 2012

Kynologisch WE

Xhoffraix

25 / 03 / 2012

Algemene ledenvergadering

Bazel

29 / 04 / 2012

Bezoek Olmense zoo

Olmen – Balen

20 /05 / 2012

Wandelen

Essene

17 / 06 / 2012

Wandelen

Vlaanderen

30 / 09 / 2012

Wandelen

De Haan

14 / 10 / 2012

Wandelen

Kempen

X / 11 / 2012

Wandelen

Limburg

-Vergaderingen :
25 / 03 / 2012

Algemene Ledenvergadering
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Bazel

Notulen Algemene Ledenvergadering
-Happenings :
3 – 5 / 02 / 2012
26 / 08 / 2012

Kynologisch WE

Ardennen

BBQ

Axel

6. Verslag Kascontrolecommissie.
De kascontroleurs lezen hun verslag voor. De penningmeester wordt ontheven van haar
taken.
7. Financieel verslag 2011
De penningmeester brengt het financieel verslag. Dit wordt zonder op -of aanmerkingen
goedgekeurd.
8. Begroting 2012.
De penningmeester brengt de begroting ,deze wordt zonder op – of aanmerkingen
goedgekeurd.
9. Ontheffing penningmeester.
De penningmeester krijgt ontheffing voor zijn taken.
10.Benoeming nieuwe kascontroleurs 2012.
Effectief
Reserve

: Mej. Anneleen Van Belle
: Mevr. Helga Pellaers

en

Dhr. Jack Roosenbroeck

en

Mevr. Mia Moonen

11.Goedkeuring aanpassing Fokreglement.
Er is een goedkeuring voor de aanpassing van het reglement C. 1.a. waardoor de puppyprijs
komt op 1000 euro.
12.Binnengekomen stukken en mededelingen.
Ontslag penningmeester . Mevr. Greet Gielis heeft haar ontslag ingediend.
13.Rondvaag.
Geen vragen.

8

Notulen Algemene Ledenvergadering
14.Ontlasting der beheerders.
De bestuursleden krijgen ontheffing van hun taken.
15.Verkiezing bestuursleden.
Een kiescommissie wordt samengesteld. 1. Karin Verlinden 2. Nadine Azou 3. Helga
Pellaers
Herverkiezing bestuurslid : mevr. Charlotte de Jaeghere
Zij wordt verkozen met :
blanco

17 stemmen voor

-

0 stemmen tegen

-

0 stemmen

-

0 stemmen tegen

-

0 stemmen

Kandidaat bestuurslid : dhr. Jan Dierick
Hij wordt verkozen met :
blanco

17 stemmen voor

16.Voorstelling nieuwe taakverdeling bestuursleden.
Nieuwe bestuurssamenstelling van 25 – 03 – 2012 .
Voorzitter :

Carl Smeyers

Secretaris :

Cilia Van de Poel

Penningmeester :

Charlotte de Jaeghere

Activiteiten :

Marie-Thérèse Cornelis

Commissielid :

Jan Dierick

17.Sluiting vergadering.
De vergadering wordt afgesloten om 15.50 u.
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Verslag: Wandeling Bazel
Vandaag een voor onze club belangrijke dag !
We houden onze jaarlijkse Ledenvergadering.
Ja, we weten het, een vergadering;daar houden we geen van allen van, maar het moet nu
éénmaal gebeuren.
Om de dag zo aangenaam
mogelijk te houden voor
iedereen hebben we er een
leuke wandeling aan
gekoppeld.
De bijeenkomst is op de
parking van restaurant “Den
Duiventoren”.
Alles wordt georkestreerd
door Greetje. In betere
handen kunnen we niet zijn.
Zij kent de omgeving en ook
in Den Duiventoren is ze
geen onbekende.
We worden hartelijk door Greetje ontvangen op de parking waar we na de begroetingen een
klein papiertje in onze handen gestopt krijgen. Degene die s'middags blijven eten moeten een
menukeuze maken voor de
wandeling begint. Kwestie
van het allemaal wat vlot te
laten verlopen zodat de
Ledenvergadering op het
geplande uur van start kan
gaan.
Iedereen was mooi op tijd
en dus konden we
vertrekken. De honden
vonden al dat getreuzel op
de parking maar een beetje
langdradig worden !
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Verslag: Wandeling Bazel
Het was ook een
ietsiepietsie luidruchtiger
dan anders. De kleine
pinchervriendjes waren er
vandaag allemaal en ze
worden niet voor niks door
de baasjes heel liefdevol
“de gillende gekjes”
genoemd. Maar het moet
gezegd, eens we goed en wel
onderweg waren werd het
stil en verliep alles rustig.
De honden genoten van de mooie omgeving en sommigen onder ons hebben heerlijk
gezwemwandeld. Het vriendje van Editha, Izzy deed voor hoe je je het beste kunt afkoelen
op een warme zondag. Hij werd eerlijk gezegd heel gek bekeken door de meeste eurasiers.
Een enkeling probeerde ook stoer te doen en richting water te lopen. Een paar dappere gingen
er ook met de voorpootjes in staan om te drinken. Maar, op het moment dat Izzy besliste om
eruit te komen zag je iedereen, mens en dier zich zo vlug mogelijk uit de voeten maken !!!
Onderweg werd er stil gehouden op een grote weide zodat de honden echt eens konden
ravotten met elkaar. Alexa vond dat de perfecte tijd om elke reu die er was, oud of jong,
groot of klein te gaan uitdagen.
Dit werd niet in dank
afgenomen en dat werd haar
dan ook direct duidelijk
gemaakt !
Vandaag waren Sientje,
Maaike, Lara en Jessie niet de
enige kleine honden.
Er was ook nog een macho
reutje, de Chiwawa Garcia.
Hij had vooral een oogje op
Sientje.
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Verslag: Wandeling Bazel
Eigenlijk goed bekeken,
eerst de moeder
verleiden en dan de
dochters moet hij
gedacht hebben ! Het
lukte nog ook.
Halverwege de wandeling
kwam de zus van Greetje
er ook nog gezellig bij
met haar 9 maanden oude
eurasier. Hij keek zijn
ogen uit en wist eerst
niet zo goed hoe hij zich
in de groep moest gooien, maar dat loste zich snel vanzelf op.
Op het einde van de wandeling kwamen we voorbij het kasteel van Bazel, prachtig gelegen en
zeer goed onderhouden. Het werd bewaakt door
een paar ezeltjes die alles goed in het oog
hielden maar zich door de honden absoluut niet
lieten storen.
Wat verder op een bankje zaten er 2
kaboutertjes met paddestoel op ons te wachten.
Ze werden bewaakt door Belle. De 2 kabouters
werden uitbundig begroet door Eros en Anton
die blij waren dat de hele roedel weer bij elkaar
was.
Na de wandeling stond ons zaaltje al klaar met
gedekte tafels.
Het bestelde eten werd ook snel gebracht en
iedereen genoot ervan.
Joost wou nog iets langer van het goede weer
genieten en is samen met Eros het terras
grenzend aan het zaaltje gaan bewaken.
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Maar goed ook want er probeerden een aantal wandelaars de weg wat in te korten en via ons
zaaltje het restaurant binnen te gaan.
Tijdens het eten is er nog bijgepraat over de mooie wandeling en daarna kozen er een aantal
leden het hazenpad.
Ze zagen het niet zitten om de vergadering bij te wonen.
Anderen kwamen dan weer speciaal afgezakt om de Ledenvergadering bij te wonen.
Om 14,20 uur is dan onze ledenvergadering begonnen.
De voorzitter leidde de vergadering in goede banen zonder problemen.
We namen afscheid van Greetje als penningmeester en verwelkomde Jan als nieuw
bestuurslid.
Onze nieuwe penningmeester is Charlotte. Zij beheert dus vanaf nu onze centen.
Verder werd onze puppy prijs ook
opgetrokken zodat we nu gelijk staan met
de buurlanden.
Om 14,50 uur werd de vergadering
gesloten.
We hebben nog een heerlijk ijsje gegeten
op ons privé-terras en wat nagekaart over
deze mooie dag voordat iedereen
huiswaarts ging.
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Medisch: de hondenneus
Door Rudi van den Dijck, Hondentips magazine
De hondenneus: een opmerkelijk zintuig !
De reukzin van de hond is één van de meest opmerkelijke zintuigen van de hond.
Elke hond heeft de instinctieve drang om aan alles te snuffelen: mensen, andere honden,
voorwerpen, bomen, enzovoort, . . . .
Via de reuk doet de hond allerlei
informatie op. Dit zintuig is ongeveer een
miljoen maal gevoeliger dan ons
reukorgaan. Het is alsof je hond bij elke
wandeling de dagelijkse krant leest en dan
wel de laatste editie.
Wie is er geweest, wat is er gebeurd, reu,
teef, interesse of afkeer, dat alles komt
onze hond te weten door middel van zijn
reukorgaan.
Voor het herkennen van geuren zijn in de
hersenen van de hond 40 keer zoveel
cellen gereserveerd als bij de mens. Dat is dan ook de voornaamste reden waarom de hond
gebruikt wordt als speurhond ( narcotica ), bommen, gaslekken en zelfs truffels, nadat ze
hiervoor specifiek een opleiding hebben gekregen.
Een deel van de grotere gevoeligheid van de hondenneus is toe te schrijven aan de grotere
omvang van het zintuigveld in de neusholte, dat gevoelig is voor de geurprikkels ( area
olfactoria ). Bij de mens meet dit veld ongeveer 3 vierkante centimeter, bij de hond ongeveer
130 vierkante centimeter. Bovendien liggen de reukgevoelige cellen veel dichter bij elkaar
zodat het aantal cellen per vierkante centimeter groter is.
Net zoals bij de mens bestaat de neus uit twee helften die van elkaar gescheiden zijn door
het neustussenschot. Dit is het kraakbenig verlengde van het ploegschaarbeen.
De totale neusholte is bekleed met slijmvlies waarin drie typen cellen voorkomen:
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Slijmcellen: Scheiden slijm af zodat het vuil en stof er blijft aankleven en zo door de
trilharen kan worden verwijderd. Het slijm maakt ook de ingeademde lucht vochtig en op
temperatuur, dit om uitdroging in de luchtwegen te voorkomen.
Trilhaarcellen: Die heb ik hierboven reeds aangehaald: deze cellen werken het vuil en het
stof dat erop terechtkomt naar buiten.
Reukcellen: Helpen allerlei geuren te analyseren, zodat het dier in staat is om de
verschillende “luchtjes” waar te nemen, bijvoorbeeld voedsel, lichaamsgeur van andere
dieren, gevaar, enzovoort.
De neus van een gezonde hond voelt koel aan en is vochtig. De neus wordt door uitscheiding
van bepaalde cellen vochtig gehouden. Deze cellen worden geactiveerd als het zintuig nieuwe
geuren ontdekt. De “geurdeeltjes” worden door deze uitscheiding opgelost en vervolgens in
contact gebracht met de reukcellen.
Soms kan een te droog aanvoelende neus wijzen op een stofwisselingsprobleem. Dit hoeft
echter niet altijd zo te zijn. Maar
een vochtige neus is in ieder geval
beter voor het ruiken en ter
bescherming van de neushuid zelf.
Door een te droge neus kunnen er
ook nog kleine huidirritaties
ontstaan aan de neus, omdat een
hond nu eenmaal graag de neus als
gereedschap gebruikt om in de
grond te wroeten of dwars door een
dichte heg of struik te gaan.
Een of twee druppels amandelolie op
een te droge neus met eventuele
kloven werkt verlichtend.
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Verandering van neuskleur
De neus zit vol haarvaatjes, kleine bloedvaatjes die normaal vol helderrood bloed zitten.
Een hond waarvan de neus er opeens blauwig gaat uitzien, kan cyanose krijgen, een aandoening
waarbij het bloed niet genoeg zuurstof bevat. Cyanose duidt op ademhalingsproblemen die
kunnen worden veroorzaakt door een hartaandoening.
Cyanose is altijd een noodgeval waarmee je naar de dierenarts moet. Maar de neuskleur is
niet altijd een aanwijzing, want bij honden met een donkere neus ziet men de blauwe kleur
niet. Sommige honden raken af en toe hun pigment kwijt, waardoor de neus wit of rozig
wordt.
Zelden is dit een
kwestie van slechte
gezondheid?
Dobermannpinchers
en Rottweilers zullen
eerder deze
aandoening, vitiligo
genaamd, krijgen. De
huidcellen verliezen
wat van hun melanine.
Honden met echte
vitiligo krijgen nooit
hun huidskleur terug,
maar verder is het
een onschuldige aandoening.
Andere rassen zoals Collies, Siberische Husky’s, Eurasiers ( sommigen), Amerikaanse Alaskan
Malamutes ( maar ook de Golden) raken enkel in de winter hun pigment kwijt.
Vroeger dachten dierenartsen dat deze aandoening werd veroorzaakt door het felle zonlicht
dat weerkaatste en de neus bleekte, of door een combinatie van koude en trauma, omdat de
honden hun neus dikwijls als sneeuwschuif gebruiken. Maar ook in de warme klimaten krijgen
sommige honden “winterdepigmentatie”. Totaal onschadelijke aandoening, als men al van een
aandoening mag spreken.
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Hooikoorts
Honden met een allergie zijn eerder kriebelig dan snuffelig. En krijgen af en toe een
druipneus. Wanneer er een druipneus bij te pas komt dan is het meestal een
inhaleringsallergie veroorzaakt door stuifmeel, schimmels of stof. Er is een afscheiding
( waterig ) uit ogen en neus.
Typisch voor een allergie kan zijn: tegelijk bij de neusloop: likken aan de poten, rode
binnenkant van de oren ( die normaal gezien roze van kleur is ).
De hond zal eventueel krabben en heftig wrijven met de neus over de grond. Dit komt veelal
voor in het pollenseizoen ( juli en augustus ). In geval van allergie moet uiteraard eerst
onderzocht worden waarvoor de hond allergisch is.
Blokkades
De hondenneus kan zoveel zuigkracht hebben dat hij twijgjes of zelfs steentjes opzuigt.
Maar dit kan ook eenvoudigweg een grashaartje zijn, een insect. In dit geval gebeurt het
niezen in aanvallen (paroxiaal ). Als er éénmaal iets in de neus zit kan dat voor en waterige
afscheiding zorgen. Soms krijgt hij een bloedneus. Gelukkig krijgen de honden meestal het
voorwerp los door te niezen of met hun kop te schudden. Blijft het voorwerp zitten, dan
zullen de neuswegen irriteren en waarschijnlijk infectie veroorzaken.
Dit vraagt om een behandeling van de dierenarts.
1. Om het voorwerp te verwijderen.
2. Om de infectie te behandelen.
Een snelle manier om na te gaan of er iets in de neus zit: houdt een spiegeltje voor de neus
van de hond. Wanneer een van de twee kanten niet beslaat dan zit de kant waar geen damp op
het spiegeltje verschijnt dicht !
De meeste voorwerpen zitten vlak bij de buitenkant.
Je kunt ze eventueel zien als je met een zaklamp in de neus schijnt.
Je kunt zelf proberen het voorwerp ( bijvoorbeeld een grashaar ) te verwijderen met een
pincet met afgestompte punten.
Maar het is eerder een werkje dat ik zou overlaten aan de dierenarts.
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Virusinfecties- bacteriële infecties- schimmelinfecties.
Virusinfecties.
Het gebeurt wel eens dat een hond een virusinfectie oploopt waarbij vaak een heldere
neusafscheiding hoort. De meeste virusinfecties gaan binnen een paar dagen gewoon over,
maar intussen is jouw hond wel een “besmettingshaard” voor andere honden. Denk daaraan als
je te maken krijgt met pups of oudere en verzwakte dieren in de omgeving van de “zieke”
hond.
Neusverkoudheid
Net zoals de mens, kan een hond een neusverkoudheid oplopen ( acute rhinitis ). Als deze
echter steeds weer opflakkert spreekt men van chronische rhinitis.
Honden die een beetje als “serreplantje” gehouden worden en bij de minste regendruppel
binnenshuis moeten blijven, kortharige rassen, zijn nogal eens gevoelig voor rhinitis. Deze
kunnen zich moeilijker aanpassen aan plotse weersveranderingen. Toch kunnen ook robuuste
honden kouvatten. Overigens wil dit niet zeggen dat men met de hond telkens opnieuw in de
gietende regen naar buiten moet om hem te harden !
De aandoening begint met veelvuldig niezen. De hond strijkt met de poten over de ogen en de
neus. Eerst kun je een waterige afscheiding vaststellen, daarna etterige. In een gevorderd
stadium kunnen er korstjes aan de neusgaten verschijnen. Hierbij moet je wel aandacht
schenken aan de neusgaten dat ze niet gaan dichtkleven, want de hond kan hierdoor
ademhalingsklachten en zelfs ademnood krijgen.
Neusverkoudheid treedt vaak op als bijverschijnsel van, onder andere hondenziekte.
Er zijn ook nog andere oorzaken van ontsteking van het neusslijmvlies ( rhinitis ) dan een
virus: irritatie van het neusslijmvlies door stof, pollen ( allergieën ), rook en vreemde
voorwerpen.
Als je een neusverkoudheid opmerkt bij een pup, laat hem dan zeker door de dierenarts
onderzoeken. Meldt eventueel bijkomende symptomen van diarree, verlies van eetlust,
lusteloosheid, koorts, . . .
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Als deze symptomen zich voordoen bij een volwassen hond, ouder of verzwakt dier raadpleeg
eveneens de dierenarts. Hij alleen kan beslissen over welke aandoening het hier in feite gaat !
Het kan een ernstig iets zijn, waarbij snel moet worden ingegrepen.
Bacteriële ontsteking.
Neusholte-ontsteking.
In het voorhoofd van de hond liggen de neusbijholten ( sinussen ) die ontstoken kunnen
geraken ten gevolge van bacteriën of vreemde voorwerpen in de neus. De symptomen van
sinusitis zijn: gebrek aan eetlust, niesaanvallen en een gele afscheiding uit de neus.
De dierenarts zal de juiste diagnose moeten stellen omdat er verschillende aandoeningen zijn
met deze symptomen. Sinusitis kan ook een slechte adem veroorzaken.
Omgekeerd niezen.
Het klinkt als een herhaaldelijke, aanhoudende snurk. Het is een ineens optredende, zeer
geforceerde inademing. Het doet vreemd aan, maar is in feite iets normaal. Het heeft niet
veel te betekenen, al kan het worden veroorzaakt door een periodieke allergie.
Over het algemeen duurt het maar een paar seconden en het kan ontstaan door opwinding,
drinken van water of druk van de halsband.
Wanneer echter het omgekeerd niezen aanhoudt, raadpleeg dan je dierenarts.
Neusbloeding.
Een neusbloeding is geen aandoening. Het is wel een symptoom voor veel zaken. Meestal wordt
een neusbloeding veroorzaakt door verwondingen. Bijvoorbeeld het gevolg van een ongelukje,
een val of een klap.
Je dierenarts zal daarom altijd willen weten waarom je hond een neusbloeding kreeg. In de
meeste gevallen stopt de neusbloeding vanzelf. Wanneer een neusbloeding vaak terugkeert
zijn er meestal andere oorzaken.
Mogelijke oorzaken:
Tumoren
Tandwortelabcessen
Een vreemd voorwerp in de neus
Een ernstige bijholteontsteking
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Medisch: De hondenneus
Veel niezen ( allergie bv. )
Te hoge bloeddruk
Longbloeding
Springen van een adertje
Houdt het dier na een neusbloeding zo rustig mogelijk en leg een koud kompres of een
ijsklontje op de neusrug. Stop zeker geen watten of gaas in de neusholten. Hetzelfde geldt
voor neusbloedingen die optreden na een ongeluk.
Bij het transport moet je erop letten dat de kop zijwaarts lager ligt dan de rest van het
lichaam, dit om te voorkomen dat het gestolde bloed in de longen terechtkomt.
Een vergiftiging kan ook ernstige neusbloedingen veroorzaken, bijvoorbeeld rattenvergif of
zo. De dierenarts kan de ernst van de situatie het beste inschatten en zal als het nodig is
foto’s van de neus nemen om de oorzaak van de bloeding te achterhalen.
Bloedtests zijn nodig om uit te zoeken of het hier eventueel gaat om een auto-immuunziekte.
Auto-immuunziekte ontstaat doordat het immuunsysteem lichaamseigen cellen en stoffen als
vreemd aanziet. Het lichaam gaat dan antistoffen tegen de eigen weefsels vormen.
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Het woordenboek van de hond
Bad:
Dit is een proces waarbij mensen de vloer, de muren en zichzelf drijfnat maken. Je kunt ze
helpen door vaak en hard te schudden.
Bankstellen:
Zijn voor honden, als wat servetjes zijn voor mensen. Na het eten is het netjes om langs de
bank heen en weer te schuren met je snoet en je poten af te vegen.
Fietsen:
Dit zijn machines op twee wielen, uitgevonden om je conditie op peil te houden. Om het
maximale aerobic resultaat te behalen, moet je je achter een struik verstoppen tot er 1
langskomt, dan ren je er luid blaffend een paar meter achteraan, ongeveer tot de persoon
zwenkt en valt, dan loop je trots weg.
Dit overkomt honden waarvan de baas wil dat de hond binnen komt en de hond buiten wil
blijven. De symptomen zijn inclusief het staren naar die persoon en dan het rennen in de
tegenovergestelde richting of het plat gaan liggen.
Hondenbed:
Elk zacht, schoon oppervlak, zoals de witte bedsprei in de logeerkamer of de nieuwe bank in
de woonkamer.
Kwijlen:
Dit is wat je doet als mensen iets te eten hebben en jij niet. Om dit goed te doen, moet je zo
dichtbij als mogelijk gaan zitten, zielig kijken en het kwijl op de vloer laten druppen, of beter
nog. . bij hen op schoot !
Leunen:
De reactie van elke nette hond op het woord “zit” en of “blijf”, vooral als de baas gekleed is
voor een avondje uit. Heel effectief voor ze naar gala-avonden gaan. Werkt vooral goed in
combinatie met kwijlen. ( zie boven )
Liefde:
Is een gevoel van intense aantrekkingskracht, vrij om te geven, zonder grenzen. De beste
manier om je liefde uit te drukken is om met je staart te kwispelen.
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Het woordenboek van de hond
Als je geluk hebt, houd een mens ook van jou !
Oost-Indisch doof:
Dit is het signaal dat de wereld ten onder gaat ! Mensen blijven wonderbaarlijk kalm tijdens
het onweer, dus het is noodzakelijk om hen te waarschuwen voor het gevaar door
voortdurend te rillen, rond te kijken, tegen ze aan te gaan zitten en ze overal te volgen.
Prullenbak:
Een hondenspeeltje gevuld met papier, enveloppen en oude snoepwikkels. Als je je verveelt,
draai je het mandje om en sleep je alle papieren door het hele huis ( ze kapotscheuren geeft
een nog leuker effect ) tot je baas thuiskomt.
Riem:
Een lijn die aan je halsband vastzit, waardoor je mensen mee kan nemen naar waar jij maar
heen wilt.
Snuffelen:
Een sociale gewoonte om te gebruiken als je andere honden ontmoet. Plaats je neus zo dicht
mogelijk bij het achtereind van een andere hond en inhaleer diep, herhaal dit meerdere
keren, of tot je mens je laat stoppen.
Stoten:
De beste manier om aandacht te krijgen, vooral wanneer ze net een vers kopje koffie of thee
hebben.
Vuilnisbak:
Een bak die je buren 1 keer per week buiten zetten om je slimheid te testen. Je moet op je
achterpoten gaan staan en proberen met je neus de deksel eraf te duwen. Als je dit goed
doet, word je beloond met boterpapiertjes om te verscheuren, soepbotten en uitgedroogd
brood om te eten.
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Teken bij de hond
Wat kunt u doen ?
www.whgdierenartsen.nl
NB: Deze cliënten hand-out is bedoeld als ondersteuning van het consult door de
dierenartsen. De tekst gaat ervan uit dat uw huisdier al door de dierenarts is gezien. De
adviezen hand-outs gelden alleen voor dieren bij wie de diagnose is gesteld. De informatie
dient niet als vervanging van een consult door de dierenarts ! Bedenk bij het lezen dat de
gezondheidssituatie van uw huisdier anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven.
Verder worden al onze hand-outs vervaardigd aan de hand van niet alleen wetenschappelijke
literatuur, maar ook van onze eigen inzichten op grond van persoonlijke ervaringen. Daarom
kan de informatie voor een deel afwijken van de gangbare literatuur.
Inleiding
Teken; we horen er steeds meer over. En vooral over de enge ziekten ( ziekte van
Lyme,Babesiose ) die ze kunnen overbrengen. Wat moet u doen als u een teek vindt bij uw
hond en wanneer moeten we ons zorgen gaan maken ?
In onderstaand overzicht zetten wij onze adviezen op een rij.
Wat te doen als uw hond een teek heeft ?
* Het is bovenal van belang, dat u een vastgezogen teek zo snel mogelijk verwijdert. Als u de
teek binnen 18 - 24 uur verwijdert dan is de kans op overdracht van eventuele ziekten
namelijk nihil. Controleer uw hond in het tekenseizoen ( globaal is dit de periode van begin
maart t/m eind september ) daarom in ieder geval 1 x per dag, maar liever nog na iedere
wandeling op de aanwezigheid van teken.
Verwijder de teek met
behulp van een tekenpincet
of tekentang met een
draaiende / trekkende
( eerst tegen de klok in
draaien en dan trekken )
beweging en ontsmet daarna
de plek van de tekenbeet
met bijvoorbeeld sterilon of alcohol. Was na het hanteren van de teek uw handen.
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Teken bij de hond
*Als de teek er anders uitziet dan u gewend bent, bewaar deze dan in een potje met alcohol
en breng de teek naar uw dierenarts voor onderzoek. Uw dierenarts kan de teek ( laten )
determineren, zodat duidelijk wordt of we met een “buitenlandse teek” te maken hebben.
*Indien u bij uw hond in 1 keer een groot aantal teken aantreft, neem dan direct contact op
met uw dierenarts.
*Controleer de plek van de tekenbeet gedurende 1 - 3 weken op verkleuring van de huid of
zwelling. Neem contact op met uw dierenarts als u afwijkingen ziet. NB; het ontbreken van
een rode kring rond de tekenbeet is geen garantie dat er niets aan de hand is. Bij honden
komt dit fenomeen namelijk heel zelden voor, in tegenstelling tot bij de mens.
*Houd de hond in de periode na de tekenbeet goed in de gaten en neem contact op met uw
dierenarts als u het idee heeft dat de hond niet in orde is en zeker bij 1 of meer van de
volgende symptomen: koorts, sloomheid, kreupelheid, slechte eetlust, braken, veel drinken/
plassen, vermageren, bleke slijmvliezen, rode tot roodbruine urine.
*Laat bij bovengenoemde symptomen of als u zich, ondanks dat er geen duidelijke symptomen
zijn, toch zorgen maakt om de hond bloed afnemen om te screenen op een infectie. NB: pas
minimaal 3 weken na een infectie, is het mogelijk om deze infectie in het bloed aan te tonen.
Wat er verder moet gebeuren hangt af van de uitslag van het bloedonderzoek. Uw dierenarts
bespreekt dat verder met u als de uitslag bekend is.
*Meld het altijd aan uw dierenarts als de tekenbeet (mogelijk) in het buitenland heeft plaats
gevonden.
Preventie.
Zoals altijd: voorkomen is beter dan genezen. Vraag uw dierenarts om een goed tekenwerend
middel voor uw hond.
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Fotoverslag: Olmense zoo
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Fotoverslag: Olmense zoo
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Fotoverslag: Olmense zoo
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Fotoverslag: Olmense zoo
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Fotoverslag: Olmense zoo
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Tentoonstellingskalender België
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
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Genk

CAC-CACIB

21
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2012

Liège

CAC-CACIB
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Mechelen

CAC-CACIB
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Mons

27

oktober

2012

Leuven

CAC-CACIB
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oktober

2012

Charleroi

CAC-CACIB
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november

2012

Kortrijk

CAC-CACIB

08

december

2012

BRUSSELS DOG SHOW

CAC-CACIB

Gr 1,2,5 CAC

Gegevens overgenomen van : www.kmsh.be

Tentoonstellingskalender Buitenland
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Dortmund
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EVN Clubmatch
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ENTRY FORM
BULLETIN D’INSCRIPTION
MELDESCHEIN
HOJA DE INSCRIPTION

Suomen
KennelliittoFinska
Kennelklubben ry.

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
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Yes / Oui / Ja / Si

No / Non / Nein / No

Anjuk von Bergebersbach

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

