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Woord van de voorzitter
Het is weer voorbij die mooie zomer !
De zomer kwam traag op gang maar gelukkig kregen we toch nog een paar mooie dagen.
We hopen dat iedereen er van genoten heeft.
De leukste verrassing deze zomer was toch wel het nestje van Harte en Djentl. Een enige
gebeurtenis daar het in Belgie het eerste nestje is dat geboren is uit een Belgische teef.
De verrassing was kompleet toen bleek dat ze 10 prachtige gezonde puppy’s op de wereld
gezet heeft ! Een dikke proficiat !!
Ondertussen kleuren de blaadjes van de bomen weer in de mooie herfstkleuren en gaan we
over tot ons najaarsprogramma.
Natuurlijk eerst nog de wandeling aan het zeetje waar we steeds welkom zijn.
De week na de verkiezing gaan we weer de bossen van de Kempen onveilig maken.
Einde oktober worden we als club ook verwacht op de jaarlijkse IFEZ - vergadering waar we
met zijn allen de koppen bij elkaar steken om te kijken of we nog steeds op de goede weg
zitten met onze eurasiers en wat we nog kunnen verbeteren qua fokbeleid en genetika.
In november worden we dan weer in de Limburg verwacht.
U ziet het, we hebben nog vele plannen.
Zoals u weet is ook onze jaarlijkse BBQ niet meer op de vaste stek.
Dankzij Joost en Eros konden we dit jaar gebruik maken van hun hondenschool.
Heeft er nog iemand een eventuele nieuwe mogelijkheid in gedachten, laat het ons maar
weten.
Ook ligt de datum van ons Kynologisch weekeinde voor 2013 al vast.
Dit gaat door op 22 Februari 2013 te Xhoffraix.
Inschrijven is verplicht en er zijn maar een beperkt aantal plaatsen.
Dan wens ik iedereen nog een super najaar en hoop jullie te mogen ontmoeten op één van de
volgende activiteiten.
Uw Voorzitter,
Carl Smeyers
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Aktiviteiten kalender ECB
Datum

Activiteit

Plaats

30 / 09 / 2012

Zeehondenwandeling

De Haan

21 / 10 / 2012

Wandeling

De Kempen

18 / 11 / 2012

Wandeling

Limburg

xx / 01 / 2013

Wandeling

Kluisbergen

22 - 24 / 02 / 2013

Kynologisch weekeinde

Ardennen

xx / 03 / 2013

Wandeling +
Algemene Ledenvergadering

Bazel

xx / 04 / 2013

Wandeling

??????

xx / 06 / 2013

Wandeling

Torhout

xx / 08 / 2013

Barbeque

??????

Website

www.Eurasier.be

Heeft iemand nog ideeën of voelt hij/zij zich geroepen om
een leuke hondenactiviteit te organiseren, geef een seintje.
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Verslag: Wandeling Essene
Hopend op een beetje een droge dag bekeken we s’morgens nog maar eens “ de buienradar”.
En ja hoor, de weergoden zouden ons met een beetje geluk en de wind uit de goede richting
toch gunstig gezind zijn
vandaag.
Dus wij vol goede moed op
weg naar Essene.
We waren niet de eerste,
Liliane en Carl stonden ons
samen met Hope en Life al
op te wachten op de parking.

Ook onze gids Tim en grote beer Bono waren al van de partij.
Netjes op tijd begonnen we aan het eerste deel van onze wandeling.
De eerste stop was in het gezellige cafeetje van de broers.

Bij aankomst werden er direct stoelen en tafels te voorschijn gehaald en op het terras
geïnstalleerd. En dat allemaal voor ons ! Ze hadden daar nog even mee gewacht omdat ze de
weergoden niet zo erg vertrouwden s’morgens.
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Verslag: Wandeling Essene
Gelukkig stond alles al
pakkens klaar zodat we niet
lang hoefden te wachten.
Iedereen vond al vlug een
goede plek, alleen even
oppassen wie naast wie ging
zitten en dan was alles
okiedokie.

Onder het genot van een heerlijk biertje of
ander drankje werd er gezellig bijgekletst.
Bij grote honger kun je hier ook een bruine
boterham met platte kaas en bruine suiker
krijgen.

Nog even een sanitaire stop voor de
baasjes. Ook dit is hier uniek, geen
moderne sanitaire installatie maar wel een
toilet met openlucht-airco en zelfservice
doorpoelsysteem met een emmer water
naast de pot. Je kunt ook ondertussen
gezellig blijven kletsen met je vrienden op
het terras en in geval van nood is er in notime iemand bij je om ondersteuning te
verlenen !!
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Verslag: Wandeling Essene
Na deze verfrissende
pauze ging het dan weer
verder door de velden,
onderweg konden we
genieten van de prachtige
vergezichten en de mooie
omgeving.

Tim had ook dit jaar weer een mooie wandeling uitgestippeld waar de honden vrij konden
lopen en zich konden uitleven.
Zelfs de zon had hij besteld !!

De boeren zijn zo vriendelijk
om de wandelaars door de
velden te laten lopen.
Uiteraard vonden alle honden
dit reuzeleuk om door die
mooie zandgroeven te
crossen . Het stof vloog rond
onze oren.
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Verslag: Wandeling Essene
Onze eindhalte was terug het frituur.
We werden er hartelijk
ontvangen en ook daar stond
het terras voor ons klaar.
Onder het genot van een
heerlijke maaltijd met “frit”
sloten we deze zonnige dag
af. Natuurlijk proberen ook
de honden hier een hapje
van meet te eten.

Enne, als je heel lang heel zielig kijkt, dan lukt het meestal wel !!
Kwestie van “ de
aanhouder wint”.

Tim en Bono, bedankt
voor de mooie
wandeling !!!
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Vraag van uw hond aan de dierenarts
Ik wil onder de mensen de troepleider zijn. Hoe moet ik dat aanpakken ?
Wees ongehoorzaam. Zelfs de kleinste, onbetekenendste hond kan de troepleider van zijn
mensen worden omdat mensen nu eenmaal zo gemakkelijk plat te krijgen zijn.
Mensen hebben vaak de eerste pogingen van hun hond om troepleider te worden niet eens in
de gaten. Ze vinden het wel grappig als een puppy tegen mensen gromt.
Ze besteden er weinig aandacht aan als hij voor het eerst het bevel “Kom !“ in de wind slaat
en rustig doorgaat met wat hij aan het doen was.
Ze geven hem soms zelfs iets anders te eten wanneer hij het hem voorgezette versmaadt.
Het
troepleiderschap
kan worden
verworven zonder
het tonen van veel
agressie.
Kleine hondjes
bijvoorbeeld
kunnen net zolang
zaniken tot ze
worden opgepakt
en vaak kunnen ze
ongestoord op het
meubilair springen
of zelfs
onder de dekens
van mensenbedden
kruipen.
Door dit soort activiteiten consequent vol te houden worden zij uiteindelijk
degenen die de dienst uitmaken.
Omdat ze zo klein en teer lijken wekken ze de indruk heel volgzaam te zijn,
maar hun tactiek is zo succesvol dat sommige mensen hun levensgewoonten ingrijpend
wijzigen, hondensitters huren als ze eens een avondje weg moeten,
en hun jaarlijkse vakantie opgeven zodat hun hondje niet in een kennel hoeft.
Als groepsdier voelt elke hond zich het lekkerst als hij precies weet wat zijn positie in de
pikorde van de troep is.
Hoewel geslacht, afmetingen en soort belangrijke factoren zijn,
heeft in principe iedere hond de mogelijkheid troepleider te worden.
Mensen zijn vaak wel geneigd om hun leidinggevende positie te verdedigen tegen duidelijke
uitdagers als de Ierse wolfshond of een gespierde Dobermann-reu,
maar ze verliezen hun waakzaamheid ten opzichte van minder opvallende kandidaten voor het
leiderschap.
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Familiebijeenkomst Eros von der Linde
“Wurftreffen” von der Linde E-nestje – Editie 2

Hoi allemaal, een weekend in april…. Baas is thuis op een vrijdag, niet normaal, goed opletten,
er staat iets speciaals op het programma, zorgen dat ik mee ben als ze het huis verlaten !
En ja hoor, rond de middag wordt de auto volgestouwd met valiezen en ik spring
vlug de auto in.
Krijg me er nu maar weer eens uit!
We gaan wandelen, zeker weten.
De autorit duurt wel erg lang, na een uurtje of twee mag ik er even uit om te plassen, en dan
gaat het weer verder over de autostrade.
En het gaat echt vlug vooruit. Mag dit wel op de Belgische wegen?
Of zijn we op weg naar Mechernich, mijn geboorteplaats?
In Duitsland mag het wel iets vlugger vooruitgaan dan bij ons hé.
Ja hoor, we zijn weer op het boerderijtje van Angelika Koller, mijn eerste baasje. Daar is
niet erg veel veranderd sinds verleden jaar. De paarden zijn er nog, er zijn vier schapen
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Familiebijeenkomst: Eros von der Linde
bijgekomen en de poezen zijn er nog steeds baas in huis. Dat van die poezen is ok voor mij
zolang ze maar mooi stil zitten (en dat doen ze ook meestal), maar als er ééntje wegspurt,
dan ben ik er achteraan hé.
Enya (mijn zus) en Mei-Mei (mijn ma) zitten al te wachten in de tuin. Daron (geen familie, een
reu van 13 jaar die inwoont bij de rest) is er ook, en daar ben ik wel een beetje bang van.
Die toont me direct waar het op staat : hij is de baas (ouder-groter-zwaarder dan ik hé).
Ook al markeer ik de volledige tuin (Angelika zag het niet graag gebeuren), die Daron kwam
achter en lapte zijn geur er direct weer bovenop. Zo kunnen we nog een tijdje bezig blijven.
Na een uitbundige begroeting met Enya en Mei-Mei en een grolletje hier en ginder naar
Daron vertrekken we al voor een eerste wandeling. Toch een prachtige streek hoor daar in de
Eiffel.

De planning is om daarna
iets te eten in het
vakantiehuisje van Angelika,
maar daar komt niet veel
van in huis ! Angelika en
haar familie komen al vlug
binnen om het hun beloofde
“Belgische bier” te proeven.
Iets later komen Doris en
haar dochter daar ook aan
met mijn zus Estrella.

Zij komen helemaal uit
Zwitserland (7 uur rijden)
om deel te nemen aan dit weekendje. Fantastisch, die eurasier baasjes zijn toch wel heel erg
gemotiveerd. Het is de eerste keer dat ik Estrella terugzie nadat ik het nest verliet. Maar
we kunnen het nog steeds heel goed vinden. Enfin, nog meer Belgisch bier op tafel, en ook al
wat Duits fluitjesbier en schuimwijn. Het zal hier weer mooi worden. Aan eten wordt al lang
niet meer gedacht.
De volgende morgen, baas zorgt voor het ontbijt. Daarna een wandeling rond het
boerderijtje. Het blijft verdacht stil in de rest van het huis. Blijkt dat al die Duisters een
serieuze kater hebben. Angelika zegt zelfs dat ze volgende keer liever heeft dat we
chocolade meebrengen, maar dat zegt ze iedere keer als we samenkomen…
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Familiebijeenkomst: Eros von der Linde
De Zwitsers daarentegen zijn zo fris als een hoentje. Blijkbaar is “drinken als een Zwitser”
een waarheid als een koe.
In de namiddag komt de
rest van het gezelschap
ons vervoegen. Elaine (uit
Duitsland) en Engy (uit
Nederland). De “E-litter”
is volledig. Alleen papa
Baloe is er niet, jammer.
Wij dus allen samen op
stap voor een deftige
wandeling in de Eiffel.
Daarna komen de obligate
“kaffee und kuchen” op
tafel. Nog wat stoeien in
de tuin en dan is het tijd
om te eten.

Angelika heeft kosten nog
moeite gespaard om ons
te verwennen.
Ondertussen ben ik
erachter gekomen dat
Daron er wel heel stoer
uitziet, maar eigenlijk is
het een oude hond.
Als ik hem ga uitdagen, en
hij reageert (natuurlijk
doet hij dat), dan trek ik
een sprintje, hij komt
achter me aan en dan heb
ik hem waar ik hem
hebben wil. Na een paar
toertjes is hij pompaf,
dan ga ik op hem af en kan
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Familiebijeenkomst: Eros von der Linde
ik hem makkelijk de baas.
Rollen omgedraaid dus, niet Daron, maar Eros is “the king”.

Baas is daar echter niet mee akkoord en al vlug hang ik aan de
riem. Dju toch, en ik was bijna
waar ik wilde zijn. De rest van
het weekend wordt er dus
afgewisseld, ofwel ikke ofwel
Daron aan de lijn. Pfft flauw hoor
van Baasje, en dan moet je weten
dat Engy en Enya ook regelmatig
het gevecht aan gaan, maar van
vrouwen wordt dat blijkbaar
aanvaard.
Op zondag wordt er opnieuw een
ontbijt verorberd.
Met enkel en alleen teefjes in het
huisje is dat echt leuk.
Mijn beste vriendinnetje is Engy.
We stoeien er op los.
Enig nadeel, ze at mijn ontbijt-bakje helemaal leeg.
Maar dat is ok voor mij, zolang ze dan maar weer direct met mij wil spelen.
Na nog een wandeling (het kan niet op) en nog eens “kaffee und kuchen” , gaan we weer de
auto in.
Volgend jaar keren we zeker terug.

Alle foto’s zijn terug te vinden op volgende link : https://picasaweb.google.com/
101471366592233343604/20120422Wurftreffen
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Vakantiefoto’s

Oscshka Fieter de Fointjes

Borr von der Grafschaft Sayn
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Vakantiefoto’s

Dee le Petit Filoup

Alexa von
Rosenzauber

17

Vraag van de hond aan de dierenarts
Hoe kan ik het beste mijn angst en paniek bij het bezoeken van de
dierenarts onder controle houden?
De eerste indruk bepaalt alle latere, en daarom is het heel vervelend dat de
allereerste keer dat een
hond bij de dierenarts komt
gewoonlijk
is om een injectie te
krijgen.
Dit is een onvermijdelijke
onaangenaamheid, dus
verder moet het bezoek zo
plezierig mogelijk worden
gemaakt.
Vaak is de hond al bang
omdat hij net voor het
eerst van zijn leven in een
auto heeft gereden, er
mensen om hem heen zijn
die hij niet kent,
en hij van andere dieren
geluiden waarneemt die
duiden op ongemak of
gevaar.
In het beste geval heeft de dierenarts een schoon terreintje waar de pup kan worden
neergezet om weer wat stevig op de trillende pootjes te komen.
Hij zal waarschijnlijk meteen zijn blaas willen ledigen, en als hij bovendien een snoepje
ontvangt om aan te snuffelen en van te smullen, is de eerste indruk toch tamelijk positief.
Mensen brengen vaak hun eigen angst voor dokters- of tandarts-bezoek op hun hond over.
Zelfs heel jonge pups zijn zeer gevoelig voor de manier waarop mensen zich gedragen.
Hondenbezitters maken zich vaak onnodig zorgen dat de dierenarts hun zal
vertellen dat die nieuwe pup maar niks is, helemaal vol zit met parasieten,
vier linkervoeten heeft of in feite een vermomde rat is.
Zij vrezen ook dat de pup bang zal zijn of pijn zal lijden.
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Vraag van de hond aan de dierenarts
De jeugdige pup pikt die gevoelens van zijn eigenaar feilloos op en wordt
op zijn beurt ook nerveus.
Mensen moeten zich zo ontspannen mogelijk gedragen als ze met hun hond naar de dierenarts
gaan. Eenmaal op de onderzoekstafel moet de hond op zijn eigen niveau worden benaderd.
Hij moet in staat zijn naar de dokter toe te lopen en hem te onderzoeken.
Wanneer dit heeft plaatsgevonden worden de rollen omgedraaid en onderzoekt de dokter de
hond. Sommige honden vinden injecties pijnlijker dan andere.
Rassen als Labradors hebben vaak nauwelijks in de gaten dat er iets gebeurt is, terwijl
Cavalier King Charles spaniels moord en brand schreeuwen alsof het einde
van de wereld daar is.
Aangezien de meeste honden zich niet op twee dingen tegelijk kunnen concentreren,
is dit het juiste moment om de aandacht met een versnapering af te leiden.
De injectie wordt toegediend juist als de pup bezig is zijn nieuwverworven snoepje te
besnuffelen of op te eten.
Als deze eerste gang naar de dierenarts prettig is, zijn toekomstige bezoeken makkelijker.
Thuis
kunnen
mensen de
bek van de
hond
openen, in
z’n oren
gluren,
tussen z’n
vacht
neuzen,
zijn staart
optillen en
hem op
andere dierenartsachtige wijze ‘onderzoeken’. Deze gewenning is heel belangrijk, want
makkelijke honden worden grondiger onderzocht, waardoor de diagnose sneller en
makkelijker gesteld kan worden
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Medisch: reisziekte bij honden
Tekst; Vision4living
Iedereen die wel eens een keer zeeziek of wagenziek is geweest weet hoe beroerd je je
daardoor kunt gaan voelen. Voor honden is dat net zo erg maar ze kunnen ons niet vertellen
hoe beroerd ze zich voelen.
De problemen doen zich niet alleen voor gedurende de jaarlijkse vakantie of tijdens een
dagje uit, maar zelfs gedurende korte dagelijkse ritjes in de auto kan een hond zich misselijk
of beroerd gaan voelen.
Oorzaak :
Reisziekte wordt veroorzaakt doordat bij bepaalde richtingsveranderingen verschil ontstaat
tussen de waargenomen beweging en de werkelijke beweging.
Omdat de hond in veel gevallen niet door het raam naar buiten kijkt, maar bijvoorbeeld op de
schoot ligt van de eigenaar, of op de bodem van de auto, kan hij die werkelijke beweging niet
zien. De veroorzaakte desoriëntatie maakt dan, dat het braakcentrum in de hersenen wordt
geactiveerd.
Omdat de eigenaren van dieren met reisziekte zich meestal niet bij de dierenarts lieten zien,
is het probleem van
wagenziekte onder honden
altijd onderschat.
De meeste eigenaren van
reiszieke honden lieten
noodgedwongen de hond
gewoon thuis, hetgeen weer
een negatieve invloed heeft
op de band tussen eigenaar
en hond.
Symptomen:
De symptomen van
reisziekte verschillen van
hond tot hond.
Zo zullen sommige dieren alleen gaan braken terwijl andere symptomen uitblijven.
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Medisch: Reisziekte bij honden
Als bij uw hond gedurende de rit, minstens één van de volgende symptomen ( overmatig
kwijlen, hijgen, slikken, lippen aflikken, rusteloosheid, angst, trillen en beven, kokhalzen of
braken ) wordt waargenomen is het mogelijk dat het dier last heeft van wagenziekte.
Spanning kan een belangrijke rol spelen bij reisziekte.
Honden leren snel dat autoreizen niet prettig zijn. Het is dus mogelijk dat de dieren zich
angstig gaan gedragen zodra ze doorhebben dat ze in de auto zullen worden gezet.
Soms gaan ze zelfs al braken voordat de motor wordt gestart of ze in de auto worden gezet.
Wat te doen ?
Ten eerste is het niet echt nodig om uw plannen te veranderen omdat uw hond lijdt aan
wagenziekte.
Er zijn effectieve en betrouwbare manieren om het probleem te voorkomen.
Uw dierenarts heeft een aantal verschillende producten ter beschikking waarmee
wagenziekte kan worden voorkomen.
Sommige daarvan werden in de eerste plaats ontwikkeld als geneesmiddel voor mensen en
aan sommige middelen zijn bijwerkingen verbonden zoals slaperigheid.
Uw dierenarts beschikt echter over nieuwe informatie over middelen om beter te kunnen
voorkomen dat uw hond reisziek wordt. Het is dus de moeite waard om uw dierenarts te
vragen naar deze nieuwe methoden om reisziekte te voorkomen.
Vlak voor de reis mag de hond niet meer worden gevoerd.
Het is mogelijk dat door de ramen iets te openen uw hond zich een beetje beter gaat voelen.
Zorg ervoor dat in de auto niet wordt gerookt en dat zich ook geen andere sterk geurende
artikelen in de auto bevinden. Regelmatige reisonderbrekingen waarbij het dier uit de auto
kan en even rond kan rennen en een slokje water kan nemen kunnen ook goed helpen.
Het is echter mogelijk dat deze tips alleen onvoldoende zijn om wagenziekte te voorkomen.
U kunt proberen om uw hond ( het liefst als puppy) aan de auto te laten wennen door de tijd
die erin wordt doorgebracht, geleidelijk op te voeren. Deze aanpak is echter zowel
tijdrovend als frustrerend.
Als u het al heeft geprobeerd en deze methode niet heeft gewerkt geef dan niet op; vraag
uw dierenarts om advies over andere manieren waarop het probleem kan worden voorkomen.
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Medisch: Reisziekte bij honden
Mensen en honden bewaren hun evenwicht dankzij een slim mechanisme in het binnenoor dat
signalen naar de hersenen zendt. De bewegingen die worden veroorzaakt door de auto of op
zee, stimuleren dat mechanisme waardoor de hersenen worden overspoeld door signalen.
Die signalen worden nog verergerd door spanning ( mogelijk veroorzaakt door eerdere slechte
ervaringen ) waardoor bepaalde gedeelten van de hersenen worden gestimuleerd hetgeen
weer kan leiden tot gevoelens van misselijkheid en braken.
Alleen wanneer de beweging stopt zal de misselijkheid geleidelijk verdwijnen omdat de
normale hersenactiviteit dan weer wordt hersteld. Middelen tegen reisziekte werken doordat
de signalen in de hersenen die misselijkheid en braken veroorzaken worden geblokkeerd.
Sommige van deze middelen leiden, als gevolg van hun invloed op andere delen aan de
hersenen, tot tijdelijke slaperigheid of een zekere mate van verdoving.
Pfizer Animal Health is
nu met een middel
gekomen, dat in verreweg
de meeste gevallen ( tot
93% ) braken tijdens de
reis voorkomt, zonder
bijwerkingen.
Het middel met als
werkzame stof
“maropitant” werkt
minstens 12 uur lang.
Het middel heet
“Cerenia”.
Alleen verkrijgbaar bij de
dierenarts.
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Fotoverslag: Wandeling Torhout
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Fotoverslag: Wandeling Torhout
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Fotoverslag: Wandeling Torhout
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Fotoverslag: Wandeling Torhout
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Berichten van de leden: Puppy’s Harte en Djentl
Met vreugde kunnen we jullie melden dat het huwelijk tussen
Djentl von Pfingstborn en Harte van de Rincaburcht geslaagd is.
De dekking gebeurde op 10 juni 2012 en Harte kreeg op 11 juli een echografie.
Deze bevestigde het vermoeden dat ze inderdaad zwanger was. Joepie !
Op de echografie heeft de dierenarts 7 puppy’s gezien.
De bevalling was uitgerekend op 12 augustus. Maar, . . . . zo lang kon Harte niet wachten !!!
De pups zijn geboren op 9 augustus 2012.
In plaats van 7 puppy’s zagen 10 gezonde pups het levenslicht.
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Berichten van de leden: Puppy’s Harte en Djentl
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Berichten van de leden: Puppy’s Harte en Djentl
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Berichten van de leden: Puppy’s Harte en Djentl
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Berichten van de leden: Puppy’s Harte en Djentl
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Berichten van de leden: Puppy’s van Harte en Djentl
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Berichten van de leden: Puppy’s Harte en Djentl
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Berichten van de leden: Puppy’s Harte en Djentl
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Berichten van de leden: Puppy’s Harte en Djentl

Nieuwe leden
Meiresonne Philippe
Tirez Ingeborg
Stevens Tom
Van Tilburg Walter

35

Berichten van de leden : Afscheid van Yrko
Yrko ( 25/11/2001 - 16/ 06/ 2012 )
Yrko nous a quitté.
Le samedi 16 juin 2012, notre Eurasier Yrko Kieristinga né le 25 novembre 2001
a rejoint le paradis des chiens.
Pendant 10 ans ½ on ne s’est pas quitté,
tu faisais partie de la famille on était heureux et fiers de t’avoir.
Tu as été un ami, un compagnon fidèle, merveilleux,
affectueux et adorable faisant l’admiration de tous les gens que nous avons rencontrés.
Nous sommes profondément affectés par ta brutale et inattendue disparition.
Tu nous manques énormément.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs et notre chagrin est immense.
Michel et Helga Pellaers
De ECB wenst Michel en Helga veel sterkte bij dit grote verlies.
Samen met de mooie herinneringen zal Yrko altijd een plekje in ons hart behouden.
Slaap zacht, lieve Yrko.
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Berichten van de leden : Afscheid van Euki
Euki ( 17/05/1999 - 29/06/2012 )
De ECB wenst de Familie Royackers veel sterkte bij dit grote verlies.
De mooie herinneringen blijven jullie altijd bij.
Slaap zacht , lieve Euki.
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Berichten van de leden : Afscheid van Bijou
Allerliefste Bijou,
We hadden een moeilijke start. Als een bang, klein wezentje kwam je toe bij ons. En het
duurde lang eer je ons wat vertrouwde en eer je de voor ons normale zaken leerde.
Gelukkig had je toen Rakker, je grote voorbeeld. Van hem leerde je heel wat. Je nam keer
per keer kleine stapjes en dat ben je blijven doen. Steeds meer en meer had je vertrouwen in
ons en de grote boze buitenwereld.
Samen hebben we vele waters doorzwommen en elke keer kwam je er sterker uit. Een paar
keer hing je leven aan een zijden draadje. Gelukkig kon de dierengeneeskunde, en o.a. een
opname in een dierenziekenhuis, je er steeds weer bovenop helpen. Na het verlies van Rakker,
heb je je herpakt. Je leerde zelfs ons Gefken manieren. Wie had gedacht dat je bijna 13 zou
worden ? Deze keer hebben we de strijd verloren, maar we wilden hem ook niet langer laten
duren. Eten kon je als de beste, hoe meer hoe beter en zelfs dat lukte niet meer. Nierfalen.
We hopen dat het je goed gaat en kijken terug op een soms mooie en soms moeilijke tijd met
jou. We hebben ons best gedaan, zowel jij als wij. Samen zijn we er geraakt, op ‘t gemak en
dat hadden we niet gedacht. Het was moeilijk om te weten wanneer het tijd was. Kon je maar
praten .... We hopen dat ook jij deze weg goed bevonden hebt.
Bijou, nog een dikke
knuffel, aai en kus
van je baasjes en
weet dat we je niet
vergeten, je hoorde
erbij !
01/10/1999 03/09/2012

De ECB wenst
Marie-Thérèse en
Anneleen veel
sterkt met dit grote
verlies. We zullen Bijou nooit vergeten.
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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

juni

2012

Genk

CAC-CACIB

21

juli

2012

Liège

CAC-CACIB

18

augustus

2012

Mechelen

CAC-CACIB

26

augustus

2012

Mons

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

Gr 1,2,5 CAC

Gegevens overgenomen van : www.kmsh.be

Tentoonstellingskalender Buitenland

05 - 07

oktober

2012

FCI European Dog Show

CAC- CACIB

Boekarest ( Roemenie )
15

december

2012

Kerstshow Wijchen
Nederland
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CAC - CACIB

L...... Van Mammoetsdale

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

