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Advertenties Eurazine
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IBAN: BE90 7330 2362 9432

BIC: KREDBEBB
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Woord van de voorzitter
De winter is alweer volop in het land en de feestdagen komen er aan.
Dus wij zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het komende jaar.
De organisatie van onze wandelingen en het kynologisch WE, de voorbereiding van de
Algemene Ledenvergadering en wat er voor de rest zo al bijhoord.
Wat betreft PR,
zijn we ondertussen de trotse bezitters van een Face-book account

Eurasier Club België, ECB
en een gesloten facebook groep

Eurasier Club België ECB
Ook onze site www.Eurasier.be is nog immer aktief en heerlijk up-to-date.
Leden kunnen ook steeds bij een van de bestuursleden terecht voor adreskaartjes van de
ECB, met de nodige gegevens erop om uit te delen aan geintresseerden.
Leden die hun boek “50 Jahre Eurasierzucht” nog niet hebben ontvangen op een activiteit,
kunnen dit nog steeds ophalen.
Op de jaarlijke IFEZ vergadering, 27 okt, (verslag zie verder in de Eurazine) hadden ze een
kleine verrassing in petto, nl een klein beetje sneeuw.
Ons huis op het Kynologisch weekeinde is volgeboekt.
Dit gaat door van 22 tot 24 februari 2013 te Xhoffraix.
Voor onze jaarlijkse BBQ zijn we nog steeds op zoek naar de perfecte locatie, een plaats
waar we kunnen BBQ’en natuurlijk, maar ook een plaats waar onze Eurasiers bij voorkeur
loslopend hun gangen kunnen gaan.
Heeft er iemand een eventuele mogelijkheid in gedachten, laat het ons maar weten.
Dan wens ik iedereen nog een Gezellige Kerst en een Gelukkig
Nieuwjaar en hoop jullie te zien op één van onze volgende
activiteiten.
Uw Voorzitter,
Carl Smeyers
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Aktiviteiten kalender ECB
Datum
19 / 01 / 2013
Zaterdag !!!!
22 - 24 / 02 / 2013

17 / 03 / 2013

Activiteit

Plaats

Wandeling

Kluisbergen

Kynologisch weekeinde

Ardennen

Wandeling + Algemene
Ledenvergadering

Bazel

21 of 28 / 04 / 2013

Wandeling

Tervuren

19 / 05 / 2013

Wandeling

Essene

16 / 06 / 2013

Wandeling

Torhout

25 / 08 / 2013

Barbeque

??????

29 / 09 / 2013

Zeehondenwandeling

De Haan

13 / 10 / 2013

Wandeling

De Kempen

xx / 11 / 2013

Wandeling

Limburg

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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Fotoverslag: Zeehondenwandeling
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Fotoverslag: Zeehondenwandeling
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Fotoverslag: Zeehondenwandeling
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Fotoverslag: Zeehondenwandeling
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Fotoverslag: Zeehondenwandeling
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Fotoverslag: Zeehondenwandeling
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Fotoverslag: Zeehondenwandeling
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Vraag van de hond aan de dierenarts
Waarom krijg ik soms die vreemde drang om mensen in hun enkels te bijten als ze op het
punt staan de kamer te verlaten ?
Dit is een wonderlijk aangeleerd
gedrag dat een eenvoudige maar
eﬀectieve manifestatie vormt van de
behoefte om baashond te zijn.
Wanneer mensen bijeen zijn in
gezelschap van zo’n potentiële
enkelbijter, achten ze het dier
gewoonlijk een niet-stemhebbende
deelnemer aan de vergadering, maar
de hond denkt daar anders over.
Hij vindt zichzelf de voorzitter.
Hij vindt het prettig zichzelf te
beschouwen als het centrale punt
van elke activiteit, en gaat ervan uit
dat de mensen bijeengekomen zijn
voor zijn genoegen.
Hij gedraagt zich uitstekend, begroet
eenieder op sociale wijze, wisselt
met de bezoekers van gedachten
over het weer, vraagt naar de
kinderen en is ook verder een
toonbeeld van belangstelling en aanhaligheid: hij nodigt mensen daadwerkelijk uit
om hem te aaien en toe te spreken.
De volmaakte gastheer.
Maar zodra de gasten vertrekken ondergaat de hond een plotselinge
persoonlijkheids-verandering.
Hij heeft het gezelschap zeer gewaardeerd en wil niet dat het vertrekt – hetgeen de mensen
desondanks zonder zijn toestemming willen doen.
Derhalve bijt hij in enkels.
Deze procedure is heel zinvol en eﬀectief: bijt in een vertrekkende enkel en
je wordt niet alleen prompt het middelpunt van alle aandacht,
maar je bevestigt bovendien je eigen autoriteit en verhindert dat je gasten vertrekken.
En omdat het werkt doet de hond bij het eerstvolgende menselijke bezoek precies hetzelfde.
Mensen kunnen deze vorm van hondendominantie voorkomen door de hond
in het geheel niet tot het gezelschap toe te laten of, wat eigenlijk nog eenvoudiger is,
hemzelf enige tijd voor het vertrek van de gasten eruit te zetten s

14

Medisch: Knikstaarten
De staart bestaat uit wervels die behoren tot de wervelkolom van de hond.
De wervelkolom is op zijn beurt een onderdeel van het skelet.
De aanleg van het skelet begint al in een vroeg stadium van de embryonale ontwikkeling.
Het ontwikkelt zich uit één van de drie kiembladen, het zogenaamde mesoderm.
Vanuit ditzelfde kiemblad vindt ook de ontwikkeling plaats van oa. het bloedvatenstelsel
(inclusief het hart), het spierstelsel en het urogenitaalapparaat (nier, urinewegen en
voortplantingsorganen).
Erfelijke eigenschappen:
De hele ontwikkeling van de bevruchte eicel tot pup, alsook de ontwikkeling van het dier daarna,
worden in principe gestuurd en bewaakt door de erfelijke factoren die de pup in zich heeft.
Voor de ontwikkeling van de wervelkolom zijn bij de muis al 20 erfelijke factoren aangetoond.
Ook voor de skeletontwikkeling na de geboorte zijn weer vele erfelijke factoren
verantwoordelijk. Al met al een gecompliceerd proces waar best iets mis kan gaan.
Mutaties treden regelmatig op. Hierdoor kunnen oa. genetische defecten optreden.
Gebeurt dit in het erfelijke materiaal in de zaadcel of eicel,
dan zijn deze effecten overdraagbaar op de nakomelingen.
Genetische afwijkingen komen niet altijd tot uitdrukking in het fenotype.
De oorzaken hiervoor zijn verschillend.
De wijze van vererving (recessief of dominant) is er één van,
maar ook de mate van heterogeniteit ofwel de variabiliteit in het genenpakket spelen een rol.
Afwijkingen staartwervels:
Afwijkingen aan staartwervels behoren tot de skeletafwijkingen. Ze kunnen verschillend zijn
van vorm, afhankelijk van het defecte gen of de defecte genen.
Zo kan de staart afwezig, te kort met een stomp einde of een stompstaart zijn.
De staart kan één of meerdere knikken vertonen van verschillende vorm, haken en niet
verstrijkbare krommingen. Er kunnen te weinig of te veel wervels zijn en soms dubbele.
Ook afwijkingen aan de tussenwervelgewrichten komen voor.
Knikstaarten kunnen overigens nog weken na de geboorte optreden.
Beperken deze staartafwijkingen zich tot de staart, dan heeft de hond hier geen last van en
zal onbekommerd kunnen leven.
Wordt er echter met deze honden gefokt, dan kunnen dergelijke misvormingen optreden bij
het nageslacht. Deze beperken zich dan zelden tot de staart, maar treden in andere delen van
de wervelkolom op. Voorbeelden hiervan hebben wij bij honden gezien in de halswervels, borsten rugwervels en lendenwervels. Ook zijn er voorbeelden van gespleten gehemelten,
waterhoofden, scheve kaken, misvormingen aan de ribben, te veel of te weinig tenen en te
korte onderbenen.
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Medisch: Knikstaarten
Als gevolg van de interactie tussen de diverse erfelijke factoren kunnen er afwijkingen
optreden in andere orgaansystemen die vanuit het mesoderm worden aangelegd.
Voorbeelden hiervan zijn de persisterende embryonale bloedvaten, een septumdefect
(defect van het harttussenschot), ectopische ureteren (buizen van nieren naar blaas liggen op
een verkeerde plek, het ontbreken van de anus en cloacavorming (anus en urinebuis hebben
één gezamelijke uitgang). Deze afwijkingen worden meestal gecategoriseerd als aangeboren
afwijkingen die niet erfelijk zijn. Natuurlijk komt dat ook voor.
Denkt u maar aan de Softenongbaby’s.
Zolang echter geen niet-erfelijke oorzaak is vastgesteld, moeten we er veiligheidshalve van
uitgaan dat erfelijke factoren een rol spelen.
De omgekeerde redenering, eerst maar aantonen dat het erfelijk is, kan ernstige gevolgen
hebben voor de populatie.

Kennis, registratie en fokken:
De relatie tussen het optreden van de genoemde misvormingen in orgaansystemen en het
voorkomen van knikstaarten bij één van de voorouders is vastgesteld bij een aantal rassen.
Ook bij andere diersoorten komen deze relaties voor.
Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied is verricht bij muizen.
Het fokken met honden die een knikstaart vertonen, dwz. waar staartwervels niet recht
achter elkaar liggen, maar scheef en zo vergroeid met een niet gedeeltelijk smaller worden
om in een punt te eindigen, is per definitie onverantwoord.
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Medisch: Knikstaarten
Dit geldt natuurlijk ook voor een kromme rug, afwijkende vorm van de ribbenkast, scheef
gebit, te korte onderbenen en te veel of te weinig tenen.
Keurmeesters hebben immers de plicht hen ter keuring aangeboden honden zorgvuldig te
keuren, waarbij het onderzoek van de staart niet achterwege mag blijven.
Skeletafwijkingen, maar ook andere tekortkomingen die de gezondheid van een hond (ook van
de nakomelingen) nadelig beïnvloeden, dienen ter informatie aan de fokkers en de eigenaren
te worden vermeld. Feitelijk verdienen deze honden ook de kwalificatie”uitmuntend” niet.
Het is immers een afwijking van het normale beeld.
Het verzoek van een fokverbod op de stamboom zou hen sieren !
Wanneer wij met zijn allen bewust zijn van onze verantwoordelijkheid en die ook nemen,
betekent dit dat wij de gezondheid en het welzijn van onze rassen hoog in het vaandel
hebben.

Bron: www.canecorsoclub.nl
Gelezen in Clubblad van de Duitse Doggenclub.

17

Foto’s Winterlandschap

Bittebit’s Dissy

Editha Kieristinga
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Foto’s: Winterlandschap

Poppy von Fahrten Dür en
haar vriendinnetje Bixby

Kaikoo von Kürfurstendam
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Foto’s: Winterlandschap
Bjordi von der Wüppertatzen

Haska van de Rincaburcht
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Foto’s: Winterlandschap

Dee le Petit Fi-Loup

Real Life Fieter de Fointjes
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Vraag van de hond aan de dierenarts
Hoe kan ik aan mijn mensen uitleggen dat ik tandpijn heb ?
Als honden voedsel uit hun bek laten vallen, slechts aan één kant kauwen, vragen om voedsel
maar het vervolgens niet opeten, dan kunnen ze tand- of kiespijn hebben.
Het langs de snuit bewegen van een poot en het tonen van een miserabele aanblik zijn ook
vege tekenen.

De meeste honden zijn stoïcijns ten opzichte van kiespijn en proppen zich, omdat voedsel zo
belangrijk voor hen is, vol alsof er niets aan de hand is.
Als consequentie kan het lijden langdurig voortgaan zonder dat enig mens het in de gaten
heeft. Kiespijn komt veel vaker voor dan mensen beseffen.
Omdat de meeste honden toegewijde kauwers en knagers zijn is er een grote kans dat ze op
een gegeven moment een haarlijnfractuur in een gebitselement krijgen, of dat er een stukje
afbreekt. Als de tandpulpa bloot komt kunnen bacteriën het wortelkanaal binnen dringen en
een abces doen ontstaan.
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Vraag van de hond aan de dierenarts
Vaak is er aan de buitenkant niets te zien en deze wortelabcessen kunnen alleen met
röntgenfoto’s worden aangetoond.
Stinkende adem is een opvallender aanwijzing voor een aandoening van het tandvlees, hoewel
er dan niet noodzakelijkerwijs pijn in het spel hoeft te zijn.
Hetzelfde geldt voor tandsteenafzetting.
Het ziet er niet uit en kan tot infectie leiden, maar op zichzelf houdt het nog niet in dat de
hond pijn heeft.
Kiespijn kan alleen worden behandeld als men doordringt tot de wortel -neem me het woord
niet kwalijk- van het probleem.
Dit betekent gewoonlijk het trekken van de boosdoener, hoewel er geen reden is om de tand
of kies niet te behouden door het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling.
Veel dierenartsen hebben zowel de apparatuur als de vaardigheid om deze tandheelkundige
ingreep uit te voeren.
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Verslag: Wandelen in Wortel-Kolonie
We maken ons klaar om onze eurasier
vrienden te gidsen in het hoge noorden
van de Kempen.
Het dorpje “Wortel” horend bij
Hoogstraten. Voor ons bekend als het
toevluchtsoord voor de armen, de
LANDLOPERS genoemd.
Ik herinner me nog goed dat mijn ouders
altijd aan elkaar vroegen “hedde gei geld
in uwe zak ?” Schijnbaar moest ge
vroeger voldoende kleingeld in uw jaszak
hebben om een brood te kopen, want als
de politie u tegen hield moest ge kunnen
bewijzen dat ge middelen van bestaan
had.
Die goeie oude tijd is gelukkig voorbij,
het zou nu moeilijk worden om al die
betaalkaarten te controleren !!!
Als iedereen is toegekomen en de
baasjes elkaar hebben begroet en de
puppy’s van Harte hebben verwelkomt in
de groep, splitsen we ons op in 2 groepen.
De grote honden + baasjes nemen de
“SMOKKELAARS ROUTE” , de puppy’s
gaan rechtstreeks naar de tussenstop.
We lopen op de grens Belgie /
Nederland.
Sommigen hadden dit vlug opgemerkt . . .
aan de huizen hebben ze de landskleuren
aangebracht naast het huisnummer. Zo
weet men in welk land men staat.
We volgen de route langs de grens.
In en kort na de tweede oorlog hebben
velen door deze bossen etenswaren gaan
smokkelen voor zichzelf of om verder te
verkopen.
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Verslag: Wandelen in Wortel-Kolonie
Als kind hoorden we soms de gekste
verhalen vertellen door onze ouders.
Zelfs mensen (vooral piloten), beesten
enz. . . . werden de grens over
gesmokkeld.
Voor de oudsten onder ons een beetje
nostalgie.
Onze honden waren nog de sporen aan
het zoeken denk ik want ze vormden
vandaag een mooie eenheid.
We wandelden langs het kerkhof van de
landlopers, in 1993 is de wet op de
landloperij afgeschaft.
We kwamen de herder met zijn kudde
tegen, gelukkig hadden onze honden niet
de drang om zijn schapen mee te leiden
en lieten ze deze taak over aan de
bordercollies.
Daar het nog een mooie herfstdag was,
mochten de honden zich even verfrissen
in het meer “bootjesven”, sommigen
genieten ervan zich te goed te doen aan
een modderbad.
De baasjes beginnen ook uit te kijken
naar hun droogje en vooral natje.
Door de dreef die aangelegd is door de
landlopers gaan we naar de hoeve waar
ze kost en inwoon kregen.

Ondertussen zijn de puppy’s ook aan de
wandeling begonnen, zij nemen al de tijd
om de omgeving in zich op te nemen.
Kennis te maken met kwetterende
eenden, andere wandelende honden en
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Verslag: Wandelen in Wortel-Kolonie
vooral . . . om te genieten van hun samen
zijn.
Harte is blij om enkele van haar kindjes
terug te zien, ze neemt terug haar
beschermende rol op over de puppy’s.
Veel wandelaars blijven even kijken, je
ziet niet alle dagen een moeder met haar
puppy’s over straat lopen.
Aan de tussenstop zien we de grote
honden aankomen en kunnen we allen
samen genieten van het gezellig samen
zijn en om nog eens een puppy in je
armen te nemen.
Wie dacht dat die puppy’s moe zouden
zijn . . . zij genoten ook van alle aandacht
en de aanwezigheid van hun mama.
Op de kleine kinderboerderij konden de
puppy’s kennis maken met nog andere
viervoetige beestjes en de jonge poesjes
die niet zo op hun uitbundigheid gesteld
waren.
Als iedereen voldoende genoten heeft,
vertrekken we voor het tweede deel van
de wandeling.
De grote honden gaan terug het bos in
en de puppy’s gaan rechtstreeks naar
het eindpunt.
Zij hebben de gelegenheid zich uit te
leven in een grote wei.
Harte geniet van het stoeien met haar
kindjes. Zij rennen in het rond . . .angst
voor het onbekende hebben ze niet,
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Verslag: Wandelen in Wortel-Kolonie
want hun mama is erbij.
Halverwege ontmoeten we de grote
honden en wandelen we naar het
eindpunt.
De kleintjes moeten huiswaarts keren,
na al dat stoeien zullen ze wel grote
honger hebben.
Voor de anderen is er gelegenheid om
samen de dag verder af te sluiten.
We kijken al uit naar de volgende
samenkomst en hopen dat er veel puppy’s
gaan zijn;
Want ze zijn zo vlug groot hé.

Groetjes van papa Djentl en de zijne.
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Verslag: IFEZ vergadering Stuttgart
Het is weer zover, we gaan op weg naar onze jaarlijkse IFEZ- vergadering te Stuttgart.
Rond half 10 kwam Cilia bij ons aan. We vertrokken op weg richting Leuven om Jan op te
pikken. Vandaar ging de rit, met de nodige stops voor de inwendige mens tevreden te houden,
verder naar Stuttgart. We hadden gelukkig niet te veel last van files.
Net voor onze aankomst strooide de politie nog even roet in de planning door ons tegen te
houden en ja, ook te beboeten. Zo helpen we de Duitse economie draaiende te houden moet je
maar denken !
Toen we in ons hotel aankwamen werden we reeds langs alle kanten begroet door oude
bekenden. Eerst maar even de kamer verkennen, we hadden een mooie kamer en ook voor de
honden was er wat extra’s voorzien. Er stonden ( lege) drink- en eetbakken, een lekker zacht
honden-fleece-bed en een speeltje. Bij ons was dat een soort pluchen balletje met
piepgeluidje. Alexa heeft er heel leuk mee gespeeld en liet gelukkig het piepje gerust.
Even vlug uitpakken en dan richting restaurant.
Hier waren ze al druk bezig met de informele vergadering. Tussen pot en pint hoort men al
eens wat natuurlijk !
Na een heerlijke nachtrust en uitgebreid ontbijt werden we dan om 8,30u verwacht in de
vergaderzaal.
Op het programma dit jaar stonden interessante zaken als:
•

Het IFEZ-forum

•

De toestand in Scandinavië,
met het gecontroleerd inkruisen van nieuw Chow-Chow bloed.

•

De Databank:

Nieuwe mogelijkheden
Extra aanpassingen
Hoe gaan we met de gegevens om (Privacyregels)
Op welke wijze dragen we honden over tussen Clubs

•

Fok en Gezondheid:

K.I. Stellingname en Werkwijze
Stand schildklier onderzoek
Stand onderzoek Prof. Dr. Merete Fredholm
(hieruit is al vast komen te staan dat de Genenpoel van onze
Eurasiers groter is dan die van de Duitse Herders)
Info over DNA databanken
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Verslag: IFEZ vergadering Stuttgart
Verder werd ook het nieuwe boek voorgesteld van Prof. Dr. Kurt Kotrschal, voorzitter van de
Oostenrijkse Eurasierclub. “ WOLF, HUND, MENSCH “
Een prachtig boek waar men met plezier in leest.
We hebben uiteraard ook allen even de tijd genomen om ook dit jaar weer een mooie
groepsfoto te maken, ook een primeur want het is het eerste jaar dat het gesneeuwd had
tjdens de IFEZ vergadering.
We kregen er dit jaar een extra attractie bij, de sneeuw ! Het is namelijk op vrijdag avond
beginnen sneeuwen, heel zacht maar zonder ophouden.
Het gevolg was wel dat we niet meer het bos in mochten om te gaan wandelen omdat de
takken van de bomen afbraken. Er hingen nog heel veel blaadjes aan de bomen en dat met het
extra gewicht van de sneeuw liep dus fout !
S’avonds kwam er zelfs nog de brandweer aan te pas om de weg af te sluiten wegens
afgebroken takken op de rijbaan.
We lieten het niet aan ons hartje komen en hebben nog gezellig en lekker gegeten en
nagepraat. De meesten onder ons lagen vrij vroeg in bed, logisch na zo een vermoeiende dag
waar we toch uiterst geconcentreerd moeten zijn om te kunnen volgen in een vreemde taal.
Zondagmorgen werden we dan verrast op een 17 cm dik wit sneeuwtapijt.
We hadden ons erop voorzien. We hadden onze auto de week voor de IFEZ vergadering reeds
laten uitrusten met winterbanden, dus die was er helemaal klaar voor om de eerste sneeuw te
trotseren.
Na een heerlijk rustig ontbijt en uitgebreid afscheid te nemen van iedereen zijn we dan
vertrokken richting Belgie. De weg terug verliep zonder problemen.
Volgend jaar zijn we weer van de partij.

De IFEZ- afgevaardigden
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Foto’s IFEZ- vergadering
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Foto’s: IFEZ- vergadering
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Berichten
Nieuwe leden
Yuri Libbrecht

Karen Dujardin

Tentoonstellingsresultaten
Op de Brussels Dog Show van 8 december 2012
behaalde Laïsha van Mammoutsdale de eerste plaats ,
met “veelbelovend”, in de klasse “ baby”.
Van harte proficiat !!!

NIEUW ! NIEUW ! NIEUW ! NIEUW !
Met dank aan ons nieuwe Eurasier lid, Walter, kunnen we jullie het heuglijke nieuws brengen
dat we binnenkort prachtig materiaal kunnen krijgen met afbeeldingen van UW EIGEN
EURASIER op.
Ja, u leest het goed.
Het is mogelijk om een foto van uw eigen hond op een T-shirt, mok, muispad,
sleutelhanger, ...te drukken.
Het enige wat we daarvoor nodig hebben is een foto in een zo hoog mogelijke kwaliteit en
grootte, verkleinen is altijd beter dan vergroten.
We zullen u er op de komende activiteiten verder van op de hoogte houden.
U kan dan ook een paar voorbeelden bekijken.
Hoe gaat dit in zijn werk ?
Om alles wat gemakkelijker en duidelijk te laten verlopen vragen we jullie om de foto’s naar
ons toe te sturen en ook de vermelding wat u waar op wilt.
Alles word dan gegroepeerd verder door gegeven aan Walter.
Graag hadden we uiterlijk 15 februari alles binnen gekregen.
We zullen dan de bestellingen tijdens de ledenvergadering mee brengen.
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Artikelen waarop u uw hond kunt laten bedrukken

Ovaal / rond hangertje
H: 30 mm
Zonder ketting : 10 euro

hondenbot 25 x 38
Prijs: 2,50 euro
Hondenmedaille
Prijs: 2,50 euro

Keramische bakje
70 x 180 mm // 60 x 155 mm
Prijs: 10 euro
Spaarpot H 95 mm
Prijs: 5 euro

Mokken, ( vaatwasbestendig) in
verschillende kleuren
Prijs: 6,50 euro / stuk

33

Artikelen waarop u uw hond kunt laten bedrukken
Magic mok ( NIET
VAATWASBESTENDIG)
Prijs: 7 euro
Rekje met 4 witte mokken
Prijs: 25 euro

Mousemat (Mat) 19 x 23 cm
Prijs: 6 euro
Rekje met 4 onderzetters
Prijs: 12,50 euro

Sleutelhangers
Prijs: 4,80 euro
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Artikelen waarop u uw hond kunt laten bedrukken
Zonnescherm ( auto)
Prijs: 5 euro
Button doorsnee: 22,23 mm
Prijs: 3,15 euro

Schoudertas zwart
245 x 320 mm
extra klep leverbaar
Prijs: 24,50 euro

Heuptas
190 x 140 x 110 mm
Prijs: 15 euro

Tienertas
180 x 220 mm
Prijs: 20 euro
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Artikelen waarop u uw hond kunt laten bedrukken

Nylon jack S - M - L - XL - XXL
Prijs: 25 euro

Poloshirt met knoopjes
Kleur: blauw- grijs- zand
Prijs: 25 euro
Poloshirt dames / heren / kids
maten: S TOT EN MET XXXL
KIDS: 104 TOT EN MET 176
Prijs: 20 euro

T-shirt dames - heren - en kids
kleur: wit
Prijs dames en heren: 15 euro
Prijs kids: 12,50 euro

Veiligheidshesje Volwassene en
Kinderen
Prijs: Volwassene: 10 euro
Kinderen: 9 euro
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Eurasierausstellung mit Vergabe des CAC
Jubiläumsabendveranstaltung
Eurasier-Wanderung am Sonntag
Weitere Infos zu einem späteren Zeitpunkt unter:
www.eurasier-schweiz.ch
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Tentoonstellingskalender België
12 - 13

januari

2013

Genk

CAC

26 - 27

januari

2013

Mouscron

CAC-CACIB

16 - 17

februari

2013

Hoogstraten

CAC-CACIB

13 - 14

april

2013

Antwerpen

CAC-CACIB

18 - 19

mei

2013

Wieze

CAC

8-9

juni

2013

Lommel

CAC

29 - 30

juni

2013

Genk

CAC-CACIB

20 - 21

juli

2013

Liège

CAC-CACIB

3-4

augustus

2013

Leuven

CAC-CACIB

17 - 18

augustus

2013

Mechelen

CAC-CACIB
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augustus

2013

Mons

21 - 22

september

2013

BRUSSELS DOG SHOW

13 - 14

oktober

2013

Charleroi

16 - 17

November

2013

Kortrijk

CAC Groep 1,2&5
CAC-CACIB
CAC
CAC-CACIB

Gegevens overgenomen van : www.kmsh.be

Tentoonstellingskalender Buitenland
16 - 19

mei

2013

FCI World Dog Show

CAC- CACIB

Budapest Hongarije
30 - 31

augustus

1

september

2013

FCI European Dog Show
Geneve Zwitserland
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CAC - CACIB

4 -generaties !
Eika

Alexa

Harte

L-Kessie + Laika + Laisha

von Rothmantal von Rosenzauber van de Rincaburcht

van Mammoutsdale

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

