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Voorzitter + Fok + IFEZ Secretaris + Fok

Dhr Carl Smeyers Mevr Cilia Van de Poel

Solferinostraat 12 Kerkstraat 55 bus 1

2040 Berendrecht 2340 Vlimmeren

Tel  03 / 568 12 39 Tel  03 / 309 27 85 

carl.smeyers@telenet.be cecilia.van.de.poel@telenet.be

Penningmeester + Ledenadministratie Bestuurslid + Activiteiten

Mevr Charlotte De Jaeghere Mevr Marie-Thérèse Cornelis

Brugse Heirweg  133 Albertlaan 191

8211  Aartrijke 9400 Ninove

tel 050 / 34 54 62 tel 0475 / 64 65 22

filip.vde@tenenet.be ecb.activiteiten@gmail.com

Bestuurslid + PR Commissielid + Info + Recactie +Puppybemiddeling

Dhr Jan Dierick Mevr Karine Smeyers

Hoogland 57 Solferinostraat  12

3000  Leuven 2040  Berendrecht

Tel  016 / 25 17 47 tel  03 / 568 12 39

jan.dierick@hubrussel.be karine.smeyers@eurasier.be

Commissielid  + Website Commissielid + Facebook

Dhr Joost Vanneste Dhr Filip Van den Eynde

Vlasschaard 57 Brugse Heirweg 133

8501 Heule 8211  Aartrijke

Tel 056 / 37 16 19 tel 050 / 34 54 62

jvanneste@gmail.com filip.vde@telenet.be
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Advertentieprijzen werden vastgelegd op:Advertentieprijzen werden vastgelegd op:Advertentieprijzen werden vastgelegd op:

Tarieven : Kaft buitenzijde : 100,00 €

Kaft binnenzijde : 75,00 €

Middenblad : 75,00 €

Elders hele pag. : 50,00 €

Elders halve pag. : 30,00 €

Tarieven Leden : Elders hele pag; : 30,00 €

Elders halve pag. : 20,00 €

Tarieven per jaar  ( 4 publicaties )Tarieven per jaar  ( 4 publicaties )Tarieven per jaar  ( 4 publicaties )

voor een 1-malige advertentie betaalt men de helft.voor een 1-malige advertentie betaalt men de helft.voor een 1-malige advertentie betaalt men de helft.

  Lidgelden  Eurasier Club België

De Lidgelden zijn: 30,00 € voor een hoofdlid

10,00 € voor een gezinslid

10,00 € eenmalig inschrijvingsgeld

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 decemberHet lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 decemberHet lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december

Betalingen dienen verricht te worden op rekeningnummer:Betalingen dienen verricht te worden op rekeningnummer:

E.C.B.   733-0236294-32

Voor buitenlandse betalingen:

IBAN:  BE90 7330 2362 9432 BIC: KREDBEBB



Woord van de voorzitter2

Eerst en vooral willen we u vanuit het        
bestuur het allerbeste wensen voor dit   
nieuwe jaar. Een nieuw jaar vol nieuwe      
eurasier avonturen staat ons te wachten. 

U zult het al wel gemerkt hebben,  onze  
“Eurazine” steekt in een nieuw jasje.         
We  hopen dat jullie dit een goede            
verbetering vinden en hopen op respons 
van jullie. Zoals u het gewoon bent hebben 
we ook voor dit nieuwe jaar al leuke activitei-
ten op het programma. Uiteraard rekenen 
we op jullie massale aanwezigheid tijdens 
deze avonturen. 

Allereerst is er ons kynologisch weekeinde 
in Xhoffraix. We hebben het extra spannend 
gemaakt voor de baasjes met een fotozoek-
tocht. We hopen ook weer op sneeuw zoals 
in 2012 het geval was. 

In maart hebben we dan onze ledenvergade-
ring waar u allen van harte op uitgenodigd 
bent.

Verder in het jaar hebben we gezorgd voor 
wandelingen in de verschillende landsdelen.  
Ook onze jaarlijkse barbecue en de Zeehon-
denwandeling staan weer op het program-
ma. Een aantal van onze leden heeft aange-
boden om wandelingen te organiseren wat 
we met alle plezier aanvaarden. 

Ook de redactie rekent nog steeds op jullie 
voor mooie foto’s en verhaaltjes van jullie 
schatjes. Hebt u een onderwerp waarover u 
graag iets meer wil weten, laat ons weten 
wat jullie interesseert. 

Uw voorzitter,

Carl Smeyers
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Aktiviteitenkalender ECB
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Datum Activiteit Plaats

22 - 24 / 02 / 2013 Kynologisch weekeinde Ardennen

17 / 03 / 2013 Wandeling + Algemene Ledenvergadering Bazel

21 / 04 / 2013 Wandeling Tervuren

26 / 05 / 2013 Wandeling Essene

16 / 06 / 2013 Wandeling Doomkerke

25 / 08 / 2013 Barbeque ??????

29 / 09 / 2013 Zeehondenwandeling De Haan

13 / 10 / 2013 Wandeling De Kempen

17 / 11 / 2013 Wandeling Limburg

xx / 01 / 2014 Wandeling Kluisbergen

  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


Fotoverslag: Limburg
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Fotoverslag Kluisbergen
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We bedanken Kaikoo, zijn baasjes William en Sabine voor de
geweldige ontvangst en de mooie dag.
Het restaurant was exclusief voor ons voorbehouden en we      
genoten van het ontbijt ( aangeboden door William en Sabine ) 
en het heerlijke middageten. 
Bedankt voor alles !!!!!

Het bestuur en zijn leden.



Medisch4
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Vraag van de hond aan de dierenarts

Ik heb vaak een onweerstaanbare drang 
om aan bomen te snuffelen en mijn neus in 
de uitwerpselen van andere honden te ste-
ken. ook kan ik geen weerstand bieden 
aan de neiging om mijn neus in het kruis 
van onbekende mensen te steken.

Ben ik wellicht pervers ?

Het “ lezen” van geuren is hetzelfde als het 
lezen van kranten, alleen beter. 

Geuren geven het nieuws van de dag door. 
Door de afscheidingsproducten van een  
ander hondenlichaam te besnuffelen,     
kan een hondachtige het geslacht bepalen 
van de hond die het product achterliet, 
hoe lang geleden de betrokkene aanwezig 
was, als hij een mannetje is hoe “macho” 
hij is, en als het een vrouwtje betreft of zij 
op het punt staat loops te worden of      
het al is. 

Een goed geoefende snuffelaar kan zelfs 
de gemoedstoestand van de                 
geurproducten aardig inschatten. 

Nadat een hond zijn darmen geleegd heeft 
voorziet hij het product van twee druppels 
uit zijn anaalklieren, geurklieren ter     

weerszijden van de anus.                          
De afscheiding van deze klieren bevat   
tientallen verschillend geurende chemica-
liën, die waarschijnlijk alle een specifieke 
boodschap overbrengen aan de snuffelaar. 

De zuivere urine van een hond heeft weinig 
geur, maar hormonen geven er duidelijke 
aroma’s aan en verschaffen een schat aan 
informatie over de seksuele en emotionele 
toestand van de plasser.                          
Deze geuren worden niet in de neus waar-
genomen, maar in een speciaal orgaan dat 
mensen niet hebben:                               
het vomeronasaal orgaan.

Ze onderzoeken nieuwe mensen door de 
geuren van hun kruis met dit orgaan te     
ruiken. Merkwaardig genoeg beruiken    
honden alleen kruizen van onbekende  
mensen; bij mensen die ze kennen worden 
de armen en benen besnuffeld, waarvan 
elk zijn eigen geurinformatie overbrengt.

Mensen kunnen moeilijk begrijpen hoe ge-
weldig goed honden kunnen                  
communiceren met behulp van geuren, 
domweg omdat de arme mens zelf erg    
primitief is uitgerust op dit gebied.
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Kennelhoest

De symptomen:

Kennelhoest is een keel- en luchtwegontsteking, 
met als belangrijkste verschijnsel:                         
een droge schraaphoest, die door de eigenaar van 
een hond vaak wordt omschreven als                    
“alsof de hond een   gaatje in zijn keel heeft”.     
Vaak wordt daarmee ook wat slijm opgehoest, 
meestal gevolgd door kokhalzen, waarna het slijm 
ingeslikt of eruit gegooid wordt.                               
In het begin van een ziekte kan een hond ook slo-
mer worden, koorts hebben en minder eten.        
Het hoesten kan in de loop van enkele weken      
vanzelf over gaan, maar er kunnen ook complicaties  
optreden zoals bronchitis of longontsteking.  

 De keel- en luchtpijpontsteking kan ook chronisch 
worden en is moeilijk te genezen.                            
Bij erg jonge dieren, oudere dieren of dieren            
die door een andere ziekte een verminderde       
weerstand hebben kan kennelhoest zich al             
in de beginfase door koorts en stoppen                
met eten en drinken tot een ernstig ziektebeeld    
ontwikkelen. 

De oorzaak:

Van meer dan één virus is bekend dat het          
luchtwegontstekingen kan veroorzaken of              
de hond gevoeliger kan maken voor de                 
belangrijkste bacterie die bij kennelhoest een rol 
speelt.                           

De meest voorkomende verwekkers van               
kennelhoest zijn een Para-Influenzavirus,          

adenovirussen maar ook een bacterie,                    
de Bordetella bronchiseptica bacterie.                    

Verminderde weerstand, stress, veel blaffen of een 
hogere infectiedruk ( veel honden bij elkaar waarvan 
meerdere de aandoening hebben ) verhogen de 
kans op verspreiding en aanslaan van de infectie. 

De naam kennelhoest is dan ook ontstaan doordat 
de ziekte zich vooral laat zien op plaatsen waar veel 
honden dicht bij elkaar leven, zoals bijvoorbeeld in 
een pension het geval is.                                       
Ook kan de infectie op straat en bijvoorbeeld op het 
trainingsveld, shows en van hond tot hond worden 
doorgegeven. De ziekte wordt verspreid door deel-
tjes die bij het hoesten worden rond gesproeid en 
door opgegeven slijm.                                           
Een hoestende hond moet dus bij andere honden 
vandaan gehouden worden om verspreiding te     
voorkomen. Houd er rekening mee dat besmetting 
ook via mensenhanden of kleding kan plaats          
vinden.                                                                     
Ga er altijd van uit dat de infectiekans zeker blijft  
bestaan zolang de hond hoest. 

De diagnose:

De dierenarts stelt de diagnose aan de hand van het 
verhaal en het lichamelijk onderzoek.                   
Vooral het hoesten van de hond wanneer op de 
luchtpijp gedrukt wordt is zeer suggestief.                       
Voorts kijkt de dierenarts naar mogelijke andere    
oorzaken van hoesten zoals hartproblemen. 
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De behandeling:

De behandeling van kennelhoest berust op twee   
pijlers. 

a. Doorbreken van de vicieuze cirkel

Wanneer de keel en luchtpijp geïrriteerd zijn,        
leidt dit tot hoesten.                                                 
Het hoesten leidt vervolgens weer tot irritatie van   
de luchtpijp, wat er weer voor zorgt dat het           
hoesten niet stopt.                                                
Doorbreken van deze vicieuze cirkel is heel belang-
rijk, misschien wel het belangrijkste, bij kennelhoest.      

                                                                                             

Hoe bereiken we dat ?

1. Rust

Door opwinding bij spelen en lange wandelingen 
gaat de hond hijgen, het slijmvlies van de luchtpijp 
en de keel wordt daardoor droger en daardoor     
kriebelt de keel meer.                                                 
Daardoor gaat de hond weer hoesten en blijft de 
luchtweg geïrriteerd.                                            
Rust is dus erg belangrijk. 

2. Uitlaten met tuigje

Zeker bij trekkende honden is het heel belangrijk dat  
u de hond uitlaat met een borsttuig.                     
Daarmee voorkomt u namelijk dat er bij trekken     
teveel druk op de luchtpijp komt waardoor de     
hond blijft hoesten en geen rust krijgt.

b. Medicijnen

1. Hoestdranken: de dierenarts kan middelen     
voorschrijven om de hoest te onderdrukken om 
zo de luchtpijp rust te geven. 

2. Antibiotica: in een enkel geval zal de dierenarts 
antibiotica meegeven wanneer er mogelijk een 
bacteriële infectie in het spel is.                          
Dit is echter niet standaard nodig. 

Hoe lang blijft kennelhoest besmettelijk ?

Dat is een veelgestelde vraag die best lastig te     
beantwoorden is, maar u kunt het beste een         
minimum van 10 dagen aanhouden. 

                                                                                    

Wat zijn de vooruitzichten voor een hond met       
kennelhoest ? 

In principe kan een kennelhoestinfectie                  
binnen enkele dagen vanzelf overgaan.                  
Indien het hoesten niet binnen een paar dagen stopt 
of wanneer uw hond ziek is, dan is het verstandig 
om de hond te laten onderzoeken en behandelen 
door een dierenarts.                                                
Blijft uw hond te lang lopen met een                      
kennelhoestinfectie dan kunnen complicaties         
ontstaan zoals chronische kennelhoest of            
longontsteking.
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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
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Magic mok ( NIET VAATWASBE-
STENDIG)
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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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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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

Voor bestellingen, zie bij BERICHTEN LEDEN



Berichten voor de leden6 
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Uitnodiging Algemene ledenvergadering 

17 / 03 / 2013

Graag willen we ook iedereen uitnodigen voor onze 
jaarlijkse ledenvergadering. 

Deze zal doorgaan op 17 maart 2013, te Bazel. 

Gedetailleerde uitnodiging ontvangt u nog via de ac-
tiviteiten coördinator.

Ligt de toekomst van onze honden en onze club u 
ook nauw aan het hart ?

U kan ons helpen !

We zijn nog op zoek naar mensen die willen meehel-
pen in de redactie en/ of bij het organiseren van een 
activiteit. 

Denkt u nu ook van, hé dat is misschien wel iets 
voor ons, meld u zich dan aan bij één van de be-
stuursleden. 

Voor de vergadering is er nog een leuke wandeling 
georganiseerd door Tchosan en Bjordi met begelei-
ding van baasje Greetje. 
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Nieuwe leden :

Tanja Van Landschoot

Wageneire Edith

de Graaf Martine

Puzzelt u mee ???

http://www.jigidi.com/puzzle.php?id=FNW5Q7AP

 

HULP GEZOCHT !!!!

We zijn nog steeds op zoek naar een leuke locatie  
voor onze jaarlijkse bbq.

Weet iemand van jullie een toffe locatie waar onze 
honden eventueel los kunnen lopen en waar de mo-
gelijkheid bestaat om te schuilen bij slecht weer ?

Geef een seintje, ook voor meer info kunt u terecht 
bij de bestuursleden.

BESTELLING EURASIER-SHOP

De bestellingen binnen leveren via E-mail op adres:     

karine.smeyers@eurasier.be

Vooraf te betalen aan de club op rekening: 

IBAN BE90 7330 2362 9432 BIC KREDBEBB                        
ECB                                                                           
Brugse Heirweg, 133                                                        
8211 Aartrijke

Bestellingen worden gegroepeerd per 2 maanden.       
Eerste afsluitdatum: 7 april.

Bestellingen worden afgehaald op een club             
activiteit.
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Bo von Birkenschnee

Foto’s
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Borr in carnavalskledij
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Laisha van Mammoetsdalen



Tentoonstellingen8
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Tentoonstellingskalender Belgie
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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

25 augustus 2013 Mons CAC Groep 1, 2 & 5

21 + 22 september 2013
Brussels Dog 

Show
CAC - CACIB

13 + 14 oktober 2013 Charleroi CAC

16 + 17 november 2013 Kortrijk CAC - CACIB

Gegevens over genomen van :  www.kmsh.be

Tentoonstellingskalender Buitenland
16 - 19 mei 2013

FCI World Dog Show 
Budapest Hongarije

CAC - CACIB

30 - 31 + 1
augustus - 
september

2013
FCI European Dog Show 

Genéve Zwitserland
CAC - CACIB

http://www.kmsh.be
http://www.kmsh.be
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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

Editha Kieristinga
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