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Woord van de voorzitter2

Beste leden,

2013 loopt op zijn einde, de winter is in     
aantocht en 2014 komt eraan.                   
De wandelingen worden kouder & natter, 
met al beginnende sneeuw in het oosten 
van ons land. Zelfs de honden houden af en 
toe van de warmte van ons gezellig        
kerstversierde huis.

Kortom. De zomer is voorbij.

We merkten dit veranderende weer al op 
onze laatste wandelingen.                          
De jassen werden dikker en de muts mocht 
ook al mee. Het aantal wandelaars was wat        
verminderd maar de sfeer was er zeker niet 
minder om.

Ondertussen heeft het bestuur niet stil       
gezeten. Er komen heel wat veranderingen 
op ons af. En ik moet zeggen, het wordt 
goed. Véél kunnen we op dit moment nog 
niet vertellen aangezien nog niet alles in    
kannen en kruiken is.                              

Maar ik kan jullie alvast verklappen dat er 
meer duidelijkheid zal komen in het          
volgende nummer.                                        
Dus nog even geduld. :-)

Kom ondertussen zeker en vast naar één 
van de volgende wandelingen, deze zijn    
zeker de moeite waard en zoals jullie wel al 
weten supergezellig !                                
Ook foto’s zijn nog steeds welkom, deze 
kunnen altijd onze publicaties opsmukken.

Tot binnenkort op één van onze activiteiten.

Uw voorzitter ( ad interim ),

Philippe
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Activiteiten3



Aktiviteitenkalender ECB
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Datum Activiteit Plaats

18 / 01 / 2014                     
ZATERDAG !!!! Wandeling Kluisbergen

07 - 09 / 02 / 2014 Kynologisch Weekeinde Xhoffraix

23 / 03 / 2014 Wandeling + Algemene 
Ledenvergadering Bazel

14 / 04 / 2014 Wandeling Vossem

xx / 05 / 2014 Wandeling Essene

xx / 06 / 2014 Wandeling ???

xx / 08 / 2014 Barbeque Galmaarden

xx / 09 / 2014 Zeehondenwandeling De Haan

xx / 10 / 2014 Wandeling Westerlo

xx / 11 / 2014 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.

http://www.Eurasier.be
http://www.Eurasier.be


Fotoverslag Zeehondenwandeling
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Fotoverslag Westerlo
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Medisch4
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Gevaarlijke feestdagen

Heerlijk, de feestdagen staan weer voor de 
deur ! Het huis wordt feestelijk                
aangekleed, bezoek neemt een bosje   
bloemen mee en we besteden extra      
aandacht aan lekker eten en drinken.    
Daarom is het goed om weer even kort stil 
te staan bij het feit dat niet alles wat wij in 
huis halen gezond is voor ons huisdier.

Decoratie

De Kerstboom

Zorgt u ervoor dat onderin de kerstboom 
geen breekbare dingen of versieringen aan 
ijzerdraadjes hangen en bedenk dat de 
spar in de lijst van giftige bomen staat.            
In de naalden zitten terpentenen (vluchtige 
olie ) die klachten geven wanneer ze       
opgegeten worden of als uw hond drinkt 
van het water waar de naalden in liggen. 
Klachten die kunnen optreden bij inname 
zijn braken, diarree, irritatie van de mond 
en/of keelholte.  Kijk uit met lichtjes, zorg 
dat de hond niet op de elektrische draden 

gaat bijten. Cadeautjes onder de         
kerstboom zijn leuk maar voorkom dat uw 
hond ze alvast gaat uitpakken. Wees    
voorzichtig met brandende kaarsen.       
Zet ze zodanig weg dat de hond ze niet 
om kan lopen of kwispelen.                    
Kijk ook uit dat de hond geen engelenhaar 
of slingers naar binnen werkt, deze kunnen 
een serieuze verstopping in de darmen  
veroorzaken. 

De Kerstster

Van de Kerstster 
is het sap van de         
stengels en         
bladeren giftig. 
Het veroorzaakt 
irritatie van het             mondslijmvlies, bra-
ken , diarree,               huiduitslag, lage tem-
peratuur en                 longoedeem. Als er 
sap in de ogen komt is er kans op blind-
heid. De klachten gaan meestal vanzelf 
weer over. Ook de zaden zijn giftig. De ech-
te kerstster is een plant met een witte 
bloem. Ook deze is giftig.   Alle plantende-
len kunnen ernstige         hartproblemen ge-
ven, soms met sterfte tot gevolg. Waar-
schuw direct uw dierenarts als uw hond 
hiervan gegeten heeft !
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Het Kerststukje

In een Kerststukje kunnen ook schadelijke 
planten verwerkt zijn:                                          
Hulst: de besjes zijn giftig en geven         
misselijkheid, braken, diarree,                   
hartritme-stoornissen, slaperigheid en    
verlamming. Binnen een dag verdwijnen de 
klachten weer.                                          
Maretak: dit is minder onschuldig dan 
hulst. Het kan braken, diarree, grote        
pupillen, snelle zware ademhaling, shock 
en in sommige gevallen de dood tot         
gevolg hebben.                                                    
Boeketten: brengt het bezoek bloemen 
mee met lelies: deze zijn erg giftig, ze     
kunnen acute ernstige nierproblemen     
veroorzaken. Niet alleen de bladeren en 
bloemen, maar ook het stuifmeel is giftig. 
Ook aronskelken, narcissen, krokussen, 
amaryllis, hyacinten of tulpen zijn giftig, zet 
ze zo neer dat uw hond er niet bij kan.    

Voeding

Een aantal voedingsmiddelen die mensen 
zonder problemen kunnen nuttigen is voor 
huisdieren giftig. Let op als u volgende   
producten in huis haalt:                                    
Avocado: Veroorzaakt een ontsteking van 
de alvleesklier en hartklachten.                         
Uien, prei en knoflook: kunnen in grote  
hoeveelheden ernstige bloedarmoede      

veroorzaken.                                                       
Macadamianoten en walnoten: kunnen    
zwakte, dronkenmansloop, braken,     

sloomheid, hoge lichaamstemperatuur en 
verlamming veroorzaken 12 uur na inname. 
In de meeste gevallen verdwijnen de       
verschijnselen vanzelf na 24 tot 48 uur en 
is er sprake van volledig herstel.   

Xylitol is een kunstmatige zoetstof die in 
light frisdranken, snoep en kauwgom zit. 
Bij honden heeft xylitol een andere werking 
dan bij mensen. Het zorgt ervoor dat er    
teveel insuline vrijgegeven wordt in de 
bloedbaan waardoor het suikergehalte in 
het bloed van uw hond snel daalt en vanaf 
een half uur na inname geeft dit            
symptomen  zoals braken, zwakte,          
toevallen, leverfalen en coma.     

Alcohol: Het effect van alcohol ( lever en 
hersenbeschadiging ) kennen we natuurlijk 
al bij de mens, alleen is een hond door zijn 
geringe afmeting heel wat sneller dronken. 
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Een leuk alternatief is “kwispelbier”; dit 
drankje zonder alcohol en koolzuur is      
speciaal voor de hond “ontworpen”.     

Gelukkig is het tegenwoordig vrij algemeen 
bekend dat chocolade giftig is voor de 
hond ! De schadelijke stof is theobromine 
die door honden ( en katten ) veel          
langzamer in het lichaam wordt                
afgebroken dan bij mensen. Daarnaast 
wordt een deel weer uit de blaas en        
darmen opgenomen. De schadelijke stof 
blijft daardoor veel langer in het lichaam, 
wel tot 20 uur. De eerste symptomen van 
een chocolade vergiftiging treden meestal 
1 tot 4 uur na inname op maar kunnen tot 
12 uur laten optreden.                                                   

De symptomen kunnen individueel sterk   
variëren: braken, diarree, veel drinken, veel 
plassen, hyperactiviteit, rusteloosheid,                    
incoördinatie, trillingen, toevallen, snelle 

hartslag, hartritmestoornissen, snelle 
ademhaling, koorts, hoge bloeddruk en 
zelfs coma. Door het hoge vetgehalte van 
chocolade kan er 24 tot 72 uur na opname 
bij de hond een alvleesklierontsteking                 
ontstaan. Naast de individuele variatie in 
symptomen  bij een vergiftiging blijkt er 
een groot verschil per hond te zijn bij     
welke hoeveelheid chocolade er              
problemen ontstaan. 

Kerststol, krentenbollen en rozijnenbrood 
bevatten gedroogde druiven en in druiven 
zit een stof die giftig is voor de hond.   
Waarom dit giftig is voor de hond, is        
onbekend en ook de gevoeligheid lijkt 
sterk te variëren.  De eerste symptomen 
zijn braken en hyperactief gedrag in de  
eerste 6 tot 12 uur na inname. Na 24 uur is 
de hond juist heel sloom, heeft buikpijn en 
wil niet meer eten of drinken. Als er niet      
ingegrepen wordt zullen de nieren na 48 
uur stoppen met functioneren.   

Niet alleen bepaald voedsel vormt een      
potentieel gevaar maar ook voedselresten, 
de verpakkingen 
en aanverwante 
zaken kunnen  
beter goed in de 
gaten gehouden 
worden.
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 Rolladenetjes en kurken kunnen als ze 
door de hond naar binnen gewerkt worden 
een blokkade in de darmen veroorzaken.            
Botjes van vlees, kip en wild, graten van 
vis en cocktailprikkertjes kunnen               
verstikking of perforatie van maag-en   
darmwand tot gevolg hebben.   

Als u vermoed dat de hond iets verkeerd 
gegeten heeft, neem dan ten alle tijden 
contact op met uw dierenarts !

Bron: Gezelschapsdierenkliniek               
Roosendaal // Dierenkliniek Kenaupark

                

    

Tips bij vuurwerkangst !

De eindejaarsperiode is in zicht. Voor velen 
van ons een aangename periode waar we 
naar uit kijken. Voor sommige honden is   
deze periode echter heel wat minder      
aangenaam. Er zijn namelijk honden die    
lijden aan vuurwerkangst en die tijdens de 
eindejaarsperiode opnieuw met deze angst 
geconfronteerd worden. Voor deze honden 
levert de eindejaarsperiode dan ook heel 
wat stress op. 

Vuurwerkangst kan verschillende oorzaken 
hebben. Het kan zijn dat de hond niet in  
contact is gekomen met vuurwerk en      
andere harde geluiden tijdens zijn            
(secundaire) socialisatieperiode                
(7 - 12 weken). Tijdens deze periode moet 
de hond op een positieve manier              
kennismaken met alle zaken waar hij in zijn 
latere leven mee om moet gaan. Het kan 
ook zijn dat de hond net tijdens deze       
periode (of later) een negatieve ervaring  
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gehad heeft met vuurwerk of andere harde 
geluiden. 

           

                   

Over mogelijke oorzaken ga ik verder niet 
in detail, omdat ik vooral tips wil geven 
hoe je deze periode voor jouw hond      
aangenamer kan maken. Vaak zal een 
hond die bang is voor vuurwerk ook bang 
zijn voor andere harde geluiden zoals      
bijvoorbeeld voor onweer. Verschillende 
van de tips kunnen ook bij andere angsten 
voor geluiden toegepast worden. 

* Creëer een veilige plek voor je hond en 
demp het geluid. Bezorg hem een warm 
nestje waarin hij zich goed voelt.  Voor 
angst bij onweer kan het ook nuttig zijn 
om  zijn plekje visueel af te schermen    
zodat de bliksemschichten niet zichtbaar 
zijn. De hond heeft vaak al de link gelegd 
tussen deze flitsen en het dondergeluid. 
Dus soms zijn flitsen al genoeg om de 
angst op te wekken. Plaats zijn nestje   
ergens in huis waar de geluiden van     
buitenaf het minst hoorbaar zijn.            

Radio of tv aanlaten kan ook helpen om 
het geluid te maskeren. 

* Laat je hond zeker niet buiten tijdens    
oudejaarsnacht. Als hij zichzelf niet in   
veiligheid kan brengen is de kans          
namelijk groot dat hij zal vluchten.                                 

* Let ook de periode voor en na de       
jaarswisseling op, omdat er ook tijdens 
de dagen of weken voor en na oudjaar 
vaak vuurwerk afgestoken wordt. Als je je 
hond op oudjaar nog wil uitlaten, doe dat 
dan tijdig op een moment dat het nog   
rustig is. 

* Denk zeker niet dat als je je hond er    
veelvuldig aan blootstelt, dat hij er dan 
wel aan zal “wennen”. Hij wordt dan      
immers telkens opnieuw met zijn angst 
geconfronteerd zonder dat hij zichzelf in 
veiligheid kan brengen, waardoor de 
angst enkel toeneemt.

* Gebruik geen straf.                                             
Wordt niet boos op je hond, ook al is zijn 
gedrag door de angst hinderlijk (blaffen 
of huilen). Angst mag je nooit bestraffen. 
Je hond voelt zich niet goed op dat       
moment. Als je die angst bestraft, zal de 
angst enkel toenemen. De stress die je 
hond op dat moment ervaart, zal            
verhogen als hij bestraft wordt. Het       
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gebruik van straf schaadt ook de relatie 
tussen jou en je hond. 

* Geef je hond steun.                                          
Vaak wordt gezegd dat je honden die      
angstig zijn moet negeren. Dat klopt     
echter niet. De angst zal niet minderen 
omdat je de hond negeert.                
Jouw hond is namelijk van jou afhankelijk 
dus zal bij jou steun zoeken en indien je 
hem die niet geeft zal de angst enkel   
toenemen. Laat hem dan ook toe dicht 
bij jou te zitten of te liggen als hij zich 
daar beter door voelt of probeer hem 
naar zijn veilige plek te loodsen. Laat 
hem op zulke momenten zeker niet       
alleen. 

* Gebruik hulpmiddelen.                                            
Er zijn verschillende hulpmiddelen die 
jouw hond mogelijk kunnen helpen. 

Het zijn geen wondermiddelen en bij       
sommige honden baat het ene waar dat 
middel voor een andere hond geen         
verschil maakt. Het is een kwestie van    
proberen dus. 

Thundershirt: Iets heel nieuws is het     
thundershirt. Dit is een soort shirt dat je je 
hond kan aandoen en gebruikt wordt bij 
angsten zoals vuurwerkangst maar ook                 
verlatingsangst. Het uitoefenen van druk 
op het lichaam zou angst verminderen.   
Dat is ook het principe van bijvoorbeeld    
T -Touch.  Dit shirt moet voordien          
aangeleerd worden zodat de hond gewoon 
is van het te dragen. Het is niet de           
bedoeling dat je het shirt pas aandoet als 
de hond al angstig is. Meer over het     
thundershirt en hoe het aan te leren lees je 
op de website van Thundershirt. 
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DAP Verstuiver: DAP is een kopie van de 
geruststellende feromonen die de           
moederhond produceert om haar pups    
gerust te stellen. 

Onderzoek heeft aangetoond dat deze   
feromonen ook effect hebben bij              
volwassen honden. De DAP verstuiver is 
verkrijgbaar bij de apotheker.                   
De DAP verstuiver gebruik je best ook al 
van 2 weken voor oudejaarsnacht om het         
gewenste effect te bekomen. Gebruik de 
DAP verstuiver in de ruimte waar je de     
veilige plek voor de hond gecreëerd hebt 
of waar de hond tijdens oudejaarsnacht zal 
verblijven. 

*Bach Rescue Remedy: Dit is een           
combinatie van verschillende Bach        
bloesems die toegepast wordt bij stress, 
druk en spanning. Te verkrijgen bij de      
apotheker of de reformwinkel. 

*Let op met het gebruik van medicatie.          
Vaak gaan mensen naar de dierenarts voor 
medicatie om deze periode te                
overbruggen. Voor sommige honden kan 
dit een goede oplossing zijn.                 
Laat je echter wel goed informeren door 
jouw dierenarts, want sommige medicatie 
gaat de hond gedeeltelijk verdoven, maar 
tegelijkertijd de gevoeligheid voor geluid 
vergroten.                                                 

Dit wil zeggen dat de hond zich nog meer 
bewust is van wat er gebeurt, maar door 
de verdoving minder in staat is te              
reageren. Het gevolg daarvan is dat de 
angst voor vuurwerk alleen maar zal        
toenemen.      

Bron: Leen Pairon ( Tips )     
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Eurasier- shop5
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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 VAATWAS-
BESTENDIG)
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 Ledenvergadering en wandeling

Graag willen we jullie uitnodigen voor de wandeling door de prachtige natuur van Bazel.
Deze gaat door op zondag 23 maart. 

Na de wandeling hoort u hoe het gaat met onze club en wat we allemaal nog in petto 
hebben voor het komende jaar. 
Volgend jaar ( 2014 ) is een jubileum jaar voor onze club, dus toch wel speciaal. 
U bent allen welkom op onze algemene ledenvergadering.
Ook nieuwsgierig ?
Tot 23 maart.
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Uitnodiging Ledenvergadering en agenda
       

                                           Vlimmeren , 1 januari 2014

    Mevrouw , mijnheer ,

    U wordt vriendelijk uitgenodigd op de 
Algemene Statutaire Ledenvergadering van de ECB

Deze zal plaatsvinden op 23 maart 2014 om 14.00u te Bazel
Taverne Den Duiventoren     Lange Gaanweg 1     9150 Bazel (Kruibeke)

Dagorder.

1.   Opening vergadering
2.   Goedkeuring Notulen Algemene Statutaire Ledenvergadering 17 maart 2013
3.   Ontslag voorzitter / aanstelling ad. interim voorzitter
4.   Jaarverslag 2013
5.   Ontheffing secretaris
6.   Voorziene activiteiten 2014
7.   Verslag kascontrolecommissie
8.   Financieel verslag 2013
9.   Begroting 2014
10. Ontheffing Penningmeester
11. Benoeming nieuwe kascontroleurs 2014
12. Binnengekomen stukken en mededelingen
13. Rondvraag.
14. Verkiezing bestuursleden:
	 Tussentijds afgetreden en niet verkiesbaar		 Dhr. Carl Smeyers.
	 Periodiek aftredend en verkiesbaar	 	 	 Mevr. Cornelis Marie-Thérèse
	 Kandidaat bestuurslid	 	 	 	 	 	 Dhr. Philippe Meiresonne
15. Voorstelling taakverdeling bestuurleden.
16. Sluiting vergadering.

Secretaris E.C.B. 
Cilia van de Poel
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



De vergadering werd geopend om 9.30u. 

*  Aanwezige landen .

Belgie - Duitsland - Oostenrijk - Nederland  
- Zwitserland - Denemarken - Finland -  
Noorwegen - Italië - Amerika – Engeland.

Voormiddag

* Italië stelt zich voor als aansluitend lid en 
brengt hun werk + bestanden naar voren.

* Al de aanwezigen stellen zich voor; welk 
land ze vertegenwoordigen + hun functie 
binnen de vereniging.

* Toelichting werking IFEZ + gebruikt logo . 
Waarom de IFEZ nodig is en hoe te            
gebruiken. 

    Het gebruik van de IFEZ- forum ( 
http://forum.ifez-eurasier.org).

* Co. ouderschap : Verschillende landen 
werken met co. eigendom, waar de hond 
voor dekking terug naar de fokker wordt 
gebracht en daar blijft tot de puppy’s weg 
zijn.

* De Scandinavische IFEZ eurasier-          
verenigingen. Meer openheid over de         
gegevens van de honden is nodig voor een 

goede samenwerking en komt het ras ten 
goede.

* In- kruisingen van de oorsprongrassen: 
Oostenrijk en Finland hebben onder        
toezicht van de VDH hieraan                  
deelgenomen.

   - In 2001 / in 2003 : ( N wurf ) met 9      
pups 5R / 4T.

   - In 2007 

   - In 2012: 2x :                                          
1° in – kruising met samojeed + grauwe 
teef / 5 pups waarvan 3R / 2T . Vier         
honden waren vooral wit gevlekt. 

  2° in – kruising wit / bruin grauw waarvan 
ook enkele pups wit gevlekt zijn.  

De in- kruising in Oostenrijk is gebeurt met 
Nanelie Von der kleinen Blaike. Uit 3        
nesten zijn 19 nakomelingen geboren.

* De data- bank : Alle landen geven         
toelichting aan welke eisen en welke        
papieren nodig zijn om een goedkeuring 
tot dekking te bekomen.

   Er wordt gevraagd al de gegevens toe te 
sturen naar de IFEZ data- bank .

12.30u. – 14.00 u. middagpauze.
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Namiddag.

* Dr. Bettina Franz geeft een inzicht in de 
onderzoeken welke zij bekomen heeft over 
verschillende ziekten bij de eurasier.

* Nadere bespreking over enkele           
voorkomende ziekten.

 - Schlidklier problemen : Het is nodig de 
honden te testten,foutieve uitslagen zijn    
altijd mogelijk.

Positief geteste honden hebben een        
auto-immuun systeem. Ca. (20)-50 % van 
de honden met SD symptomen               
ontwikkelen UF symptomen, SD en UF is 
polygenetisch. 

 - Bespreking over de standaard van de   
eurasier,vooral de voor + achterhand.     
De overeenkomende punten vanuit de    
oorsprongsrassen : spits – samojeed – 
show-show . Deze standaard is opgesteld 
door Duitse verenigingen.

- Hydrocephalis- internus ( schedel ):      
bespreking van mogelijke optredende 
symptomen.

- Dandy - Walker syndroom :                   
Een zenuwziekte.

- Instabiele achterhand bij puppy’s .

- Oogaandoeningen bij de eurasier :           
waaronder Glaucoom. 

  - In Amerika doet zich het probleem voor 
dat na dekking de teef leeg blijft.              
Er wordt de vraag gesteld of dit in andere 
landen ook vaak voorkomt.

Men kan deze resultaten bekijken op : 
www.REOVVA 

* De deelnemende landen geven aan       
elkaar de prijzen door in verband het      
dekgeld en de puppyprijs + de eventuele 
waarborggelden die gevraagd worden.

* Het gastland Duitsland geeft een         
overzicht van alle  officiële en de           
niet-officiële eurasier verenigingen in hun 
land : 3 officiële  / 5 niet officiële.

* Duitsland geeft voor het jaar 2014 het 
voorzitterschap door aan Finland.

Na de vergadering is er nog veel nagepraat  
en op zondag gingen we elks weer op weg 
naar huis.De volgende bestuursvergade-
ring hebben we weer veel nieuws te be-
spreken. 

De IFEZ vertegenwoordigers.
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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.  

Afsluitdatum: 1 Februari 2014

Bestellingen worden afgehaald op een 
club-activiteit.

Rechtzetting;

Fieter De Fointjes Pride & Hope

26/01/2005 - 26/07/2013

Afscheid van Baldo von Antina

24/03/1999 - oktober 2013
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7 Foto’s

Alyssa von Falkensee en 
Ilana Van De Rincaburcht
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Lexie van Mammoutesdalen         
even de poes achterna !!

Barir (Bono) vom Rochusberg 
met zijn grootste schat
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Poppy en Bixby

Gitta von der Wuppertatzen
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Editha Kieristinga

Laïsha van Mammoutsdalen



Tentoonstellingen8
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Tentoonstellingskalender Belgie
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04 - 05 januari 2014 Hoogstraten CAC - CACIB

25 - 26 januari 2014 Mouscron CAC - CACIB

08 - 09 februari 2014 Genk CAC

22 - 23 februari 2014 Gent CAC - CACIB

12 - 13 april 2014 Antwerpen CAC - CACIB

17 - 18 mei 2014 Wieze CAC

07 - 08 juni 2014 Lommel CAC

28 - 29 juni 2014 Genk CAC - CACIB

19 - 20 juli 2014 Liège CAC - CACIB

02 - 03 augustus 2014 Leuven CAC

23 - 24 augustus 2014 Mechelen CAC - CACIB

06 - 07 september 2014 Mons CAC

20 - 21 september 2014 Namur CAC

11 - 12 oktober 2014 Charleroi CAC - CACIB

15 - 16 november 2014 Kortrijk CAC - CACIB

06 - 07 december 2014 BRUSSEL CAC - CACIB - CRUFTS

Gegevens over genomen van :  www.kmsh.be

Tentoonstellingskalender Buitenland
08 - 10 augustus 2014 WORLD DOG SHOW Helsinki

23 - 26 oktober 2014 EURODOGSHOW Brno

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

Chaika vom Malefinkbachtal
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