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Dhr Philippe Meiresonne

Mevr Cilia Van de Poel
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philippe@pm-mastering-studio.com
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Advertenties Eurazine
Advertentieprijzen werden vastgelegd op:
Tarieven :

Tarieven Leden :

Kaft buitenzijde :

100,00 €

Kaft binnenzijde :

75,00 €

Middenblad :

75,00 €

Elders hele pag. :

50,00 €

Elders halve pag. :

30,00 €

Elders hele pag; :

30,00 €

Elders halve pag. :

20,00 €

Tarieven per jaar ( 4 publicaties )
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 december
Betalingen dienen verricht te worden op rekeningnummer:
IBAN: BE90 7330 2362 9432

BIC: KREDBEBB
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Woord van de voorzitter

Beste leden,
2014 is begonnen. Een nieuw seizoen van

Langs deze weg willen wij nogmaals onze
medeleven delen met Carl en Karine.

wandelingen, spelen met onze honden en

Bij deze wens ik onze gastheer en

allerlei andere festiviteiten wachten op ons

gastvrouw te Kluisbergen nogmaals te

in 2014. Jawel dit is een jubileum-jaar.

bedanken voor de super ontvangst en het

Het 10-jaar bestaat de ECB.

uitstekende eten. Ik hoop dat de

Reden genoeg om dit jaar de club in de
bloemetjes te zetten. Het weer is alvast

modderpootjes ondertussen al mooi zijn
opgedroogd.

zacht begonnen en bloemen beginnen al

Jammergenoeg zijn wij dit jaar niet kunnen

tevoorschijn te komen. Iets vroeger dan

meegaan naar het kynologisch weekend.

normaal maar voor een wandeling met de

Maar naar we hebben gehoord was dit

hond een extraatje.

alweer een shot in de roos. Bedankt Carl en

Onze Lars heeft alvast z’n wintervacht

Karine voor de uitstekende organisatie.

afgelegd en wacht vol ongeduld op een

Het jaar zit volgeboekt met leuke

warme lente.

activiteiten. Niet alleen wandelingen maar

Echter begon het jaar in een sombere
stemming. We hebben moeten afscheid

ook een heus 10-jaren-feest zal 2014
opfleuren. Maar meer daarover later .....

nemen van Alexa. Een pijnlijk moment voor

Ook dit jaar is er een algemene

elke hondenliefhebber is het afscheid van

ledenvergadering. Hier zal elk bestuurslid,

zijn trouwe viervoeter. Een afscheid vol

naar gelang zijn taak, een voorstelling geven

emoties, herinneringen.

over wat 2013 ons heeft gebracht en wat
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2014 ons nog zal brengen. Na een leuke
wandeling zal de ledenvergadering
doorgaan te Bazel op 23/03/2014
vanaf 14 u.
Ik hoop jullie daar dan ook talrijk te mogen
ontvangen.

Uw ad-interim voorzitter,

Philippe Meiresonne
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Activiteiten

Aktiviteitenkalender ECB
Datum

Activiteit

Plaats

23 / 03 / 2014

Wandeling + Algemene
Ledenvergadering

Bazel

13 / 04 / 2014

Wandeling

Vossem

xx / 05 / 2014

Wandeling

Essene

22 / 06 / 2014

Wandeling

Oost- Vlaanderen

31 / 08 / 2014

Barbeque

Galmaarden

28 / 09 / 2014

Zeehondenwandeling

De Haan

12 / 10 / 2014

Wandeling

Westerlo

xx / 11 / 2014

Wandeling

Limburg

xx / 01 / 2015

Wandeling

Kluisbergen

xx / 02 / 2015

Kynologisch weekeinde

Xhoﬀraix

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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Medisch
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Allergie bij honden
Allergie is een overgevoeligheid van

rode plekken die vaak ook nog veel jeuk

bepaalde stoﬀen die in het lichaam komen

veroorzaken. Ook kan het

waarna het immuunsysteem hier heftig op

maag- darmstelsel soms flink overstuur

reageert. Ook steeds meer honden krijgen

geraken.

last van allergie met alle gevolgen van dien
zoals huiduitslag met als gevolg ernstige
jeuk en rode plekken op de huid van de
hond. Ook kan de allergische reactie zijn
weerslag hebben op de darmen, ogen en
oren van de hond.
Maar waar zijn honden dan precies
allergisch voor en wat kun je hier tegen

Toch valt het in zo’n geval lang niet altijd
mee om te achterhalen voor welk stofje uw
hond daadwerkelijk allergisch is. Vaak
wordt in dit eerste stadium eigenaren van
honden geadviseerd om de hond 8 tot 10
weken volledig op een natuurlijk dieet te
zetten met veelal als hoofdcomponent

doen ?

vlees. Vaak ook nog wat speciaal vlees

Naar schatting heeft zo’n 5 tot 15 % van

vlees van eenden of ander gevogelte.

alle honden in meer of mindere mate last
van een allergie. In principe kunnen we
allergie bij honden onderverdelen in 4
hoofdcategorieën. Hieronder zetten we

zoals paardenvlees, kangoeroevlees of

Hiermee zet u de hond op een wat ze
noemen gehydroliseerd dieet waarbij de
eiwitfracties dusdanig klein zijn dat het

deze 4 allergie soorten voor u op een rijtje:

lichaam van de hond ze niet herkent.

Voedselallergie bij honden

Bij voedselallergie bij honden wordt door

Wanneer uw hond last heeft van

de hond geactiveerd waardoor de stof

voedselallergie dan betekend dit

histamine vrij kan komen. Dit zorgt voor de

eenvoudig weg dat uw hond allergisch is

allergische reactie.

voor één of meerdere voedingsstoﬀen die

Toch moet voedselallergie niet verward

in het hondenvoer van uw hond

worden met voedingsintolerantie, wat in

voorkomen. Voedselallergie uit zich bij

tegenstelling tot voedselallergie wordt

honden doorgaans via de huid of het

hierbij niet het immuunsysteem betrokken

darmstelsel. Honden kunnen last krijgen

en is er slechts sprake van

overgevoeligheid het immuunsysteem van

van huidklachten in de vorm van flinke
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overgevoeligheid die vaak één of meerdere

hondenvlo zijn. Honden die allergisch zijn

lichtere klachten bij de hond veroorzaakt.

voor vlooien krijgen nadat ze gebeten zijn

Vlooienallergie
Een vlooienallergie bij honden is de meest
voorkomende allergie soort onder honden.
Bij vlooienallergie zorgt het speeksel van
de vlo voor een allergische reactie op de
huid van de hond. Dit leidt veelal tot hele
erge jeuk waarna ontstekingen ontstaan
die zelfs uit kunnen monden in wat ze
noemen een hotspot, in medische termen
ook wel pyotraumatische dermatitis

extreem last van jeuk waardoor ze gaan
krabben en bijten ( als ze er met hun bek
bij kunnen). Slechts één beet van een vlo
kan al zeer vervelend zijn voor een hond
die last heeft van een vlooienallergie
aangezien de jeuk na slechts één
vlooienbeet nog dagenlang en zelfs
wekenlang door kan werken.
Hoe weet ik of mijn hond last heeft van
een vlooienallergie ?

genoemd. Dit is een grote, vaak etterende

Een vlooienallergie bij honden heeft hele

wonde die ontstaat na ernstig en

duidelijke verschijnselen zodat u al snel

overmatig krabben door de hond.

door zult hebben dat uw hond toch echt te
maken heeft met een vlooienallergie.
Hieronder een overzicht:
* Uw hond heeft altijd en structureel last
van jeuk terwijl u niet of zelden een vlo
tegenkomt in de vacht van uw hond.
* Uw hond blijft last houden van jeuk
ondanks dat u de vlooien (preventief)
bestreden hebt met antivlooien middel.
* Er ontstaan kale plekken in de vacht

Hoe ontstaat een vlooienallergie bij

van uw hond of zelfs grote irriterende

honden ?

plekken die gaan ontsteken en die uit

Een vlooienallergie kan ontstaan nadat een
hond gebeten is door een vlo.
De boosdoener kan zowel een

kunnen monden en een eerder hierboven
genoemde hotspot.
* De meeste honden met een vlooien

zogenaamde kattenvlo als wel een
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allergie hebben vooral last van jeuk op

speciale medicijnen voorgeschreven,

hun rug, borst en rond de staartaanzet.

echter er kleven toch ook wel wat

Wanneer u tot de conclusie komt dat uw
hond last heeft van een vlooienallergie dan

vervelende bijwerkingen aan het gebruik
van deze medicijnen.

is het zaak de volgende dingen te doen:
* Behandel de hond allereerst met een
goed anti-vlooienmiddel. Dit zorgt er in
ieder geval voor dat de hond helemaal
vrij van vlooien wordt. Doe dit ook met
(mogelijk) alle andere huisdieren in huis.
* Behandel uw woning met een speciale
omgevingsspray. Deze spray zorgt ervoor
dat alle vlooien worden uitgeroeid net als
hun eitjes en larven. Zorg dat u wel een
spray aanschaft van goede kwaliteit.
Deze zijn weliswaar iets duurder, maar
hebben een veel betere werking en
bovendien hoeft u minder vaak uw
woning te “sprayen”.
* Maak uw woning extra goed schoon
door bijvoorbeeld wat vaker de stofzuiger
door ruimtes te halen waar uw huisdieren
leven. Vergeet hierbij ook niet alle
hoekjes, kiertjes en naden mee te nemen
aangezien dat perfecte plaatsen zijn waar
vlooien zich graag nestelen.
* Heeft u alle bovengenoemde zaken

Contactallergie
Een veel minder gehoorde allergie variant
bij honden is de contactallergie. Hierbij is
de huid van de hond overgevoelig voor
aanrakingen met bepaalde stoﬀen en/of
materialen. Contactallergie uit zich veelal
op plaatsen op en rond de buik, op en
rond de poten en rond de bek ( vaak de
onderkant) Het is geen toeval dat
contactallergie zich vaak uit op deze
plaatsen, want deze gedeelten van het
hondenlichaam maken het meeste contact
met andere voorwerpen. Bijvoorbeeld
wanneer een hond ergens op ligt.

gedaan en blijft uw hond last houden van

Ook bij contactallergie geldt dat dit zich

overmatige allergie verschijnselen ( veelal

vaak uit in de vorm van jeuk en een

jeuk) dan kunt u uw dierenarts om raad

irriterende huid.

vragen. In sommige gevallen worden er
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* Bepaalde materialen die verwerkt zitten

doordat de hond via het inademen van

in de hondenmand of het kussen waarop

deze stoﬀen een allergische reactie

de hond ligt.

oploopt. De allergische reactie die hierdoor

* De hond is allergisch voor een bepaalde

ontstaat uit zich vrijwel altijd via de huid

soort hondenshampoo.

van de hond. Hieronder een kort overzicht

* De hond is allergisch voor een

van enkele uitingen als gevolg van een

vlooienband of anti-vlooienmiddel

omgevingsallergie ...

* Overige middelen zoals schoonmaak
middelen, onkruidbestrijders, ....

* flinke, vaak onophoudende jeuk
* kale plekken en wondjes op de huid van

Het valt niet altijd mee om te achterhalen

de hond

wat de boosdoener is van de

* droge, schrale huid (vaak roodgekleurd

allergie problemen bij uw hond. Vaak komt

door de irritatie)

u hier geleidelijk aan achter of gaat er

* oorontsteking en bindvliesontsteking

soms ineens een lampje branden waarbij u

* donkere en dikkere huid op bepaalde

denkt .... nooit aan gedacht, maar wellicht

plekken

is dit het ....
En heeft u de daadwerkelijke boosdoener
gevonden dan is het probleem doorgaans
vrij snel opgelost,
namelijk het middel niet meer gebruiken

In de meeste gevallen wanneer er sprake
is van een omgevingsallergie dan gaat het
om tijdelijke allergieën als gevolg van een
bepaald jaargetijde. Denk hierbij aan een

en/of verwijderen uit uw woning.

pollenallergie bijvoorbeeld. In het geval van

Omgevingsallergie

sprake van een tijdelijke allergie periode. In

Omgevingsallergie, formeel atopie
genoemd, is een vorm van allergie waarbij

bijvoorbeeld een huismijtallergie is er geen
dat geval zal er structureel een oplossing
gezocht moeten worden.

de hond allergisch is voor bepaalde stoﬀen

Hieronder volgen een aantal criteria

uit zijn omgeving. Hierbij kunt u denken

waaraan uw hond moet voldoen wanneer

aan huismijt, schilfers, graspollen (bij de

er sprake is van een omgevingsallergie.

mens heet dat hooikoorts) of grassoorten.

Voldoet uw hond aan de meeste van de

Ongeacht de bron van de allergie geldt dat

hieronder genoemde criteria dan is er

in alle gevallen de hond hier last van krijgt

veelal sprake van atopie:
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* Uw hond leeft voornamelijk binnen in
huis.

is het mogelijk een speciale allergie test af
te laten nemen door uw dierenarts. Vaak
kan dit met een bloedtest en/of een
huidtest.

* Uw hond heeft al van jongs af aan jeuk
gehad en is niet ouder dan 3 jaar
* De voorpoten en de binnenkant van de
oren van de hond zijn aangetast. Dat wil
zeggen schraal, rood en geïrriteerd.
* Het onderste gedeelte van de rug van
de hond is niet geïrriteerd net als de rand
van de oorschelp dat ook niet is.
Bij twijfel is het altijd raadzaam om uw
dierenarts in te schakelen en overleg te
voeren hierover zodat duidelijk vastgesteld
kan worden wat de echte boosdoener is.
Op deze manier kunt u de allergie bij uw

Bronvermelding: Cat & Dog spiration

hond eﬀectief en op de juiste manier
bestrijden. Om zeker te weten met welke
allergie soort u te maken heeft bij uw hond,

26

5

Eurasier- shop

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 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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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

31
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Berichten voor de leden
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BESTELLING EURASIER-SHOP

GEZOCHT

De bestellingen binnen leveren

Mensen die de redactie van het “eurazine”

via E-mail op adres:

willen overnemen. Tgv. het overlijden van

karine.smeyers@eurasier.be
Vooraf te betalen aan de club op rekening:
IBAN BE90 7330 2362 9432
BIC KREDBEBB

Alexa vind ik het erg moeilijk om hier
verder alleen aan te werken. Uiteraard blijf
ik beschikbaar voor hulp.
Graag een mailtje naar:
karine.smeyers@eurasier.be

ECB
Brugse Heirweg, 133
8211 Aartrijke
Bestellingen worden gegroepeerd per 2
maanden.
Afsluitdatum: 1 Februari 2014

Leden die willen meehelpen met het
opvangen van mensen die interesse
hebben voor onze honden. Dit houdt in dat
u de mensen bij u thuis ontvangt en ze
kennis laat maken met uw hond en op hun
vragen antwoord geeft. Meestal is dit de
eerste kennismaking met het ras en

Bestellingen worden afgehaald op een

aangezien jullie allemaal eigenaars zijn en

club-activiteit.

trots op jullie honden kunnen jullie er vast
en zeker ook het één en ander over
vertellen. Jullie worden hierin begeleidt !!
Zien jullie dit zitten, dan graag een mailtje
naar: karine.smeyers@eurasier.be

Alvast erg bedankt voor jullie hulp en
bereidwilligheid.
Karine
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Afscheid van ...
Alexa Von Rosenzauber
24/08/2005 - 06/01/2014
Lieve meid,
Jij was het zonnetje in huis. Samen met jou
hebben we prachtige avonturen beleefd.
Met je vrolijke speelse karakter toverde je steeds
een glimlach op ons gezicht.
Je werd de trotse moeder van 13 prachtige
puppys, in hun vinden we veel van jou terug.
Het is hier nu zo doodstil en leeg in huis zonder
jou !
We missen je heel erg en zullen je nooit vergeten.
Dat speciale plekje in ons hart is voor altijd van
jou.
Lieve meid, slaap zacht.
Carl en Karine

Blade von Der Saline
04/10/2001 - 11/01/2014
Blade werd 12 jaar, maar toch valt het verlies
zwaar voor heel het gezin.
Hij was een intelligente en zachtaardige hond.
Blade heeft nooit nood gehad aan lange of verre
uitstappen, enkel thuis bij mama en baasje
voelde hij zich goed!
We zullen nooit vergeten welke prachtige
hond je voor ons was!
Slaap zacht lieve, grote vriend!
Baasje, mama en zusjes
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7 Foto’s

Alyssa von Falkensee en
Ilana Van De Rincaburcht

Chaika Vom
Malefinkbachtal

Kaikoo Von
Kürfurstendam aan de
Mont St. Michel
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Real Life Fieter de
Fointjes

Akai Vom Pampower
Moor

37

Aik Vom Kloster Lehnin

Bono Von Rochusberg
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Tentoonstellingen
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Tentoonstellingskalender Belgie
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
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Editha Kieristinga

Eurasier Club België
Secretariaat:

Telefoon: 03 / 309 27 85

Cilia Van de Poel

E-mail: cecilia.van.de.poel@telenet.be

Kerkstraat, 55 bus 1
2340 Vlimmeren
xli

