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Woord van de voorzitter

Beste leden,
Amaai het jaar gaat snel vooruit.
De Zomer is in aantocht en dat hebben we
ondertussen al goed gemerkt.
De wandelpaden liggen er mooi bij, zo met
al dat jonge planten- en bloemengeweld is
het fijn met de hond even naar buiten te
gaan.
En ja, het mooie weer merken we aan onze
wandelingen met de club ook. Alweer waren
jullie met velen aanwezig.
Niet alleen Eurasiers komen ons
verwelkomen op deze activiteiten maar ook
een aantal andere hondenrassen kwamen
ons vergezellen.
Dat de Eurasiers een vriendelijk ras zijn laat

Ik ben ook blij dat er een aantal ‘nieuwe‘
leden bij kunnen komen. Al moeten ze soms
nog wachten op een eigen hond, zij
vergezellen ons al op de wandelingen en
kunnen zich dan ook vergewissen van wat
wij ondertussen al weten : de Eurasier is
een TOP-RAS !
Dit jaar is het dan ook aan de kersverse
voorzitter (ikke dus) om een wandeling te
organiseren. Jaja daar komt toch nog wat
bij kijken ! Maar laat dit je vooral niet
afschrikken om ook zelf eens een wandeling
te organiseren, het bestuur staat steeds
klaar om je te helpen. Zo komen we eens
ergers anders en kan je de favoriete
wandelroute van je trouwe viervoeter ons
ook laten zien zodat we met z’n allen
kunnen meegenieten.

zich dan ook duidelijk blijken !
Geen enkel probleem om zich blijkbaar ook
met de collega’s andere honden te
verbroederen.
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Bij deze wil ik nog eens een warme oproep

Oh ja, vergeet onze BBQ niet hé.

doen naar medewerkers voor ons

Aangezien we dit jaar in feestmodus zijn

clubblad. Een artikeltje, hoe klein ook is

zal deze zeker de moeite waard worden !

altijd welkom. Laat ons eens iets weten
hoe bijvoorbeeld je je vakantie plant met
de hond of wat je onlangs hebt
meegemaakt tijdens een wandeling.

Philippe Meiresonne

Of gewoon als je een algemeen of
specifiek weetje hebt laat het ons weten.
We zullen het zeker kunnen gebruiken.
En nu ... wens ik jullie veel leesplezier en
hoop jullie op één van onze volgende
wandelingen terug tegen te komen.
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Activiteiten

Aktiviteitenkalender ECB
Datum

Activiteit

Plaats

22 / 06 / 2014

Wandeling

Buggenhout

31 / 08 / 2014

Barbeque

Galmaarden

28 / 09 / 2014

Zeehondenwandeling

De Haan

12 / 10 / 2014

Wandeling

Kempen

xx / 11 / 2014

Wandeling

Limburg

xx / 01 / 2015

Wandeling

Kluisbergen

06 - 08 / 03 / 2015

Kynologisch weekeinde

Xhoﬀraix

15 / 03 / 2015

Wandeling + Algemene
Ledenvergadering

Bazel

xx / 04 / 2015

Wandeling

Vossem

xx / 05 / 2015

Wandeling

Essene

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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9

10

11

Met dank aan Laura voor dit
prachtige geschenk !
Zo zijn de honden voor altijd bij
ons.
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Verslag Bazel

Een dag als geen andere.
Het is weer een lekkere jaarlijkse drukte
geweest de voorbije weken. De jaarlijkse
verplichte algemene leden-vergadering
komt er weer aan. Als secretaris iedereen
er attent op maken om de nodige papieren
op te maken en zo vlug mogelijk door te
sturen, om copies te nemen en te
bundelen.
En niet vergeten dat er eerst nog een
ontspannende wandeling op de agenda
staat.
Ondertussen is “Den Duiventoren “ door
velen van ons goed gekend. Velen hebben
op de uitnodiging gereageerd.
We verzamelen ons op de parking. Leuk
dat we al bij aankomst onze keuze mogen
maken, wat we gaan eten na de
wandeling. We zijn toch echte Belgen hé !
Het typisch ritueel van onze honden gaat
weer van start … eerst moeten de
aanwezige teven weer geïnspecteerd
worden door de aanwezige reuen.
En o wee als er ene een boompje of struik
gaat inwijden, dan kunnen de anderen niet

rap genoeg hun geurtje gaan mengen. Als
baasje heb je dan ook binnen de kortste
keren de parking doorkruist. Als na
controle van de aanwezigheidslijst blijkt
dat iedereen aanwezig is gaan we op pad.
Er zijn voor mij enkele nieuwe honden .. nu
even kijken wie er aan het lijntje hangt, om
kennis te maken. Ik weet niet hoe het bij
jullie gaat maar ik (her)ken rapper de hond
dan zijn baasje. Na de kennismaking met
de nieuwelingen, kom ik erachter dat er
puppy’s uit hetzelfde nest komen.
Dat is natuurlijk voor de hondjes en de
baasjes leuk, zo ontstaan nauwe banden.
Onze honden kunnen zich weer naar
hartelust uitleven in de natuur.
Na aankomst in de Duiventoren wordt aan
alle deelnemers gevraagd om mee naar
binnen te gaan. We moeten namelijk
enkele personen in het zonnetje zetten.
Zoals velen al zullen vernomen hebben,
heeft Carl Smeyers zijn voorzitterschap
opgezegd. Na jaren zich ingezet te hebben
voor de Eurasiers ( in Nederland en in
België ), wilt hij minder
verantwoordelijkheid op zich nemen en
13

wat meer tijd vrijmaken voor hun

Al de nodige telefoontjes gedaan, alle

privéleven om hun dromen uit te voeren.

kilometers die jullie met ons hebben

We willen Carl en Karine in het zonnetje

afgelegd !

zetten voor hun jarenlange inzet voor ieder

Dit is nu het moment, Carl en Karine dat

van ons.

we jullie eens in de bloemetjes willen

Ik wil met deze tekst hen bedanken en
denk dat ik dan voor ieder van ons
gesproken heb.

zetten en eens kunnen zeggen hoe we dit
allemaal hebben gewaardeerd.
Carl na 10 jaar in België continu samen te
leven met de eurasierclub, wil je tijd voor

Carl en Karine.
Jullie namen zullen voor altijd in de
toekomst genoemd en herinnerd worden
als zijnde de grondleggers van het
ontstaan van de
“ EURASIERCLUB BELGIË “.
De naam Smeyers heeft geschiedenis
geschreven.
Bij elke grote man staat een sterke vrouw.
Samen hebben jullie het aangedurfd om in
België iets uit de grond te stampen.
Voor ieder van ons stonden jullie klaar om
ons op een sublieme manier bij te

jullie eigen leven.
Wij hopen dat we jullie taken naar waarde
kunnen overnemen en vergeef het ons …
het zal met vallen en opstaan zijn.
Maar we hebben de steun van elkaar.
Carl geniet van jullie vrije tijd en vergeef
het ons als we nog eens op je deur
moeten komen kloppen voor bijstand.
Maar we gunnen het jullie en kunnen enkel
zeggen..
“ BEDANKT … BEDANKT VOOR ALLES !!!
“DU FOND DE MOND COEUR MERCIE …
MERCIE BEAUCOUP !!!

staan,naar onze zoektocht:
“ HOE GERAAK IK AAN EEN EURASIER”.
Geen inzet was jullie te veel om ons aan
een eurasier te helpen.
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Verslag Vossem

9 uur

14h00

Waar blijft baaske?

Jup, baaske heeft het weer gedaan. Die

Normaal is hij al klaar om onze wekelijkse

Gps madam zei bij de afrit van Bertem

“grote” wandeling te starten. Jaja, sinds

“neem de afslag”, maar baaske vlamde

we niet meer naar school gaan doen we

gewoon door, Leuven binnen. Beetje

iedere zondagmorgen samen een autoritje

prutsen met die GPS en weer weg.

en een lange wandeling. Tof hoor, veel

Ik heb onder andere Korbeek-Dijle en

beter dan al dat “zit” – “lig” – “apport” –

Leefdaal kunnen bewonderen vanuit mijne

“zoek” gedoe in school. Maar vandaag zal

koﬀer. Allemaal wel mooi, maar het gaat

het er dus niet van komen, meneer heeft

hier niet vooruit!

blijkbaar geen zin om te gaan wandelen.
Het is Paris – Roubaix op de tv, dat zou
wel eens de reden kunnen zijn.

14h15
Aha, “bestemming bereikt”, we zijn er. Hier

12h30

zijn we verleden jaar ook al een keer

Ola, er komt toch beweging in.

Op de parking zie ik al direct een

En vrouwke steekt ook haar

vertrouwd beeld : de auto van Carl en

wandelschoenen in de auto. Der is iets

Karine. Karine al aan het zwaaien, en Carl

speciaals op til. Ik zal me maar al aan de

in zijn vertrouwde positie : zetel naar

deur zetten, diene tram mag ik zeker niet

beneden en tukske doen.

missen. En voila, ikke in de koﬀer en

Er zijn ook al wat eurasiers. Het lijkt wel

baaske en vrouwke vooraan. Daar gaan

een familiefeestje, bijna allemaal nazaten

we, richting “kweetniewaar”, maar ik ben

van Djentl en Harte. Beetje normaal hé, het

in ieder geval al mee hé.

baasje van Loeka organiseert de

geweest. De ECB wandeling in Vossem.

wandeling. Eerst moeten die mensen
mekaar wel nog handjes schudden en
kuskes geven, pﬀt, en wij maar wachten
15

om te starten. Er is ook een koppel

Ik mag niet vergeten om mijn manieren te

eurasier-kijkers bij. Zij willen wel eens zien

houden, die eurasier-spotters zijn mee hé.

hoe we het in “het echt” doen. En ja, lap,

Maar deze keer is dat niet zo moeilijk,

de vrouwkes moeten ook nog eens

onderweg met wat teefjes (en die ken ik al,

plassen natuurlijk. En dan beslist het

het zijn er van de soort waar ik beter niet

bazineke van Djentl ook nog eens om een

aan kom, ’t zijn nogal hevige, vooral die

beetje op haar hoofd te vallen, wat die

Limburgse dames laten duidelijk weten

mensen allemaal doen om op te vallen, het

waar het op staat) en als enige

is bijna niet te geloven. Resultaat : een gat

concurrentie Loeka. Maar Loeka is heel

in haar hoofd en naar de dokter. Amaai, we

rustig en laat me in de waan dat ik de baas

zijn weer goed bezig hoor. (nota van

ben. Eén keer loopt het een klein beetje

baaske : alles kwam goed met Cilia, het is

mis, maar dan is Carl er nog om ons bij

een taaie hé, maar ze hebben wel een zeer

onze schabbernak te pakken.

mooie wandeling gemist.
14h30
Eindelijk, we zijn vertrokken. We hebben
ons opgesplitst in twee groepen. Een
groep doet de “grote” wandeling onder
begeleiding van Robin, een andere groep
gaat naar het park van Tervuren onder
begeleiding van Robin’s ouders.
Ik ga natuurlijk mee met de “grote”
wandeling. Een klein stukje aan de leiband

Enfin, het is leuk wandelen voor mens en
hond. Hier een plasje, daar ne keer een
vossenhol gaan inspecteren, eens drinken
uit een koeientrog en vooral veel lopen en
Loeka in de gaten houden. Ondertussen
genieten de mensen van het mooie weer,
de mooie streek en van elkanders
gezelschap. We zijn toch echt een goeie
bende hé.
17h00

(dat is een gentle leader voor mij, daar hou

Einde wandeling, we zijn weer aan de

ik niet echt van) en dan kunnen we los. Het

parking. En traditie getrouw gaan we der

is een prachtige streek, je kan je bijna niet

nu éne drinken. Als ik en baasje aankomen

voorstellen dat je hier op een boogscheut

in het cafétje zitten alle andere honden al

van Brussel zit. Maar kijk maar eens op de

rustig bij hun baaske. En dat wordt dus

foto’s op onze eurasier website, je zal zien

ook van mij verwacht.

dat het een ideaal wandelgebied is.

16

Ik beslis dat ik lang genoeg flink ben
geweest en ga dus maar wat grommen en
mij boos maken op Djentl en Loeka.
Baaske verwittigt mij een paar keer, maar
ik ben al over de rooie, dat helpt dus geen

19h30
Thuis! moe en voldaan. Bedankt hé Robin
& Co voor de mooie namiddag en tot op
de volgende wandeling.

bal meer. Resultaat : ik hang weer eens
vast een eindje verwijderd van de groep
(dat is een al even vertrouwd zicht

Eros von der Linde

geworden als Carl in zijne auto). Deze keer
is het niet aan een boom of paal maar aan
een auto. Natuurlijk heb ik nu spijt van mijn
gegrom, ooit zal ik dat toch achterwege

PS. Bekijk de foto’s op ww.eurasier.be.

moeten laten. Al de andere eurasiers doen
dat perfect !
18h00
Wij keren terug naar huis. Sommigen gaan
samen nog wat eten, maar daar kan ik
niets over vertellen, ik was er niet meer
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Een leuke zomer voor u en uw hond
Ieder jaar in de winter verlangen we weer

Hoe ontstaat oververhitting ?

naar die lekkere warme en zonnige zomer.

Oververhitting ontstaat vaak omdat

Maar soms kan warm weer ook problemen

honden opgesloten worden in ruimtes met

met zich meebrengen. Denk maar eens

slechte ventilatie, bijvoorbeeld in een auto.

aan oudere honden of honden die van

Zelfs op een gematigd warme dag kan dit

nature eigenlijk niet zo goed tegen warm

fataal zijn. De temperatuur in een gesloten

weer kunnen. Of honden met

auto staande in de zon kan in minder dan

hartproblemen. Deze honden kunnen het

20 minuten tot boven de 49°C stijgen

flink benauwd hebben met langdurig

terwijl het buiten slechts 24°C is !!! Honden

extreem warm weer. Nog afgezien van

kunnen onder deze omstandigheden

relatief milde ongemakken bij warm weer,

binnen één uur sterven. Grote honden met

kunnen er ook echt gevaarlijke situaties

een korte schedel zijn extra gevoelig.

ontstaan bij warm zomerweer. En vooral in

Vetzucht en een dikke vacht zijn ook

een periode waarin het een aantal weken

risicofactoren. Ook als u stilstaat in de file

achtereen flink warm is.

en u heeft geen airconditioning kan uw

Oververhitting

hond oververhit geraken ! Maar vergeet u
nooit dat een airco alleen niet voldoende
is . De zogenaamde “stralingswarmte” is
echt levensgevaarlijk. Achter het glas
brandt de zon letterlijk op uw huisdier !
De vacht wordt gloeiend heet en die hitte
slaat direct naar binnen in het lichaam van
de hond. Ook kan een oververhitting
tijdens een wandeling op een warme dag
of benauwde dag ontstaan. Een lange

Oververhitting van een huisdier is een
regelmatig voorkomende,
levensgevaarlijke toestand die zeer snel
kan ontstaan bij hogere
omgevingstemperaturen.

wandeling, intensief spelen of werken met
uw hond (terwijl er geen afkoeling in het
water mogelijk is) kan dan aanleiding zijn
tot een oververhitting. Bij extreem warm
weer moet men ook zeer voorzichtig zijn
met het lopen op hete ondergrond (asfalt).
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De hond kan hierbij gemakkelijk zijn

is. De normale lichaamstemperatuur van

gevoelige voetzolen verbranden. Dit zijn

een hond is 38°C tot 39°C. Helaas zijn we

wonden die heel pijnlijk zijn, moeilijk helen

hierna nog niet altijd uit de problemen.

en veel tijd vragen. Bij directe zon, geen

Door de oververhitting kunnen de organen

wind en lage luchtvochtigheid kun je

ernstig beschadigd zijn. Ernstige gevallen

uitgaan van volgende tabel. Bij 51,6°C is

van oververhitting moeten na het afkoelen

de huid verschroeid binnen 60 seconden,

daarom opgenomen worden op de

bij 55°C kun je binnen 5 minuten een eitje

opnameafdeling. Deze dieren worden ter

bakken.

ondersteuning aan het infuus gelegd en

* Buitentemperatuur: 25°C = asfalt

worden verder behandeld. De prognose is

temperatuur van 51,6°C

afhankelijk van de schade die de organen

* Buitentemperatuur: 30°C = asfalt

geleden hebben. Het lichaam kan ernstig

temperatuur van 57,2°C

in de problemen komen door al de

* Buitentemperatuur: 30,5°C = asfalt

weefselschade. Ondanks een intensieve

temperatuur van 61,7°C

behandeling kunnen dieren alsnog op een

Wat zijn de symptomen ?
De verschijnselen die u kunt zien bij een
oververhitte hond zijn erg hijgen, braken,
diarree, sloomheid, gaan liggen tijdens de
wandeling, slingerend lopen en het krijgen
van een blauwe tong (soms erg lastig te
zien bij de Eurasiers). De dieren kunnen in

later tijdstip overlijden.
Blauwalgen in zwemwater
Blauwalgen of blauwwieren zijn eigenlijk
bacteriën die eruit zien als wier. Als ze gaaf
zijn hebben de meeste blauwalgen een
blauwgroene kleur, enkele zijn roodbruin.

shock en uiteindelijk in coma raken.
De rectale temperatuur is gestegen naar
41°c tot 43°C.
Wat kunnen we eraan doen ?
Een oververhitte hond is een spoedgeval.
De behandeling van de hond bestaat uit
het afkoelen met koel (maar geen ijskoud)
water bij voorkeur in een bad totdat de
lichaamstemperatuur weer bijna normaal

Voorkomen en risico ?
Blauwalgen kunnen bij warm weer in het
water ontstaan. Ze komen vooral voor in
28

zoet, stilstaand water van vijvers, maar

honden kunnen de verschijnselen erger

ook in zwemplassen. Drijvend aan het

zijn, in ernstige gevallen kunnen zij zelfs na

wateroppervlak vormen ze een laag die op

een halve dag overlijden. Belangrijk is het

olie lijkt. Als de laag dikker wordt en de

volgende: laat uw dier niet zwemmen in

algen minder ruimte hebben, gaan ze

stilstaande wateren. Heeft uw hond toch in

afsterven. Blauwalg vormt dan een

verdacht water gezwommen raak dan niet

groenachtige, stinkende brij. Bij het

in paniek maar hou uw dier goed in de

afsterven produceert blauwalg giftige

gaten. Het heeft geen zin om de dieren te

stoﬀen, die schadelijk kunnen zijn voor

laten braken. Ook bijvoorbeeld “Norit”

mens en dier. Deze komen altijd via de

helpt niet. Wanneer het dier toch snel ziek

mond het lichaam binnen, van blootstelling

wordt raadpleeg dan uw dierenarts. Helaas

via de huid is geen sprake.

kan ook de dierenarts niet alles oplossen.

Gezondheidseﬀecten ?
Vanwege de productie van giftige stoﬀen is
blauwalg schadelijk voor de gezondheid.
Gezondheidseﬀecten komen het meeste
voor bij kleine kinderen, omdat deze
tijdens het zwemmen veel water binnen
krijgen. Hetzelfde geldt voor onze honden.
De verschijnselen van blauwalg vergiftiging
bij mensen wordt zichtbaar twaalf uur
nadat er gezwommen is.

Zieke dieren worden aan het infuus gelegd
en kunnen slechts symptomatisch
ondersteund worden, dus: om problemen
te voorkomen adviseren wij u sterk om
dieren niet in stilstaand water te laten
zwemmen of drinken. Laat u uw hond toch
zwemmen, let dan op de olieachtige
materie op het wateroppervlak.
Botulisme
Botulisme is een ziekte, veroorzaakt door

Symptomen ?

het opnemen van neurotoxines van de

De symptomen van blauwalg vergiftiging

bacterie Clostridium botulinum. Elke

zijn nogal uiteenlopend: hoofdpijn,

(warme) zomer zien we deze ziekte bij

huiduitslag op armen en benen,

wilde (water)vogels, zeker als het een

maagkramp, misselijkheid, braken, diarree,

warme zomer betreft. De ideale

koorts, een pijnlijke of rode keel, oorpijn,

omstandigheden voor aanmaak van het

lopende neus of gezwollen lippen. De

gif door de bacterie is namelijk een

verschijnselen houden ongeveer vijf dagen

watertemperatuur tussen de 20 en 25°C.

aan en verdwijnen dan vanzelf. Bij de

in combinatie met een eiwitrijke en
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zuurstofarme omgeving.

bijvoorbeeld uit besmette dierlijke resten

Dit zorgt dat elk ondiep, stilstaand water in

zoals kadavers van vissen of dode

de zomer een potentiële infectiebron

soortgenoten. Zodra er dode vogels of

vormt. Het botulisme gif blokkeert het

vissen in het water liggen is er een
exponentiële groei van de bacterie.
Deze bacterie gaat neurtoxines
produceren dat in het water terecht komt.
Honden kunnen de ziekte krijgen tijdens
het zwemmen in of drinken van besmet
water. Daarnaast kunnen honden besmet
worden door het eten van besmette
kadavers. Er wordt onderscheid gemaakt
in verschillende types botulisme toxines.
Niet elke diersoort is gevoelig voor

contact tussen de zenuwen en de spieren

hetzelfde type. Bij de hond gaat het

met verlammingen tot gevolg.

voornamelijk om het type C neurotoxine.

Deze verlammingen kunnen enkel het
maagdarmstelsel treﬀen maar ook het

Klinisch beeld?

hele lichaam verlammen. De meeste

Tussen de 3 en de 7 dagen na het

vormen van botulisme ontstaan door het

inslikken van de toxines beginnen de

opnemen van het neurotoxine door de

symptomen van de ziekte. Soms zijn er

hond, bij andere diersoorten zijn gevallen

geen symptomen, maar sterven de dieren

beschreven waarbij de bacterie zich in het

zonder eerst ziek te worden. Vaker zien

dier vermenigvuldigde en daar toxines

we bij honden eerst maagdarm problemen

vormde. Bij de hond is dit nog niet

ontstaan zoals braken, misselijkheid en

gedocumenteerd.

diarree. Daarnaast zien we een stijve gang,

Hier spreekt men dus beter van een

zwakte in de spieren en hierdoor

voedselvergiftiging dan van een infectie.

verminderde reflexen. Vaak wil of kan het
dier niet meer eten en drinken. In ernstige

Besmetting ?

gevallen zal het toxine alle spieren

Watervogels besmetten zich bij het zoeken

uiteindelijk verlammen en treedt sterfte op

naar voedsel. Bij het eten van voedsel

door ademstilstand.

krijgen ze sporen van de bacterie binnen,
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Diagnose ?

zijn verschillende typen botulisme toxines,

De diagnose botulisme is lastig te stellen.

type A t/m F. Ze zijn niet allemaal even

In principe moet elk dier met progressieve

gevaarlijk. Voor de mens zijn de typen A,B

zenuwverschijnselen zoals zwakte van de

en E gevaarlijk, voor andere zoogdieren

ledematen, kauw-en slikproblemen

vooral de types C en D. Bij de hond wordt

verdacht worden. Het is belangrijk na te

vooral type C geassocieerd met de ziekte.

gaan of het verdachte dier gezwommen in

Dit type toxine is vreemd genoeg

of gedronken heeft van stilstaand water, of

ongevaarlijk voor de mens.

eventueel gegeten kan hebben van

De ziekte komt vooral voor in de zomer

kadavers. Als het mogelijk is kan een

(hoge temperaturen) en wordt vooral

staaltje van het water of een stukje van het

gezien wanneer er zich dode dieren in

kadaver opgestuurd worden om te

water bevinden. Zoals eerder gesteld is de

onderzoeken op aanwezigheid van

ziekte niet goed te genezen. Dit betekent

botulisme toxines. Ook kan het bloed, de

dat het gezegde “voorkomen is beter dan

ontlasting of braaksel onderzocht worden

genezen” bij botulisme zeker opgaat.

op aanwezigheid van toxines.

Het is verstandig uw dieren in de zomer,

Behandeling ?
Er is geen specifiek tegengif voor
botulisme.Behandeling is dan ook niet
echt mogelijk. Het enige dat gedaan kan
worden is de patiënt ondersteunen tot het

met name op warme dagen, niet te laten
zwemmen in ondiep stilstaand water. Met
name wanneer er zich dode dieren in het
water bevinden is het risico op botulisme
aanwezig.

toxine uit het lichaam is verdwenen.

Pas ook op met pas bemeste velden !!!

Mogelijk is infuus nodig en sondevoeding.

Er zijn verhalen bekend van honden die

Als de hond niet te erg aangetast is kan

langs een bemest veld liepen te snuﬀelen

spontane genezing optreden. Matig

of te likken en die ook botulisme

aangetaste patiënten kunnen overleven

opliepen !! Hou uw honden in de buurt van

mits voldoende intensieve zorg.

bemeste velden aan de lijn !!

Als er te zware verlammingen optreden zal
het dier sterven aan de gevolgen hiervan.
Voorkomen ?
De ziekte komt in de hele wereld voor. Er
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Maden
Maden zijn larven van (blauwe) vliegen die
normaliter kadavers opeten.

materiaalweefsel. Ze vreten zich in rap
tempo door de huid naar binnen en
kunnen zo grote vieze wonden
veroorzaken. Het dier zal door de pijn, de
ontsteking en het afsterven van weefsel
zich snel ziek gaan voelen. Vooral kleinere
dieren kunnen vrij snel in shock raken en
uiteindelijk zelfs dood gaan.
Behandeling ?

In warme zomers zijn er meer van dit soort
vliegen en dan komt het nogal eens voor
dat onze levende huisdieren er het
slachtoﬀer van worden. Hoe minder een
dier beweegt, hoe groter het risico dat een
vlieg de kans krijgt om eitjes te leggen in
de vacht van het dier. Dus bijvoorbeeld de

De behandeling bestaat uit het

oudere hond die zich vanwege de warmte

schoonmaken van de wond, het bestrijden

nauwelijks beweegt overdag. Ontstoken

van de maden (dit kan bijvoorbeeld door

wonden, ontlasting of (vaginale) uitvloeiing

wassen met antiparasitaire shampoo, maar

in de vacht maken het nog aantrekkelijker

ook door middel van een injectie met

voor vliegen om eitjes te leggen. Let dus

Ivermectine) en het behandelen van de

goed op met wonden of bij honden met

ontsteking met behulp van pijnstillers en

diarree of uitvloeiing (loopsheid of na het

antibiotica. Verder is het natuurlijk zaak om

werpen van een nestje pups), waarbij

de oorsprong van het probleem (klitten,

viezigheid in de vacht blijft hangen.

diarree, ontstekingen aan de huid) aan te

De vliegeneitjes komen binnen 1 à 2 dagen

pakken. Borstel uw hond regelmatig en

uit en worden dan larfjes (maden).

controleer de huid op open plekken en

Deze maden voeden zich met dierlijk

ontstekingen.
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Zorg in de zomermaanden voor een frisse

door de eencellig parasiet (protozo)

goed uitgekamde en (eventueel) gewassen

Leishmania Donovani.

vacht. Teven die een nestje geworpen

Deze parasiet wordt overgebracht door de

hebben, dienen dagelijks lokaal (broek, en

zandvlieg, die voorkomt in landen rond de

het haar rond de vulva) gewassen te

Middellandse Zee. De parasiet nestelt zich

worden ! Knip eventueel het haar rondom

in de rode bloedcellen van de hond en

de vulva kort. Wees alert op vieze luchtjes

richt deze te gronde. De zandvlieg die de

bij huisdieren, die zijn vaak een teken aan

Leishmania protozo bevat, houdt zich

de wand !!

overdag verscholen, maar rond

Zandvliegen
Hoe herkennen we een zandvlieg?
Een zandvlieg is een kleine harige mug
(2,5-3mm). Doordat ze niet zoemt, is ze
des te verraderlijker. De zandvlieg is vooral
's avonds en tijdens de nacht actief.

zonsondergang komen zij te voorschijn.
De hond wordt gebeten en de Leishmania
komt in het bloed van de hond terecht.
Alle honden in het Middellandse
Zeegebied worden vroeg in hun leven door
de zandvlieg gestoken en zullen
afweerstoﬀen bij zich dragen.

Waar komen zandvliegen voor?
In alle mediterrane landen: Portugal,
Spanje, Frankrijk, Italië, Malta,
Griekenland, Turkije, Libië, Tunesië,
Algerije en Marokko.
De kans dat uw hond wordt gebeten is
groot.
Een goede raad: neem uw voorzorgen !
Zandvliegen leven zowel in de vrije natuur

De zandvlieg komt nog niet in Nederland

als in woonkernen. De zandvlieg is actiever

en Belgie voor. Echter, gezien de toename

in en bij waterrijke gebieden, ze hebben

van vroeger (sub)tropische aandoeningen

water nodig om te overleven.

zoals hartworm en Babesiose, is het zeer
waarschijnlijk dat dat niet al te lang op zich

Wat is Leishmaniasis ?

zal laten wachten.

Leishmania bij de hond wordt veroorzaakt
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Symptomen ?

zijn door de parasiet en het stadium van

Het probleem van de aandoening is dat

de ziekte, kunnen er verschillende

het ziektebeeld en het verloop van hond

ziekteverschijnselen optreden:

tot hond zeer kan verschillen. Sommige
honden krijgen de ziekte heel kort na de

Algehele toestand van de hond:

infectie, bij anderen is het hun hele leven

*Geleidelijke toenemende lusteloosheid

aanwezig, zonder ooit klachten te hebben.

*Gewichtsverlies ondanks dat hij goed eet

De parasiet kan zich inkapselen in milt

of zelfs veel meer eten krijgt.

en lever, maar ook in beenmerg en/of

*Bewegingsproblemen-gewrichtsklachten.

lymfeklieren. Op zo’n moment is de ziekte

*Koorts

dan ook niet aan te tonen door een test.

*Slaapzucht

Maanden tot jaren later kan de ziekte

*Bloedarmoede (bleke slijmvliezen)

"wakker" worden en gaat de hond pas

*Lymfeklieren vergroot, vooral in hals- en

symptomen vertonen. Of en wanneer de

knieholte

ziekte actief wordt hangt af van de
individuele afweer van de hond. De ziekte

Huidklachten:

kan dan na enkele weken tot jaren (zeven

*Droge schilferige huid en wondjes die

jaar of langer) tot uiting komen. Het treft

slecht/niet genezen

dan vooral honden met een zeer laag

*Kale plekken: oren, de neus/rond de ogen

immuunsysteem. Ook al is de hond getest
en negatief bevonden is, wil dat niet
zeggen dat de hond niet jaren later - tot 7
jaar - alsnog de ziekte kan krijgen.
Wat zijn de symptomen van een hond met
Leishmania?
Leishmaniose is een van de moeilijkste
ziektes om te herkennen aan de hand van
symptomen omdat het zo'n divers
ziektebeeld kan hebben. Bovendien kan
de hond drager zijn (positief) zonder ooit
ziek te worden.

+ symmetrische kaalheid op lichaam en/of

Afhankelijk van de organen die aangetast

hoofd
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*Roze ooglidranden en-of rond de neus en

product deltamethrine. Het voordeel van

kale plekjes achterop de oren

de protectorband is dat hij 5 tot 6

*Korsten en kloven aan neusspiegel en

maanden werkt zowel tegen teken die er in

voetzooltjes en zweren op de huid en in de

overvloed zijn in België als tegen

slijmvliezen

zandvliegen en hartworm muggen. Bij

*Rode geïrriteerde huid / blauwe plekken.

langharige honden is deze band echter
lastig in gebruik.

Bloed:
*Totaal eiwitten: vrijwel altijd verhoogd

Advies:

*Albuminegehalte: vaak verlaagd

Behandeling van Leishmania kan duur en

*Hematocriet waarde: vaak verlaagd

langdurig zijn. Preventie tegen zandvliegen

*Leukocyten: meestal normaal

is dus heel belangrijk.

*Nierinsuﬃciëntie (grootste doodsoorzaak

Als u vermoedt dat uw hond Leishmaniasis

van Leishmaniose)

heeft, ga langs uw dierenarts zodat deze

*Leverschade

een bloed- of weefseltest kan doen.
In principe is de hond goed te behandelen,

Overige:

mits tijdig ontdekt.

*Droge neus / neusbloedingen/
*Chronische oogontstekingen

Meer feiten over Leishmania:

*Diarree, soms constant en soms

Leishmaniasis is - zover bekend - niet

wisselend

overdraagbaar op mensen.

*Afwijkingen aan de nagels, snelgroeiend
of erg dik/hard

Personen met een verlaagd
immuunsysteem - zoals HIV patiënten -

Hoe kunt u uw hond beschermen tegen

hebben wel een verhoogd risico om zelf

zandvliegen?

Leishmaniasis te ontwikkelen als ze

Vraag uw dierenarts voor u op reis vertrekt

gestoken zijn door een zandvlieg in de

om een eﬀectieve bescherming tegen

risicogebieden.

zandvliegen. Er bestaan nog geen vaccins.

Onderzoek heeft aangetoond dat vlooien

In België zijn er 2 producten geregistreerd

en teken de ziekte niet over kunnen

tegen zandvliegen: een spot-on met als

brengen. In diverse landen in Europa zijn

actief product permenthrine en een

honden met Leishmaniasis die met andere

protectorband "Scalibor" met als actief

honden samenleven, waarbij géén van de
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andere honden de ziekte heeft ontwikkeld.

regelmatige testen. Zowel op de parasiet

Als een hond in een stabiele, rustige

als de functies van de organen.

omgeving verblijft en zich prettig voelt,

Zeer belangrijk is en blijft een vroegtijdige

zodat het afweersysteem goed kan

diagnose.

functioneren, gaat het in de meeste
gevallen met behulp van de medicatie erg
goed.
Na een gecombineerde behandeling duurt
het veel langer voordat de ziekte
terugkomt en is het zelfs mogelijk dat de
ziekte niet meer terugkomt.
Het is vrijwel onmogelijk om de parasiet
volledig weg te krijgen, na behandeling
zullen veruit de meeste honden drager
blijven.

Stress verlaagt de weerstand van de hond

Bij een juiste behandeling en tijdige

waardoor de Leishmania wakker kan

onderkenning van de symptomen kan een

worden. Probeer dit te voorkomen, geef de

hond met Leishmaniose goed gezond oud

hond een stabiele, rustige omgeving.

worden.
Het gebruik van cortisonen (zoals
Leishmaniose hoeft niet te betekenen dat

prednison) vermindert de natuurlijke

je hond hieraan overlijdt of zelfs maar

weerstand van de hond waardoor de

zichtbaar ziek hoeft te zijn.

ziekte kan terug keren. Probeer daarom

Er zijn honden die aan Leishmaniose

het gebruik te voorkomen. Gebruik het

overlijden, maar veelal gaat het dan om

alleen kortdurend of als het echt niet

honden waarbij de behandeling laat is

anders kan.

ingezet of om honden met daarbij
bijvoorbeeld een Ehrlichia besmetting.

Narcose kan de weerstand eveneens
ernstig verlagen. Laat dat alleen doen als

De ziekte is en blijft wel een

de hond weer stabiel is of als het echt niet

sluipmoordenaar. Het is een ziekte die in

anders kan.

de gaten moet worden gehouden met
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Insectenbeten

kopen. Toch is dit niet zo’n goed idee,
zeker als het bovendien nog eens warm is
buiten. IJs heeft hetzelfde eﬀect op je
hond als sneeuw in de winter. Door de
koude kan je hond een maagdraaiing
krijgen en dat kan wel eens fataal aflopen.
Ook ijskoud water en ijsblokjes zijn niet zo
een goed idee.

Vooral pups maar ook volwassen honden
vinden het erg leuk om naar alles te
happen wat voor hun neus langs vliegt.
Hierdoor komt het vaak voor dat de hond
gestoken wordt. Koude compressen
aanleggen kan veel problemen voorkomen,
maar als hij in zijn mond of keel gestoken
wordt is het raadzaam om naar de
dierenarts te gaan om verstikking te

Feest en barbeque

voorkomen. Zorg dat u steeds een

Eindelijk zomer !

kinderaspirine bij de hand hebt. Dit kan

Tijd voor een feestje en een barbeque.

helpen om u wat extra tijd te geven om

Ook hier kan je je hond beter van

tijdig bij de dierenarts te geraken, de

weghouden. Ten eerste is er gevaar op

aspirine zorgt ervoor dat de zwelling

verbranding voor je hond. Zeker als er

langzamer gaat.

meer dan één hond is, wordt er al eens

IJsjes eten
De zomer is synoniem voor het eten van
ijsjes. En ook de hond lust hier wel pap
van. Sommige hondeneigenaren gaan zelfs
zo ver dat ze voor hun hond een extra ijsje

gestoeid. Een tikje tegen de barbeque is
snel gebeurd en de gevolgen zijn
catastrofaal. Verder kan je hond ook al wel
eens getrakteerd worden op restjes door
de gasten. Nefast voor zijn
maag-darmstelsel. Tenslotte is er ook het
lawaai en de drukte.
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Bronvermelding:
Hart voor dieren & Medisch handboek.
Dierenkliniek Causus.

HAVE A NICE AND SAFE SUMMER !!!

Ook hier is je viervoeter niet erg gek op.
Heb je dus een groot feest, hou je hond
steeds in het oog, kan dit niet zet hem dan
op een stille plek met een extra hapje en
een flinke bak water.
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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
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6

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 September 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 !!

HULP !!!!!!
Stuur aub nieuwe foto’s door van de

Zien jullie dit zitten, dan graag een mailtje
naar: karine.smeyers@eurasier.be

vakantie, alledaagse foto’s, grappige
foto’s, wees trots op uw hond en laat hem
als een echte ster in de Eurazine poseren !!

Alvast erg bedankt voor jullie hulp en
bereidwilligheid.
Karine
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Blijde gebeurtenis
Andreas, welkom in de roedel !

Op 29 mei vroeg in de morgen nog voor
het daglicht doorbrak en tegen hun
gewoontes in, waren de baasjes al vroeg
op. Emily zag er wat bleekjes, ging snel
douchen en baasje Bram, repte zich om
een dweil. Nadat hij de boven gedweild
had en Emily zich gedoucht had, namen ze
de 2 reistassen mee en haastten ze zich in
de auto om vervolgens zonder Izzy en
Edita mee te nemen, weg te rijden.
’s Avonds laat kwam baasje Bram alleen
thuis. Vreemd… Gebeurt zelden of nooit.
Niettegenstaande nam hij Edita en Izzy

Al een tijdje hadden Izzy en Edita in de
gaten dat er iets aan het veranderen was.
Wandelingen met hun vrouwtje, Emily,
werden wat korter. Ze ging wat trager en
vreemd gaan lopen. Maar bovenal, haar
buik begon buitengewone proporties aan
te nemen. Izzy en Edita merkten dat hun
vrouwtje de laatste weken wat korter van
stof werd toen ze beide weer eens aan het
ravotten waren binnenshuis. Ze klaagde
vaak over pijn die ze overal had.
Baasje Bram kreeg het soms hard te
verduren, arme stakker. Ook stonden er al
dagen 2 valiezen klaar. Gingen Izzy en
Edita terug op reis ? Spannend !
Er stond iets te gebeuren, dat was
zeker…

toch nog mee op wandeling.
Hij rook naar een geur die de honden niet
kenden. Izzy en Edita snuﬀelden eerst wat,
maar het wandelen was toch interessanter.
4 dagen na elkaar kwam hij alleen thuis.
Edita begon zich ongemakkelijk te voelen
en minder te eten. Waar is het vrouwtje
naartoe? Bij wie moet ik mijn aaitjes
komen halen. Op wie moet ik letten in de
keuken? Izzy maakte zich minder zorgen.
Komt wel goed dacht hij waarschijnlijk,
zolang baasje maar blijft aaien en
wandelen met mij. Wel had Bram al hier en
daar al veel te kleine kledij naar huis
meegenomen van god weet waar.
Kledij die daarenboven nog vreemd rook
ook. Izzy en Edita hadden deze
nieuwigheden uiteraard al eens uitvoerig
besnuﬀeld, maar hadden nog geen idee
wat hun te wachten stond.
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Op maandag 2 juni was Bram minder lang

de naam, hij komt bij ons wonen”, zeiden

weg dan de vorige dagen. Zoals altijd

ze. Izzy en Edita keken en snuﬀelden even

hoorden we de auto al van ver komen.

en zagen dat het goed was. Ok dan !

De twee natte neuzen stonden zoals

Welkom ! Ondertussen gaat het leven

steeds paraat om hem te begroeten.

terug zijn gangetje. Emily is momenteel

De 2 honden hoorden ook dat Emily terug

altijd thuis. Fijn zo ! Baasje Bram is sinds

mee was. Hysterie alom dus, eindelijk.

woensdag halve dagen gaan werken en

Na 4 eenzame dagen was ze terug.

komt dan in de namiddag thuis… ook fijn

De baasjes deden er wat langer over om

zo ! Andreas hoort er ondertussen ook bij.

binnen te komen. Eerst werden de honden

Edita is nog steeds haar eigenzinnige ikke

uitvoerig begroet door Emily. Maar waar

en wacht nog even af, maar hier en daar

zat Bram ? Normaal komt hij ons eerst

een schuchter likje en nieuwsgierige

begroeten en binnenlaten. Wat spookt hij

bezoekjes kunnen er al zeker af.

uit. Izzy en Edita konden hem wel horen in

Als die kleine dan al eens zijn keel durft

de gang. Hij had iets bij dat rook naar iets

open trekken, is Edita er als de kippen bij

wat ze de afgelopen dagen al eerder

om te controleren of alles in orde is.

hadden opgepikt. De hondjes verdrongen

Izzy houdt vooral goed in het oog dat het

zich dolenthousiast aan de deur. Wat het

vele bezoek en de baasjes hem zeker niet

ook was, hoofdzaak was dat Bram terug

vergeten. Izzy is een ster en sterren moet

thuis was en die moest zoals elke dag

schitteren, dat kan enkel met een attent

uitvoerig begroet worden. Na de

publiek. Die kleine Andreas durft al wel

begroeting van Bram, was het tijd om die

eens een schijnwerper afnemen maar dat

welriekende draagmand die hij bij zich

laat hij niet aan zijn hart komen. Door nog

had, eens te onderzoeken.

meer en beter zijn kunstjes te etaleren,

Wat zat daar allemaal in ? Het rook

krijgt Izzy dan toch de aandacht die hij

alleszins lekker. Baasje liet de draagmand

verdient ! Zijn ster blijft schitteren, ook met

zakken. Izzy kon als eerste eens snuﬀelen

de komst van Andreas.

in de mand. Daarna kwam ook Edita aan

Kortom, kleine Andreas hoort er na een

de beurt. Wat zich in die mand bevond zag

week al volledig bij in de roedel. Baasjes

eruit als een mini-mens. Het wezentje

zien er gelukkig en fier uit en als de

sliep. De baasjes haalden het minimensje

baasjes dat zijn, dan zijn Edita en Izzy dat

uit de draagmand en toonden hem

ook…

voorzichtig aan Izzy en Edita. “Andreas is
47

Vanuit de ECB wensen we de kersverse

Afscheid

ouders Emily en Bram van harte proficiat
met hun prachtige zoon Andreas.

Basha vom Dütekamp

Andreas is geboren op 29 mei 2014,

( 07/11/2002 - 03/06/2014 )

hij woog 4,3 kg en was 53 cm groot.
Welkom op deze wereld !

Vandaag is onze Basha von Dütekamp
gestorven.
Basha had al een tijdje problemen met
eten. Het bleek maagkanker te zijn.

Nieuwe leden
Sven Neven
Tatiana Vanmuysen

Vorige week zijn we nog een weekje op
vakantie geweest met Basha en
Paquita, Het was een leuke, maar
bezorgde week. we hebben 11,5 jaar van
Basha mogen genieten. Nu zullen we
verder moeten zonder Basha. Ook voor
Paquita zal het moeilijk zijn. Basha was
haar grote voorbeeld. Ze is nog nooit
zonder Basha geweest.
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7 Foto’s

Lexie Van Mammoutsdale

Bjordi von der Wuppertatzen

Haska van de Rincaburcht
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Aicko von Hexenbrunnen

Aik von der Kloster Lehnin
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Kaikoo Von Kurfüstendamm

Edita Kieristinga en Izzy
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8

Tentoonstellingen

53

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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Baikie von Blausteinsee (R)
Arco von Averbruch (L)
Phoenix Project Part II (B)
Alexa von Rosenzauber (O)

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
lv

