Eurazine

Eurasier Club België
Jaargang 10
editie 3/2014

1

Info

Inhoudsopgave
2

Inhoudsopgave

3

Bestuursgegevens

4

Advertenties Eurazine / Lidgelden ECB

5

Woord van de Voorzitter

7

Aktiviteitenkalender

9

Fotoverslag Buggenhout

11

Verslag BBQ en feestjaar

14

Het verhaal van Aquila

17

Cartoons

19

Medisch: Hondentaal

26

Eurasier-shop

31

Berichten voor de leden

35

Igor en de teek

43

Tentoonstellingskalender België en buitenland

Sluitingsdata kopie Clubblad
Wilt u tekst en/of foto’s insturen, hou dan rekening met de volgende data:

Editie

verschijnt ongeveer

binnen leveren voor

3 / 2014

september 2014

30 juli 2014

4 / 2014

december 2014

30 oktober 2014

1 / 2015

februari 2015

15 januari 2015

2 / 2015

mei 2015

15 april 2015
De redactie.

Redactie en bestuur aanvaarden geen enkele verantwoording voor
geplaatste stukken van leden en of onjuistheden in advertenties

2

Bestuurs- en commissieleden
Voorzitter

Secretaris + Fok

Dhr Philippe Meiresonne

Mevr Cilia Van de Poel

Baasrodestraat 190

Kerkstraat 55 bus 1

9280 Lebbeke

2340 Vlimmeren

Tel 0475 / 75 14 59

Tel 03 / 309 27 85

philippe@pm-mastering-studio.com

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 + Red. +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
3

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

4

2

Woord van de voorzitter

Beste leden,
Hier zijn we dan weer met een nieuwe editie
van ons Eurazine.
Onze trouwe viervoeters en wijzelf hebben
hopelijk genoten van een leuke vakantie en
zijn weer klaar om het vervolg van het jaar
te hervatten.
Een heugelijke gebeurtenis voor de club is
ons 10-jarig bestaan.

nieuwe logo. Dit is voorzien voor elk gezin
dat lid is. MAAR dat is niet alles…
we hebben ook aan de veiligheid gedacht
en hebben daarom ook voor ieder lid een
veiligheidsjasje voorzien dat we kunnen
gebruiken op onze maandelijkse wandeling.
En dat dát nu de eerstvolgende
zeehondenwandeling is, is natuurlijk leuk
meegenomen.
Onze jaarlijkse BBQ was weer een geslaagd
feest. Het weer was ideaal (niet te warm

Ik heb dit al meermaals vermeld maar nu,

zeker niet te koud) en de gezelligheid was

met onze BBQ, hebben we dat al wat meer

alom troef. Vorig jaar werd ik gevraagd om

in de verf gezet.

tijdelijk voorzitter te zijn. Dit jaar hield ik mijn
hart vast of er een volgende vraag zou

De aanwezige leden hebben alvast een

volgen, maar gelukkig …. .

verrassingscadeau meegekregen naar huis.
Onze andere leden die niet aanwezig
konden zijn kunnen hun cadeau nog krijgen
op één van onze wandelingen.

Ik wens hierbij mijn medebestuurders
hartelijk te bedanken voor hun oneindige

Het cadeau bestaat uit 6 met E.C.B

inzet voor dit evenement.

bedrukte glazen (longdrink-type) en een

En dank hun natuurlijk ook alvast voor hun

karaf van 1L eveneens bedrukt met het

harde werk de komende maanden.
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Hebben jullie zin om ook mee in het
bestuur te stappen, dan kan je ons steeds
contacteren.
Wij kunnen altijd extra handen gebruiken !
Ook wil ik jullie nogmaals vragen om
weetjes, artikels en foto’s te blijven
opsturen zodat we ook in ons volgende
blad interessante artikels kunnen
publiceren.

Ik hoop jullie allen te zien op één van onze
volgende wandelingen.

Tot binnenkort.
Uw voorzitter,
Philippe Meiresonne
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Activiteiten

Aktiviteitenkalender ECB
Datum

Activiteit

Plaats

12 / 10 / 2014

Wandeling

Kempen

02 / 11 / 2014

Wandeling

Limburg

ZATERDAG !!!!
17 / 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

xx / 06 / 2015

Wandeling

Buggenhout

30 / 08 / 2015

BBQ

Galmaarden

27 / 09 / 2015

Zeehondenwandeling

De Haan

Website

www.Eurasier.be

Heeft iemand nog ideeën of voelt hij/zij zich geroepen om
een leuke hondenactiviteit te organiseren, geef een seintje.
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Fotoverslag Buggenhout
Jammer genoeg zijn er tijdens de wandeling in Buggenhout erg weinig foto’s genomen.
Ik kan dus niets anders doen dan de paar die we gekregen hebben te plaatsen.
Erg bedankt om me die door te sturen !
Hopelijk denkt iedereen op de volgende activiteiten eraan om de fototoestellen mee te nemen
en te laten knallen !!!!

9

Op onze site kunt u genieten van meer waterplezier !!
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Verslag BBQ en feestjaar

Onze leden die regelmatig een activiteit

dat,alleen ervoor zorgen dat we die dag

bijwonen zullen al gehoord hebben dat er

niets thuis vergeten, want terug rijden is

dit jaar iets te vieren is.

GEEN optie, ( voor ons 1 ½ u rijden).

10 Jaar geleden hebben enkele mensen

Anneleen en Joris ontpoppen zich als

het gedurfd om in België iets op te starten

echte kampeerders en ontfermen zich over

namelijk de eurasier club België.

de tenten. Iedereen stort zich op zijn

Dus alle reden om te feesten!
Met het bestuur hebben we ook al lang op
voorhand nagedacht, met wat kunnen we
onze mensen een pleziertje doen? Een
mooie gelegenheid tot feesten is tijdens de
BBQ dachten we zo. Het lijkt allemaal
simpel, maar toch dient het allemaal goed
voorbereid te worden. En gelukkig hebben
we de nodige mensen die mee hun
handen uit de mouwen willen steken.
Met het weer in België weet je maar nooit.
Dus toch maar een tentje bijkopen zodat
iedereen droog blijft. Zoals afgesproken
zorgt den ene voor dit en de andere voor

taken. Als de leden toekomen, worden ze
ontvangen door Philippe de nieuwe
voorzitter en krijgen zij een omslag waar
o.a. een bon in zit voor het geschenken
pakket. Met deze mededeling wilde
iedereen natuurlijk onmiddellijk zien wat
dit pakket was, zo zijn we hé.
Bedrukte glazen + karaf met het logo van
de E.C.B. en een bedrukt veiligheidsvest.
We ( het bestuur ) dachten dat dit wel een
fijn aandenken zou zijn.
Het vestje kunnen we misschien aandoen
als we in groep erop uit trekken. Ze zullen
ons zien komen, die van de E.C.B.
De fantastische ligging van het terrein
zorgt ervoor dat wij onze hondjes met alle
ruimte die ze hebben kunnen zien spelen –
toestellen beklimmen – dollen met de
teefjes achter de struiken - een snauwke
hier en daar … en wij eigenaars zien dat ze
zich amuseren en dat het goed is.
Roept daar nu iemand “ TIJD VOOR DE
FOTO’S “. Nog iets leuk tijdens het feestje,
11

er worden door een professionele

Wat een beetje zon kan doen om een dag

fotograaf doorlopend foto’s genomen

te laten slagen. De vroegere puppies zijn

tijdens de BBQ maar ook familiefoto’s .

onder tussen volwassen geworden,

De hond in positie, maar ook enkele
familiefoto’s. Want zeg nu zelf, als je thuis
foto’s trekt …. WIE STAAT ER NIET OP !!!
juist diegene die de foto neemt.
Dat wilden we nu goed maken, samen op
de foto met onze lieveling.
En zoals ze bij ons in de streek, de

nieuwe zijn in de plaats gekomen. EN het
zijn er crème kleurige, voor velen
misschien de eerste die ze zo zien. Maar
welke kleur die puppies ook hebben, ons
hart gaat er van smelten.
Wat is het een gezellige boel, eten –
drinken – een babbeltje doen – dollen met
onze hond OF die van iemand anders.

Kempen, zeggen .. het geluk is voor de
varkens. Het weer in Galmaarden kon die
dag niet beter zijn.
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En zoals op ieder feest sluiten we het eten

Er worden afspraken gemaakt voor de

af met een FEESTGEBAK en een tasje

volgende activiteit. Kusje hier - kusje daar

koﬃe of thee. Mens – mens, wat is er goed

en zwaai zwaai .

gegeten van het gebak . Vele schrokken
dat de tijd nu ook niet is blijven stilstaan en
moesten met spijt hun biezen pakken,
want morgen is het de eerste schooldag.
Gelukkig waren er nog de nodige mannen
overgebleven die de tenten mee wilden
opplooien . Zo was dit zaakje ook vlug
geklaard. Wij hebben er van genoten en
als ik de aanwezigen tijdens de dag zag,

Djentl zijn kopke is niet te zien tijdens de
lange rit, die ligt alles al te verwerken zoals
altijd moe en voldaan.
Als iedereen af en toe zijn kopje eens laat
zien op een activiteit blijven we een leuke
bende.
Cilia , Jack met Djentl

dacht ik … Wat hebben ze er lol in.
Ondertussen zijn we een beetje familie
geworden toch ?
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Het verhaal van Aquila

Noorse Eurasier geëmigreerd naar Belgie
Wat vooraf ging aan de komst van Aquila:
In feite begint het verhaal van Aquila bij het
overlijden van Fleur, onze Cocker Spaniël.
Fleur was ongeveer 10 jaar toen we
borsttumoren bij haar ontdekten. Na een
geslaagde operatie kon Fleur weer lange
wandelingen maken. Maar na 2 jaar
werden er opnieuw verschillende knobbels
ontdekt en zou ze aan beide klierkanten
links en rechts een operatie moeten
ondergaan om alle knobbels te
verwijderen. Aangezien ze al op leeftijd
was, niet meer zo goed zag, dover werd –
of was het Oost-Indisch doof? – en we
haar deze twee zware operaties niet wilden
aandoen, besloten we Fleur te laten
inslapen. Een overwogen beslissing die
nadien een nare leegte in het gezin als
gevolg had. Dat was september 2013.

De komst van Thor in november 2013
bracht weer nieuw leven in de brouwerij.
Iedereen genoot van zijn aanwezigheid,
zijn rustige, geduldige aard en zijn super
zachte vacht. Thor, een Amerikaanse Akita,
ging overal met ons mee naartoe, naar
(zang)repetities – een andere hobby van
me -, naar winkelcentra, treinen kijken, op
visite, naar concerten, voorlezen op de
school, en zo. Een goede socialisatie
vonden we erg belangrijk.
Ging,… ja, we hadden nooit gedacht dat
een jonge hond, zo snel van ons heen zou
gaan. Begin febr. 2014 hebben we Thor
moeten laten inslapen. De nieuwsgierige
aard, het zelfstandige karakter, de
omstandigheden hebben er voor gezorgd
dat Thor geen lang leven beschoren was.
Opeens werd hij lustelozer, had diarree en
hij verloor wat haren. De tanden
verkleurden wat gelig. Hoe het precies is
gebeurd, weten we nog altijd niet honderd

Dagelijks werd over Fleur gesproken en

procent zeker, maar Thor heeft een

vooral het gemis van haar gezelligheid.

vergiftiging gehad. Laboratoriumonderzoek

Ook de kater Klaas was niet meer in zijn

op een van de bloedafnames deed sterk

doen en liep wekenlang zoekend door huis

vermoeden dat Thor ergens koelvloeistof

en tuin naar zijn maatje Fleur.

(voor auto’s) had opgelikt, wat erg lekker
en zoet smaakt. Er is slechts een minimale
14

dosis (enkele likjes) koelvloeistof nodig om

Opeens ging alles razend snel.

de nieren volledig te blokkeren, met alle

In Noorwegen was er misschien een

gevolgen van dien. We hebben Thor

opening voor ons, als wij dat zagen zitten.

proberen te redden, door hem infuus te

Noorwegen, dat is inderdaad best een

geven en medicatie. Na vier dagen

eindje, maar uiteraard moesten we daar

intensive care, moesten we opnieuw een

niet lang over nadenken en binnen enkele

zware beslissing nemen. Het beste was

dagen was een trip naar Noorwegen

om Thor te laten inslapen. Het verlies van

gepland. Ondertussen hielden we contact

Fleur was ook nog niet vergeten.

via Facebook en mail met Anita van Kennel

We hadden een leeg en een machteloos

Shideezhi. Het waren spannende dagen.

gevoel. Bovendien zaten we terug zonder

We konden de pup en nestgenootjes via

hond in ons gezin.

de moderne media bekijken, maar pas aan

Ruim twintig jaar geleden heb ik een boek
over hondenrassen gekocht en was de
Eurasier mij, ook al opgevallen. We hadden
toen een Duitse Dog, zo’n lieverd en de
pups die we van haar hadden waren
minstens even lief of zelfs nog liever.
Gelukkig hebben ze allen een goed baasje
gekregen.
Het lege gevoel kon niet blijven
voortduren, zodoende hebben we contact
gezocht met Eurasier-verenigingen en ons
ingeschreven op de wachtlijst. Ondanks
dat we wisten dat de wachtlijst lang was
en we onze hoop voor een pup al verder in
de toekomst gelegd hadden, bleef het
gemis groot. Kort nadat we aangegeven
hadden dat we “best een eindje” wilden
rijden om een pup op te halen, werden we
opgebeld door de pupbemiddeling.

het einde van onze reis, zouden we de pup
in werkelijkheid kunnen zien. Twee dagen
hadden we uitgetrokken voor de
kennismaking. Er werd ons gevraagd of wij
met de pups, mee naar de dierenarts
wilden gaan voor een check-up.
Dat wilden we heel graag doen, dat was
op maandag. De pups deden het allemaal
ontzettend goed. De ontmoeting met de
pups en Anita was bijzonder aangenaam.
We hebben ruim de tijd genomen om
elkaar te leren kennen, en samen gegeten.
Het voelde zo goed aan, het lijkt wel of het
zo heeft moeten zijn. We hadden al
zomerse temperaturen gehad tijdens ons
verblijf in Noorwegen, maar nu werd het
écht warm. Aquila zou onze nieuwe
huisgenoot worden, we waren in de
wolken, probeer dan maar eens rustig te
slapen. De volgende ochtend hebben we
haar opgehaald en begon de reis naar
15

België. Autorijden vond Aquila al leuk, dat
was geen enkel probleem en door
regelmatig een stop te maken, kon ze even
dollen om daarna de reis weer verder te
zetten. Het ergste was de bootovertocht,
omdat ze toen alleen moest blijven. Wat
waren we blij toen de boot in Denemarken
aan kwam. De hele reis terug naar België
is heel goed meegevallen.
Niet verwonderlijk, als je zo’n lieve pup
hebt die zich knusjes op je schoot nestelt.
Elke km groeide de vriendschap en liefde
voor haar.
Sinds 8 juli is de Noorse Eurasier
Shideezhi’s Aquila D’Alva in ons midden.
Geboren op vijf mei in de Noorse Kennel
Shideezhi. Elke dag tovert ze glimlachen
op ons en anderen hun gezichten. Ze zit
boordevol energie, is grappig, lief, speels.
Haar lijstje met positieve eigenschappen is
lang. We zijn zo blij met haar!
Dat was wat vooraf ging, vanaf heden
heeft Aquila haar eigen verhaal.
Bij deze willen we graag de Eurasier Club
België en Eurasier Vereniging Nederland
bedanken voor de aangename
wandelingen waardoor ons enthousiasme
voor de Eurasier bleef groeien. Grote dank
gaat uit naar de pupbemiddeling waardoor
Aquila in ons midden is gekomen.
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Cartoons
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Medisch

19

Hondentaal
Hondentaal, niet alleen via 'gesproken taal'

Als dat het geval is wordt hij of zij namelijk

maar nog veel meer via 'lichaamstaal'.

niet oud, een hond die altijd dominant is is

Wil je je hond begrijpen zal je je hond toch

namelijk niet te trainen, die accepteert

enigzins moeten kunnen verstaan, dat lukt

namelijk geen leiderschap van zijn baas.

de meeste mensen niet zomaar daar moet

Gelukkig zijn de meeste honden in

je wat moeite voor doen.

sommige gevallen of situaties dominant en

Dit kan je doen door boeken te lezen of op

in andere helemaal niet.

cursus te gaan met je hond.

Vaker nog is een hond dominant uit gebrek

Hoewel het mij vaak tegen valt hoeveel

aan leiderschap van zijn baas.

theorie mensen op hun hondenschool

Da's jammer, onnodig ook.

krijgen.
Ik vraag me dan vaak af zijn die

Dat leiderschap bereik je niet door slaan of

instructeurs bang om mensen dingen bij

schoppen, respect schop je er niet in

te brengen, bang dat ze overbodig

angst wel.

worden, nemen ze er de tijd niet voor,

Een goede leider is duidelijk, rechtvaardig,

vinden ze het aanleren van trukjes

beslist ( doet niet aan

voldoende of zouden ze de kennis niet in

medezeggenschapsraden, althans niet in

huis hebben?

de hondenwereld ), laat op een rustige
manier blijken dat hij het voor het zeggen

Als je je hond niet begrijpt, niet weet wat

heeft.

een houding, gedrag of geluid inhoudt en
je toch je hond commando's geeft, ben je
naar mijn mening maar wat aan het
freubbelen ( soms met wonderlijk goede

Daar zijn een aantal zo gehete dominantie
regels voor.

resultaten, maar freubbelen blijft het ! ).

Die kun je gebruiken om duidelijk te maken

Deze mensen roepen dan' Pas op ik heb

Zonder direct de confrontatie aan te gaan,

een dominante hond !' Dan denk ik lieve
meneer of mevrouw ik ben zelden of nooit
een hond tegen gekomen die alleen maar

aan je hond wie er de baas is.
want dat kan in sommige gevallen op een
knokpartij tussen hond en baas uitdraaien.
Daar zit niemand echt op te wachten.

dominant is.
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weet te vinden.
Een van die dominantie regels is :

Zo word het leven van je hond ook

De hoogste in rang negeert de lagere.

spannender, niets is saaier dan het

Een regel die je als baas rustig een tijdje

voorspelbare koekje bij de thee.

kan toe passen en met negeren bedoel ik
ook ECHT negeren, niet aan kijken,

Maar goed hoe zat het ook al weer met

aanhalen of tegen hem praten.

dominant of onderdanig ?

De meeste honden zijn hier meesterlijk in,

Angstig of agressief ?

denk eens aan de hond die 'Oostindies

Stress-signalen ???????

doof' is of gewoon wegloopt als de baas
iets van hem wil. Hou dit negeren eens een

Veel bazen denken kan mij dat nou

weekje vol, het lijkt simpel maar in praktijk

schelen hij moet gewoon doen wat ik zeg,

valt het best tegen ! Toch heb je na 1

punt uit.

weekje vaak een heel andere hond, die

Lieve baas, koop dan de volgende keer

met plezier iets voor je doet.

zo'n aibo robothondje, kost een paar cent
maar dan heb je een hond die altijd doet

Een andere regel :

wat je wil en zelfs een uitknop heeft.

Let eens op hoe vaak je hond

Hondenbazen die meer over honden willen

iets 'gratis' krijgt.

weten lees nog even verder.

Zomaar een koekje, een aai, zijn natje en
droogje, een knuﬀel noem maar op.

Een hond of mens kan niet in zijn eentje

Gewoon omdat ie zo lief is.

communiceren, hij is dus altijd dominant of

Lekker makkelijk ! Maar als u elke maand

onderdanig ten opzichte van die andere

zomaar 10.000 Euro kreeg, ging u dan nog

hond ( of mens ).

werken ???? Ach waarschijnlijk wel voor

De afdelingschef is de baas ( dominant )

de lol, een paar uurtjes. Dat is nu net wat

over zijn secretaresse maar ondergeschikt

de meeste honden ook doen, soms luistert

( onderdanig ) aan de directeur.

hij wel en vaak ook niet.

Een en de zelfde persoon/hond kan dus

Laat hem eens wat doen voor zijn

eigenlijk nooit alleen maar onderdanig of

'beloning' zitten, hier komen, een stukje

dominant zijn, er is altijd wel iemand

volgen etc.

dominanter of onderdaniger.

Je hond vindt het prachtig mits je de juiste

Het kan ook per situatie wisselen.

beloning voor jou hond of dat moment

Bijvoorbeeld de directeur in het voorbeeld
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van net krijgt tennisles van de

neigt al naar agressie ! ), voorop gaan, het

afdelingssecretaresse, die is op dat

initiatief nemen tot contact, bepalen wat er

moment dus de baas.

gebeurt ( deze kant op baas, de hond

Met honden is het net zo.

bepaald jij komt er hier niet in ! ), wanneer
er iets gebeurt ( nu aaien baas ! ),

Hoe ziet dominante houding er nu uit ?

opspringen tegen de baas ( misschien kan

Oren naar voren gericht, staart hoog,

ik je wel omgooien ), hoger willen zitten als

lichaamshouding naar voren gericht.

de baas, hoge of belangrijke plaatsen
inpikken en als het niet anders kan dan

Hoe ziet onderdanige houding er nu uit ?

delen met de baas ( bed, bank etc. )

Oren naar achteren, staart laag ( niet

aandacht trekken, markeren ( geurmerk

tussen de poten ) en lichaamshouding wat

achterlaten dmv urine; dit kunnen teven

naar achteren geleund.

ook doen ! ), vrije doorgang eisen (tuut,
tuut hier kom ik aan, aan de kant voor

Let op met de houding van oren en staart

mij ! ), boven iemand gaan staan of hangen

wordt hoger of lager als normaal voor deze

( met autorijden lekker hard op de baas

hond / dit ras bedoelt !!!!

zijn schouder hangen ).

Valt het u op dat er geen uitingen van

Bij onderdanig gedrag hoort:

agressie bij staan ?

Elkaar niet aankijken, afwachten wat er

Dat klopt een dominante hond hoeft niet

gebeurt, mond hoeken likken, achter baas

agressief te zijn, sterker nog zijn

aan door de deur, niet dringen bij het

lichaamstaal is zo over duidelijk dat de

begroeten van bezoek, op je beurt

andere honden niet eens proberen om de

wachten, wachten tot er iemand met je wilt

macht over te nemen.

spelen, als de baas bezoek binnen laat

Agressie is veelal een teken van

deze vriendelijk verwelkomen, geen

onzekerheid of soms dat twee honden

overmatige aandacht vragen.

even onderdanig of dominant zijn dan

Evt. op de rug gaan liggen of een

moet het even uitgevochten worden.

onderdanigheidsplasje doen of onder
iemand willen kruipen

Nu hoort er bij een dominante houding ook
dominant gedrag:

Onzekerheid:

Fixeren ( elkaar strak in de ogen kijken, dit

Een onzekere hond zie je vaak van voren
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iets anders doen als van achteren

tongelen dit is het snel even uitsteken van

bijvoorbeeld de oren naar voren maar de

de tong ( doet een beetje denken aan wat

staart laag. Dit is eigenlijk tegenstrijdig,

reptielen doen; het puntje van de tong

hieruit blijkt onzekerheid.

laten zien ), krabben bijvoorbeeld achter

Een andere manier om onzekerheid te

zijn oor.

laten zien is het vertonen van

Stel je roept je hond en die denkt zal ik wel

stress-signalen.

of zal ik niet op zo'n moment stelt hij de
beslissing nog even uit door zich achter de

Agressie uit zich door: fixeren ( dmv fixeren

oren te gaan krabben ( dit doen mensen

de strijd al proberen te winnen ), grommen,

ook ) of ineens zogenaamd aandachtig de

lip op trekken, happen, bijten.

grond te besnuﬀelen.

Het zogenaamde 'borstelen'; de haren op

Stress-signalen geven aan dat de hond

de rug overeind zetten is een teken van

zich onprettig voelt, komt er meer druk op

opwinding.

de hond nemen de stress-signalen in

Dit kan opwinding uit angst zijn, van

hevigheid toe.

spanning, uit blijdschap of uit agressie.

Een beetje stress kan geen kwaad, te veel

Uit de lichaamshouding van de

stress wel.

'borstelende' hond kan men opmaken

Bij elk leren krijg je stress, bij mens & dier.

waarom hij borstelt.

Bij positieve trainingsmethodes d.m.v.

Het is dus eigenlijk een stress-signaal.

koekjes en/of clicker zie je wel minder
stress als bij harde trainingsmethodes.

Stress-signalen:
Verstarren is een duidelijk stress-signaal,

Verder zie je stress-signalen in situaties

vaak is de hond dan te bang om weg te

waarin geen vluchtweg is, een hond die

lopen, ook is het vaak een directe

benaderd wordt terwijl hij in de hoek zit of

voorbode van een aanval ! Het heﬀen van

aan het uiterste puntje van de riem loopt

een voorpoot ( zoals sommige

kan geen kant op.

jachthonden doen ) zie je vaak in situaties

Hij kan de dreiging van de benadering

van, mag ik er wel of niet achteraan.

alleen nog doen stoppen door agressie.

Trillen, gapen ( terwijl hij niet moe is of het

Vaak durft hij eigenlijk niet agressief te zijn

warm heeft ) uitschudden ( terwijl zijn

( dus stress !! ) maar zit er niet anders op

vacht niet vies, nat of door de war is ),

als mensen in zo'n situatie toch door
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lopen.

dat vaak.
En baas & hond leven nog lang en gelukkig

Indien de hond uit de vorige alinea keer

in een goede verstandhouding.

op keer angst-agressie vertoont leert hij
dat hij mensen kan laten terug deinzen,

Over lichaamstaal bij honden is men nooit

hierdoor groeit zijn zelf vertrouwen !

uitgeleerd.

( uiteraard op een ongewenste manier ).

Hoe meer men ervan weet, hoe meer men

De hond die eerst in een lage houding

beseft hoe gecompliceerd het is en hoe

mensen aan gromde om ze weg te jagen

weinig men weet.

valt op een gegeven moment uit in een
hoge houding met veel kabaal en

Een kynoloog (hondenkenner) is nooit

imponeer gedrag ( lees dominante

uitgeleerd en mag nooit zo arrogant zijn

houding ).

om te zeggen of zelfs maar te denken dat

Echter aan de stress-signalen kan een

ie alles weet.

goede verstaander van lichaamstaal zien
dat de hond helemaal niet zo'n held is en

Bron: Auteur Yvette van Veldhuijsen voor

nog steeds uit angst / onzekerheid uitvalt

www.hondenvrienden.nl)

en geen dominant-agressieve hond is.
Hij bluft zich er uit, veelal wordt zo'n hond
door leken ( en zelfs sommige 'kenners'
als dominant betiteld, hij wordt
gecorrigeerd als hij uitvalt naar mensen
( die hij toch al niet vertrouwde) , wat leert
de hond ?
Juist dat mensen echt doodeng zijn, het
ongewenste gedrag word niet minder
maar meer.
En uiteindelijk beland de hond bij de
dierenarts voor euthanasie ! Een goede
verstaander van lichaamstaal had deze
situatie anders ingeschat en geprobeerd
de hond meer vertrouwen in mensen te
geven en met veel geduld en beleid lukt
24
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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
ECB
Brugse Heirweg, 133
8211 Aartrijke
Bestellingen worden gegroepeerd per 2
maanden.

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
NIEUWE LEDEN
Jacqueline Michiels
William en Sabine Vermeulen
Koen Roos
Carla en Cis Verboven - Peerden
Fam. De Kelver - Robeet

Afsluitdatum: 1 September 2014
Bestellingen worden afgehaald op een
club-activiteit.

HULP !!!!!!
Stuur aub nieuwe foto’s door van de
vakantie, alledaagse foto’s, grappige
foto’s, wees trots op uw hond en laat hem
als een echte ster in de Eurazine poseren !!
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Afscheid van Harley van de Rincaburcht
05/ 05/ 2008 - 26/ 06 /2014
Met spijt in ons hart hebben we afscheid
moeten nemen van onze liefste en trouwe
kameraad Harley.
Familie Portier - Ongenae
De bestuur en de redactie wensen
jullie veel sterkte bij dit verlies.
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Tchosan Von Antina
°24/3/1999 – 18/6/2014

!
!

Liefste Tchosan,beertje,schattie,

Totaal onverwacht,
Je had nog zo gerend achter het konijntje,
Je balletje, je rolkameraadje,
En toen we wilden gaan wandelen,kwam je plots niet meer overeind.
Je ogen waren dof, je lichaam wou niet meer.

Je was zo nederig,respectvol,gehoorzaam,energiek,
een waker,je was onze beste vriend.

Dank je Tchosan voor al je liefde,
Heel veel dank voor al je trouw,
Oh, wat is het moeilijk,
we houden zielsveel van jouw.

Serge,Greetje en Bjordi

Liezele, 18 juni 2014
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Verhaal van Igor en de teek

Hoe een teek je leven kan vergallen . . . .
Igor heeft al iedere zomer last gehad van
vervelende teken.
In het begin behandelden wij hem op
regelmatige tijdstippen met advantix
druppeltjes om te vermijden dat hij teken
zou hebben. Algauw bleek dat dit niet

hotspot kost wat kost vermijden, maar
helaas...
Om Igor extra te beschermen krijgt hij
buiten z'n druppels ook een tekenhalsband, killtix. Bij z'n eten krijgt hij lookolie
want naar het schijnt zou look helpen om
insecten, teken, vlooien weg te houden.

genoeg beschermde. Igor weegt 22 kg en

Jammer genoeg zat Igor ondanks alle

zit daarmee tussen de klasse van middel-

voorzorgen op een dag na een

grote en grote hond. Om er toch zeker zijn

boswandeling vol teekjes. We verwijderden

dat die vervelende beestjes geen last

met zorg alle beestjes en ieder plekje werd

zouden bezorgen, behandelden we hem

zorgvuldig ontsmet. Toch slaagde een

met de dosis voor grote honden.

vervelend beestje er in om zich te

Helaas bezorgde vorig jaar een teek Igor
heel wat last. Als we een teekje merken
dan verwijderen we deze sowieso met een
tekentang. Zo'n teekje is zeer klein en is
niet gemakkelijk te vinden in z'n vacht, ook
niet na een deftige controle. Als de teek
zich vastzet dan jeukt dit waardoor Igor er

verstoppen. Een teek had zich
vastgehecht op de binnenkant van Igor z'n
bil. Igor had het teekje al zelf half kapot
gelikt waardoor het heel moeilijk was de
volledige teek te verwijderen. We slaagden
er toch in om het volledig beestje weg te
nemen.

aan bijt of likt. Het is dan een hele kunst

Alles werd goed ontsmet en we hielden

om het diertje goed te kunnen verwijderen.

alle plekjes goed in de gaten.

Vorige zomer kreeg Igor een hotspot door
zo'n voorval. We wilden een tweede
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We konden niet verhinderen dat de beet

Igor werd 's ochtends nuchter naar de

toch begon te ontsteken. We lieten een

dierenarts gebracht. Op aanraden en met

dierenarts de beet onderzoeken.

dank aan Carl en Karine informeerden we

De dierenarts vond een antibiotica inenting

de dierenarts nog eens extra dat eurasiers

noodzakelijk.

het moeilijk hebben met een narcose.

De wonde genas en eventjes leek het er
op dat alles in orde zou komen. Na een
viertal dagen begon de beet helaas
opnieuw te ontsteken. Zo erg dat Igor niet

De dierenarts werkt vaak met windhonden,
ook een type die moeilijk ontwaken.
Om dit risico uit te sluiten gebruikt hij een
duurdere maar veiligere verdoving.

meer kon stappen op z'n ene poot, liggen

De verdoving bestond uit drie

ging heel moeilijk, hij had er echt last van.

verschillende producten die samen

Op dit moment waren we net op reis in

werken. Ook moest ik bij Igor blijven zodat

Frankrijk. Omdat we daar maar een weekje

hij zo rustig mogelijk was, want dit maakt

waren, zijn we terplaatse niet naar een

al de helft van de verdoving uit.

dierenarts geweest. We probeerden
zoveel mogelijk te verhinderen dat hij aan
de wond likte en probeerden het zo goed
als mogelijk te ontsmetten. Na thuiskomst
genas de wonde volledig.
Een tweetal weken later begon net boven
de beet een klein abces onder de huid te
komen. Het abces groeide enorm snel. Na
twee dagen was het abces zo groot als

De dierenarts kon het abces zonder
problemen verwijderen. Het was niet
zonder gevaar want hij moest vlak naast
de dijslagader snijden en vermijden dat hij
in het spierweefsel zou snijden.
In de namiddag konden we Igor terug
ophalen. Hij kreeg een roze kap rond zijn
kop zodat hij niet aan de wond kon likken.

een ei.

De witte kappen waren op, dus moest hij

De dierenarts raadde ons aan om het

kleurtje.

abces zo snel mogelijk operatief te
verwijderen en niet met een spuit het vocht
er uit te trekken. Als de huidcellen te vaak
geïrriteerd raken dan zou een gezwel zich
kunnen ontwikkelen.

het maar stellen met een mooi roos

De snee was 15 cm en werd met ongeveer
evenveel draadjes gehecht. De genezing
jeukt en daarom moesten we buiten
antibiotica ook jeukremmers toedienen.
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De eerste dagen waren rampzalig. Igor had

opnieuw een bezoek aan de dierenarts

enorm veel pijn. De ingreep zat net aan de

moeten brengen, ...

binnenkant van zijn bil, iedere beweging
van zijn poot gaf pijn. Hij kon niet zitten,
niet staan, niet liggen, het beest wist niet
wat te doen. Hij sliep al zittend met zijn
kop op de salontafel.
Bovendien zat de kap in de weg. Eten en
drinken was niet zo gemakkelijk. De eerste
dagen namen we geen risico en deden we
de kap onder geen beding uit.
Zodra we z'n kap uitdeden was hij
vliegensvlug om te likken aan de wond.
We gaven Igor eten uit onze hand, lieten
hem drinken uit een aangepast bakje.
Op sommige momenten liep hij tegen de
muur, de tafels, de stoelen en heel pijnlijk
tegen onze benen. Alles om te zorgen dat
die kap er af zou gaan. Soms deed hij echt
raar. Gelukkig kalmeerde hij na een paar
dagen en de pijn nam dag per dag af.
Na twee vervelende weken mochten de
draadjes er uit en daarmee ook zijn kap.
De wonde was helemaal genezen en nog
eens gecheckt door de dierenarts. Helaas,
nu een paar dagen verder merken we dat
hij opnieuw aan zijn bil likt. Op de
ogenblikken dat hij alleen is, zoals 's
nachts doen we terug zijn kap aan. Als we
geen verbetering merken dan zullen we
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7 Foto’s

Lexie Van Mammoutsdale

Loeka van Mammoutsdalen
met Simone

Diesel de la Dynastie
Rouge
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Shideezhi’s Aquila D’Alva

Harte van de Rincaburcht en
dochter Laisha van Mammoutsdalen
40

Dartan de la Dynastie Rouge

Oschka met famile
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Izzy en Editha Kieristinga als bewakers van Andreas

Diesel en Dartan de la Dynastie Rouge
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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
23 - 26

oktober

2014

EURODOGSHOW

Brno

1

februari

2015

SHOW

Castrop - Rauxel
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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
xlv

