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Woord van de voorzitter

Beste leden,

Zij brengen toch meestal deze dagen ook
door in de familiekring. Ook zij verdienen
een extraatje, een snoepje, een bijkomend

Het doet me deugd, jawel. Het is fijn te zien
dat er regelmatig “geïnteresseerden”
meekomen op de wandeling.
Na zo’n wandeling zijn ze meestal, net zoals
wij, overtuigd geraakt van de goede
kwaliteiten van het eurasier-ras en schrijven
ze zich in op de wachtlijst.

knuﬀelbeest, enz…
2014 was voor ons een snel jaar. Alles is
zowaar voorbij gevlogen. Maar ja dat is
meestal zo als je terugblikt. 2015 zal ons
ook veel nieuwe uitdagingen bieden.
Onze wens naar jullie toe is dat jullie deze
uitdagingen met volle moed aangaan en
erin slagen deze om te zetten in positieve

En wat nog leuker is, ze worden dan nog lid

resultaten. Ik wens jullie dan ook véél geluk

van onze vereniging ook ! Zo groeit onze

en een goede gezondheid toe.

groep van liefhebbers gestaagd.

Ook aan jullie eurasier(s) natuurlijk !

De Kerst- en nieuwjaar-periode is in zicht

Met dit korte voorwoord sluit ik 2014 dan

tijdens het schrijven van dit voorwoord.

ook af en zie nu al uit naar onze volgende

Een ideale tijd om even terug te kijken naar

bijeenkomst.

wat het voorbije jaar heeft gebracht en ook
alvast met goede bedoelingen het nieuwe

Tot dan.

jaar tegemoet te gaan.

Uw voorzitter,

Denk tijdens deze dagen ook eens aan onze

Philippe Meiresonne

trouwe viervoeters.
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Activiteiten

Aktiviteitenkalender ECB
Datum

Activiteit

Plaats

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

28 / 06 / 2015

Wandeling

Buggenhout

30 / 08 / 2015

BBQ

Galmaarden

27 / 09 / 2015

Zeehondenwandeling

De Haan

xx / 10 / 2015

Wandeling

Kempen

xx / 11 / 2015

Wandeling

Limburg

Website

www.Eurasier.be

Heeft iemand nog ideeën of voelt hij/zij zich geroepen om
een leuke hondenactiviteit te organiseren, geef een seintje.
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Medisch
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Uw hond als bloeddonor
Geregeld hebben dierenartsen "bloed"

De bloedbank voor dieren is momenteel

nodig om hun patiënt te behandelen

werkzaam in Nederland en België.

en/of te redden. Hiervoor zijn er dus
bloeddonoren nodig, net zoals in de
menselijke geneeskunde.
In de diergeneeskunde bestaat er helaas
geen bloedbank, zodat dierenartsen
aangewezen zijn op bloed van
bereidwillige dieren met bereidwillige

Het belangrijkste is dat hond het goed
vindt. In elk geval dat het dier het niet als
onaangenaam ervaart. Het moet voor de
hond ook leuk blijven. Een bloedafname
duurt ongeveer 20 minuten. De baas mag
daar bij blijven als hij of zij dat wil.

baasjes.

Er wordt geen financiële vergoeding

Hoe het komt dat de vraag zo toeneemt is

gratis lichamelijk onderzoek en een

deels te verklaren door de veranderde

bloedonderzoek.

relatie tussen mens en dier en ten dele ook
omdat de economie momenteel zo is dat
mensen meer geld hebben en dat
gemakkelijker uitgeven aan hun dieren.
Honden die vroeger dood gingen, kunnen
we nu redden. Het bloed wordt
voornamelijk gebruikt voor honden met
een immuunziekte waardoor hun bloed

gegeven, maar de hond krijgt jaarlijks een

Vele dierenklinieken zijn telkens weer op
zoek naar nieuwe bloeddonoren.
Als u wenst kan uw huisdier ook een
bloeddonor worden. Heeft u interesse, lees
dan even goed de onderstaande informatie
door.

afgebroken wordt en bij operaties. Ook

De ideale donor is een volwassen dier

honden met stollingsproblemen na het

(1-8 jaar) met een gewicht van minstens 23

eten van het rattengif op de boerderij of

kg. Deze grootte van hond heeft

honden die een ongeluk gehad hebben,

makkelijke bloedvaten om te hanteren en

hebben baat bij het donorbloed.

kan een ruime hoeveelheid bloed afstaan.

De wijze waarop men bij de dierenkliniek

Het dier mag niet extreem mager zijn of

met het bloed omgaat verschilt

aan overgewicht lijden. Uiteraard moet het

hoegenaamd niet van zoals het gebeurt bij

dier in een goede algemene gezondheid

de mens.

verkeren. Een zachtaardig, geduldig en
handelbaar dier is een absolute vereiste,
25

omdat we de donor niet willen verdoven

(bijtwonden, braken, diarree, hoestje..)

noch kalmerende middelen willen

noch medicatie nemen en het vaccin mag

toedienen tijdens de bloedafname. Is de

niet korter dan 2 weken voor de donatie

donor van het vrouwelijk geslacht, mag ze

toegediend zijn.

niet drachtig zijn of reeds drachtig zijn
geweest (dit in verband met vorming van

Wat gebeurt er als uw dier wordt

mogelijke antistoﬀen door de donor).

opgeroepen tot bloeddonatie?

De hond moet gevaccineerd zijn

Na aankomst in de kliniek, zal de

(hondenziekte, kattenziekte, rattenziekte
en hepatitis) en de vaccinaties moeten
regelmatig (dwz elk jaar) herhaald zijn.
Het dier moet ook geregeld ontwormd zijn

behandelende dokter u eerst enkele
vragen stellen over de gezondheids
toestand van uw huisdier. Daarna zal hij/zij
uw dier grondig klinisch onderzoeken.
Indien op dat moment afwijkingen worden
gevonden, wordt uw huisdier geweigerd.
Waarschijnlijk zal de arts dan adviseren om
uw huisdier verder te laten onderzoeken
(eventueel op een later tijdstip).
Indien uw dier gezond wordt bevonden,
mag het bloed afstaan. Een klein staal
bloed wordt afgenomen om de
hematocriet te bepalen. Dit vertelt hoeveel
procent van het bloed uit rode bloedcellen
bestaat. Indien dit bij uw dier te laag is,

geweest. De donor mag zelf geen
chronische ziekten hebben bijvoorbeeld
hartpatiënten, nierpatiënten, suikerzieken,
etc ... en mag zelf nooit een
bloedtransfusie hebben gehad.
Op het moment dat de donor zou moeten
bloed geven, mag hij niet ziek zijn

mag het op dat moment geen bloed
doneren.
Als alles normaal is, gaat uw dier nu bloed
doneren. Hierbij wordt een naald gestoken
in een pootader ofwel in de halsader. Aan
de naald zit een zakje verbonden met
antistollingsmiddel, waarin het bloed wordt
opgevangen.
26

De hoeveelheid bloed dat wordt

aandoening bv hart- of nierlijden of

afgenomen bedraagt 16-18 ml/kg

diabetes ?

lichaamsgewicht, een hond kan elke 2-3
maanden bloed afstaan.
Gedurende enkele dagen moet
overvloedige beweging vermeden worden.
Wanneer u denkt dat uw huisdier in
aanmerking komt en u bent geïnteresseerd
om uw huisdier op te geven als
bloeddonor, moet u meestal een vragenlijst
invullen en terugbezorgen aan de kliniek.
Vragenlijst:
De gegevens die ze vragen zijn, de datum,
uw gegevens en de naam van uw huisdier.
De diersoort en het geslacht daarvan.
Of uw dier gesteriliseerd / gecastreerd is ja
of nee.
De geboortedatum, ras en gewicht en
eventuele ziektegeschiedenis.
Verkeert uw hond in een algemene goede
gezondheid ?
Indien het gaat om een teefje, heeft ze
reeds nesten gehad ?
Wordt uw hond jaarlijks gevaccineerd ?
Tijdstip laatste vaccin en type ?
Is uw hond het afgelopen jaar naar het
Middellandse Zeegebied of Afrika
geweest ?
Lijdt uw dier aan een chronische
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De gevaren van de feestdagen
Water waarin naalden hebben gelegen is
ook giftig, evenals het water waarin de
stam van de kerstboom staat. Zorg dus
dat uw huisdier niet van dit water (met erin
opgeloste giftige stoﬀen) kan drinken.
De ziekteverschijnselen die uw huisdier
kan vertonen zijn: braken, diarree,
slijmvliesontsteking in bek en keel en
sloomheid.
Takken van naaldbomen (kerstboom of
kerststukje) kunnen bij sommige honden
ook een allergische reactie opwekken.
Uw hond krijgt dan na contact met de
dennentakken, een dikke snuit, gezwollen
oogleden en oorschelpen.
We brengen de kerstdagen met vrienden
en familie door, in een huis vol gezelligheid
en kerstversierselen. Tijdens deze knusse
dagen liggen er echter wel gevaren op de
loer voor uw huisdieren. Omdat het
vervelend zou zijn als u uw kerst bij de
dierenarts zou moeten doorbrengen zetten
wij de mogelijke gevaren voor u op een rij.

Kerstballen
Kerstballen in een boom zijn voor een kat
onweerstaanbaar. Als
ze er in slagen er één
uit de boom te
meppen, zijn de
scherven zeer scherp

Vaak ligt de grond onder de kerstboom

en kunnen in de

bezaaid met afgevallen dennennaalden,

zachte voetzooltjes

dus oppassen geblazen ! Zet de voer- en

zorgen voor pijnlijke wondjes.

drinkbak van uw huisdier niet onder de
kerstboom. De dennennaalden zijn giftig
en kunnen ook de darmwand doorboren.

Honden kunnen een kerstbal opeten, die
dan inwendig problemen kan veroorzaken.
28

Engelenhaar

Kerstplanten
Hulst (Ilex aquifolium), de 'echte' kerstroos
(Helleborus niger), maretak (misteltoe,
Viscum album) en de kerstster (Euphorbia
pulcherrima), die
ook wel de
kerstroos
genoemd wordt,
zijn giftige planten

Dit kan met name bij katten wel eens

voor uw huisdier,

zorgen voor een allergische reactie als ze

indien ze aan de

hiermee in contact komen. De allergische

blaadjes of

reactie kan zijn acute benauwdheid of

bloemen

opgezwollen lichaamsdelen die met het

knabbelen.

engelenhaar in contact zijn geweest, maar
ook ontzettende jeuk en roodheid op de
contactplekken is mogelijk. Neem dan
contact op met uw dierenarts, want bij
zwelling van de slijmvliezen in de keel,
bestaat de kans op verstikking.

De ziekteverschijnselen zijn: misselijkheid,
speekselverlies, slijmvliesontsteking in de
bek, braken, diarree (soms bloederig),
opwinding, stuiptrekkingen, benauwdheid
en hartritmestoornissen. Bij contact van
het sap uit de kerstster met de huid

Lametta

kunnen blaren ontstaan.

Dit zijn lange glimmende sliertjes, goud of

Chocolade

zilver van kleur, die als versieringen in de
kerstboom worden gebruikt. Deze sliertjes
kunnen een onweerstaanbare
aantrekkingskracht op uw huisdieren
uitoefenen omdat ze bij iedere zuchtje
tocht bewegen. Eenmaal opgegeten

Onze huisdieren
vinden chocolade
meestal erg lekker,
maar het is voor
hen zéér giftig.

kunnen de sliertjes darmverstoppingen
veroorzaken.
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Kalkoen- of eendenbotjes

een darmverstopping en als
ze vastlopen in
de darm,
moeten ze
operatief
worden
verwijderd. Zorg dus dat u ze niet op het
aanrecht of op tafel laat liggen, maar gooi
ze direct in een goed afgesloten
vuilnisbak.
(Champagne)kurken

Tijdens de kerstdagen wordt weer veel
gevogelte gegeten.

Geliefd speelgoed voor (jonge) honden,
maar helaas worden ze ook nog wel eens

Veel honden en katten houden wel van een

ingeslikt. Ook deze kunnen weer zorgen

lekker kalkoen- of eendenpootje, en eten

voor een darmverstopping en moeten in

die in het geheel op. Er bestaat dan een

dat geval operatief

risico dat een scherp botje de darmwand

verwijderd worden.

doorboort. Dus zorg dat ze niet bij de

In sommige

botjes kunnen komen.

gevallen kunnen ze
gewoon uitgepoept

Papegaaien en kaketoes mogen echter wel

worden na enkele dagen.

een botje van de gebraden of gegrilde
kalkoen (zonder vet) krijgen om aan te
kluiven.
Rolladenetjes

Als het toch misgaat .........
Ondanks uw voorzorgsmaatregelen, nu u
weet waar u op moet letten, kan er altijd
op een onbewaakt ogenblik toch iets

De netjes die om uw rollade gezeten

gebeuren wat u niet heeft voorzien. In de

hebben, ruiken heerlijk en kunnen worden

meeste gevallen is er dan geen reden tot

opgegeten door uw hond of kat. Bij kleine

paniek en loopt het met een sisser af.

honden en katten kunnen ze zorgen voor

30

De hond en vuurwerk
Neemt u wel direct contact op met uw

levert de eindejaarsperiode dan ook heel

dierenarts. De dierenarts kan goed

wat stress op.

inschatten hoe ernstig de situatie is en kan
u vertellen of u kunt afwachten of dat een
directe behandeling noodzakelijk is.
In sommige gevallen is snel ingrijpen van

Vuurwerkangst kan verschillende oorzaken
hebben. Het kan zijn dat de hond niet in
contact is gekomen met vuurwerk en

levensbelang.

andere harde geluiden tijdens zijn

Bron: Dierenkliniek Noordwijkerhout

(7 – 12 weken). Tijdens deze periode

(secundaire) socialisatieperiode
moet de hond op een positieve manier
kennismaken met alle zaken waar hij in zijn
latere leven mee om moet gaan. Het kan
ook zijn dat de hond net tijdens deze

DE HOND EN VUURWERK

periode (of later) een negatieve ervaring
gehad heeft met vuurwerk of andere harde
geluiden.
Over mogelijke oorzaken ga ik verder niet
in detail, omdat ik vooral tips wil geven
hoe je deze periode voor jouw hond
aangenamer kan maken. Vaak zal een
hond die bang is voor vuurwerk ook bang
zijn voor andere harde geluiden zoals

De eindejaarsperiode is in zicht. Voor velen
van ons een aangename periode waar we
naar uit kijken. Voor sommige honden is
deze periode echter heel wat minder

bijvoorbeeld voor onweer.
Verschillende van de tips kunnen op bij
andere angsten voor geluiden toegepast
worden.

aangenaam. Er zijn namelijk honden die

Creëer een veilige plek voor je hond en

lijden aan vuurwerkangst en die tijdens de

demp het geluid

eindejaarsperiode opnieuw met deze angst
geconfronteerd worden. Voor deze honden
31

aan zal “wennen”. Hij wordt dan immers
telkens opnieuw met zijn angst
geconfronteerd zonder dat hij zichzelf in
veiligheid kan brengen, waardoor de angst
enkel toeneemt.
Gebruik geen straf
Word niet boos op je hond, ook al is zijn
Bezorg hem een warm nestje waarin hij

gedrag door de angst hinderlijk (blaﬀen of

zich goed voelt. Voor angst bij onweer kan

huilen). Angst mag je nooit bestraﬀen.

het ook nuttig zijn om de hond visueel af te

Je hond voelt zich niet goed op dat

schermen de bliksemflitsen niet zichtbaar

moment. Als je die angst bestraft, zal de

zijn. De hond heeft vaak al de link gelegd

angst enkel toenemen. De stress die je

tussen deze flitsen en het dondergeluid,

hond op dat moment ervaart, zal verhogen

dus soms zijn de flitsen alleen al genoeg

als hij bestraft wordt. Het gebruik van straf

om de angst op te wekken. Plaats de

schaadt ook de relatie tussen jou en je

mand ergens in huis waar de geluiden van

hond.

buitenaf het minst hoorbaar zijn. Radio of
tv aanlaten kan ook helpen om het geluid
wat te maskeren.
Laat je hond zeker niet buiten tijdens
oudejaarsnacht. Als hij zichzelf niet in
veiligheid kan brengen is de kans namelijk
groot dat hij zal vluchten. Let ook de
periode voor en na de jaarwisseling op,
omdat er ook tijdens de dagen of weken
voor of na oudejaar vaak vuurwerk
afgestoken wordt. Als je je hond op
oudejaar nog wil uitlaten, doe dat dan
tijdig op een moment dat het nog rustig is.
Denk zeker niet dat als je je hond er
veelvuldig aan blootstelt, dat hij er dan wel

Geef je hond steun
Vaak wordt er gezegd dat je honden die
angstig zijn moet negeren. Dat klopt echter
niet. De angst zal niet verminderen omdat
je de hond negeert. Jouw hond is namelijk
van jou afhankelijk dus zal bij jou steun
zoeken en indien je hem die niet geeft zal
de angst enkel toenemen. Laat hem dan
ook toe dicht bij jou te zitten of te liggen
als hij zich daar beter door voelt of probeer
hem naar zijn veilige plek te loodsen.
Laat hem op zulke momenten zeker niet
alleen.
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Gebruik hulpmiddelen
Er zijn verschillende hulpmiddelen die jouw
hond mogelijk kunnen helpen. Het zijn
geen wondermiddelen en sommige
honden hebben baat bij het ene waar dat
middel voor een andere hond geen

Ik heb dit shirt zelf al getest bij mijn hond
en ze werd er in ieder geval heel erg rustig
van. Ik heb het
echter nog
niet kunnen
testen bij vuurwerk.
Dit shirt moet
voordien al
aangeleerd
worden zodat de hond gewoon is van het
te dragen. Het is niet de bedoeling dat je
het shirt pas aandoet als de hond al
angstig is.
Meer over thundershirt en hoe het aan te
leren lees je op de website van
Thundershirt.

verschil maakt. Het is een kwestie van
proberen dus.

DAP verstuiver
DAP is een kopie van de geruststellende

Thundershirt: Iets heel nieuws is het

feromonen die de moederteef produceert

thundershirt. Dit is een soort shirt dat je je

om haar pups gerust te

hond kan aandoen en gebruikt wordt bij

derzoek heeft

aangetoond dat de-

angsten zoals vuurwerkangst maar ook

ze feromonen ook

eﬀect hebben bij vol-

verlatingsangst. Het uitoefenen van druk

wassen honden. De DAP verstuiver (of hals-

op het lichaam zou angst verminderen.

band) is te

Dat is ook het principe van bijvoorbeeld

ker. De DAP

verstuiver gebruik je best

T Touch.

ook al van 2

weken voor oudejaarsnacht

om het

stellen.

On-

verkrijgen bij de apothe-

gewenste eﬀect te bekomen.
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Gebruik de DAP verstuiver in de ruimte

Zijn vuurwerkangst zal hierdoor niet

waar je de

verminderen. Voor aangepaste training

veilige plek voor de hond ge-

creëerd hebt of waar je hond tijdens oude-

neem je best contact op met een

jaarsnacht zal verblijven.

professionele gedragstrainer.

Bach Rescue Remedy
Dit is een combinatie van verschillende

Dit artikel gaat over: vuurwerk en werd

bach bloesems die toegepast wordt bij

geschreven door Leen Pairon in de

stress, druk en spanning. Te verkrijgen in

categorie Tips.

de reformwinkel.
Let op met het gebruik van medicatie
Vaak gaan mensen naar de dierenarts voor
medicatie om deze periode te
overbruggen. Voor sommige honden kan
dit een goede oplossing zijn. Laat je echter
wel goed informeren door jouw dierenarts,
want sommige medicatie gaat de hond
gedeeltelijk verdoven, maar tegelijkertijd
de gevoeligheid voor geluid vergroten.
Dit wil zeggen dat de hond zich nog meer
bewust is van wat er gebeurt, maar door
de verdoving minder in staat is te
reageren. Het gevolg daarvan is dat de
angst voor voorwerk alleen maar zal
toenemen.
Deze tips zijn enkel adviezen om de
periode te overbruggen met zo weinig
mogelijk stress voor je hond.
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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

NIEUWE LEDEN

De bestellingen binnen leveren
via E-mail op adres:
karine.smeyers@eurasier.be
Vooraf te betalen aan de club op rekening:
IBAN BE90 7330 2362 9432
BIC KREDBEBB
ECB
Brugse Heirweg, 133
8211 Aartrijke
Bestellingen worden gegroepeerd per 2
maanden.
Afsluitdatum: 1 September 2014
Bestellingen worden afgehaald op een
club-activiteit.

Liefste leden,
Sturen jullie ook zo’n leuke foto’s door ?!

HULP !!!!!!
Stuur aub nieuwe foto’s door van de
vakantie, alledaagse foto’s, grappige
foto’s, wees trots op uw hond en laat hem

Wij zijn immers de sterren van de
Eurazine !!!!
Lik van LIFE

als een echte ster in de Eurazine poseren !!
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Afscheid van Angel

Voorgoed afscheid van ons ‘Angel’ te moeten nemen doet ons enorm verdriet
maar hem vergeten doen we nooit of te nimmer niet !
Op 11 april 2001 werd onze lieve schat ‘Angel’ geboren en vanaf de eerste moment dat we
hem zagen had hij ons hart gestolen.
Jij was niet alleen onze eerste hond maar zo onnoemlijk veel meer, jou in ons gezin te
hebben was voor ons een hele eer.
Dat we jou nu hebben moeten laten gaan heeft ons met heel veel verdriet getekend, wij
kunnen in geen woorden aan iemand vertellen wat je voor ons altijd hebt betekend,
en we zullen jou ook nooit of nooit vergeten je blijft onze grote , lieve schat.
Wij hebben jou al die jaren een mooi leven bij ons gegeven en hebben die liefde en
genegenheid altijd ten volle van jou teruggekregen.
Bedankt lieve ‘Angel’ voor al jouw liefde en al jouw trouw, het wordt zo bijzonder eenzaam
zonder jouVoorgoed afscheid van jou te moeten nemen is verschrikkelijk hard om te doen,
maar ik geef je met heel mijn hart nog een laatste knuﬀel en een dikke zoen !!
‘Angel’ ( Aylo vom Wasserschloss ) 11 / 04 / 2001 - 25 / 10 / 2014
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Afscheid van de redactie
De Eurazine, ons maandblad waar

Inderdaad ook niet echt geloofwaardig

iedereen steeds weer naar uitkijkt.

zonder hond in huis natuurlijk.

Het was leuk om dit te maken en het

Het besluit om na de honden te gaan

pagina na pagina en artikel per artikel te

reizen zat al langer in ons hoofd.

zien uitgroeien tot een volwaardig
magazine dat 4 keer per jaar gepubliceerd

Wij vonden het normaal dat zolang we

wordt.

onze honden hadden we ze ook mee

Vanaf 2005 tot nu heb ik er met veel

vakanties dan ook aan hun aan te passen.

plezier aan gewerkt.

Spijt hebben we er nooit van gehad want

Het opzoeken van interessante artikels, de
foto’s bij elkaar zoeken, hier en daar een

zouden nemen op onze reizen en onze

samen hebben we prachtige avonturen
beleefd !!!

grappige tekst of een leuke cartoon of een

Alleen zat er wel een beperking aan het

mopje, de verhalen van de wandelingen en

soort reizen dat we dan konden maken en

van de belevenissen van onze leden en

de activiteiten die we konden doen.

hun viervoeters persoonlijk.
4 keer per jaar moest dit allemaal en liefst
netjes op tijd verschijnen.
Het laatste jaar vond ik het steeds
moeilijker worden.
Het onverwachte afscheid van Alexa heeft
er geen goed aan gedaan !!
De betrokkenheid is minder, ik kan niet
meer vlug even een paar foto’s trekken van
één van « onze » honden als ik er geen in
het archief heb zitten.
Of wat dacht je van het bij elkaar schrijven
van de belevenissen van onze schatten !
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Meestal huurden we een huisje, soms ook

hond geweest maar toch hebben we

een motorhome of gingen we met onze

besloten voorlopig geen hond meer in huis

schatten op hotel of in een leuke B&B. Ook

te nemen en onze reisplannen ten uitvoer

onze activiteiten werden aan hun

te brengen.

aangepast, alhoewel ze in «De Alpen» wel
gewoon mee gingen met de stoeltjeslift,
zolang de baasjes erbij waren deden ze
alles.
Jaren geleden hadden we ons al een beeld
gevormd van wat we nog graag wilden
doen en werden de eerste plannen
gemaakt. Gaan zeilen in Griekenland,
Lapland ontdekken putteke winter, Ysland

Hoe lang we dit gaan volhouden weet
niemand !
Wie weet wat er op zijn pad komt en
wanneer ?!
Maar we voelen ons nog zeker niet klaar
om terug onze liefde te delen met een lieve
puppy, daarvoor hebben we meer tijd
nodig.
Daarom heb ik het besluit genomen om de
fakkel door te geven.
De grote vraag is natuurlijk aan wie ?????
Ik hoop echt dat er iemand is die het ziet
zitten om dit verder te zetten !
Het staat vrij om er je eigen draai aan te geven en creatief te zijn !

en Canada verkennen of in Zweden met
een hondenslee op stap, dit zijn enkele
van onze droomreizen. Door het totaal
onverwachte en veel te vroege afscheid

Creatievelingen laat van u horen !!!
Karine

van Alexa kwam alles in een
stroomversnelling terecht.
Hier nog eens onze 4 schatten !
En ja, we zijn beiden opgegroeid met
honden en nooit langer dan 2 jaar zonder

We zullen ze nooit vergeten !
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7 Foto’s

Lexie Van Mammoutsdale

Editha Kieristinga en Izzy

Dee Le petit Filoup
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Bjordi von der Wuppertatzen

Haska van de Rincaburcht
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8

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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Gitta von der Wuppertatzen in kerststemming

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
li

