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Beste leden,

Hier zijn we dan weer met een nieuwe editie van
ons Eurazine.

Deze keer in een licht aangepaste versie ‐ een
re‐styling kan je stellen. Bij deze wens ik Karine
nogmaals te bedanken voor de vele jaren hard
werken aan de eurazines. Aangezien ik dit nu
zelf doe (met de hulp van Cilia) besef ik wat een
imens werk dit allemaal met zich meebrengt.
Dus .... bedankt Karine !

2015 is begonnen en ja ook dit jaar staan er
heel wat activiteiten op het programma. echter
wilt dit niet zeggen dat er geen activiteiten kun‐
nen bijkomen hé :‐). Je mag/kan nog steeds ons
contacteren om zelf een wandeling samen te
stellen. Deze zijn steeds welkom! Heb je een idee
of voorstel van een wandeling, dan kan je steeds
Anneleen of Marie‐Thérèse contacteren.

KORT



3 ACTIVITEITEN
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DATUM ACTIVITEIT PLAATS

17 Januari 2015 Wandeling Kluisbergen 
(ZATERDAG!!)

6 Maart 2015 Weekend (06/03/2015 tot 08/03/2015) Xhoffraix
15 Maart 2015 Wandeling & Algemene Ledenvergadering Lange Gaanweg 1

(Zie uitnodiging in dit blad) Bazel (Duiventoren)
26 April 2015 Wandeling Olmense Zoo  
31 Mei 2015 Wandeling  Essene 
21 Juni 2015 Wandeling Vossem 
30 Augustus 2015 Barbeque Galmaarden 
27 September 2015 Zee hondenwandeling De Haan 
11 Oktober 2015 Wandeling Kempen 
November 2015 Wandeling Limburg 
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Activiteitenkalender ECB

Heeft er iemand nog ideeën of voelt hij/zij zich

geroepen om een leuke hondenactiviteit te organis‐

eren, geef ons een seintje

Website www.eurasier.be



4 HANDIGE WEETJES
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4.1 De bekreflex.
Hiermee kan men de bek openen zonder in strijd te gaan met uw hond. 

Heeft uw hond een speeltje vast dat hij niet wilt lossen. Of bij een jonge speelse hond die aan de
kleding van je kind rukt. Of heeft hij/zij een gevaarlijk voorwerp in de bek , dat je moet verwijderen.
Moet je medicatie toedienen waarbij hij/zij het vlees opeet en de medicatie laat vallen. Of bij de dier‐
enarts die in zijn/haar mond moet kijken.
De meeste honden gaan ongetwijfeld in rangordespel/strijd. 
Als u echter de bekreflex heeft geleerd, dan kunt u zonder problemen elk voorwerp uit de bek halen
of er iets instoppen.

De bekreflex is een rangorde ‐ oefening, uw hond MOET uw overheersing accepteren. U komt met
uw bek ( hand ) in zijn/haar dominante verdedigingszone.

‐ Uw hond zit links of rechts van jou ( ben je links of rechtshandig ).
‐ Indien nodig ga je achter je hond staan om er voor te zorgen dat hij/zij zich niet naar

achteren verplaatst. 
‐ Houdt u uw rechterhand onder de kop van de hond, zodat hij/zij de kop niet kan 

wegdraaien.
‐ Duwt u het topje van uw wijsvinger tussen de snijtanden en de PM1 ( het kleinste 

tandje in de onderkaak ) door in de bek . Omdat er tussen deze boven‐ en ondertanden 
een veilige ‘ holle ‘ ruimte is, kan uw hond u niet bijten. 

‐ Druk nu met uw vingertop ( niet met uw nagel ) licht tegen het verhemelte van uw hond 
vlak achter de ‘ KLEINE VOORTANDEN ‘ .  De bek van de hond gaat vanzelf op reflex
open. De hond kan er niets tegen doen. Op deze wijze leert u de hond dat u te allen 
tijde iets in of uit zijn/haar bek kunt halen. Dit maakt deze oefening ook al tot een
rangordebevestigende oefening ; u duwt uw vinger in de bek van uw hond en hij/zij kan 
u niet bijten.

Van zodra de bek open gaat ,beloond u de hond direct “ BRAAF “.

Houdt u bij deze oefening wel in de gaten dat de bek werkt als een schaar , hoe verder naar achter u
gaat in de bek hoe meer bijtkracht hij/zij kan uitoefenen. Dus oefen met het gebit en de tanden en
beperk u in eerste instantie tot de voorkant van het gebit. 
Bij het geven van medicatie dien je deze achter in de keel te plaatsen met je vinger , hierbij dient je
hond jou volledig te vertrouwen. Dit dient vlot en pijnloos te gebeuren. 
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De goedheiligman was weer in het land. En
heeft veel snoepgoed achter gelaten, waaron‐
der ook chocolade.

In chocolade zit een stof theobromine, wat
giftig is voor honden. De lever van de hond kan
deze stof niet goed omzetten in een niet giftige
stof.

Daarom kan het eten van chocolade voor een
hond gevaarlijk zijn. Over het algemeen geldt
dat hoe donkerder de chocolade is, hoe MEER
theobromine deze bevat en dus hoe groter het
risico is. 

Er zijn richtlijnen per gewichtsklasse bekend om
in te kunnen schatten hoeveel gevaar de hond
loopt. Wel is het zo, dat niet alle honden het‐
zelfde reageren op een gelijke hoeveelheid
chocolade. Dit komt omdat de ontgiftings ca‐
paciteit van de lever per hond kan verschillen.
De ene hond krijgt ziekteverschijnselen, een an‐
dere gaat er aan dood.

De behandeling.
Heeft de hond de chocolade juist opgegeten,
kan je hem/haar doen braken.
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Is het langer geleden en vertoond de hond al
ziekte verschijnselen, ga langs bij je dierenarts
welke een behandeling zal opstarten.

Voor mensen met kinderen, maak hen duidelijk
welke gevaren een lekker snoepje met choco‐
lade kan hebben voor de hond. Er zijn choco‐
lade vriendelijke hondensnoepjes in de handel
te verkrijgen, maar ook zoveel lekkere andere… 

4.2 Niet giftig voor ons, wel voor de hond.



5 KUSJES EN KNUFFELEN MET
DIEREN
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Onze dieren dragen een grote hoeveelheid
virussen, bacteriën, schimmels of parasieten
met zich mee.In hun vacht , in hun bek , aan
hun pootjes en in hun darmen :” niet alles wat
voor een dier onschadelijk is, is het ook voor de
mens” , zegt kinderarts en microbioloog profes‐
sor Werner Handrick. Volgens wetenschappelijk
onderzoek zijn er +/‐ zo’n 200 zoönosen ( zo
noemt men ziektes die van een dier op de mens
kunnen worden overgedragen ). Daartoe be‐
hoort b.v. salmonella. Het stofwisselingssys‐
teem van een huisdier kan hier in de meeste
gevallen goed mee omgaan. Maar de
menselijke darmen niet.
Vanuit een hygiënisch oogpunt is het om
meerdere redenen niet zo goed om je huisdier
te KUSSEN.Alleen al als je nadenkt over alle
plekken waar je dier zijn/haar neus in steekt.

HONDEN ONDERZOEKEN DE WERELD MET
HUN NEUS.
Snuffelt je hond bijvoorbeeld aan de uitwerpse‐
len van een soortgenoot, dan kan hij/zij fecale
bacteriën opnemen, die ze vervolgens aan de
mens kunnen doorgeven. Typische zoönosen
zijn volgens Dr. Schulz maagdarmparasieten,
zoals spoel‐ en haakwormen en gardia. “ Deze
zijn niet levensgevaarlijk, maar het is zeer on‐
aangenaam als je er last van krijgt. Vooral bij
kleine kinderen, mensen met een slecht
afweersysteem en ouderen is het aan te raden
om voorzichtig te zijn. Zij moeten tussen con‐
tact met het dier en het eten altijd GRONDIG

GEZOND OF GOED VOOR LICHAAM EN ZIEL?

HUN HANDEN WASSEN. Het is af te raden de
hond direct op de mond een kus te geven, want
daar zitten de meeste bacteriën. Echte ernstige
ziekten dragen huisdieren in de regel niet over
aan hun mensen. Een van de ernstigste infecties
is wel LEPTOSPIROSE. Hierbij worden de
veroorzakers via de urine uitgescheiden en deze
ziekte behoort tot de zeer onaangename
zoönosen. Maar ook dit is te voorkomen als je
bij contact de NEUS en MOND vermijdt. Boven‐
dien is regelmatig ontwormen belangrijk, al
betekent dat niet dat je dier geen ziektes meer
kan overbrengen. De dag na het ontwormen
kan een hond namelijk alweer besmet raken
met wormen.

Relatieonderzoekers vinden knuffelen zeer be‐
langrijk in een relatie. Daardoor wordt het ‘
knuffelhormoon’ OXYTOCINE aangemaakt, dat
is hetzelfde hormoon dat een zuigeling bin‐
nenkrijgt via borstvoeding en zorgt voor een
gevoel van verbondenheid. Het maakt tevreden
en maakt gelukkig. Studies tonen aan dat als je
een dier elke dag slechts 15 minuten liefdevol
aait en knuffelt, je daarmee veel stress wegw‐
erkt en dat je bloeddruk en polsslag met 10 %
dalen. Bovendien worden bij het knuffelen de ‘
gelukshormonen ‘ PROLACTINE en SEROTONINE
aangemaakt. Dit zorgt ervoor dat we echt
gelukkig zijn – en heel veel van onze dieren
houden. Maar deze hormonen zijn ook heel
bevorderlijk voor het immuunsysteem en
helpen ons om vast en diep te slapen.

Het hoofd is tegen – het hart is voor. Waar moeten we nu voor kiezen? Als je dit leest , zal je snel
weten of je hond nog een KUS ( op de mond ) zal krijgen of niet.
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DIEREN MAKEN KINDEREN EN VOLWASSENEN
DUS NIET ALLEEN GELUKKIG ,  MAAR OOK
GEZOND. 

Tot deze conclusie kwam het internationaal on‐
derzoeksteam na een kostbaar en uitgebreid
onderzoek in Finland.

HONDEN ONDERSTEUNEN ONS IMMUUNSYS‐
TEEM.
De onderzoekers suggereren, dat het contact
met honden een positief effect heeft op ziekten
van de ademhalingswegen. Zij concluderen in
een samenvatting van het onderzoek : contact
met dieren is voor kinderen belangrijk en dat
leidt tot een betere resistentie tegen ziekten
van de ademhalingswegen.
Honden, die meerdere uren per dag buiten
doorbrengen, hebben blijkbaar het meeste ef‐
fect op de gezondheid van baby’s. De onder‐
zoekers zien dit als een aanwijzing dat van het

immuunsysteem van baby’s meer werd geëist
en het zich dus sneller moest aanpassen.
Conclusie : elke dag je dier minstens 15 minuten
aaien, knuffelen, masseren is langer leven. Ver‐
mijd hierbij de mond. Geef je hond een lekkere
massage van kop, poten tot staart. Dit is geni‐
eten voor beiden en zo leert je hond dat zijn
baasje hem overal kan en mag betasten. Dit is
het aangename aan het nuttige koppelen. Als je
hierbij op de grond gaat zitten, met de hond
tussen je benen dan 
kan je zijn/haar kop op je schoot leggen.

DIT IS PAS GENIETEN VOOR BEIDEN.



6 GROEIEN EN LEREN
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Hoe oud moet een kind zijn om bijvoorbeeld
zelfstandig de hond(en) te mogen uitlaten of om
met een hond op een hondentraining te mogen
gaan? Een eenvoudige vraag alleen het antwo‐
ord is niet zo eenvoudig.

Het hangt namelijk van het kind zelf af, de oud‐
ers, maar ook wat voor soort of type hond het
is.
Het ene kind van 10 jaar is al veel consequenter
dan het andere kind van 10 jaar. Is wat
voorzichtiger van aard.

Meestal wordt 12 jaar als leeftijd genoemd
wanneer een kind voor het eerst zelfstandig iets
met een hond kan gaan doen. Maar er zijn
kinderen van 12 jaar die er nog lang niet aan toe
zijn, of jongere kinderen die er al wel aan toe
zijn. De ouders spelen ook een belangrijke rol.
Hoeveel overwicht hebben zij op de hond? Als
de ouders goed overwicht hebben en de hond
is naar hen toe gehoorzaam,
dan is de kans groter dat de hond ook naar het
kind zal gaan luisteren dan als dit niet het geval
is.
Als het kind het gedrag van de ouders kopieert
naar de hond(en) toe, als ze dus hetzelfde doen.
Is het voor de honden ook duidelijk.

Kinderen leren hun hond al trucs, high fives,
doodliggen enz.. . Ze kunnen er beiden veel
plezier aan beleven. Het is prachtig om te zien. 

Gebeurt dit allemaal zonder toezicht ???  NEE ,
zorg dat er altijd een ouder in de naaste omgev‐

Red. :Celia Van de Poel

ing aanwezig is. Sommige kinderen verliezen
snel hun geduld, zijn minder oplettend. Daarom
is het dan ook niet aangeraden dat uw kind de
hond alleen uitlaat.

HET ENE KIND IS WAT VOORZICHTIGER VAN
AARD DAN HET ANDERE.



7 EEN KERSTVERHAAL
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DJENTL NODIGT ZIJN VRIENDEN UIT

De slogan ‘ nodig een eenzame uit met kerst‐
mis’ , hebben mijn baasjes wel letterlijk
genomen.
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar hebben ze mijn
stiefbroers opgevangen toen hun
baasjes met de kindjes gingen
ontstressen. Ik noem ze stiefbroers
omdat ze bij mijn baasje zijn groot
geworden. Weet ge .. mensen
moeten veel werken en aangezien
mijn baasjes hun uren beter waren
om een puppy groot te brengen, zijn
ze mijn stiefbroers geworden. Nu zijn
ze groot en sterk en wonen ze bij hun
baasjes.
Laat ik ze even voorstellen. De oud‐
ste is Dike de border collie, dan kom
ik Djentl de eurasier en onze jongste
spring in’t veld is de mechelaar Yago.
Het is een hele drukte in huis als je
met drie bent. Maar baasje heeft er ervaring
mee en geeft ieder van ons een warm dekentje.
JOEPI !! ik krijg toch mijn mandje, dat heeft al
anders geweest,toen Yago klein was.
Ge moet wel heel verdraagzaam zijn deze tijd
van’ t jaar. Bij hun aankomst heeft baasineke al
MIJN KNUFFELS verstopt. Ik hoor haar zeggen,
dat ze weg moeten want Yago heeft vorige keer
een oor van mijn olifant eraf geknabbeld en het
was niet te repareren.
Daar mijn plaatske altijd dicht bij mijn baasineke
is … moet ik nu toestaan dat dit wordt opgeëist
door mijn broers. Yago gaat zelfs letterlijk op /

aan haar voeten liggen en hoor ik haar weleens
zeggen
‘ Yago nie ZO dicht want het begint pijn te doen.
Als ik dan toch eens een gaatje zie om MIJNE
knuffel op te eisen, durft Yago wel eens zijn lip
te trekken, maar dan vliegt hij op ze’ n dekentje.

Ik weet wel dat hij ook veel
van mijn baasje houdt, maar
ze is wel van mij hoor.
Het voelt wel goed dat ik bij
haar altijd op de eerste plaats
kom : eerst mijn ochtend‐
knuffel , eerst ketting aan als
we gaan wandelen , ik krijg
ook eerst mijn brokjes eten
en men snoepje s’ avonds.
We doen ook lange wandelin‐
gen. Het is leuk als je met je
vrienden kunt rennen, konijn‐
tjes opsporen (niet
pakken,want dat mag niet
van’ t baasje). Het zijn wel

rappe mannen , ik hang altijd aan’ t staartje bij
het rennen, mijn beentjes zijn wat korter. Baas‐
jes moeten dan lachen en ik hoor hun zeggen ‘
zie hem getten ( heel hard lopen) om hen bij te
houden. Na de wandelingen rusten we een
kwartiertje (! ) en kunnen we terug met ze’ n
allen achter ’t baasje aanlopen. Baas Jack zegt
dikwijls daar ben je met uw bodyguards.
Liggen er bij jullie ook pakjes onder de kerst‐
boom?
Wij hebben onze speciale pakjes. Onze jongste
heeft zijn pakje al gekozen, met zijn neus duwt
hij het alle kanten uit. Gelukkig is het goed in‐



gepakt.
De andere pakjes worden voor alle zekerheid
maar weggeborgen, baasje denkt dat hij s’
nachts wel eens de andere pakjes zou kunnen
openmaken.
O ja …. Yago heeft s’ nachts mijn plaats naast
mijn baasje haar bed ook opgeëist maar ik wil
deze tijd van het jaar geen ruzie, dus zijn we
weer ‘verdraagzaam’. 
Na een leuke wandeling moet ik afscheid
nemen van mijn vrienden, want ze gaan terug
naar huis.
Het was leuk, maar vermoeiend. Je wilt natu‐
urlijk zoveel mogelijk samen beleven hé.
Eindelijk worden mijn knuffels terug boven
gehaald, ik heb ze zo hard gemist dat ik ze nu
niet wil loslaten, zelfs niet als we buiten gaan.
En na mijn plasjes wil ik nu allen nog rust ….
rust… en veel rust. Van mij zullen ze de
komende dagen geen last hebben. En zo te zien
van baasje Jack ook niet. 
Ja , ja het zijn drukke dagen voor de mensen. 

En baasineke ….
die kan beginnen
extra te poetsen
voor de
k o m e n d e
feestdagen .Van
ons zal ze geen
last hebben. Wij
trekken ons stil‐
letjes terug. Zo,
nu weet je wat er zoal gebeurd in een honden‐
leven tijdens de feestdagen.     
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Nog een leuk en vooral gezond 2015 aan alle
eurasiers en hun baasjes.

Tot de volgende activiteit !!! 
Djentl en de zijne

Red. :Celia Van de Poel



8 Verslag IFEZ 2014
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* Vrijdag.
Aankomst hotel.  Voor ons gezellig samenzijn. Andere landen hebben een werkoverleg.

* Zaterdag.
Aanwezige landen.
België – Nederland – Duitsland – Noorwegen – Zweden – Finland – Denemarken – Oostenrijk 
‐ Zwitserland – Italië – Engeland via web ‐ cam.  

‐ 8.00 u. Start van de vergadering voor de Scandinavische landen. Bespreking van hun on‐
derliggende 
werking

‐ 9.00u. Start algemene vergadering met alle landen.
Welkomstwoord door de voorzitter. 

* Er is een korte voorstelling van de deelnemende landen.
* Er wordt beschreven hoe in de toekomst de stamboom in Duitsland er gaat uitzien. 
* De goedkeuring over het vorige verslag.

* De Scandinavische landen brengen hun bestanden naar voor. Dhr. Paul Silder heeft in deze lan‐
den studie gedaan naar de toestand van de eurasiers. In verband de standaard en fokbeleid + tips
waarop te letten in de toekomst: o.a.  de grootte en de beharing. 
* Italië (ECI) geeft via videobeelden een overzicht van hun werking en het fokbeleid van het land. 

‐ 10.30 u.  Korte koffiepauze.

‐ 11.00 u. – 12.30 u.
Voordracht over oogaandoeningen nl. glaucoom in Frankrijk.
Frankrijk wordt vertegenwoordigt door Dr. G. Rosolen – Dr. Th. Azoulay – Dr. Th. Boillot – Dr. P.
Quignon
De dokters geven via beelden uitleg over wat is glaucoom, welke impact heeft deze ziekte op de
hond. 

Deze dokters hebben onderzoek gedaan naar de voorkomende oogziekten in hun land. Glaucoom



is in Frankrijk een veel voorkomende oogziekte. Het gaat gepaard met veel pijn en daarom is het
belangrijk om het zo snel mogelijk vast te stellen. De ziekte kan jaren aanslepen voor ze wordt ont‐
dekt.

We krijgen via statistiek een overzicht welke rassen er gevoelig voor zijn. Chow‐chow en samojeed
hebben een verhoogt risico. 
Over de eurasier in Frankrijk hebben de dokters geen informatie gekregen. De personen welke zijn
gecontacteerd hadden er geen weet over !!!!
Aangezien de eurasier een kruising is van rassen met een verhoogt risico, raad men aan attent te
zijn.

Indien de ziekte vroegtijdig kan opgespoord worden, kan deze onder controle gehouden worden
met de nodige medicatie. Zij hebben aangetoond welke vormen van oogziekten er het meest
voorkomen in welke leeftijdsgroep. 
* BESLUIT  : ‐ Het is een dominant gen welk aanwezig blijft bij de nakomelingen, reuen of teven
hebben een gelijk risico.  Chow‐chow en samojeed staan hoog in de lijst, tussen 5 à 7 jaar stelt men
het begin vast. Volwassen teven hebben meer risico op bepaalde vormen van oogziekten.
* Wat te doen : Bij het fokbeleid, een goede controle over de geschiedenis van beide ouders.

Bloedcontrole bij teven en reuen.
Bij de jaarlijkse controle genoeg aandacht besteden aan de ogen.

‐ 12.30 – 14.00 u. Middagpauze.

* De databank van de eurasiers.

Nieuws over de databankcommissie. Dhr. Georg Petermayer geeft informatie over de databank, de
veranderingen , aanpassingen en aandachtspunten.
Noorwegen geeft informatie van het gebruik en de mogelijkheden voor het gebruik van de data‐
bank onderling. Enkele landen verduidelijken hun werking in verband de databank en hun fok‐
beleid. Aangezien er al veel splitgroepen zijn is het belangrijk dat de aangesloten landen goed hun
informatie doorgeven, om een juiste reu te zoeken voor de teef. En zich er aan houden enkel oud‐
ers te gebruiken welke aangesloten zijn uit landen aangesloten bij de IFEZ. 
Er is een probleem met Denemarken om hun gegevens door te krijgen. Dit land heeft reeds een
jaar uitstel gekregen, er wordt gevraagd hier werk van te maken. En moet intern proberen hun
problemen op te lossen. Zij krijgen van de IFEZ nog een jaar uitstel.

‐ De vraag wordt gesteld, of doodgeboren en misvormde pups ook niet moeten geregistreerd wor‐
den?
Als meer landen in de toekomst geconfronteerd worden met geboorte problemen is het misschien
nuttig deze op te nemen in een databank?
Of andere ziekten zoals:  HF = hartfalen – oogziekten ‐ en dergelijke.
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‐ 16.45 u. Verdere besprekingspunten over het fokbeleid en werking onderling.
Eurasier nieuws  : De ontwikkeling van SD bij eurasiers. Nieuwe ontdekkingen in de SD prob‐
lematiek.

Dr. Bettina Franz geeft inlichtingen hieromtrent. 
DM ( degeneratieve Myelopathie ) de ZG geeft toelichting.

Er is een onderling overzicht van de ziektebeelden van de verschillenden landen.
Degeneratieve myelopathie ( DM ) is een zware neurodegeneratie met de dood tot gevolg. Het is
een dominant GEN, wordt bij elke dekking verder overgedragen. Alle dieren zonen en dochters zijn
drager.

*Volgende vergadering.
De volgende IFEZ vergadering gaat door in Finland. Deze zal doorgaan in het eerste weekeinde van
oktober 2015.
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Ovaal / rond hangertje
H: 30 mm
Zonder Ketting : 10 €

Hondenbot 25 x 38
prijs : 2,50 €
Hondenmedaille
Prijs : 2,50 €

Keramische bakje
70 x 180 mm // 60 x 155 mm
Prijs : 10 €
Spaarpot H 95 mm
Prijs : 5€

Mokken (vaatwasbestendig) in verschil‐
lende kleuren
Prijs : 6,50 € / stuk
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Magic mok (NIET vaatwasbestendig)
Prijs : 7 €
Rekje met 4 witte mokken
Prijs : 25 €

Mousmat (Mat) 19 x 23 cm
Prijs : 6 €
Rekje met 4 onderzetters
Prijs 12,50 €

Sleutelhangers
Prijs 4,80 €
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Zonnescherm (auto)
Prijs : 5 €
Button doorsnee : 22,23 mm
Prijs : 3,15 €

Shoudertas zwart
245 x 320 mm
extra klep leverbaar
Prijs 24,50 €

Heuptas
190 x 140 x 110 mm
Prijs : 15 €

Tienertas
180 x 220 mm
Prijs : 20 €
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Nylon jack S ‐ M ‐ L ‐ XL ‐ XXL
Prijs : 25 €

Poloshirt met knoopjes
Kleir : blauw ‐ grijs ‐ zand
Prijs : 25 €
Poloshirt dames / heren / kids
Maten : S tot en met XXXL
Kids : 104 tot en met 176
Prijs : 20 €

T‐Shirt dames ‐ heren ‐ kids
Kleur : Wit
Prijs  dames en heren : 15 €
Prijs kids : 12,5 €

Veiligheidsvestje
Prijs volwassenene : 10 €
Prijs kinderen : 9 €
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Vlimmeren :  janvier 2015

Mademoiselle , madame , monsieur ,

Vous êtes aimablement invités à notre Réunion Statutaire Générale du E.C.B..
qui aura lieu le 15 mars 2015 à 14.00 h. à Bazel.

Taverne ‘ Den Duiventoren ‘       Lange Gaanweg 1       9150 Bazel ( Kruibeke ) 

ORDRE DU JOUR.

1.   Ouverture de la réunion.
2.   Agrément des notules de la réunion générale du 23 mars 2014.
3.   Rapport de l’année 2014.
4.   Décharge du Secrétaire.
5.   Activités préveus 2015.
6.   Rapport des vérificateurs des comptes.
7.   Rapport financiel 2014.
8.   Budget prévisionnel 2015.
9.   Décharge du trésorier.
10. Nomination des nouveaux vérificateurs des comptes 2016.
11. Piéces entrées et announcements.
12. Questions.
13. Décharge du comité.
14. Election du comité.

Démission et pas eligible              :       Mr. Jan Dieick
Démission périodique et eligible :       Mme. Charlotte Dejaeghere.
Démission périodique et eligible :       Mme. Cilia Van de Poel.
Candidat administrateur               :       Mm. Anneleen Van Belle.

15. La répartition de tâches aux membres du comité.
16. Clôture de la reunion.

Secrétariat E.C.B.
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ALGEMENE LEDEVERGADERING

Vlimmeren , januari 2015

Mevrouw , mijnheer ,

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Statutaire Ledenvergadering van de E.C.B
Deze zal plaatsvinden op 15 maart 2015 om 14.00u te Bazel

Taverne Den Duiventoren  ‐   Lange Gaanweg 1  ‐   9150 Bazel (Kruibeke)

Dagorder.

1.  Opening vergadering.
2.   Goedkeuring notulen Algemene Statutaire Ledenvergadering 23 maart 2014.
3.   Jaarverslag 2014
4.   Ontheffing secretaris.
5.   Voorziene activiteiten 2015.
6.   Verslag kascontrolecommissie.
7.   Financieel verslag 2014.
8.   Begroting 2015.
9.   Ontheffing penningmeester.
10. Benoeming nieuwe kascontroleurs 2016.
11. Binnengekomen stukken en mededelingen.
12. Rondvraag.
13. Ontlasting der beheerders.
14. Verkiezing bestuursleden.

Periodiek aftredend en niet verkiesbaar  :   Dhr. Jan Dierick.
Periodiek aftredend en verkiesbaar.         :   Mevr. Charlotte Dejaeghere.
Periodiek aftredend en verkiesbaar          :   Mevr. Cilia Van de Poel.
Kandidaat bestuurslid                                  :   Mej. Anneleen Van Belle.

15. Voorstelling nieuwe taakverdeling bestuursleden.
16. Sluiting vergadering.

Secretaris E.C.B.
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ARTIKELS

Redactie : Celia Van de Poel
Layout : Philippe Meiresonne

BESTELLING EURASIER-SHOP

De bestellingen binnen leveren via E‐Mail op adres 
Karine.smeyers@eurasier.be

Vooraf te betalen aan de club op rekening :
IBAN BE90 7330 2362 9432
BIC KERDBEBB

ECB
Brugse Heirweg 133
8211 Aartrijke

Bestellingen worden gegroepeerd per 
2 maanden

Aflsuitdatum : 1 Februari 2015

Bestellingen worden afgehaald op een 
club‐activiteit

Nieuwe Leden :
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Kai
Familie Van Stokkum



Aquila D’Alva
Familie Peerden
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Bono
Familie Deroy



Bjordi von den Wupper‐
tatzen
Familie Franquet ‐ Gielis
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Datum Plaats & Club Contact Type

10/01/2015 Genk Claes Patricia Tel: 016/78 25 10 CAC
11/01/2015 Limburgse Kynologen Vereniging Begonialaan 19 Gsm: 0477/46 51 15

3300 Tienen Fax: 
Website: http://www.lkvdogshow.be
E‐mail: info@lkvdogshow.be E‐mail:secretaris@lkvdogshow.be

24/01/2015 Mouscron Demullier André Tel: 056/33.36.39 CAC
25/01/2015 Union Canine Mouscronnoise chaussée du Clorbus 107 Gsm: CACIB

7700 Mouscron Fax: 056/34.56.93
Website: www.unioncanine.be

21/02/2015 Hoogstraten Van den Broeck Walter Tel: 03/312.20.82 CAC
22/02/2015 Koninklijke Kempische Kynologenclub vzw De Dalen 40 Gsm: 0478/74.03.55 CACIB

2275 Wechelderzande
Website: http://www.kkk.be

18/04/2015 Antwerpen Mevr. Seeder Ria Tel: 03/237.38.71 CAC
19/04/2015 Kynologische Vereniging BRABO ‐ Antwerpen vzw Lage Kaart 558 Gsm: CACIB 

2930 Brasschaat Fax: 03/664.42.60
Website: http://www.kvbrabo.be E‐mail: riaseeder@telenet.be CRUFTS

16/05/2015 Wieze Dominique Delabelle Tel: 053/83.80.21 CAC
17/05/2015 Kynologische Vereniging Nievel‐Kapel Driehoekstraat 46 Gsm: 0477/558.220

9320 Erembogem Fax: 053/83.80.21 
Website: http://www.kvn‐aalst.be E‐mail: kvn‐aalst@telenet.be

6/06/2015 Lommel Mast‐Gelders Nelly Tel: 014/32.17.80 CAC
7/06/2015 Kynologenvereniging Moldernete‐Mol Bresserdijk 25 Gsm: 

2400 Mol Fax: 014/32.14.88
Website: http://www.kvmoldernete.be E‐mail: nelly.mast‐gelders@te‐

27/06/2015 Genk Mrs N. Vannylen Tel: +32 (0)11 68 68 03 CAC
28/06/2015 Haspengouwse Kynologen Vereniging Leemstraat 36 Gsm: +32 (0)486 82 20 02 CACIB

3850 Nieuwerkerken Fax: +32 (0)11 50 01 75
Website: http://www.hkv‐ambiorixtrofee.be E‐mail: vannylennadine@te‐

12/07/2015 Lokeren Vermeire Myriam Tel: 09/348.20.42 CAC
Lokerse Hondenvereniging Touwstraat 8 Gsm: Gr. 1 & 2

Fax:
Website: http://www.lokersewinner.be 9160 Lokeren
E‐mail:

18/07/2015 Liège Boclinville Yves Tel: 04/368.69.68 CAC
19/07/2015 Syndicat d'Elevage Canin de Liège asbl Rue de Tilff 174052 Beaufays Gsm: CACIB

Fax: 04/368.69.68
Website: http://www.sec‐liege.be/ E‐mail:  sec.liege@skynet.be

22/08/2015 Mechelen Broes Louis Tel: 015/63.34.84 CAC
23/08/2015 Kynologische Vereniging Sint‐Rombouts Katelijnsesteenweg 168 Gsm: 0498/110.485 CACIB

2570 Duffel Fax: 015/63.34.84
Website: http://www.kvsr.be
E‐mail: sekretaris@kvsr.be

12/09/2015 Libramont Mr Luc DETRY Autre contact: CAC
13/09/2015 Union Canine Namuroise Route de Sosoye, 4 GSM : 0475 39 93 00 CACIB

5522 FALAEN anjag@skynet.be
"The Green Dog Show" GSM : 0474 99 06 98

uk.belfox@gmail.com
3/10/2015 Charleroi Mme Dominique Theys Tel/Fax: 071/21.81.25 CAC
4/10/2015 Royal Club Canin du Hainaut Rue Petite 28 CACIB

5651 Somzée
"The Wallonia Dog Show"

www.waldogshow‐charleroi.be E‐mail: bithy146@gmail.com
24/10/2015 Leuven Mr G. Devriendt Tel: CAC
25/10/2015 Leuvense Hondenvereniging Lovanium F. Smeyersstraat 9 Gsm: 0499/30 20 52 CACIB

3270 Scherpenheuvel Fax:
Website: http://www.lovanium‐dogs.be
E‐mail: expo@lovanium‐dogs.be E‐mail: expo@lovanium‐dogs.be

14/11/2015 Kortrijk Vanlerberghe Joel Tel: 051/72.40.59 CAC
15/11/2015 Vlaanderens Rashonden Festival ‐ Kortrijk Processieweg 13 Gsm: CACIB

8810 Lichtervelde Fax: 051/72.63.17
Website: http://www.eurodogshow.be
E‐mail: eurodogshow@skynet.be

19/12/2015 BRUSSELS DOG SHOW SRSH Tel: +32 2 245 48 40 CAC(x2)
20/12/2015 Société Royale Saint‐Hubert Avenue A. Giraud 98 Gsm: 

1030 Bruxelles Fax: +32 2 245 87 90 CACIB
Website: http://www.brusselsdogshow.be
E‐mail: bds@srsh.be E‐mail: bds@srsh.be CRUFTS



Eurasier Club België

Secretariaat :
Cilia Van de Poel
Kerkstraat 55 bus 1
2340 Vlimmeren
Telefoon : 03/309 27 85
E‐mail : Cecillia.van.de.poel@telenet.be
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