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T
R
O
K WOORD VAN DE VOORZITTER

Beste leden,
Hier zijn we dan weer met een nieuwe editie
van ons Eurazine.
Deze keer wil ik extra aandacht geven aan
onze database. Deze database wordt regelmatig ge-updated met alle (medische)
gegevens van onze honden die relevant zijn om
eventuele afwijkingen op te sporen van in het
begin. Om deze database up-to-date te houden
hebben we jullie informatie nodig. Is je hond
ziek, heeft hij een erfelijke ziekte of een andere
aandoening (bv kanker), help ons dan die
gegevens te verzamelen om zo een beter
overzicht te kunnen krijgen over de mogelijke
problemen die het ras zou kunnen tegenkomen
in de toekomst. Deze gegevens worden dan
opgenomen in een globale database bij de IFEZ
om zo ook wereldwijd een overzicht te
bekomen. Kortom jullie input is van zéér groot
belang.
De zomer is er ! Hopelijk zal het weer er ook
naar zijn :o). Kansen om op reis te gaan en
onze lieve viervoeter mee te nemen op
vakantie. Let dan wel echter op dat je steeds je
inentingsboekje mee hebt op reis ! Het is immers steeds verplicht om dit mee te nemen, het
is als het ware het paspoort van je hond.
Met deze “wijze” worden sluit ik m’n ‘woord
van de voorzitter’ af. Véél leesplezier.
Philippe Meiresonne
Voorzitter E.C.B.
Pagina 6

3

ACTIVITEITEN
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Activiteitenkalender ECB
DATUM

ACTIVITEIT

17 Januari 2015

Wandeling

PLAATS

26 April 2015
31 Mei 2015
21 Juni 2015
30 Augustus 2015
27 September 2015
11 Oktober 2015
November 2015

Kluisbergen
(ZATERDAG!!)
Weekend (06/03/2015 tot 08/03/2015)
Xhoﬀraix
Wandeling & Algemene Ledenvergadering Lange Gaanweg 1
(Zie uitnodiging in dit blad)
Bazel (Duiventoren)
Wandeling
Olmense Zoo
Wandeling
Essene
Wandeling
Vossem
Barbeque
Galmaarden
Zee hondenwandeling
De Haan
Wandeling
Kempen
Wandeling
Limburg

Website

www.eurasier.be

6 Maart 2015
15 Maart 2015
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HANDIGE WEETJES

4.1 Honden willen Vrijheid.
Om lichamelijk en psychisch in vorm te blijven, moeten honden ook los kunnen lopen. Alleen zo kun‐
nen ze tegemoet komen aan hun bewegingsbehoefte en kunnen ze uitgebreid snuﬀelen en met
soortgenootjes spelen. Aan de lijn reageren ze namelijk anders dan wanneer ze loslopen. Krijgen ze
deze mogelijkheid niet, dan leidt dit, zoals studies aangetoond hebben tot gedragsproblemen.
Daarom is het goed dat gemeenten en steden op sommige plaatsen losloopweiden creëren. Helaas
is dat echter niet overal goed geregeld en vaak zijn de
veldjes te klein of helemaal onder gepoept.
Zoek als baasje altijd naar een geschikte, veilige plek waar je, je hond met een gerust hart kunt
loslaten.
ALLEEN ONAANGELIJND IS GOEDE COMMUNICATIE MOGELIJK.

4.2 Kleine schoonheidstip.
Met een lepeltje olie over het voer kun je de vachtwisseling in de herfst ondersteunen en je hond
nog mooier maken. Je zult verbaasd zijn hoe zijn vacht al snel gaat glanzen.
Doe per vijf kilo lichaamsgewicht één THEELEPELTJE over de dagelijkse voeding.
B.V. : ‐ zalmolie – koudgeperste lijnzaadolie – walnootolie
‐ pompoenpitten olie – koolzaadolie enz…

Opgepast teveel geven lijdt tot diaree.

4.3 Koeling bij een lange hete zomer.
Op extreem hete dagen kun je, je hond best een ijsje geven. Natuurlijk liever geen roomijs en ook
geen
waterijs, want daar zit veel te veel suiker in.
Ongekruide vleesbouillon daarentegen, die je in ijsblokbakjes of voorgevormde plastiekijszakjes doet
en een uurtje in de vriezer legt, vinden honden heel lekker ter verfrissing.
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Bevroren vlees of groenten proberen honden in te slikken. De ijzige kost kan behoorlijk zwaar op de maag
liggen , daarom is bouillon, die ze langzaam moeten oplikken beter voor ze.
Veel honden hebben bij grote hitte geen honger, ze bewegen immers ook minder. Verzet de voertijden dan
naar de vroege ochtend en/of late avond, wanneer het wat koeler is. De porties kun je tijdelijk gerust vermin‐
deren tot 1/3.

4.4 Waar bijten teken ?
Onderzoekers aan de Universiteit van Wenen hebben tekenbeten bij honden een jaar lang onderzocht.
Teken bijten, zo blijkt, het liefst van april tot juli ( als buitenlucht stijgt naar 10° C. ) De meest voor‐ komende
plaatsen op het hondenlijf zijn : de kop, de hals , schouders en borst . Op grond van hun ongunstige
lichaamsvorm verspillen teken geen energie met het door de ruige vacht van de hond naar een ander lichaams‐
deel te lopen, maar bijten zich daar vast waar ze zich op dat moment bevinden. Wie regelmatig anti‐ teken‐
middelen gebruikt, kan met hoge waarschijnlijkheid tekenbeten voorkomen.

4.5 Zonnesteek dreigt niet alleen in de auto.
Dat honden bij hoge temperaturen in de auto snel een ﬁkse zonnesteek kunnen oplopen en zelfs kunnen ster‐
ven (!) moet eigenlijk iedere hondenbaas weten. Maar ook in de frisse lucht kan je hond een zonnesteek
oplopen. Bijvoorbeeld aan de ﬁets. Wij beseﬀen niet, omdat de wind ons op de ﬁets afkoelt dat de ernaast
rennende hond veel vocht verliest en dreigt oververhit te raken.
Slechts weinig honden gaan langzamer lopen ; ze willen hun baasje immers graag bijhouden. Dit geld ook
voor spelen en sport met de hond. Ze overbelasten het lichaam van de hond op warme dagen.
Voorkom inspanningen van de hond als de temperaturen hoger gaan dan 20° C. en de zon schijnt.
Zodra hij sneller dan normaal begint te hijgen en er twee derde van zijn tong uit zijn bek hangt, moet je meteen
stoppen en hem/haar naar een koele plaats brengen waar hij kan uitrusten.
Hetzelfde voor oude en zieke honden. Zij mogen enkel in de ochtenduren en late avonduren beweging krij‐
gen.
ENKELE TIPS.
‐ Zorg dat er steeds voldoende zuiver en fris water ter beschikking staat. Let op in stilstaand water ontwikkelen
zich snel bacteriën, vervang regelmatig het water.
‐ Je kan je hond afkoelen door zijn poten onder te dompelen in fris water, sommigen doen dit instinctief.
‐ Leg een doek in de ijskast, welke je kan gebruiken onder de oksels en in de lies van de hond om hem af te
koelen.
Red. :Celia Van de Poel
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SAMEN OP VAKANTIE

De mooiste dagen van het jaar delen met je
beste vriend is dubbel genieten. Er zijn steeds
meer hotels waar onze viervoeter(s) welkom
zijn. In vakantiehuisjes, appartementen en op
campings zijn ze tegenwoordig al bijna vanzelf‐
sprekend. Een beetje voorbereiding moet er wel
zijn om ervoor te zorgen dat er geen problemen
ontstaan. Wie voor een vliegvakantie kiest,
moet tijdig bij de vliegmaatschappij informeren.
In tropische en subtropische vakantielanden zijn
er bovendien gevaarlijke ziekteverwekkers,
waartegen onze honden weinig kunnen begin‐
nen.
* Comfort in de caravan, auto of camper.
Hierbij blijft de hond bij zijn mensen, kan hij
makkelijk tussendoor een plasje doen en zijn
dorst lessen en veilig slapen tijdens de reis.
Kijk tijdig na of je hond nog dient ingeënt te
worden, of hij nogmaals behandelt moet wor‐
den tegen teken en vlooien en of de reis‐
apotheek moet aangevuld worden (
insectenbeten o.a.).
Heel belangrijk zijn ook de papieren : het dieren‐
paspoort , een kopie van de aansprakelijkhei‐
dsverzekering en een penning met ‐ je naam‐ je
mobiele telefoonnummer en het vakantieadres
aan de halsband. Zorg tijdig dat de chip van de
hond op het juiste adres en telefoonnummer
staat geregistreerd. Zorg voor voldoende koel
water, het is niet raadzaam je hond overal te

laten drinken bij honden uitlaatplaatsen. Bij de
meeste wegrestaurants langs de snelweg
mogen honden niet binnen.
Zoek om uit te rusten en voor een plaspauze,
een restaurant van de snelweg af. Omdat je de
hond in geen geval alleen in de auto moet
achterlaten, ook bij bewolkt weer is het binnen
in de wagen al snel veel te heet.
* Zorg voor koeling.
Tijdens de heetste dagen is het beter om ’s
nachts te rijden. Als dat niet mogelijk is , ver‐
schaf de hond dan verkoeling als hij niet in de
passagiersruimte met airco meerijdt. Een koude
natte handdoek die je over de hondenrug legt,
koelt het lichaam goed af. Je kan hem/haar ook
wat natsproeien met koud water.
Een open raam is niet zinvol. Omdat de lucht‐
stroom niet afkoelt, maar slechts de slijmvliezen
irriteert.
Bij aankomst hebben mens en dier een paar uur
nodig om te acclimatiseren en een stukje wan‐
delen met de hond om zijn vakantieverblijf te
laten verkennen ( hondenweide ). Informeer
waar je een dierenarts kan bereiken en wat de ‘
hondenregels ‘ zijn in de omgeving.
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* Samen je vakantie opbouwen.
Doe het de eerste dagen rustig aan. Wanneer je
thuis altijd een uur wandelt, kan de hond nu niet
ineens een inspannende vier uur durende berg‐
wandeling maken of uren achtereen zwemmen.
Verhoog de inspanning geleidelijk aan . Denk
eraan deze ook weer iets te verminderen voor‐
dat je naar huis gaat.

CHECKLIST:
Dit moet mee in de koffer.
* Hondendeken of bedje
* 2 doeken voor vieze pootjes
* Ligt je hond op de bank… oude lakens voor het afdekken.
* Lange lijn of rolriem.
* Water- en eetbak eventueel vloerbescherming.
* Lievelingspeeltje en wat lekkers.
* Borstel of kam, vele verharen als het warmer wordt.
* Voldoende poepzakjes.
* Muilkorf in landen waarin dat verplicht is.
* Voor wandelvakantie : eventueel een rugtas voor de hond, dan kan hij zijn
eigen proviand dragen.
* Vakantie in zeer warme streken : een koelvest en ( koude ) gelpad.

Red. :Celia Van de Poel
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Verslag Xhoffraix

Het is vrijdag middag 6 maart 2015 we komen rond 17 uur aan in de buurt van Chalet Aurore des
Hautes Fagnes aan de Sol’ Tapé. Omdat Sol’ Tapé niet op mijn GPS voorkomt is het ouderwets zoeken
geblazen, maar al gauw ontmoet ik Charlotte met Igor en zo vinden we dan Chalet Aurore, het ligt
aan een doodlopende weg aan de rand van Xhoﬀraix, dus bijna geen verkeer.
Achter het Chalet kijk je uit over een prachtig dal richting Francochamps. Het is altijd even wennen in
een vreemd huis, binnen vind ik Jack met Djentle en Joris met Herte, Soetkin wil natuurlijk even snuﬀe‐
len, even kennis maken, je komt niet iedere dag een Eurasier tegen. De keuken is makkelijk te vinden
want je hoort duidelijk het geluid van potten en pannen en vrouwen stemmen het zijn Nadine, An‐
neleen en Cilia druk in de weer voor het avond eten de eerste kop koﬃe is snel gevonden, voor Carla
en Cis met hun prachtige Aquila van 10 maanden is dit hun eerste Kynologische weekend, Aquila is
een beetje gehandicapt.
Eerst even de spullen uit de auto halen en wat helpen in de keuken en nieuwsgierig naar de omgeving,
een eerste verkennende wandeling met Soetkin. We lopen in de richting van de bossen, langs de Sol’
Tapé. We komen slechts drie huizen tegen en dan alleen weilanden en in de verte, de bossen. Er staat
bij het begin van de weilanden een bordje met met de tekst „passage interdit propriete privé”, dat
lijkt me wel wat voor een privé wandeling, maar niet nu. Inmiddels is het al wat gaan donkeren en
Chalet Aurore licht nu op in het duister, in het avondlicht zie ik nog wat wiebelende Eurasier staartjes
om het huis bewegen en op het terras is het ook prettig toeven in de avondschemering. Binnen zit er
al volk aan tafel, de hele roedel is nu compleet en het avond eten kan beginnen. Na heel wat broodjes
en vele amusante verhalen, komt de eerste avond aan zijn eind en sluit de dag zijn ogen.
De volgende morgen staan er al vele vroege vogels in de keuken om het ontbijt te verzorgen, dat om
8 uur begint. Het weer is nauwelijks te overtreﬀen, zonnig met een zacht briesje het heeft gevroren
maar de zon warmt alles snel op, Carl is al druk in de weer met de routekaart voor de ochtendwan‐
deling. De honden liggen op de grond te wachten of lopen buiten te spelen met hun baasje. Na het
opruimen en afwassen wordt het tijd om de wandelschoenen en wat er verder aan petten en sjaals
en tassen mee te nemen valt, te verzamelen. De honden voelen dat de pret er zit aan te komen, het
zijn ; Herte en Gefken, Aquila, Soetkin, Aicko en Roxy, Djentle, Eros , Igor. Het eerste stuk gaat aan‐
gelijnd door het dorp en weldra komen we in het bos op de zelfde plek waar we vorig jaar ook naar
beneden gingen, de honden lopen los, de reuen houden zich opmerkelijk kalm, links zijn er steile hellin‐
gen en rechts grasland, heerlijk om te rennen. Het ijs is gesmolten er liggen kleine plasjes in de modder,
het intense groen van de mossen kleurt de bomen en rotsen, door de zuivere lucht zijn de mossen
hier werkelijk overal te vinden. Dan komen we bij een bekend bruggetje maar daar gaan we deze
keer niet over, nee we gaan rechts het dal in. Het pad is heel afwisselend, soms is er zelfs geen pad te
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zien alleen plassen water tussen sompige klei, met hier en daar een pol gras. Plotseling wordt de stilte
verscheurd door een hard rommelend geblaf, Eros en Djentle zitten elkaar in de haren dat is toch
altijd weer even schrikken voor zo’n natuurgeweld. Maar Joost en Jack staan hun mannetje en de
reuen gaan aan de lijn. Jammer dat die jongens het voor zich zelf verpesten, de meisjes mogen wel
los lopen. Het is steeds weer een prachtig gezicht om de honden door de bossen te zien rennen, met
een fabelachtige precisie ontwijken ze allerlei obstakels. We houden er ﬂink de pas in, we zijn nog fris
weldra komen er een paar bekende huizen in zicht, daar is Xhoﬀraix. Mooi op tijd terug voor het mid‐
dagmaal, Nadine en Cilia en Filip zijn nog druk in de weer met dekken van de tafels.
Het weer blijft mooi en we kunnen na het eten heerlijk genieten van het prachtige uitzicht op het ter‐
ras. De middagwandeling is er een van 11 kilometer, we vertrekken deze keer met de auto en rijden
een stuk tot buiten Xhoﬀraix. Ik raak al snel mijn oriëntatie kwijt, ik ken deze route niet, af en toe lijkt
het wel of we in een moeras terecht gekomen zijn. Het is lastig lopen meer springen van de ene droge
pol naar de andere. Maar er zijn ook stukken droog bos met prachtige met mos begroeide stammen.
Het valt op dat de kleine Gefken heel dapper onvermoeibaar door stapt. En de nog jonge Aquila doet
ook ﬂink haar best ze is de jongste, maar dat is het probleem niet ze heeft een ontsteking aan haar
achterpoot en mankt af en toe wat, haar bazin Carla heeft een bijzondere interesse voor het kleine
groen, de mossen. Er zijn drie soorten die meteen opvallen; dat zijn het veenmos, wat licht van kleur
met kleine blaadjes het ligt vaak plat, dan heb je felgroen kussentjes mos dat voelt heel zacht aan en
je ziet nauwelijks blaadjes en verder het sterrenmos dat staat recht op en de blaadjes staan in de
vorm van een sterretje

Veenmos

Kussentjesmos

sterrenmos
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Ergens halverwege de wandeling hoor ik Soetkin Flink blaﬀen en zie haar in gevecht met Roxy dat is
voor het eerst dat ik haar zie vechten, gelukkig vloeit er geen bloed maar het geluid doet het ergste
vermoeden, dat was wel even schrikken. Dan verlaten we de lagere regionen en kijken op tegen een
stijl pad, het is een hard stenig litteken in de berg, hier kun je voelen wat het betekent dat de aarde
aan ons trekt, boven aangekomen even tijd voor een kiekje.

Het is niet meer zo ver van Xhoﬀraix dat we toch weer in een drassig dal belanden en ik zie plotseling
vlak voor me de kleine Liesbeth tot halverwege haar knieën in de modder zakken. Charlotte weet daar
wel raad mee en neemt Liesbeth op haar rug. Plotseling komen we bij een verharde weg en in de
verte zie ik de auto’s staan. Wanneer we bij Chalet Aurore aankomen kunnen we genieten van de zon
op het terras, dan zie ik plotseling uit het noorden een roofvogel aanvliegen het is een Wouw, dat
kun je zien aan zijn gevorkte staart.
Het moet een rode Wouw geweest zijn, blijkt later uit de boekjes,
omdat die hoewel zeldzaam, in deze streken voorkomt. Intussen
wordt er in de keuken al hard gewerkt aan de fondue, er zijn heel wat
keuken prinsessen en prinsen druk in de weer. Tijdens de heerlijke fon‐
due wordt er heel wat gekauwd en gekout tot de slaap ons naar bed
lokt. De volgende ochtend zie ik door het raam van uit mijn bed een
heldere blauwe hemel dat belooft weer een mooie dag te worden. Na
het ontbijt en het gezamenlijk opruimen van de afwas hebben we nog
tijd om ons te koesteren in de ochtend zon op het terras. Carl heeft
weer een stevige wandeling uitgestippeld maar daar kan ik verder

Pagina 15

niet over schrijven om dat ik met Soetkin een „privé” wandeling ga maken, de wandeling van gisteren
heeft me behoorlijk uitgeput. Onze wandeling begint waar de Sol’ Tapé eindigt, bij het privé bordje.
Het pad gaat door een weiland en we komen bij een modderig pad waar diepe brede sporen te zien
zijn vermoedelijk van een grote tractor. De afdaling door die blubber is makkelijker dan bij een verhard
pad, onderweg nemen we een pause en ik strek me uit op een bed van kussentjesmos. Soetkin blijft
wat heen en weer drentelen, het is muis stil en er bekruipt mij een soort oergevoel van de jager met
zijn hond ik realiseer me hoe hier vroeger de jager ‐verzamelaars met hun honden door de bossen
trokken op zoek naar wild.
We trekken verder naar beneden waar het geluid van stomend water vandaan komt. Aangekomen
bij een ruisende beek besluit ik rechts om te gaan, dan moeten we met een grote boog weer ergens
bij Xhoﬀraix aankomen. We lopen over een hard pad dat langzaam naar boven gaat, plotseling schiet
Soetkin de helling op, ze maakt een hoog keﬀend geluid. Dan zie ik tussen de bomen een ree wegschi‐
eten, ik hoor nog een tijdje het gekef van Soetkin, maar kan haar niet meer zien en dan is het stil.
Wat te doen? Ik besluit op mijn plaats te blijven, het is zaak dat Soetkin mij weer vindt. Zo om de paar
minuten ﬂuit ik op mijn hondenﬂuitje, dan weet ze waar ik zit. Het duurt lang en maar na zo een 15
minuten zie ik haar het pad op komen lopen. Het gaat heel langzaam en de tong tot bijna op de grond,
ze is helemaal uitgeput. Blij dat ze er weer is nemen we een ﬂinke pause, wanneer het hijgen van
Soetkin minder wordt gaan we weer op pad. Ik zie in de verte een huisje dat ik herken, we zijn vlak
bij Xhoﬀraix. Niet lang na onze thuiskomst is daar de groep wandelaars met de honden, een uur
eerder dan verwacht.
Nog even uitpuﬀen op het terras, wat helpen in de keuken en dan de kamer opruimen, na de voortr‐
eﬀelijke lunch komt dan het afscheid, het was een heerlijk weekend.

Red. :BenHuisman
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Aquila’s eerste show

Een hondje geboren, zo lief, zo schattig en zo mooi. Je eigen puppy is, hoe dan ook is toch altijd de
allermooiste.
Tja, en als je dan zo’n verre reis naar Noorwegen maakt om zo’n lief, zo’n schattig en zo’n mooi bol‐
letje puppy te gaan halen, dan is zij de allermooiste hond die er bestaat, nietwaar.
Misschien willen we in de toekomst een nestje van haar, misschien, we zien wel hoe het loopt, alles
voorzichtig aan, want je weet maar nooit hoe snel het anders dan gepland kan gaan.
Zou het een goed idee zijn om dan met haar deel te nemen aan een show? Tja, wat zullen we doen,
een keertje proberen, of toch maar niet? We zijn nooit op een of andere manier competitief met
onze honden geweest. Het zijn altijd onze beste en gezelligste huisvrienden geweest, meer moest
dat niet zijn.
Maar misschien is het wel een heel leuke ervaring om aan een hondenshow deel te nemen?
Nou, weet je wat, dan schrijven we ons toch een keertje in. Na even wat gegoogled te hebben
komen we al snel bij de internationale rashondenshow van de Koninklijke Kempische Kynologenclub
VZW terecht. Het toeval wil, dat deze 42ste Schaal der Kempen op 21 en 22 februari in ons dorp –
stadje – wordt georganiseerd. Dan ineens lijkt het heel voor de hand liggend dat we Aquila inschri‐
jven voor deze thuiswedstrijd. Zo gezegd zo gedaan.
We zullen wel zien wat er op ons afkomt. Enige training hiervoor hebben we niet gedaan. Maar het
is nu toch wel spannend, temeer omdat Aquila met het spelen een blessure aan haar rechter
achterpoot heeft opgelopen en nu moet rusten.
Ja, zeg dat maar tegen een jonge Eurasiër; “Rust jij eens een beetje, dan ben je snel weer beter”.
Haha.
Omdat rennen en stoeien nu niet goed voor Aquila haar poot is en ze boordevol energie zit
besluiten we met haar te gaan zwemmen. Hierdoor kan ze haar energie kwijt en wordt haar poot
niet onnodig belast. Daarbij leert ze weer iets nieuws en wordt ze straks nog een echte zeehond.
In het begin is het erg spannend voor haar. Met zwemvest en begeleiding aan weerszijden van het
vijftig meter lange en drie meter diepe zwembad wordt haar de bedoeling van de zwemtherapie
duidelijk gemaakt. Aquila leert snel, ze doet het goed en graag en al snel zwemt ze zonder hulpmid‐
delen.
Op zondag 22 februari worden de Eurasiërs gekeurd door Myriam Vermeire. De concurrentie is niet
heel erg groot, want er zijn weinig Eurasiërs ingeschreven.
We hadden wat leesvoer en een picknick meegenomen, om de dag door te komen. Er was zoveel te
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zien, zoveel mensen hebben we ontmoet, bekenden en onbekenden, en enkele Eurasier‐eigenaren. Maar
ook mensen die vragen stelden over het ras, verwonderd waren over het ras en zich afvroegen hoe je dan
aan een pup kon geraken. Je begrijpt het al, de meegebrachte boeken zijn de tas niet uit geweest, maar de
picknick hebben we wel volledig verorberd.
Voordat Aquila de ring in gaat, krijgen we nog enkele tips mee van Cilia, die een kijkje is komen nemen en
erg begaan is met Aquila en mij. En dan is het aan ons, spannend, alles hangt af van slechts enkele minuten
presentatie. Voor we het beseﬀen is het al weer voorbij voor het duo met nummer 1888. Aquila plaatste
zich in de jeugdklasse op de twee plaats met de kwaliﬁcatie ‘ zeer goed’.
Wij zijn allen zeer tevreden. Het was een zeer leuke ervaring en wie weet zien je ons nog wel een keer bij
een volgende rashondenshow.

Dikke knuﬀels van Aquila D’Alva

Red. :Carla Peerden
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SHOP
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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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BERICHTEN VOOR DE LEDEN
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING E.C.B.
OP 15 MAART 2015
Aanwezigen . Er zijn 18 aanwezigen waarvan 14 stemgerechtigd.
Verontschuldigd. 2 leden hebben zich oﬃcieel verontschuldigd.

1. Opening vergadering.
De voorzitter opent de vergadering om 15.25u.
2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 23 maart 2014.
De notulen worden zonder op – of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2014.
De secretaris brengt het jaarverslag van 2014 . Dit wordt goedgekeurd.
4. Ontheﬃng secretaris.
De secretaris krijgt ontheﬃng van zijn taken.
5. Voorziene activiteiten 2015.
*Wandelingen.
17 / 01 / 2015
: Kluisbergen
15 / 03 / 2015
: Bazel
26 / 04 / 2015
: Olmense zoo
31 / 05 / 2015
: Essene
21 / 06 / 2015
: Vossem
27 / 09 / 2015
: De Haan
11 / 10 / 2015
: De Kempen
? / 11 / 2015
: Limburg
*Vergaderingen.
15 maart 2015
: Bazel / Algemene Ledenvergadering.
*Happenings.
6‐9 / 03 / 2015
: Xhoﬀraix / Kynologisch weekend.
30 / 08 / 2015
: Galmaarden / BBQ.
6. Verslag kascontrolecommissie.
De kascontroleurs 2015 zijn Mej. Anneleen Van Belle en Dhr. Jack Roosenbroeck. Zij geven hun
goedkeuring over de inkomsten en uitgaven van 2014.
7. Financieel verslag 2014.
De penningmeester brengt het ﬁnancieel verslag. Dit wordt zonder op – of aanmerkingen
goedgekeurd.
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8. Begroting 2015.
De penningmeester brengt de begroting. Deze wordt zonder op – of aanmerkingen goedgekeurd.
9. Ontheﬃng taken penningmeester.
De penningmeester wordt ontheven van haar taken.
10. Benoeming nieuwe kascontroleurs 2016.
‐ Eﬀectief : mej. Anneleen Van Belle ‐ mevr. Melissa Baert
‐ Reserve : mevr. Helga Pellaers
‐ dhr. Joost Vannesten.
11. Binnengekomen stukken en mededelingen.
Dhr. Jan Dierick heeft schriftelijk zijn ontslag als bestuurslid ingediend wegens gezondheidsreden.
Mej. Anneleen Van Belle heeft zich schriftelijk kandidaat gesteld als bestuurlid.
12. Rondvraag.
Voorop gestelde datums voor het kynologisch weekend 2016 zijn 4‐5‐6 / 03 / 2016 . Naargelang de
inschrijvingen zal de grote van het vakantiehuisje bepaald worden.
13. Ontlasting der beheerders.
De beheerders worden ontheven van hun taken.
14. Verkiezing bestuursleden.
Er wordt een kiescommissie samengesteld.
‐ Mevr. Nadine Azou.
‐ Mevr. Ingeborg Tirez.
* Verkiesbaar : Mevr. Charlotte Dejaeghere.
Zij wordt verkozen met : VOOR : 13

TEGEN : 0

BLANCO : 1

* Verkiesbaar : Mej. Anneleen Van Belle
Zij wordt verkozen met : VOOR : 13

TEGEN : 0

BLANCO : 1

15. Voorstelling nieuwe taakverdeling bestuursleden.
Voorzitter
: Dhr. Philippe Meiresonne.
Secretaris
: Mevr. Cilia Van de Poel
Penningmeester + ledenadministratie : Mevr. Charlotte Dejaeghere.
Bestuurslid activiteiten
: Mej. Anneleen Van Belle
Bestuurlid PR.
: Mevr. Marie‐Thérèse Cornelis.
16. Sluiting vergadering.
De voorzitter sluit de vergadering af om 16.00u.
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BESTELLING EURASIER-SHOP

ARTIKELS

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

Redactie : Celia Van de Poel
Layout : Philippe Meiresonne

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 september 2015
Bestellingen worden afgehaald op een
club‐activiteit
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TENTOONSTELLINGEN
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Plaats & Club
10/01/2015 Genk
11/01/2015 Limburgse Kynologen Vereniging
Website: http://www.lkvdogshow.be
E‐mail: info@lkvdogshow.be
24/01/2015 Mouscron
25/01/2015 Union Canine Mouscronnoise
Website: www.unioncanine.be
21/02/2015 Hoogstraten
22/02/2015 Koninklijke Kempische Kynologenclub vzw
Website: http://www.kkk.be
18/04/2015 Antwerpen
19/04/2015 Kynologische Vereniging BRABO ‐ Antwerpen vzw
Website: http://www.kvbrabo.be
16/05/2015 Wieze
17/05/2015 Kynologische Vereniging Nievel‐Kapel
Website: http://www.kvn‐aalst.be
6/06/2015 Lommel
7/06/2015 Kynologenvereniging Moldernete‐Mol
Website: http://www.kvmoldernete.be
27/06/2015 Genk
28/06/2015 Haspengouwse Kynologen Vereniging
Website: http://www.hkv‐ambiorixtrofee.be
12/07/2015 Lokeren
Lokerse Hondenvereniging

Contact
Claes Patricia
Begonialaan 19
3300 Tienen

E‐mail:secretaris@lkvdogshow.be
Demullier André
Tel: 056/33.36.39
chaussée du Clorbus 107
Gsm:
7700 Mouscron
Fax: 056/34.56.93
Tel: 03/312.20.82
Gsm: 0478/74.03.55

CAC
CACIB

Mevr. Seeder Ria
Lage Kaart 558
2930 Brasschaat
E‐mail: riaseeder@telenet.be
Dominique Delabelle
Driehoekstraat 46
9320 Erembogem
E‐mail: kvn‐aalst@telenet.be
Mast‐Gelders Nelly
Bresserdijk 25
2400 Mol
E‐mail: nelly.mast‐gelders@te‐
Mrs N. Vannylen
Leemstraat 36
3850 Nieuwerkerken
E‐mail: vannylennadine@te‐
Vermeire Myriam
Touwstraat 8

Tel: 03/237.38.71
Gsm:
Fax: 03/664.42.60

CAC
CACIB

9160 Lokeren

Website: http://www.sec‐liege.be/
22/08/2015 Mechelen
23/08/2015 Kynologische Vereniging Sint‐Rombouts

E‐mail: sec.liege@skynet.be
Broes Louis
Katelijnsesteenweg 168
2570 Duﬀel

"The Green Dog Show"
3/10/2015 Charleroi
4/10/2015 Royal Club Canin du Hainaut

CAC
CACIB

Van den Broeck Walter
De Dalen 40
2275 Wechelderzande

Website: http://www.lokersewinner.be
E‐mail:
18/07/2015 Liège
19/07/2015 Syndicat d'Elevage Canin de Liège asbl

Website: http://www.kvsr.be
E‐mail: sekretaris@kvsr.be
12/09/2015 Libramont
13/09/2015 Union Canine Namuroise

Type
CAC

Tel: 016/78 25 10
Gsm: 0477/46 51 15
Fax:

Boclinville Yves
Rue de Tilﬀ 174052 Beaufays

Mr Luc DETRY
Route de Sosoye, 4
5522 FALAEN
GSM : 0474 99 06 98
uk.belfox@gmail.com
Mme Dominique Theys
Rue Petite 28
5651 Somzée

CRUFTS
CAC

Tel: 053/83.80.21
Gsm: 0477/558.220
Fax: 053/83.80.21
Tel: 014/32.17.80
Gsm:
Fax: 014/32.14.88

CAC

Tel: +32 (0)11 68 68 03
Gsm: +32 (0)486 82 20 02
Fax: +32 (0)11 50 01 75

CAC
CACIB

Tel: 09/348.20.42
Gsm:
Fax:

CAC
Gr. 1 & 2

Tel: 04/368.69.68
Gsm:
Fax: 04/368.69.68

CAC
CACIB

Tel: 015/63.34.84
Gsm: 0498/110.485
Fax: 015/63.34.84

CAC
CACIB

Autre contact:
GSM : 0475 39 93 00
anjag@skynet.be

CAC
CACIB

Tel/Fax: 071/21.81.25

CAC
CACIB

Tel:
Gsm: 0499/30 20 52
Fax:

CAC
CACIB

"The Wallonia Dog Show"
www.waldogshow‐charleroi.be
24/10/2015 Leuven
25/10/2015 Leuvense Hondenvereniging Lovanium
Website: http://www.lovanium‐dogs.be
E‐mail: expo@lovanium‐dogs.be
14/11/2015 Kortrijk
15/11/2015 Vlaanderens Rashonden Festival ‐ Kortrijk
Website: http://www.eurodogshow.be
E‐mail: eurodogshow@skynet.be
19/12/2015 BRUSSELS DOG SHOW
20/12/2015 Société Royale Saint‐Hubert
Website: http://www.brusselsdogshow.be
E‐mail: bds@srsh.be

E‐mail: bithy146@gmail.com
Mr G. Devriendt
F. Smeyersstraat 9
3270 Scherpenheuvel

E‐mail: expo@lovanium‐dogs.be
Vanlerberghe Joel
Tel: 051/72.40.59
Processieweg 13
Gsm:
8810 Lichtervelde
Fax: 051/72.63.17

SRSH
Avenue A. Giraud 98
1030 Bruxelles
E‐mail: bds@srsh.be

Tel: +32 2 245 48 40
Gsm:
Fax: +32 2 245 87 90

CAC
CACIB

CAC(x2)
CACIB
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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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