
 

 

Het is bijna kerstmis en de jaarwisseling 
staat alweer voor de deur. 

Het jaar 2015 ligt nu bijna achter ons. 
Als ik terugkijk op 2015 en vooruitkijk 
naar jaar 2016 ben ik positief gestemd 
en zie de toekomst van onze vereniging 
met vertrouwen tegemoet. 

Ik kan concluderen dat we wederom 
een uitstekend jaar achter de rug heb-
ben. Zowel bij onze activiteiten als op 
kynologisch gebied waren wij als vereni-
ging erg succesvol.  

Wij kunnen met volle tevredenheid te-
rug  kijken naar onze jaarlijks terugko-
mende activiteiten. Hierbij wil ik ieder-
een bedanken voor hun betrokkenheid 
en respons. 

De kynologische resultaten van de hon-
den van onze leden stonden ook dit jaar 
op een zeer hoog niveau. Hierbij wil ik 
een aantal resultaten extra benadrukken. 

Sunnyboy's Eyecatcher, eigenaar Rainer 
Ache  werd in Dortmund Europasieger 
2015 en beste van het ras. Tevens werd 
hij ook beste van het ras in Oss, hier-
mee werd hij ook Internationaal Kam-
pioen. 

Luciana van Huize Bardil, eigenaar An-
dre Hilberink behaalde op de Internati-
onale Tentoonstelling van Zwollen het 
CAC-CACIB en werd ook nog beste 
van het ras. 

Verder waren vier Of Malton airedales 
erg succesvol, namelijk Hocus Pocus of 
Malton, Midsummer Dream of Malton, 
Dutch Royal Touch of Malton en     
Expression Factor-X of Malton.  

Tot slot wens ik iedereen die betrokken 
is bij onze prachtige vereniging, mede 
namens alle bestuursleden gezellige 
feestdagen en op naar een gezond en 
voorspoedig 2016. Ik hoop u in groten 
getale te kunnen begroeten bij onze 
nieuwjaarsreceptie. 

Martin Bouma 
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Optische Illusies 

De tekening is ontleend aan ‘Illusion Confusion’, the wonderful 

world of optical deception. Paul M. Baars, Thames & Hudson, 

ISBN 978-0-500-29131-3. 

Het ATVN wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig 
en gezond 2016  
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In de vorige Nieuwsbrief toonden wij u een fraai zoekplaatje 

(hieronder nogmaals weergegeven) waarop u acht dieren, ver-

borgen in het bos, moest ontdekken. Hebt u ze allemaal ge-

vonden? 

In deze Nieuwsbrief weer een echte optische illusie. De psy-

choloog Mario Ponzo publiceerde de eerste versie van deze 

optische illusie al meer dan 100 jaar geleden: in 1911.  

De horizontale rode lijnen lijken verschillen van lengte, maar 

zijn in werkelijkheid identiek. De perceptie van de lengte van 

de lijnen wordt beïnvloed door het perspectief in de tekening. 

De zwarte verticale lijnen vormen tezamen met de schaduwen 

een driedimensionale ruimte.  

 



 

 

Deel 6 

Uw hond dwingen om te communiceren met honden 
of mensen die ze duidelijk niet graag mogen.    

 

Net als zoveel andere sociale soorten, hebben honden hun 
favoriete vrienden maar ook hun vijanden. Als je goed 
oplet,  is het gemakkelijk te zien of je  hond andere hon-
den en/of bepaalde mensen aardig vindt, je hond kiest zelf 
of hij zich met de ander wil associëren. Toch zijn er veel 
hondenbezitters die dit ontkennen en de signalen die de 
hond uitzendt niet lezen of niet kunnen lezen. Ze begrij-
pen de signalen van hun hond gewoon niet. Het gebeurt 
wel eens dat een overdreven enthousiaste eigenaar zijn 
hond (soms letterlijk) in een sociale situatie duwt, bv op 
een hondenuitlaatplaats waar andere honden zijn, terwijl 
hun hond liever gewoon naar huis zou willen gaan.  

Of ze laten vreemden hun hond aaien, zelfs als hij duide-
lijk laat merken dat hij met rust gelaten wil worden.  Het is 
belangrijk te weten dat er een verschil is tussen positieve 
aanmoediging bij verlegen of angstig honden, en het dwin-
gen van honden om toch naar iemand toe te gaan Bij on-
zekere honden is het goed om hem met kleine stapjes te 
stimuleren om uit zijn comfortzone te komen,  en hem te 
belonen voor een goed gedrag zonder angst. Zo kunt u 

een bange hond een meer evenwichtig leven geven. Maar 
weet wel het verschil tussen de op zachte beloningen 
gebaseerde grens, en het pushen van een interactie, dat is 
essentieel voor de veiligheid van uw hond en zijn geeste-
lijke gezondheid. Wanneer honden te ver worden ge-
pusht in sociale situaties, is er meer kans op flink uitha-
len van uw hond, of zelfs een gevecht. Ze hebben keer 
op keer aangegeven dat zij niets met die hond of die per-
soon te maken willen hebben, door te negeren, vermij-
den, misschien zelfs te grommen. Uiteindelijk krijgen ze 
er genoeg van, en geven de duidelijkste boodschap die ze 
hebben, namelijk hun tanden. En wat wellicht nog erger 
is, ze raken mogelijk het vertrouwen in u als een be-
schermende leider kwijt waardoor ze een nog negatieve-
re associatie met de uitlaatplaats, bepaalde hond of per-
soon zullen krijgen.  

Dus doe je hond een gunst, lees zijn lichaamstaal geeft ze 
wanneer ze niet willen de ruimte en ga niets forceren. 

 

 

 

 

Elf  dingen die mensen doen waar honden een hekel aan kunnen 
hebben 
Bron: Mother nature network 
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De belevenissen van Delphobe. 
De diepe val in de meanderende Geul. 

Door Sonja de Cooker 

Het is eerste kerstdag, de kinderen en kleinkinderen zijn 
er allemaal. Er zweven heerlijke geuren door het huis en 
wij zitten allemaal bij de openhaard. Mario heeft de vol-
wassenen een aperitiefje en de kinderen een glaasje fris 
ingeschonken, en wij hondjes krijgen allemaal een lekker 
botje. Iedereen kijkt verwachtingsvol naar Sonja, zij heeft 
vanmorgen beloofd dat ze, als ze klaar was in de keuken, 
een verhaal zou vertellen. En ja hoor, Sonja begint te ver-
tellen. 

“Op een hele mooie 
voorjaarsdag besloten 
opa en ik om een lange 
wandeling langs het ri-
viertje de Geul te gaan 
maken.” Oh ja, ik weet 
wat Sonja gaat vertellen, 
dat is een spannend ver-
haal joh! We gingen naar  
Zuid-Limburg.  

Daar aangekomen, liepen wij via de weilanden naar de 
Geul. Schitterend is het daar. Wij liepen heerlijk vlak langs 
de rand van het water  te spelen. Sonja waarschuwde ons 
keer op keer om niet te dicht bij de rand van het water te 
lopen:” Straks vallen jullie nog in het water,” zei ze iedere 

keer. Wij trokken ons daar niets van aan, Sonja is een bes-
te meid hoor, ze kan alleen behoorlijk zeuren. Natuurlijk 
vallen wij niet in het water, daar zijn we veel te slim voor. 
Op een gegeven moment besloot ik om met Aphaia te 
gaan spelen, ik rende keihard op haar af om haar van ach-
teren te pakken. Maar  Aphaia liep opeens de andere kant 
op, ik probeerde nog te remmen, maar had te veel vaart 
en ‘pats-boem,’ daar lag ik, in het water van de Geul. Son-
ja schrok heel erg, keek naar mij of ik niet gewond was en 
raakte helemaal in paniek, ze riep steeds:’Delphobe, kom 
maar, klim maar naar boven.” Dat wilde ik wel, maar de 
helling was te stijl,  iedere keer  klom ik, mijn nageltjes 
diep in de klei duwend naar boven, maar halverwege 
kwam ik ondanks al mijn moeite niet verder en zakte  ik 
weer naar beneden. Na een flink aantal keren geprobeerd 
te hebben om naar boven te komen, konden Mario en 
Sonja zien dat ik in paniek begon te raken. 

Sonja liep boven ook helemaal paniekerend rond. Opeens 
zei Mario:” Son, als jij nu eens op je buik op de grond 
gaat liggen, houd ik je aan je enkels vast en laat je langs de 
helling naar beneden zakken, en als jij dan tegen Delp-
hobe zegt dat ze naar boven moet klimmen, kun je haar 
bij haar voorpootjes pakken.” Zo gezegd, zo gedaan. Son-
ja vond het doodeng, ze was bang dat Mario haar zou 
laten vallen, zodat ook zij in het water terecht zou komen. 
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Delphobe (vervolg) 

Ze ging op haar buik liggen, Mario pakte haar bij haar 
enkels en liet haar heel voorzichtig met haar armen voor 
zich uitgestrekt naar beneden zakken, terwijl Sonja con-
stant riep” Kom maar Delphobe, kom maar, dan zal ik je 
pakken.” Moe en angstig probeerde ik met het laatste 
restje kracht dat ik nog in mijn pootjes had naar Sonja 
toe te kruipen, Opeens voelde ik Sonja’s handen om 
mijn voorpootjes, en hoorde haar roepen :’Ja, ik heb 
haar, takelen maar.” Sonja hielt mij stevig vast en lang-
zaam maar zeker werden wij naar boven getrokken. Wat 
was ik opgelucht dat ik weer boven stond bij Mario en 
Sonja en mijn zusjes. Eigenlijk had ik verwacht van Son-
ja een ‘zedenpreek’ te krijgen, maar Sonja gaf me alleen 
maar knuffels, dat viel dus behoorlijk mee. We zijn met-
een gaan picknicken, om een beetje van de schrik bij te 
komen. Ik ben lekker dicht tegen Sonja aangekropen, dat 
voelde heel goed. 

 

 

 

De volgende dag kon ik niets meer, ik kon niet gaan lig-
gen en bijna niet lopen. Sonja is met mij naar de dieren-
arts gegaan, en wat bleek, ik had gisteren mijn spieren zo 
gespannen dat ze helemaal overbelast waren, maar na een 
paar spuitjes tegen de pijn, ging het ’s middags alweer een 
stuk beter met mij. Ik heb me voorgenomen om voortaan 
beter naar Sonja te luisteren, maar weet je wat het is, ik 
vergeet dat iedere keer weer. 

Mooi verhaal hè! Rest mij nog om u, ook namens Mario, 
Sonja en mijn zusjes Nephele en Aphaia allemaal gezellige 
feestdagen en een gelukkig en gezond 2016 toe te wensen. 

 

Heel veel likjes, Delphobe   
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http://www.renske.com 

http://www.renske.com/
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 OP zondag 24 Januari 2016 organiseert het ATVN haar 
Nieuwjaarsreceptie met wandeling  
Anique en Lambèrt verzorgen weer een schitterende 

wandeling, vanuit de prachtige locatie ’ ’T Hôfke’ in 

Handel, Noord-Brabant. 

Vanaf half elf wordt u ontvangen met een kopje koffie 

met iets lekkers daarbij.  

Om elf uur gaan we wandelen.  

Na de wandeling staat er een heerlijk soepbuffet  op u te 

wachten. En na de soep gaan we borrelen. Dit alles 

wordt u aangeboden door het ATVN.  

Terwijl we het glas heffen op het nieuwe jaar begint ook 

onze wereldberoemde verloting met daarin extra mooie 

prijzen en omdat het Nieuwjaar is twee hoofdprijzen.  

Omdat we ook dit keer voor een soepbuffet gekozen 

hebben is het wel wenselijk dat u even opgeeft dat u 

komt, en met hoeveel personen u komt. Dit kan tot 

17 januari 2016. Graag even een mailtje naar 

atvn@home.nl of een telefoontje naar: 0475-552227.   

Tot de 24ste. U komt toch ook! 

  

  

  

  

  

  

mailto:atvn@home.nl


 

 

Pagina 8  Nieuwsbr ief  ATVN  Jaargang 10,  nr.  1  



 

 

Pagina 9  Nieuwsbr ief  ATVN  Jaargang 10,  nr.  1  

Schuif  aan bij Babs en Borre 

Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker 

 

 

 

 

Bij Babs en Borre krijgen 

jullie allerlei interessante 

achtergrondinformatie over 

de Airedale, messcherpe 

analyses en heel veel klets-

praat voor bij de waterbak.  

Bij deze rubriek is de redac-

tie echter nadrukkelijk niet 

verantwoordelijk voor de me-

ningen en welgemeende ad-

viezen van Babs en Borre. 

Lieve Babs, 

Van de Sinterklaasdrukte heb ik niet zo veel gemerkt. Er zijn 

hier geen schoenen gezet, er is niet eens gestrooid, geen pakjes-

avond. Helemaal niets dit jaar.  

Die pakjesavond heb ik niet zo gemist. Het strooien en schoenen 

zetten wel.  

In die schoenen worden vaak wortels gestopt voor het paard 

van Sinterklaas. Als iedereen slaapt en het dus donker is in 

huis, kan ik heel stiekem een hapje van de wortel nemen. Niet 

te veel natuurlijk. Het mag niet opvallen. Het paard van Sin-

terklaas is heel kieskeurig. Als die merkt dat er een grote hap 

van een wortel is afgesnoept, gaat het meteen steigeren. Met 

Sinterklaas op zijn rug mag dat natuurlijk niet gebeuren.  

En dan het strooigoed Babs. Dat is lèkker!  

Heb jij dat ook wel eens geproefd? Het baasje en het vrouwtje 

hebben liever niet dat ik daarvan iets eet. Het kan wel eens aan 

mijn tanden en kiezen blijven plakken. Ik zit daar niet zo mee. 

Hoe vaak kun je nu strooigoed eten? 

Gelukkig rollen die lekkere snoepdingetjes ook onder de bank. 

Met mijn goede neus ruik ik dat meteen. 

Voordat het vrouwtje de stofzuiger gepakt 

heeft, heb ik alles wat is weggerold al snel op-

gegeten. “Wie niks krijgt, moet slim zijn.” Ik 

vind dat een mooi honden-spreekwoord. Zul-

len we die erin houden Babs!! 

Nu ik alle Sinterklaaspret heb moeten mis-

sen, verlang ik toch wel erg naar een gezelli-

ge Kerst. 

Sterker nog... het mag van mij wel wat romantischer worden.  

Ik heb een leuk plannetje Babs. Jij moet mij maar eens laten we-

ten wat jij er van vindt. 

Ik doe mijn ogen erbij dicht, dan zie ik het al helemaal voor me. 

Wat zou je denken van een Airedale-Kerstfeest?  

We kiezen een mooie plek uit en 

nodigen onze Airedalevriendjes 

en -vriendinnetjes uit om met 

elkaar ons Kerstfeest te komen 

vieren. 

Wij gaan met z’n tweetjes eerst 

naar het bos om een stevige 



 

 

Pagina 10  Nieuwsbr ief  ATVN  Jaargang 10,  nr.  1  

Schuif  aan bij Babs en Borre  (vervolg) 

kerstboom uit te zoeken.  

Zonder kerstboom geen Kerstfeest. 

Samen slepen we de boom mee naar de mooiste-plek-om-

Airedale-Kerstfeest-te-vieren, die wij hebben kunnen vinden. 

Daar zetten we onze boom op. Het versieren kan beginnen.  

Het wordt een boom waarvan onze vriendjes en vriendinne-

tjes alleen nog maar hebben kunnen dromen. Dus geen glim-

mende ballen en kerstengeltjes en nog meer van die mensendin-

gen om er in te hangen. Nee, die vooral niet.  

Wij gaan voor lekkere smikkeldingetjes! Dat is onze manier om een kerstboom versieren. Heb je 

het door Babs. Dit wordt een Super-Kerstfeest voor ons allemaal. 

We hangen de boom van boven naar beneden helemaal vol 

met kluifjes. Voor elke hond hangen we ook nog een speeltje 

in de boom. We moeten er natuurlijk wel iets als herinne-

ring aan over houden. 

Tot slot zingen wij met elkaar een paar gevoelige kerstlied-

jes en wij hebben een kerstfeest om nooit meer te vergeten. 

Babs, dit wordt een super-romantisch Kerstfeest. Ik heb er 

nu al zin in. 

Heel veel kerstlikjes van Borre.  

Lieve Borre, 

Wat heb jij toch altijd goede ideeën zeg! Zullen we dan alle vriendjes van het ATVN uitno-

digen? Dat zou wat zijn, misschien wel 100 vriendjes die dan komen, dat wordt dikke pret.  

Maar Borre, we  hebben een paar probleempjes, hoe komen wij aan zoveel kluifjes om in de 

kerstboom te hangen, en waar zetten we de kerstboom neer. Het moet natuurlijk wel ergens 

binnen zijn, waar het lekker warm is. Mijn vrouwtje heeft wel kluifjes, maar die liggen in 

de kast, daar kan ik niet bij, en ik betwijfel of het wel 100 kluifjes zijn.  

Als we het nu eens bij jullie in de kamer 

zouden doen, dan houden we een instuif, 

iedereen brengt dan zijn eigen kluifjes en 

andere lekkere dingen mee, misschien kan 

Willem nog wat worst  scoren, lijkt je dat 

geen goed idee?  Oh Borre, ik ben hele-

maal opgewonden, dit gaat geweldig wor-

den ,ik zie het al helemaal voor me. Ik 

kan bijna niet wachten tot het kerstmis is. 

Heel veel likjes, Babs 

 

 



 

 

Schuif  aan bij Babs en Borre  (Vervolg) 
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Lieve Babs, 

Wat ben ik blij dat jij het net zo leuk vindt als ik om het Kerstfeest dit jaar eens groots aan te 

pakken. Om het goed te kunnen organiseren heb ik in mijn enthousiasme wel wat dingetjes over 

het hoofd gezien. Gelukkig houd jij je verstand er meestal wel bij en heb je hier en daar wat 

puntjes op de “i” gezet. 

Het lijkt me een prima idee om al onze ATVN vriendjes en -vriendinnetjes uit te nodigen. Als 

die allemaal komen, kunnen we er ècht een Supergroot Kerstfeest van maken. 

De kluifjes… Tja Babs, ik weet ook niet zo gauw waar ik die 

vandaan moet toveren. De instuif, waar jij het over hebt, lijkt 

me wel wat. Als elke Airedale zijn lievelingskluif en -speeltje 

meeneemt, is dat probleem opgelost. 

De gezellige warme plek is ook gevonden. 

Ik heb meteen mijn aller-verleidelijkste-

blik te voorschijn gehaald om de baas en 

het vrouwtje ervan te overtuigen dat Ons 

Kerstfeest toch beslist hier bij ons gevierd moet worden.  

Je kunt vast wel begrijpen dat zij niet meteen stonden te trappelen van 

vreugde.  

Jij weet hoe ik kan kijken Babs... Dat was voldoende.  

“Vooruit dan maar, laat de hele hondenclub hier naar toe komen.” Een 

beter antwoord kunnen we niet krijgen Babs. Weer een probleem verdwe-

nen.  

Als jij Willem inseint voor de extra worst... Hoe kom je erop. Geweldig! 

Zoiets lekkers onder de kerstboom. Dat is pas echt een verrassing! 

En Babs. Ik heb nog een ideetje. Jij weet natuurlijk ook dat wanneer wij elkaar allemaal weer 

zien, we niet meteen rustig binnen in de kamer gaan zitten. Eerst willen we elkaar even kun-

nen begroeten. 

Dat mag ook!! 

De baas zet het hek naar de tuin open, zodat al onze Airedalevriendjes en -vriendinnetjes eerst 

buiten even kunnen uitrazen. Als de tongen uit onze bekken 

gaan hangen, wordt het tijd om naar binnen te gaan.  

Samen gaan we genieten van de mooiste  

Airedale-Kerst ooit. 

   

  Ik heb er zo’n zin in! 

 

  Heel veel Kerst-kluif-likjes, Borre. 
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Kiekjes uit de oude doos: Marilyn Monroe, Airedales are a 
girl’s best friend ♥  

 

Hebt u ook goede herinneringen uit uw jeugd aan uw Airedale, of aan de Airedale 

van uw buren of oom en tante, stuur uw verhaal, liefst met foto, naar atvn@home.nl  

dan zetten wij het in de Nieuwsbrief. 

 

mailto:atvn@home.nl
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Vraag het aan Babs     

Bij Babs kun jij als Airedale  

alle vragen kwijt waar je ner-

gens anders mee terecht 

kunt.  

Babs denkt met je mee en 

geeft je deskundig advies 

over alles waar je mee wor-

stelt. De redactie is echter 

nadrukkelijk niet  verant-

woordelijk voor de mening 

en welgemeende adviezen 

van Babs.  

Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met 

mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een antwoord op 

mijn antwoord van  Aron. 

 
Lieve Babs, 
Jij hebt altijd een antwoord waar, wij Airedales, heel blij van worden. Jij be-
grijpt ons echt goed! 
Het advies om Babs en Borre te lezen heb ik meteen opgevolgd en ik moet je 
zeggen dat ik diep onder de indruk ben van de slimmigheidjes van Willem. 
Geweldig hè wanneer je als hond zoiets helemaal zelf kunt bedenken. 
Nu over mijn zakdoeken-vraag en jouw antwoord daarop. 
Ik moet je vertellen dat de baas erg zuinig is op zijn zakdoeken. Hij heeft zijn 
zakdoek steeds heel diep in zijn broekzak weggestopt. Pas sinds twee weken 
lukt het mij weer om de zakdoek uit zijn broek te pikken. Ik word daar een 
beetje blij van. Het is zo leuk om even slimmer te zijn dan de baas.  
Wel wil de baas direct zijn zakdoek terug hebben. Echt verstoppen is er dus 
niet bij.  
En… De baas is de baas… 
Ik moet je bekennen, dat wanneer de baas zijn zakdoek opeist, ik eigenlijk niet 
durf te doen alsof ik de baas niet hoor. De baas komt er zelfs voor uit zijn 
stoel om de zakdoek van mij terug te krijgen. 
Ik vind het wel heel erg raar dat de baas de zakdoek direct in de wasmand 
gooit als hij die van mij heeft teruggekregen. Snap jij dat? Als de baas de zak-
doek niet in zijn broekzak stopt, maar in de wasmand, dan had ik die toch 
kunnen houden om er van te kunnen genieten? 
Heb jij ook in de gaten dat mensen er vreemde ideeën op na houden. Zij den-
ken in bochten.  
Wij Airedales zitten toch anders in elkaar.  
Wij denken maar één kant op... De goede! En zo is dat! 
Veel likjes, Aron. 
 

Lieve Aron, 

Nou breekt mijn klomp! Wat zijn onze baasjes toch wispel-

turig, ik word daar wel  een beetje treurig van. Heb jij er-

voor gezorgd dat de zakdoek nog lekkerder ruikt, name-

lijk naar jouw lichaamsgeur, en in plaats van dat te koes-

teren, gooit jouw baas hem ik de wasmand. Ik ben even 

het spoor bijster. Het is dat onze baasjes zo lief zijn, anders 

zouden we kunnen overwegen om ze via het ATVN te her-

plaatsen. Maar Aron, zonder gekheid, gewoon proberen 

het baasje te weerstaan, laat hem maar uit zijn stoel ko-

men, een beetje lichaamsbeweging kan geen kwaad. En 

vooral op de zakdoek blijven liggen 

Heel veel likjes, Babs 

Zo lieve luitjes, dat was het weer. Tot volgende maand.  

En mochten jullie nog vragen hebben, schroom niet, 

maar stuur ze naar atvn@home.nl en jullie krijgen altijd 

mijn deskundig antwoord. 

mailto:atvn@home.nl
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Uw lidmaatschapsgeld bedraagt €7,50 maar een hoger 
bedrag is natuurlijk ook zeer welkom. De extra donaties 
maken het ons mogelijk om u, iedere maand weer, een 
nieuwsbrief toe te zenden en wandelingen, een Familie-
dag en de Nieuwjaarsreceptie te organiseren.  Bij voor-
baat dank. Met vriendelijke groet,  

Mario de Cooker  

Penningmeester  

Beste Airedale Terriër vrienden,  
Het nieuwe jaar gaat alweer bijna beginnen, en wij staan 
te trappelen om ook dit jaar weer allerlei leuke dingen 
voor u te organiseren. Maar daar hebben wij uw hulp bij 
nodig! Daarom willen wij u vragen om uw jaarlijks lid-
maatschapsgeld over 2016 als u dat nog niet voldaan 
heeft, zo snel mogelijk aan ons over te maken  

op rekeningnummer: NL87INGB00004460357 en voor 
het buitenland ook nog de BIC code erbij:  BIC ING-
BNL2A t.n.v. Airedale Terriër Verbond Nederland te 
Ohé en Laak.   

Honden en vuurwerk, wees een wijze baas.                           
Bron: Hond in Zicht. 

Honden en vuurwerk: Wees een wijze baas! 

Veruit de meeste honden heb-

ben een hekel aan vuurwerk. 

En terecht. Het lawaai, de geur, 

alles rondom vuurwerk laat de 

alarmbellen rinkelen bij dieren. 

En laten we eerlijk zijn: vuur-

werk ís ook gevaarlijk! 

Als honden het zelf voor het 

zeggen hadden, vertrokken ze 

medio december naar een rusti-

ger oord en kwamen ze 2 januari pas weer terug. Helaas zit dat 

er voor de meeste honden niet in en moeten ze aan het vuur-

werk geloven. Stel je eens voor dat je deze dagen 10 keer beter 

ruikt en hoort dan normaal, hoe zou je dan het vuurwerk erva-

ren? Precies! Heel onaangenaam. Bedenk dat een hond nog 

vele malen meer ruikt en hoort dan wij! 

Als baas zijn wij verantwoordelijk voor het welzijn van onze 

honden. Eén van onze taken is om hen zo goed mogelijk door 

de periode van vuurwerk heen te loodsen. Maar hoe doe je dat? 

Hond In Zicht heeft de zaken eens op een rij gezet. 

De dagen voor Oud & Nieuw 

Laat je hond aangelijnd uit. Neem geen risico, als de hond 

schrikt en wegloopt, is het leed niet te overzien! 

Vuurwerk vermijden 

Vermijd vuurwerk zoveel mogelijk. Ga naar rustige uitlaatplek-

ken. Loop ruim om vuurwerk afstekende jongeren heen. En 

loop op tijden dat er weinig vuurwerk wordt afgestoken, zoals 

rond etenstijd of  ’s morgens vroeg. 

Rustig blijven 

Blijf rustig bij harde knallen. Als de baas rustig is, ziet de hond 

dit als voorbeeld. Is je hond erg geschrokken, blijf dan even 

staan en laat je hond ter plekke herstellen. Als je direct weg-

loopt, versterk je zijn schrikreactie. 

 

 

Steun je hond 

Als je hond bang is, zorg dan dat je in de buurt bent. Geef hem 

de mogelijkheid om bij je te zijn. Straal rust en vertrouwen uit. 

Met overdreven aaien of troosten of, zoals vaak wordt geadvi-

seerd, je hond te negeren, maak je het alleen maar moeilijker 

voor je hond. Dus kies voor:  steunen, aanwezig zijn, veiligheid 

bieden. 

Veilig plekje in huis 

Het kan helpen om een veilig plekje voor je hond te maken, 

bijvoorbeeld door een deken over een bench te leggen of de 

mand verplaatsen naar een hoek van de kamer. Soms kiezen 

honden zelf een rustige plek, waar ze zich prettig voelen. Als 

het kan, sta ze dan toe daar te liggen. 

Oudejaarsdag 

Laat je hond liever een paar keer kort uit, dan een lange wande-

ling vol knallen en stress. Rondom etenstijd en ’s morgens 
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vroeg is het meestal rustiger met vuurwerk. Maak er gebruik 

van en ga wandelen! Als het kan, ga dan naar een afgelegen, 

vuurwerkvrije plek om lekker te wandelen. Hou een angstige 

hond ook op een afgelegen stuk aangelijnd, bijvoorbeeld aan 

een lange lijn. Er mag deze dag overal vuurwerk afgestoken 

worden, dus neem geen enkel risico! 

Jaarwisseling 

Laat je hond eind van de middag of begin van de avond nog 

even lekker uit en maak de laatste ronde ruim na 12 uur, als het 

meeste vuurwerk opgeknald is. Doe de gordijnen dicht en zet 

muziek op of de televisie aan (uiteraard niet met vuurwerk er-

op!). Dit zorgt ervoor dat het geluid van buiten minder hard 

door komt. Let op de deuren, houd ze dicht. Een bange hond 

kan vluchten en dat is het laatste wat je wilt op dat moment! 

Kauwen ontspant 

Door te kauwen op een lekker kluifje komen er stoffen vrij bij 

de hond waardoor hij kan ontspannen. Dus koop lekkere kluif-

jes en laat je hond kauwen. Neemt je hond het kluifje niet aan, 

dan is hij echt té bang en kun je hem het beste bij jou of op z’n 

veilige plekje laten liggen. 

Laat je hond niet alleen 

Zorg dat er altijd een vertrouwd persoon bij je hond aanwezig 

is. Laat je hond niet alleen! Ook al is je hond niet bang, de jaar-

wisseling is een stressvolle ervaring, waar jij als baas of een 

ander vertrouwd persoon bij aanwezig moet zijn als veilige 

haven. Wil je de buren Gelukkig Nieuwjaar wensen? Nodig hen 

bij jou uit. Toch zin in een feestje buiten de deur en je hond 

kan niet mee? Zorg dan voor oppas, regel een logeeradres of 

breng je hond vooraf naar een pension. Dan weet je zeker dat 

je met een gerust hart kunt feestvieren. 

Ondersteunende medicatie 

Is je hond echt heel erg bang, dan is het mogelijk om hem door 

deze periode heen te helpen met ondersteunende medicatie van 

de dierenarts. Er zijn middelen die in de aanloop naar Oud & 

Nieuw gegeven kunnen worden en middelen die op de dag zelf 

gebruikt moeten worden. Kies voor een middel waarbij je hond 

rustiger wordt, maar wel helder blijft. Geef géén middelen, 

zoals Vetranquil, waar hij sloom van wordt of niet meer kan 

bewegen!  

Huismiddeltjes 

Wees voorzichtig met middeltjes die niet door een dierenarts 

worden voorgeschreven. Ga ook niet op verhalen af van zoge-

naamde ‘deskundigen’ over het geven van alcohol aan je hond 

of andere zaken die eigenlijk alleen voor mensen bedoeld zijn. 

Veel middeltjes brengen je hond juist schade toe en de angst 

gaat er niet mee weg! 

Vuurwerktraining: Zin en onzin 

Angst voor vuurwerk is een instinctieve angst. Als je deze angst 

kwijt wil raken, zul je heel vaak moeten trainen in allerlei situa-

ties. Dat is bijna niet te doen. Je kunt een hond wèl leren dat hij 

op zijn baas kan vertrouwen in stressvolle situaties. En je kunt 

hem om leren gaan met harde geluiden en pittige knallen. Maar 

dat kost tijd en voorbereiding. 

Trainen op een veld terwijl er vuurwerk wordt afgestoken is 

GEEN aanrader! Het bezorgt de honden enorm veel stress. En 

ze kunnen niets, want ze zitten vast en moeten luisteren naar 

hun baas. Het effect is dat de honden zich afsluiten, bevriezen 

en hun lot ondergaan. Wat mij betreft een zeer ongewenste 

trainingsvorm. Honden, maar ook wij mensen, leren alleen als 

we rustig zijn en aandacht hebben. Als je stress hebt of bang 

bent, leer je niets. Honden confronteren met vuurwerk en dan 

maar hopen dat de angst verdwijnt, heeft daarom geen effect! 

Wat dan? 

Ga in het nieuwe jaar aan de slag. Volg lessen of workshops die 

gericht zijn op samenwerking en inzicht in jouw en zijn gedrag; 

dit alles versterkt de band tussen baas en hond. Door je hond 

beter te leren kennen, kun je 

hem beter begeleiden in moei-

lijke situaties zoals bijvoorbeeld 

de jaarwisseling. Heeft je hond 

echt heel veel last van het vuur-

werk en is hij onbereikbaar in 

zijn angst, ga dan vroeg in het 

nieuwe jaar al aan de slag met 

professionele begeleiding. 
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Hallo lieve ATVN-ertjes, 

We zitten alweer in de laatste maand van het jaar, wanneer 
ik één van mijn baasjes dit nieuwe verhaaltje van mij op de 
computer laat uittikken. Deze maal was er haast bij zeg ! Ik 
moest van tante Sonja mijn verhaaltje heel wat vroeger 
schrijven dan anders en dus moest ik ook veel vroeger al 
mijn speeltjes laten liggen opdat dit alweer fantastisch waar-
gebeurd verhaaltje van me, op tijd in de nieuwsbrief zou 
verschijnen. Wat zijn die grote mensen toch altijd drukdoen-
de zeg ! Net nu ik een nieuwe manier had uitgevonden om 
nog een extra snoepje te kunnen bemachtigen, moet dit 
verhaaltje nu van tante Sonja voorrang krijgen. Nou, ze is 
bedankt hoor !   ;-)   

Hopelijk begint 2016 wat rustiger, want al zijn mijn verhaal-
tjes altijd waargebeurd, voor mij is het wel een hele klus 
hoor om dit zo goed mogelijk voor jullie steeds neer te 
schrijven. Maar wees gerust, het komt allemaal weer wel 
goed en geef me nu even de tijd om eens na te denken over 
wat er in december allemaal met me is gebeurd of liever wat 
er gaat gebeuren, want als er één maand is die voor mij ge-
woon super is, dan is dat wel december.  

Weten jullie wat ik ook zo leuk vind ? Wel, dat december 
volgt op de maand waarin ik verjaar. Daar heb ik jullie alles 
in mijn vorig verhaaltje natuurlijk over verteld. Als ik me 
niet vergis, komt na december dan januari en dat betekent 
dat dit dan voor mij toch maar mooi drie feestmaanden na 
elkaar zijn. Je mag me altijd zeggen wanneer ik verkeerd 
ben, maar ik denk dat ik met mijn kalender wel helemaal 
juist zit. 

Zoals ik in mijn vorig verhaaltje al schreef, begon december 
inderdaad met een dag waarop één van mijn baasjes opeens 
weer één of andere Heilige moest na-apen. Dit jaarlijks ge-
beuren, waarbij ik echt niet kan begrijpen wat ze nu in he-
melsnaam hiermee willen bedoelen, gaat altijd gepaard met 
een drukte van kledij waarbij de felle kleuren mijn tedere 
ogen bijna steeds verblinden. Ik was dan ook alweer zo blij 
dat ze met al die koffers de deur uit waren. Je kan je niet 
inbeelden wat daar allemaal in steekt. Het spijt me, ‘k ga 
daar nu niks over vertellen. Ik zal dat volgend jaar wel alle-
maal eens uitleggen, want voor mij gaat dat gedoe met prui-
ken, baarden, zwarte schmink, nepjuwelen enz. toch alle-
maal wat te ver hoor. Maar alles heeft gelukkig ook altijd 
een goeie kant en aangezien mijn baasjes allebei hierdoor 
een ganse dag op pad waren, mocht ik toch maar lekker een 
dagje logeren bij Stella. Je weet wel, mijn vriendinnetje waar 
ik het in mijn vorig verhaaltje ook al over heb gehad. Ik 
kwam daar reeds aan om maar liefst 7u ’s morgens. Stella’s 
baasje deed dan natuurlijk nog in pyjama de deur open en zij 
moest nog ontbijten. Ik niet hoor ! Ik was helemaal klaar 
voor die fijne dag. Was al een blokje om geweest om mijn 
boodschappen te doen (als jullie begrijpen wat ik bedoel) en 
al mijn ochtendbrokjes waren op dat moment misschien wel 
al verteerd.  

Ik heb genoten van dat dagje bij Stella. Haar baasje zag dat 
ook duidelijk en ze nam onmiddellijk een foto van mij. Ik 
ben dan heel flink gaan zitten en nam een houding aan zoals 
geen enkele mannequin dat kan. Stella en ik zijn die dag heel 
braaf geweest en we hebben ook lange wandelingen buiten 
gemaakt. Nu moest het baasje van Stella dus twee hondjes 
aangelijnd houden en soms raakten onze lijnen wel eens in 
de knoop, maar dat was vlug verholpen hoor.  

’s Avonds kwam één van mijn baasjes mij dan terug ophalen 
en deze maal had ik niet liggen wachten op hem aan Stella’s 
deur. Ik ben het er dan ook intussen al goed gewoon en wat 
was ik fier toen ik Stella’s baasje hoorde zeggen dat ze had 
opgemerkt dat 
ik helemaal 
niet in de zetels 
spring. Ik voel  
me altijd zo 
super als men-
sen iets posi-
tiefs over me 
zeggen. Ik ga 
dan altijd wat 
blozen, maar 
dat zien ze 
natuurlijk lek-
ker niet. 

Zo gingen de 
dagen in de-
cember ook 
alweer hun 
gangetje en wat 
was ik blij toen 

 De mooiste tijd van het jaar! 

(Een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België ) 
Door Marc Weyts 
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begreep het allemaal niet meer hoor. 

Toch werd het na enige tijd gelukkig allemaal duidelijk toen 
ik zag dat alle twee mijn baasjes thuis kwamen en het de 
bedoeling was dat ze beiden onze kerstboom versierden. 
Dat vinden ze natuurlijk veel leuker om te doen. Tja, ik 
moet eerlijk bekennen dat ik soms de dingen toch niet altijd 
zo snel door heb, maar dat komt vast en zeker door de pa-
niek die helemaal bij mij uitbrak uit angst om dit jaar geen 
versierde boom met lichtjes in huis te hebben.  

Gelukkig hebben mijn baasjes alweer hem heel mooi aange-
kleed en zo kan ik op het einde van dit jaar weer dagenlang 
vooral genieten van die honderden lichtjes die dé sfeer van 
het jaar telkens weer in huis brengen.  

Lieve ATVN-ertjes, ik hoop uit het diepste van mijn Aire-
dale-hartje, dat jullie allemaal, net als ik, weer zo’n fijne 
feestdagen mogen beleven. Ik wens jullie een zalige hartver-
warmende Kerst en een heel mooi nieuwjaar toe. Ik weet 
zeker dat 2016 mij weer heel wat moois zal brengen en ik 
beloof jullie hier maandelijks dan ook zoals gewoonlijk alles 
over te vertellen.  

En nu … nu die boom er staat is het vooral uitkijken naar 
wat ik met oud en nieuw in mijn etensbakje krijg. Daar zul-
len jullie allemaal ook wel al druk mee bezig zijn, want iets 
extra lekkers is dan zeker op zijn plaats ! Ik zal alvast mijn 
best doen om mijn buikje goed rond te eten. Doen jullie 
mee ? 

Fijne feesten en tot in het nieuwe jaar ! 

 

Warme Kerst- en Nieuwjaarsknuffels van Beau uit     
België !   X 

mijn baasje een kar in onze woonkamer bracht met allemaal 
hele grote dozen erop. Slim als ik ben, had ik meteen door 
dat de mooiste tijd van het jaar er weer zou aankomen. Ik 
wist namelijk onmiddellijk dat mijn baasjes uit die langste en 
meteen ook grootste doos, alweer een prachtige kerstboom 
zouden toveren die net zoals vorig jaar tot aan het plafond 
zou reiken. Natuurlijk had ik dat vooral te danken aan mijn 
toch wel heel fel ontwikkelde en fraaie neus, zeg maar 
speurneus. Weten jullie nog lieve ATVN-ertjes dat ik vorige 
Kerst toen minutenlang naar al die lichtjes kon liggen kij-
ken ? Wel, ik was vastbesloten dat het dit jaar niet anders 
zou zijn. 

Tot mijn grote vreugde opende mijn baasje als allereerste de 
doos met de boom erin en begon hij deze onmiddellijk op 
te stellen. Da’s wel een heel werkje hoor, want als ik goed 
heb opgelet duurt dit wel een uurtje.  

Het was zover …. de boom stak in elkaar om versierd te 
worden en weten jullie wat er toen  

gebeurde ? Mijn baasje begon helemaal die kerstboom niet 
te versieren en hij liet deze gewoon, dus niet versierd en 
helemaal naakt in de woonkamer staan. Ik dacht bij mezelf  
‘Oh neen ! … dit jaar geen lichtjes ! …. geen ballen … geen 
slingers ! Het kan niet waar zijn !’ Ik week dan ook geen 
seconde af van die mooie boom die er zo zielig bij stond en 
die snakte naar wat aankleding. Ik wist echt niet wat mij 
overkwam en toppunt van alles was dat mijn baasje dan ook 
nog alleen de deur uitging en ik dus in mijn bench moest. Ik 
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Expression Factor-X of  Malton 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een geweldige afsluiting van 2015 

Op de internationale hondenshow in Brussel werd Maestro voor de vijfde maal op rij beste 

van het ras. 

Met dit resultaat heeft Expression Factor-X of  Malton nu de volgende titels behaald 

- Internationaal kampioen 

- Italiaans kampioen  

- “WINNER” Amsterdam 2015 

- Benelux Winner 

- Belgisch Winner 

Kwalificatie voor Crufts 

Dit alles in slechts vijf  shows 



 

 

https://www.facebook.com/natuurlijkedierenvoeding/photos/a.727988617284289.1073741828.727970190619465/8

01096483306835/?type=1&theater 
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Dag lieve  vrouwtjes en baasjes. Nu zal ik jullie 
eens wat vertellen! 

  

Mijn vrouwtje heeft het superdruk op haar 
werk en dus kan ik haar tokkelding wel even le-
nen om jullie dit te tokkelen. 

Vrouwtje zal zeggen dat ik voorzichtig moet 
zijn, maar dat ben ik altijd, ahum, ahum… 

  

Het zit zo: ik ben een echte business-lady. Ik 
heb veel verschillende “businessen”, oh ja! Maar 
er is er eentje waar ik in uitblink! Dat is inspec-
teren! 

  

Hoe dat zo 
komt? Dat 
komt door 
mijn neus. Ha, 
die maakt van 
mij een echte 
detective! 
Wat ik al alle-
maal gevonden heb met mijn neus! En dus vindt 
mijn vrouwtje dat ik haar maar moet helpen! 

In de help-
business ben 
ik ook goed, 
zeker als ik 
aan ‘t inspec-
teren ga. 

  

En in deze tijd 
van het jaar 
heb ik het 
echt druk. 
Mijn vrouwtje 
zit in de haak-
business. Ze 
haakt spulle-
tjes, maar 
niet zomaar 
wat. 

  

Eerst was er 
dat idee van 

vrouwtjes dochter! Die runt een dierenwinkel. 
Wel, dit was het idee: in een dierenwinkel hoort 

een speciale kerst-
boom: één die iets te 
maken heeft met die-
ren, zei ze! 

  

Daar was ik het mee 
eens en ik heb het 
vrouwtje uitgelegd hoe 
dat dan wel moest! Een 
boom met dieren in! 

  

Oh ja, ik heb alles heel goed geïnspecteerd en 
ik heb hem gebracht ook. Veel snoepjes, daar! 
Snap je wel?! :-)  

  

Wat zeggen jullie? Diertjes stuk gebeten? Ik? 
NEE! Echt niet, geen enkel! Inspecteren is 
snuffen, niet bijten! Dat weet ik maar al te 
goed. 

  

Toen kwam er nog werk: een boompje met belle-
tjes! Ha, dat was zo leuk… Heel de tijd van het 
haken, was er dat ting-ting-tingeling-geluid! 
Mijn neus zat er bijna altijd bovenop. Dan 
moest mijn vrouwtje wel lachen! 
Het boompje met belletjes is mee naar de  bi_ 

“Kita’s blog”: Inspecteren is mijn specialiteit, ook met de kerst!          
Door Patricia Moons           



 

 

  

  

  

Veel snufwerk dus!! Maar ik ben altijd heel 
voorzichtig, echt wel! 

  

  

  

  

  

Ziezo, lieve mensen: drie door deze lady Kita 
geïnspecteerde kerstboompjes om jullie heel 
fijne feestdagen te wensen! 

  

Kluif ze en dan liefst zonder knallen naar een 
nieuw jaar: het ga jullie allemaal heel goed in 
2016! 

  

Een poot en veel likjes, Kita van ‘t Asbroek 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotheek van het vrouwtje! Na inspectiesnuf-
fen en goedkeuren natuurlijk! 

  

En toen? Toen kwam het heel grote werk! 
Pfffff, daar werden we moe van, mijn vrouwtje 
en ik! Zoveel snuf-inspectie! Mijn business 
draaide flink! 
En deze keer geen belletjes, maar lichtjes!  
OOOOOoooooooooh! 
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Kita (vervolg) 
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Van Huize  

Bardil 

Wenst iedereen een 

Fijn en Gezond 

2016 
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 Borre wenst 
 

Alle Airdalevriendjes en-
vriendinnetjes 

heel veel snoepmomenten. 
 

En hun baasjes 
 

Prettige feestdagen en  Gelukkig 
Nieuwjaar 

 

Christmas New Year Wish 

I made a Christmas wish for you, 

 For a holiday full of pleasure, 

 Friends and family all around, 

 And memories to treasure. 

I wish for you a Christmas filled 

With joyous holiday cheer; 

I wish you a Merry Christmas, 

 And a very Happy New Year! 

Wij wensen jullie een vrolijk en vredig Kerst-

feest en een gezond, gelukkig en gezellig 

2016. 

Liefs en groet,  Huub en Mieke  
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“Expression Factor-X of  Malton” (Maestro) 

Over the moon !! 

Amsterdam Holland Cup 
Amsterdam Winner Show (Nederlands belangrijkste hondenshow) 

“Expression Factor-X of Malton” (Maestro) 

Eigenaar: Nicola Pisani 

Fokker: Martin Bouma 

Hij is nu zes weken terug bij ons in Nederland. 

Hij was tot nu op vier shows ingeschreven en behaalde de volgende successen: 

Kassel Nationaal 1 uitmuntend CAC/ VDH BOB (Beste zes in de terriërgroep) 

Kassel Internationaal 1 uitmuntend CAC/ CACIB/ VDH BOB (tweede in de terriërgroep) 

Holland Cup (Amsterdam) 1 uitmuntend CAC/ CACIB BOB  

Winner (Amsterdam) 1 uitmuntend CAC/ CACIB BOB (derde in de terriërgroep). Op de Winner was de internationale top bij de 
Airedaleterriërs aanwezig en was Maesto niet alleen de beste Airedaleterriër maar ook de beste terriër uit Nederland. En dat op de 
belangrijkste tentoonstelling van Nederland  
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          Akkersvoorde 9  e-mail: m.bouma8@chello.nl 

          3204 SB Spijkenisse 
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Penningmeester: Mario de Cooker  Tel:  +31 475 552227 
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Commissaris   Lambèrt van Gelder              Tel: +31 618404252 
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