
 

 

Beste Leden van het ATVN, 

Het is al bijna kerst als ik dit stukje zit te 
schrijven. Buiten is het somber en koud, 
maar hier in de kamer twinkelen de lampjes 
in de kerstboom vrolijk. Bij een kopje kof-
fie zit ik een beetje te mijmeren en het jaar 
2016 te overdenken. Het was een mooi jaar, 
met tevredenheid kijk ik terug op onze jaar-
lijks terugkomende activiteiten. De betrok-
kenheid die vanuit alle gelederen van onze 
vereniging wordt getoond stemt mij zeer 
positief, vol vertrouwen kijk ik dan ook uit 
naar het volgende verenigingsjaar. 

Over dit kynologische jaar kunnen we niet 
anders dan zeer tevreden zijn.  

Multi Ch Expression Factor-X of Mal-
ton behaalde in 2017 ongekende successen, 
hiermee werd hij dit jaar de meest succes-
volle Airedale terriër, maar ook de meest 
succesvolle terriër in Nederland. 

Enkele van zijn meest aansprekende resul-
taten waren: 

Beste van het ras op de Crufts 2016. 

Beste hond van alle ingeschreven honden 

op de Internationale hondenshow van Til-
burg, Zwolle en Bremen.                                                
Meerdere malen winnaar van de terriër-
groep op een Internationale Hondenshow 
voor alle rassen.                                  
Meerdere malen Best in Show op een terri-
ër speciaal show. 

Richart of the Airemill Home behaalde dit 
jaar de eervolle titel Nederlands Kampioen. 

Fokker: M de Jong- Hoekstra Eigenaar:    
J. Marin. 

 

Ik wens alle leden prettige kerstda-
gen en een voorspoedig 2017 toe en 
ik spreek de hoop uit dat ik u deze 
ook persoonlijk mag toewensen tij-
dens onze nieuwjaarsreceptie op 22 
januari in Handel. 

 

Martin Bouma 
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Optische Illusies 

De tekening is ontleend aan ‘Illusion 

Confusion’, the wonderful world of opti-

cal deception. Paul M. Baars, Thames & 

Hudson, ISBN 978-0-500-29131-3. 

Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel. 

Gezellige kerstdagen 

In deze Nieuwsbrief weer 

een schilderij van de Itali-

aanse schilder Guiseppe 

Arcimboldo (16e eeuw), 

samengesteld uit allerlei 

groenten. 

U kunt deze schaal met 

groenten in twee standen 

bekijken. Als u de schilde-

ring omdraait stelt het in-

eens iets heel anders voor. 

Om het u gemakkelijk te 

maken hebben we dat al 

voor u gedaan. 
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Zondag 22 januari 2017 organiseert het ATVN haar 
Nieuwjaarsreceptie met wandeling  

Anique en Lambèrt verzorgen weer een schitterende wan-

deling, 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 wereld-

beroemde verloting met daarin extra mooie prijzen en 

omdat het Nieuwjaar is twee hoofdprijzen.  

Omdat we ook dit keer voor een soepbuffet ge-

kozen hebben is het wel wenselijk dat u even 

opgeeft dat u komt, en met hoeveel personen u 

komt. Dit kan tot 15 januari 2015. Graag even 

een mailtje naar atvn@home.nl op een tele-

foontje naar: 0475-552227. U komt toch ook! 

 

‘t Hofke. Onze Lieve Vrouwestraat 33, 

5423SH Handel. Tel: 0492 321 655 
 



 

 

Dagboek van Phaenna (Phaantje) 
Door Sonja de Cooker. 
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Henny zag dat de dame die op het bankje zat in het wit 
gekleed was en kreeg opeens een idee. Ze deed Coucha 
de riem aan en samen stapte ze op het bankje af, groet-
te de mensen vriendelijk en vroeg allerliefst of ze erbij 
mocht komen zitten. De dame in het wit keek eerst 

naar Henny, daarna naar Coucha, zag de modder op 
haar vacht, schrok en sprong op. Ze zei: “gaat u maar 
zitten hoor, wij waren toch net van plan om weer ver-
der te lopen.” Henny’s list had gewerkt, gniffelend gin-
gen Henny en Sonja zitten. Sonja pakte de rugzak uit. 
Henny had voor haar verjaardag twee flessen sherry  
van Sonja gekregen, maar wat Henny niet wist, was dat 
er aan die flessen twee kleine proefflesjes hadden ge-
hangen. Sonja pakte een doos met harde broodjes met 
daarbij een heerlijke zalmsalade en de twee proefflesjes 
sherry. Wij kregen allemaal een lekkere kluif. Henny en 
Sonja voelden zich heel decadent om daar zomaar op 
een doordeweekse middag aan de sherry te zitten. Toen 
alles op was gooide Henny de papiertjes en de lege fles-
jes in de prullenbak die achter het bankje stond. “Moet 
je nou eens kijken,” zei Henny, en ze haalde een grote 
lege sherryfles uit de prullenbak, “je hebt altijd baas 
boven baas.” Lachend liepen Sonja en Henny verder 
weer terug naar de auto. Gelukkig was Coucha opge-
droogd toen we bij de auto terugkwamen, zodat de 
modder er een beetje afgeschud kon worden. Moe stap-
ten we in de auto en hebben de hele weg naar huis ge-
slapen. 

Zo, dat was mijn verhaal, rest mij nog om u superfijne 
kerstdagen te wensen en een mooi en gezond 2017. 

Phaantje. 

Hallo lieve mensen, hier ben ik weer, wat is een maand 
toch snel om. 

Ik wil jullie vertellen over en lange wandeling in Zuid-
Limburg. Henny, de vriendin van Sonja was jarig en 
Sonja wilde haar verrassen. Op een mooie oktoberdag 
sprak ze met Henny af dat we zouden gaan wandelen. 
Henny hoefde niets mee te nemen, daar zou Sonja voor 
zorgen. Toen wij zagen dat Sonja de rugzak inpakte, 
werden we helemaal opgewonden, joepie een lange 
wandeling. Voordat Sonja er goed en wel erg in had 
zaten wij al in de auto. Bij Henny’s huis stopten we en 
Henny kwam naar buiten samen met onze vriendjes 
Tessa en Coucha, die al net zo opgewonden waren als 
wij. We reden naar Slenaken, daar werd de auto gepar-
keerd en kon de pret beginnen. Henny en Sonja deden 
onze riempjes af zodat we los konden lopen, en liepen 
een hele hoge heuvel op. Wij denderden er achteraan, 
kijken wie het eerste boven was. Daarna gingen we een 
stuk door het bos, totdat we bij de volgende heuvel-
kwamen. Ook deze werd door ons bestormd, bovenaan 
gekomen kwamen we uit op een groot plateau met ak-
kerland, het had de vorige dag geregend, dus lagen er 
grote modderplassen. Coucha bedacht zich geen mo-
ment, naam een reuzensprong, en rolde gelukzalig in de 
modder, je wist gewoon niet wat je zag. Na een tijdje 
gedold te hebben liepen we weer verder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We moesten nog één hele hoge heuvel op, waar een 
bankje staat met een schitterend uitzicht. Daar gaan we 
alle lekkernijen die Sonja in haar rugzak heeft oppeuze-
len. Het weer was prachtig en welgemoed gingen we 
verder. Toen we bijna bij het bankje waren, zagen Hen-
ny en Sonja dat er twee mensen op het bankje zaten, 
wat was dat nou jammer.  



 

 

Iedereen kent wel een hond, die zodra de eerste vuurpijl 

is afgestoken niet meer naar buiten wil, slecht eet en tril-

lend in een hoekje kruipt. Voor ons is vuurwerk iets leuks 

maar voor hen kan het niet snel genoeg over zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk is dat er iets aan de angst van deze honden 

wordt gedaan, omdat honden angst kunnen 

'generaliseren'. Dit houdt in dat als de hond bang is ge-

worden van vuurwerk, dat het dier ook bang wordt van 

onweer. Vervolgens kan er angst voor allerlei harde gelui-

den ontstaan, zoals langsrijdende vrachtwagens. 

Algemene tips 

Dwing de hond niet om naar buiten te gaan om hem zo 

proberen te laten wennen aan vuurwerk. De hond wordt 

juist angstiger, omdat hij elke keer een negatieve ervaring 

opdoet als hij schrikt van een hard geluid. 

Ga in een omgeving wandelen waar geen harde knallen 

zijn, om te voorkomen dat er nieuwe negatieve ervaringen 

worden opgedaan. 

Probeer het volume van harde geluiden zoveel mogelijk te 

verminderen door de buitendeuren te sluiten, rolluiken 

naar beneden te doen en muziek te spelen om het geluid 

te camoufleren. 

 

 

 

 

 

 

Probeer de hond niet uit zijn schuilplaats te halen als hij 

die opzoekt. Hij voelt zich hier veilig en kan op deze ma-

nier zijn angst verminderen. 

Laat de hond bij u liggen als dit hem kalmeert. Ga hem 

dan niet uitgebreid troosten, maar steun hem wel. 

Als de hond tijdens het wandelen schrikt en niet meer 

kan herstellen, hijgt, trilt en alleen maar aan de riem blijft 

trekken om weer thuis te komen, ga dan naar huis. Hij 

voelt zich er veilig en zal snel herstellen. 

Wat kunnen we voor angstige honden doen? 

Creëer een veilige haven 

Wanneer de hond een plek heeft waar hij zich terugtrekt, 

dan kunt u de angst nog verder verminderen door te zor-

gen dat de hond zich hier nog veiliger voelt. Zorg ervoor 

dat de intensiteit van de prikkel (vuurwerk, harde gelui-

den) zoveel mogelijk verminderd wordt door de plaats 

donker te maken met dekens. Geef hem een kledingstuk 

met uw geur en zorg ervoor dat de hond de plek gemak-

kelijk kan verlaten als hij dit wil. Leg eventueel dekens op 

de grond zodat de hond zich hierin kan verstoppen en 

doe de gordijnen dicht en het licht en de muziek aan om 

het geluid te camoufleren. 

Adaptil verdamper 

Om het gevoel van veiligheid nog verder te vergroten 

kunt u een Adaptil verdamper in het stopcontact vlak bij 

de veilige haven steken. De geruststellende feromonen 

die deze verdamper verspreidt zorgen ervoor dat de 

schrikreactie wordt verminderd en de angstreactie minder 

hevig zal zijn. 

Trainen met vuurwerkgeluiden 

Het beste is om de hond zo te gaan trainen dat hij vuur-

werk leuk vindt. Hiervoor kunt u het beste minimaal  

twee maanden van tevoren beginnen, maar het liefst nog 

eerder om er zeker van te zijn dat de hond in tussentijd 

niet geconfronteerd wordt met onverwachte vuurwerkge-

luiden. 

 

Zeer belangrijk om te realiseren is dat we niet de hond 

gaan laten wennen aan vuurwerk, maar dat we de hond 

gaan 'herconditioneren' op vuurwerk.  

 

Dit houdt in dat we een nieuwe betekenis gaan geven aan 

vuurwerk. Vuurwerk betekent spelen en is dus leuk. Dit 

kunnen we bereiken door te werken met een cd met 
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Vuurwerkangst bij honden  

Bron: Dierenziekenhuis.nl  
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vuurwerkgeluiden. Ook op YouTube kunt u goede 

geluidsfragmenten vinden. 

  

Medicatie ter ondersteuning van therapie 

Naast het gebruik van feromonen (Adaptil) zijn er 

nog verschillende middelen die men kan gebruiken 

ter ondersteuning van de training van de hond. Be-

langrijk om te weten is dat deze middelen een inwer-

kingstijd kennen en men hier dus minimaal een 

maand van te voren mee moet beginnen. 

Zylkene 

Een voedingssupplement dat de werkzame stof alfa-

casozepine bevat, een eiwitstructuur dat een angst-

dempende, rustgevende werking heeft. Het helpt 

huisdieren met veranderingen in hun leefsituatie om 

te gaan. 

Royal Canin Calm dieet 

Aan deze brokjes zijn alfa-casozepine en L-tryptofaan 

toegevoegd, voedingsstoffen die een rustgevende 

werking en positief effect op de gemoedstoestand 

kunnen hebben. 

Medicatie voor op de avond zelf 

Soms werkt het herconditioneren van honden op 

vuurwerk niet voldoende. 

 

Om toch oudejaarsavond zonder al te veel stress door 

te komen is het mogelijk om een angstverlagend me-

dicijn te gebruiken. Gebruik voor uw huisdier nooit 

medicijnen die u zelf voorgeschreven heeft gekregen, 

ook al zit hier dezelfde werkzame stof in. De dosering 

is bij dieren vaak heel anders dan bij mensen. Boven-

dien kan er in medicijnen voor mensen hulpstoffen 

verwerkt zijn waar uw huisdier niet tegen kan. 

 

Tevens zijn niet alle vuurwerktabletten die verkrijg-

baar zijn verstandig om te geven. 

Welke niet? 

Een vroeger veel gebruikt middel voor de korte ter-

mijn is een medicijn dat acepromazine bevat, de be-

kende vuurwerkpilletjes (Sedalin/Vetranquil) die vrij 

verkrijgbaar zijn. Deze stof maakt het dier echter juist 

gevoeliger voor geluid. Het effect is dat het dier welis-

waar rustig lijkt omdat het te veel onder invloed van 

het middel is om nog weg te kunnen rennen of te 

trillen, maar de angst is niet weg en kan zelfs groter 

worden. Wij raden deze middelen dan ook ten sterk-

ste af! 

Welke wel? 

Een beter alternatief is een middel met alprazolam. 

Dit is een kalmerend middel dat een angstverlagend 

effect heeft. Het onderdrukt daarnaast het leren, 

waardoor het dier de vuurwerkervaring minder goed 

zal onthouden. 

 

Voor een goede werking is het belangrijk dat u op 28 

december met alprazolam begint, omdat het een exci-

tatiefase kent. Dit betekent dat als u te laat start met 

de tabletten de hond juist angstiger of onrustiger kan 

worden. 

 

Voor korte stresssituaties kunnen Adaptiltabletten 

helpen. Deze tabletten kunnen verlichting geven in 

sommige stresssituaties zoals: visite, vuurwerk, on-

weer, angst voor geluiden en reizen. De tabletten 

dient u 2 uur voor het begin van de stressvolle ge-

beurtenis te geven. 

 

Een ander middel dat gebruikt kan worden bij korte 

stresssituaties is Sileo. Dit is een pasta die elke 2 uur 

gegeven mag worden met een maximum van 5 keer 

per stressvolle gebeurtenis. Dit middel mag echter 

uitsluitend op voorschrift van de dierenarts gegeven 

worden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste airedalevrienden,  

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur, 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 jaarlijkse lidmaatschapsgeld over 2017, als u dat 

nog niet voldaan heeft, zo snel mogelijk aan ons 

over te maken op rekeningnummer: NL87ING-

B0004460357 en voor het buitenland ook nog de 

BIC code erbij:  BIC INGBNL2A t.n.v. Airedale 

Terriër Verbond Nederland te Ohé en Laak.   

Uw lidmaatschapsgeld bedraagt  €7,50 per jaar, 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 wan-

delingen, een Familiedag en de Nieuwjaarsreceptie 

te organiseren. 

Met vriendelijke groet,  

Mario de Cooker  

Penningmeester  ATVN 

 

 Lidmaatschapsgeld 2017 
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Wij wensen u en uw Airedale 

fijne kerstdagen en een geluk-

kig en gezond 2017 
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Schuif  aan bij Babs en Boebie 

Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker 

 

 

 

 

Bij Babs en Boebie 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 Boebie 

Ha lieve Babs, 
 
 
Er is weer iets gebeurd wat ik je nodig moet vertellen. 
Je weet al dat in mijn tuin regelmatig allerlei dieren verschij-
nen. Je hebt gelezen over de konijnen, de eekhoorntjes en nog 
meer dieren, die menen dat ze de tuin zo maar kunnen binnen 
stappen of vliegen.  
Een paar weken geleden hoorde ik het vrouwtje zeggen dat ze 
achter de heg van de tuin een paar kippen in de wei zag lopen. 
Ik spitste meteen mijn oren. 
Van kippen weet ik dat je die 
kunt eten.  
Soms krijg ik bij mijn brokken 
wel eens een paar stukjes van 
zo’n gebakken kippetje in mijn 
bak. Dat is me toch lekker 
Babs.  
Krijg jij dat ook wel eens door 
je brokken? 
Ik weet dus dat je kip kunt 
eten… Dat kip ook kan lo-
pen… dat wist ik niet. 
Natuurlijk wil ik dan meteen 
zien of het waar is wat het vrouwtje zegt. 
Ik ga naast het vrouwtje zitten en kijk samen met haar naar 
die heg achter in de tuin. 
Ja hoor, ik zie ook iets.  
Het is een beetje wit met wat zwarte stipjes en hier en daar 
bruine plekjes. En er zitten veren aan. Het vrouwtje noemt het 
dus een kip, of liever kippen, want het zijn er meer dan één. Ze 
zien er echt anders uit dan de stukjes kip die ik geproefd heb. 
Ik heb weer iets geleerd Babs. Ik weet nu hoe een kip eruit ziet 
als die zijn kleren nog aan heeft. 
Geef mij maar een uitgeklede kip. Daarvan weet ik wat ik er 
mee moet doen. Opeten!!! 
Na een paar dagen gebeurt het.  
Op mijn gemak kijk ik door het raam naar buiten. Eigenlijk zit 
ik gewoon een beetje te suffen en 
bedenk hoe fijn ik het hier heb. Dat 
rustig zitten doezelen duurt niet 
lang. 
Opeens zit ik helemaal strak... Mijn 
spieren tot het uiterste aangespan-
nen… Wat zie ik in mijn tuin?  
Jij bent slim Babs dus je hoeft niet 
te raden. Je weet het vast al. Juist… 
de kippen. Hoe durven ze!  Het zijn 
er drie. 



 

 

Schuif  aan bij Babs en Boebie  (vervolg) 

Twee bijna dezelfde en één een beetje groter met een mooie pluimstaart. Volgens mij is die grote 
de baas. De twee andere gaan steeds opzij als de grote dicht in de buurt komt. Als die een zaad-
je uit het gras wil pikken, mag die eerst. Daarna mogen de kleintjes een zaadje uitzoeken. 
Het vrouwtje roept naar het baasje dat de kippen in de tuin lopen. Ik hoor nu ook dat die grote 
een haan is. Een mannetje dus. De kippen zijn de vrouwtjes. Hij is dus de reu in de kippenwe-
reld en die andere twee zijn de teefjes. Waarom dat bij die dieren anders genoemd wordt dan 
bij ons… Ik snap er niets van… Waarom mensen aan al die beesten andere namen geven… 
maak het gemakkelijk en doe voor iedereen hetzelfde. Net zoals bij ons. Honden: daarvan heb je 
een mannetje en een vrouwtje. 
Hoe noemen wij die Babs? Precies... een reu en een teefje.  
Hoe zouden wij dat bij kippen doen of bij konijnen? Het maakt niet uit wat voor dieren het 
zijn. Het enige verschil is reu of teef. Hoe gemakkelijk kan iets zijn. Wij hebben echt wel in de 
gaten dat zo’n dier er anders uit ziet dan een hond.  
Het is wel handig om te weten of het een mannetje of een vrouwtje is.  
Wij zeggen dan bv. “kippenreu" of "kippenteef." 
Waarom doen mensen altijd zo ingewikkeld… Wij weten het 
wel hè Babs.  
"Maak het niet moeilijker dan het al is." 
Ik vind dat een heel slimme opmerking. Daar ga ik eens iets 
langer over nadenken.  
Ook ga ik bedenken of ik die kippen nu wèl of niet in mijn tuin 
wil hebben. 
Ik zoek het kleed maar weer eens op. 
 
Heel veel likjes, Boebie. 
 

Lieve Boebie 

Wat ben jij een bofkont zeg! Drie kippen die  zomaar in jouw tuin lopen, dat wordt dikke 
pret als het vrouwtje de tuindeur open doet en jij naar buiten mag. Zie je het al voor je, jij 
tussen de kippen en dan tikkertje doen, tikkie, jij bent hem. Ik ben echt jaloers op jou.  

Vorig jaar hadden wij ook opeens een krielkip 
in onze tuin, ik kon daar uren naar kijken. 
Helaas moest ik het wel bij kijken houden, 
want wij hebben zoals je weet een hoog hek om 
het terras heen, dus kon ik niet naar Troel 
(zo noemde mijn vrouwtje haar) toe. Troel 
trok zich niets van mij aan, ze wist dat ik niet 
bij haar kon en liep vlak langs het hek te pa-
raderen, een maar steeds heel triomfantelijk 
naar mij kijken, gek werd ik daarvan. Na een 
aantal maanden is Troel weggegaan en heb-
ben we haar nooit meer terug gezien. Een 
tijdje geleden  sprak mijn vrouwtje de over-
buurvrouw, die vertelde haar  dat ze sinds 

enige tijd en krielkip in haar tuin had. Oh,” zei mijn vrouwtje, ”dat moet Troel zijn.”  
Troel was dus verhuisd.  Voor mijn gemoedsrust een stuk beter, hoef ik me niet meer aan 
haar te ergeren. Houd je me op de hoogte hoe het met jouw kippen gaat? 
Likjes, Babs 
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Ha lieve Babs, 
 
Het is een beetje anders gegaan dan ik gehoopt heb.  
Tijdens mijn nadenk-pauze op het kleed en wat jij over de kip in jouw tuin hebt gezegd, heb ik 
bedacht dat ik die kippen wel eens van dichtbij wil bekijken. Wie weet is het superleuk om tik-
kertje met de kippen te spelen. Dus ben ik van plan om dat de eerste de beste keer dat dit mo-
gelijk is maar eens te proberen. 
Vergeet het naar Babs.  
Je weet dat de baas en het vrouwtje kinderen en kleinkinderen hebben. Eén stel daarvan heeft 
Fien, de labradoodle.  
Zaterdag zijn ze hier allemaal geweest. Soms komen ze door de voordeur, maar deze keer kwa-
men ze achterom. 
Je had erbij moeten zijn… De kippen en de haan zijn op hun gemak in het gras aan het zoeken 
om iets  te kunnen oppikken. Met hun poten harken ze het gras opzij om geen enkel zaadje of 
graantje te laten liggen. Ik zie gewoon dat die beestjes 
lopen te genieten… En dan gebeurt het.  
Opzij van het huis gaat het hek open en komen de kin-
deren met hun kinderen en Fien de tuin in. 
Als de kippen iets horen, lopen ze altijd eerst weg. Heb-
ben ze gezien wat er de tuin in komt of uit het huis 
naar buiten, dan komen ze meestal snel weer terug. Nu 
niet. 
Wat een geweld. Ze tokken, kakelen en vliegen alle kan-
ten op. De haan gaat boven op een plank zitten, waar 
hij bijna vanaf valt en de kippen rennen als gekken 
door de tuin. 
De kippen hebben Fien gezien en Fien ziet de kippen. 
Fien heeft net zo’n zin in een feestje met de kippen als jij. Of liever gezegd: Fien wil die kippen 
gewoon achterna zitten en zien wat er dan gebeurt. 
Volgens mij wil Fien ook zoiets als tikkertje doen met de kippen. Daarvoor moet zij die beestjes 
natuurlijk eerst een beetje wegjagen anders valt er niets te tikken. 

Fien is supergoed in wegjagen. Ze heeft ze alle 
drie door de hele tuin gejaagd. Van echt tik-
kertje spelen is nooit iets gekomen. Ik denk 
dat de kippen daar helemaal geen zin in heb-
ben. Die komen hier alleen maar om te eten 
en verder niets. Saaie beesten!! 
Het betekent voor mij wel dat ik dat spelletje 
niet met ze kan spelen. Ze zijn de tuin uitge-
vlogen en komen alleen maar terug als er nie-
mand buiten is. 
Babs, ik ga een fijne plek uitzoeken om te soe-
zen en te bedenken wat ik zonder die kippen 
zal gaan doen. 
 

Heel veel likjes, Boebie. 
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12 tips voor een hondvriendelijke tuin; tips nr. 5 en 6. 

Bron: Gardeners World  

Tuinen bevatten veel gevaren - sommige planten zijn 
potentieel giftig voor honden en er zijn ook nog andere 
gevaren, bijvoorbeeld schadelijke chemicaliën en scherpe 
voorwerpen. 
 
Er zijn veel dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen 
dat de tuin in harmonie is met uw viervoeter, met inbe-
grip van het planten van niet-giftige planten en het cre-
ëren van speciale hondgedeelten zodat de tuin veilig is 
voor uw hond. 
 
Tip 5.Zorg ervoor dat uw tuin is veilig Sommige honden 

zullen proberen om onder de hekken door t graven. 

Of ze ontsnappen via gaten in de hekken, dus controleer 

uw erfafscheiding regelmatig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honden kunnen verrassend hoog springen, dus zorg er-

voor dat je hekken ten minste 1,80 m hoog zijn als u een 

middelgrote hond heb.  Houd poorten te allen tijde ge-

sloten. 

  
Tip 6. Houd honden uit de buurt van slakken. Houd een 

oogje op uw hond en zorg ervoor dat hij geen slakken 

eet.  

Vermijd het gebruik van niet-biologische slakkenkorrels, 

omdat deze giftig zijn voor alle dieren in het wild. Door 

besmette slakken of kikkers te eten loopt uw hond ook 

het risico longworm op te lopen. Symptomen zijn adem-

halingsproblemen, hoesten, lusteloosheid en langer bloe-

den dan normaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Kiekjes uit de oude doos 
 

 

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 ze�en wij het in de Nieuwsbrief. 

 

Kerstman met Airedale 
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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 vraag van  
anoniempje. 

Lieve Babs, 
Ik zit met een klein probleempje en weet niet goed wat ik er mee moet.. 
Van de week liepen we in de stad en ineens wilde ik niet verder lopen want er 
stond een heel groot mens op de stoep met een rare kleur... helemaal zwart. 
Ik snapte er niets van, want het bewoog ook niet en ook zat er geen mensen-
luchtjes aan. Dus ik heeeel voorzichtig dat mens naderen, staart een beetje 
naar beneden want ja, je weet maar nooit :) Begint mijn vrouwtje toch te la-
chen... 
Nu ben ik bang dat ze me uitlacht! Ik ben ook erg vrolijk maar in dit geval 
toch wel wat onzeker.  Weet jij raad, want doorgaans ben ik toch best wel 
slim, maar nu een beetje confused.. 
Lik van Anoniempje 

 

Lief Anoniempje, 

Dat je voorzichtig bent, begrijp ik helemaal hoor. De eerste 
keer dat ik  zoiets zag was ik ook heel voorzichtig. Het is 
toch een groot en imposant iets. Nu heb ik wat  research  
gepleegd ( dat betekent dat ik graag interessant wil 
doen , ik heb gewoon op Google gekeken) De mensen noe-
men zoiets een standbeeld, zo’n standbeeld is van steen of 
brons, daardoor zit er geen luchtje aan. Sommige mensen 
schijnen vroeger zo belangrijk geweest te zijn dat ze nage-
maakt  moesten worden zodat je ze nog iedere dag kunt 
zien. Nu zag  ik op google ook een foto van een standbeeld 
van een Airedale:’Laddy Boy’ dat was lang geleden de 
hond van een Amerikaanse president. Goed hè! Een stand-
beeld van een Airedale. Lief Anoniempje, zoals je hierbo-
ven hebt kunnen lezen, hoef je absoluut niet 
bang te zijn voor een standbeeld, en wat de 
luchtjes betreft, ik weet niet of je een reutje of 
een teefje bent, maar mocht je een reutje 
zijn, til dan maar eens flink je achterpoot op 
tegen het standbeeld, dan heb jij ervoor ge-
zorgd dat alle hondjes die na jou  komen 
een heerlijk luchtje ruiken. Ik wens jou en je 
baasjes hele mooie kerstdagen en een gewel-
dig 2017. 

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. 
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6. Honden die grommen zijn agressief 
 
Grommen is een reactie op een waargenomen bedrei-
ging. Het betekent dat het waarschijnlijk kan gaan escale-
ren naar agressie als de dreiging doorgaat. Grommen kan 
in veel verschillende contexten voorkomen en het bete-
kent niet dat een hond automatisch als agressief bestem-
peld kan worden. 

• Een hond kan grommen omdat hij pijn heeft en niet 

aangeraakt wil worden. 

• Een rustige, oudere hond kan grommen naar een 

onstuimige, drukke pup die graag wil spelen. 

• Een aangelijnde hond kan grommen als hij wordt 

bestormd door een loslopende hond. 

• Een nerveuze hond of een hond met een gebrek aan 

positieve ervaringen met honden of mensen in zijn 

jonge leven kan grommen in een voor hem moeilijke 

situatie. 

 

Grommen is een waarschuwingssysteem dat vooraf gaat 

aan snappen en bijten – dit zijn gedragingen die als laat-

ste redmiddel worden ingezet als een hond al eerder zon-

der resultaat en op niet agressieve wijze heeft geprobeerd 

iets duidelijk te maken. Sommige honden die hebben 

geleerd dat ontwijkende strategieën hen voorheen niet uit 

de problemen hebben geholpen, zullen eerder overgaan 

tot grommen en een agressieve houding zodra ze met 

een potentiele dreiging te maken hebben. 

Sommige honden grommen tijdens het spelen, de zgn. 
‘speelgrom’. Dit is prima zolang het spel niet uit de hand 
loopt door toenemende opwinding en het grommen niet 
escaleert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nr. 7 en 8 van de 10 meest voorkomende mythes over honden.  

Bron: www.Doggo.nl 

5. Je kunt een oude hond geen nieuwe kunstjes le-
ren 
 
Er is geen bewijs om te suggereren dat oudere honden 
geen nieuwe kunstjes of gedragingen kunnen leren, en 
reeds bestaande gedragingen hoeven geen belemmering 
te vormen om nieuwe gedragingen te leren. Honden heb-
ben gedurende hun hele leven zowel mentale als fysieke 
stimulatie nodig. Zolang de hond gezond is, lekker in zijn 
vel zit en geen pijn heeft en plezier heeft in korte trai-
ningssessies, dan is er geen reden waarom hij geen nieu-
we kunstjes kan leren. Zorg er wel voor dat je vriendelij-
ke positieve bekrachtiging (beloning) gebruikt en je niet 
je eigen wil opdringt aan je oudere hond wanneer hij 
geen interesse toont of de training lijkt te willen ontlo-
pen. 
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kerstboom. Wat hebben mijn baasjes deze toch weer 

mooi voorzien van grote en kleine kerstballen, sterren, 

kegels, lampjes, slingers, engeltjes en zelfs rode rozen !  

De piek reikt tot aan het plafond en die boom hebben ze 

mooi voor het raam geplaatst zodat iedereen kan zien dat 

ook bij ons nu wel de mooiste tijd van het jaar is aange-

broken ! Stilletjes denk ik dan bij mezelf … ‘Was het 

maar alle dagen Kerstmis !’ 

En toch heb ik laatst iets meegemaakt wat voor mij hele-

maal niet zo prettig was.  

Zo hebben we onlangs met ons drietjes hier een hele 

grote wandeling gemaakt op een provinciaal domein.  

Net zoals in Nederland, was ik dolgelukkig ook hier weer 

rond te kunnen lopen in de prachtige natuur met heel 

veel konijntjes die beslist niet aan mijn oog ontsnapten. 

Wat ik niet zo fijn vond was dat ik hier steeds aan de lijn 

moest, maar dat was nog niet zo erg vergeleken met wat 

ik op het eind van die wandeling meemaakte.  

Tijdens het wandelen hadden we enkele bordjes opge-

merkt die we met veel plezier volgden omdat deze ons 

tot bij een grote Kerstmarkt zouden brengen, volledig 

ondergebracht in een super verwarmde tent. Daar aange-

komen, begon mijn neus nogal hevig te prikkelen en 

snoof ik al die lekkere zoete geur op die vanuit die reuze-

tent kwam. Ik dacht bij mezelf ‘Dit wordt nog een lekke-

re afsluiter van de wandeling !’ Wat ik ook leuk vond 

waren al die bordjes met een tekening erop van een 

hondje dat wel erg op mij leek. Dat hondje op die bord-

jes was ook nog eens heel mooi precies in het midden 

van een cirkeltje getekend en hoe kan het ook anders met 

Kerst, uiteraard in de rode kleur ! Er stond ook nog iets 

bijgeschreven, maar dat kon ik natuurlijk niet lezen.  

 

Hallo lieve ATVN-ertjes ! 

Ondertussen is het inderdaad alweer december gewor-

den en zoals jullie allemaal uit mijn vorige verhaaltjes 

hebben kunnen opmaken, is het hier bij ons in huis de 

laatste tijd, de ene feestmaand na de andere ! 

Na enkele geslaagde verjaardagsfeestjes, waaronder die 

van mij, weten jullie nog, is het nu de beurt aan de 

mooiste tijd van het jaar ! 

Nu ik al drie jaar ben geworden, besef ik dit dan ook 

ten volle en weet ik wat het betekent wanneer die hele 

lange doos uit de kelder tevoorschijn komt, vergezeld 

van nog heel wat andere dozen waar mijn baasjes zelfs 

een karretje voor nodig hebben, omdat het echt teveel 

is om dit allemaal zelf te dragen.  

Uit al die dozen komen heel wat dingen die op hun 

beurt allemaal hun best doen om het meest te schitte-

ren. Maar die hele lange doos is toch bij mij het meest 

populair ! Wanneer mijn baasjes die openen, weet ik dat 

ik even helemaal opzij moet, want daar is hij dan weer 

… die ongelooflijk mooie, grote en prachtige kerst-

boom. Toen ik deze voor het eerst te zien kreeg, wist ik 

echt niet wat ik zag en kon ik wel minutenlang eronder 

liggen en vooral genieten van die honderden lichtjes. Al 

ben ik dit nu ondertussen gewoon geworden, kan ik 

ook dit jaar, nu toch weer meer dan ooit, die prachtig 

versierde boom bewonderen en dit zelfs vanuit mijn 

favoriete plekje … mijn bench, nu dus met zicht op de 

De mooiste tijd van het jaar. (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau 
uit België) 
Door: Marc Weyts. 
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Ik was niet te houden en wou zo vlug mogelijk in die 

tent, want hoe dichter ik bij de ingang kwam, hoe meer 

ik al die verschillende lekkere geurtjes begon te ruiken.  

Groot was mijn verbazing toen het ene baasje bij wie ik 

was aangelijnd, plotseling bleef stilstaan en enkel het an-

dere baasje de tent binnenliep. Waarom nu ? Waarom 

mocht ik nu niet mee ? Waarom hij alleen ? Ik trok nog 

even aan de lijn, maar dat hielp natuurlijk niet en ik 

moest zelfs gaan zitten. Daar zat ik nu, buiten, terwijl het 

daarbinnen zo lekker warm was en er nog meer van al 

dat lekkers op mij afkwam nu ik voor die deur zat, die 

alsmaar open en dicht ging. Ik probeerde nog de aan-

dacht te wekken bij mijn baasje die met mij buiten was 

gebleven en dacht maar aan één ding en dat was, hoe ook 

ik in die tent kon binnen geraken.  

Het is mij uiteindelijk niet gelukt, want daar kwam het 

andere baasje al buiten. Er hing nog wat witte poeder aan 

zijn mond en na dit deskundig met iets uit stof verwij-

derd te hebben, lieten we samen die heerlijk ruikende 

tent achter ons. Zelfs de trieste blik in mijn ogen waar 

ik zo goed in ben om tenslotte toch iets te verkrijgen, 

wou niet baten en gaf geen enkel resultaat. We liepen 

verder en verder. Die tent was nu wel helemaal niet 

meer in zicht en ook niet meer die bordjes met al die 

hondjes erop met de rode kleur van Kerst eromheen.  

We kwamen terug aan bij onze auto en ik kon niet an-

ders dan erin te springen, wegrijdend van al dat lek-

kers. Op weg naar huis hoorde ik mijn baasjes tegen 

elkaar vertellen hoe jammer ze het vonden dat we niet 

met ons drietjes binnen mochten in die tent.  

Die bordjes met die hondjes erop bleken helemaal 

geen leuke kerstbordjes te zijn, maar verbodsbordjes 

die aan iedereen moesten duidelijk maken dat wij al-

weer eens niet welkom waren.  

Lieve ATVN-ertjes, jullie zullen wel niet versteld staan 

wanneer ik jullie dan ook vertel dat ik toen echt wel bij 

mezelf dacht : ‘Is dit nu de mooiste tijd van het jaar ?’ 

Mijn baasjes zouden mijn baasjes niet zijn mochten ze 

deze dag niet afgesloten hebben met wat extra aan-

dacht voor me. Thuis wachtte me dan ook een extra 

snoepje onder de kerstboom en kreeg ik zelfs een stuk-

je van zelf gemaakte pannenkoeken en wees maar ze-

ker … daar kon die geur van die tent echt niet tegenop. 

Zo werd ook bij ons een start gegeven aan deze heerlij-

ke tijd, donkere maar sfeervolle dagen, waarbij het licht 

van Kerstmis hopelijk iedereen van jullie bereikt en wij 

allen dan ook samen mogen delen in de mooiste tijd 

van het jaar ! 

Zalige Kerstknuffels en een leuke jaarwisseling van 

Beau uit België !  X 

Beau (vervolg) 



 

 

 
 

 

 

Pagina 20 N ieuwsbrie f  ATVN Jaargang 11,  nr.  1 

 

 
 

 

Onderzoek veiligheid Hond 

Beste ATVN-leden,  

 

Twee studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool in Groningen zijn bezig 
met een onderzoek naar de veiligheid van honden in een aangelijnde situatie. Zij hebben de hulp van onze 
vereniging gevraagd. Door op de link te klikken start u een anonieme enquête (6 korte vragen).  

 

Hartelijke dank, 

 

Namens Rick, Mart en 

alle honden van Nederland  

 

link: http://www.surveygizmo.com/s3/3215276/onderzoek-veiligheid-hond 



 

 

Cacher  
Door: Engel Geurkens 

Wat ik nou toch weer heb meegemaakt de afgelopen 
maanden is met geen pen te beschrijven. Alle airedale 
vriendjes en vriendinnetjes lezen wel wat ik bedoel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig waren er ook wel leuke dingen te beleven, zoals 
allerlei boswandelingen en natuurlijk voordat ik het ver-
geet de ATVN strandwandeling. 

De ATVN strandwandeling was weer hartstikke gezellig. 
Lekker met z’n allen dollen op het strand. Met de pootjes 
de zee in. We mochten niet zwemmen want het water 
was veel te koud. Jammer! Ik moest al gauw weer te-
rug  want het baasje had het veel te koud. Watje he! Het 
vrouwtje liep wel het hele einde door. Maar ja die geniet 
van het strand ook als het koud en winderig is. Achteraf 
was het niet zo erg om eerder terug te gaan, want bij te-
rugkomst werden we goed verwend door Sonja. Ik denk 
dat alle airedales wel snappen wat ik bedoel :-) . 

Kijk, dit balletje gebruik ik om mijn baasje en vrouwtje 

uit te dagen. Als ik wil spelen dan duw ik het balletje in 

hun knieholtes, zodat ze wel bijna altijd moeten reageren. 

Ik snap niet waarom ze dan soms boos worden. Het is 

toch leuk om met mij te spelen en dan blijven zij ook een 

beetje in beweging. 

Ik snap het soms niet. Maar ja als zij boos zijn is dat niet 

zo gezellig. Soms probeer ik het dan nog met een ander 

speeltje, maar dat lukt ook niet altijd. Als ze dan echt niet 

willen dan vermaak ik mezelf wel met het speeltje door 

op en neer door de kamer te rennen. 

Ik moet zo nu en dan wel in beweging blijven natuurlijk. 

Zeker nu we niet meer wekelijks naar de hondenschool 

gaan. 

Oh ja, die speeltoestellen zijn er nog steeds niet, dus kan 
ik nog geen behendigheid oefenen. Het baasje zit zeker 
op mooier weer te wachten. Het geduld van een airedale 
wordt weer zwaar op de proef gesteld.  
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Cacher (vervolg) 

Weten jullie wat het baasje mij toefluisterde: Het geld 
groeit me niet op de rug, je hebt al weer genoeg kapot 
gemaakt wat vernieuwd moest worden. Wat mijn baasje 
daarmee bedoeld snap ik niet of wil ik niet snappen. Mis-
schien heeft het te maken met onderstaand verhaal. 

Het baasje en het vrouwtje hebben mijn leven volledig 
op z'n kop gezet. Mijn huisje, mijn bench, waar ik al van-
af het begin in kon slapen, rusten, geborgenheid zoeken 
als kleine kinderen met mij wilden spelen terwijl ik hier 
geen zin in had, is verdwenen. Hiervoor in de plaats staat 
nu een gewone hondenmand. Uit protest weiger ik in die 
hondenmand te gaan liggen, dus met allerlei verleidelijke 
trucjes ben ik er wel in gegaan, maar ik weet niet hoe snel 
ik er weer uit ben om een ander plekje te zoeken. 

Ik schijn zelf de oorzaak te zijn van die veranderingen, 
want ik heb voor de 2e maal mijn comfortabele honden-
mand vernield. Er werd dus iets nieuws bedacht waar-
door de bench eraan moest geloven. 

Eigenlijk vind ik het wel stoer. Het betekend dat ik al een 
grote “volwassen “ airedale ben en niet meer in een 
bench (ander woord voor kooi) hoef. Maar dat ga ik mijn 
baasje en vrouwtje niet laten merken. 

 

 

 

 

Dat was het weer voor deze keer. Ik vind trouwens dat 
een van mijn jongere airedale vriendjes me wel eens mag 
aflossen met het laten schrijven van stukjes voor de 
nieuwsbrief. Goed idee he. Wie pakt die bal op? 

Ik geef iedereen een poot en wens jullie allemaal prettige 
feestdagen en een goede afsluiting van het oude jaar zon-
der vuurwerk (om dat geknal moet ik teveel blaffen) en 
natuurlijk een gezond nieuwjaar met hoop ik veel reisple-
zier.  

Ja, vakanties vind ik wel leuk, maar of dat ook weer met 
een airedale mobilhome gaat gebeuren, is even afwach-
ten. 
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Kees en Mido 

`tÜzt xÇ `tÜà|Ç UÉâÅt 
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Johnny Bisschop met Andre Hilberink  

 

Vicky en Wouter 
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Prettige dagen en een heel voorspoedig 2017!  

Mieke, Huub, Wiske en Guust. 
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