
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op, let wel! zaterdag 12 november 

2016 gaan we wandelen op het strand bij 

Rockanje. Na afloop drinken we een drank-

je bij: 

Havana Beachclub Rockanje       

Swinsedreef 26,                                      

3235 AR Rockanje 

Telefoon: 0181 402 276 

Start: Parkeerplaats voor het strand bij de 

Havana Beachclub. In Rockanje richting 

strand 1e slag. Dit is dus een andere par-

keerplaats dan bij de vorige wandeling! 

Ingrid en Johp Krieg hebben een mooie 

locatie op het strand voor ons gevonden, 

de Havana Beachclub, daar hebben we een 

prachtige serre met uitzicht op strand en 

zee helemaal voor onszelf. Let op, het is 

een andere dag, een ander tijdstip dan u 

gewend bent.  U rijdt naar de parkeerplaats 

vlak voor het strand, daar verzamelen we 

vanaf 11.30 uur, u krijgt daar ook iets lek-

kers voor onderweg  

Om 12 uur gaan we wandelen. Degenen die 

niet wandelen kunnen alvast naar de Hava-
na Beachclub gaan. Vorig jaar hadden wij 
het strand bijna voor ons alleen, wat was 
dat genieten!  Na de wandeling krijgt u in 
de Havanaclub een gratis consumptie van 
het ATVN aangeboden, de overige con-
sumpties zijn voor eigen rekening. In de 
Havanaclub houden wij ook onze wereld-
beroemde verloting en praten we gezellig 
na. Graag even opgeven dat u komt en met 
hoeveel personen u komt, zodat er bij de 
horeca rekening mee gehouden kan wor-
den. U kunt zich aanmelden door een mail-
tje te sturen naar atvn@home.nl  of een 
telefoontje naar: 0475-552227. Graag voor  
7 november.  Tot dan! 
 

U komt toch ook! 

  

 

 

 

Op zondag 18 september 2016 organiseert het 
ATVN haar najaarswandeling in de bossen van 
Leende. 
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Om te onthouden: 

• Zaterdag 12 november 

ATVN strandwandeling. 

Op zaterdag 12 november 2016 organiseert het 
ATVN haar strandwandeling in Rockanje. 
 



 

 

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. 

Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel. 

Hiep hoi, het is weer herfst. 

Veel kunstenaars laten zich 

inspireren door de natuur. 

In de vorige Nieuwsbrief 

lieten we u een werk zien 

van de Italiaanse schilder 

Guiseppe Arcimboldo (16e 

eeuw). Deze kunstschilder 

werd vooral bekend met 

portretten die samengesteld 

zijn uit allerlei voorwerpen 
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zoals groenten, fruit en bloe-

men.  

We lieten u de vorige keer 

de zomer zien (foto linkson-

der), een portret samenge-

steld uit groenten, fruit en 

landbouwproducten 

In deze Nieuwsbrief vervol-

gen we met de herfst (1573). 

Het portret is samengesteld 

uit een overvloed aan prach-

tige oogstproducten.  
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Nr. 1 en 2 van de 10 meest voorkomende mythes over honden.  

Bron: Doggo 

1. Honden kwispelen met hun staart wanneer ze blij zijn 

De oudste en meest gehoorde mythe over honden. De 

staart is een essentieel onderdeel van het communicatie-

systeem van de hond, en de hoogte, beweging, snelheid 

en spanning in de staart zijn allemaal belangrijke factoren.  

Bijvoorbeeld, een lage tot middelhoge kwispel kan bete-

kenen dat een hond ontspannen of ongerust is,  

terwijl een hoge staart die sneller kwispelt kan betekenen 

dat een hond blij of opgewonden is of juist alert. Om een 

compleet beeld te krijgen, moet de staart samen met het 

lichaam gelezen worden.  

De richting van de kwispelbeweging lijkt ook significant 

te zijn. Een onderzoek uit 2007 door Italiaanse weten-

schappers laat zien dat honden met hun staart naar rechts 

kwispelen als ze iets zien wat ze graag willen benaderen – 

zoals hun eigenaar,- maar dat ze met hun staart naar links 

kwispelen als ze iets zien waar ze juist van terug deinzen, 

zoals een onvriendelijke of agressieve hond. 

2. Honden kijken schuldig als ze weten dat ze iets fouts 

hebben gedaan 

Dit is een van de meest voorkomende mythes. Snel zoe-

ken op YouTube levert al gauw tientallen clips op van 

schijnbaar grappige ‘schuldig’ kijkende honden met een 

lage lichaamshouding. Ze wenden hun blik af, waarbij 

veel oogwit wordt getoond, ook wel ‘whale eye’ ge-

noemd. Deze honden zul je vaak zien grijnzen, een poot 

optillen en op hun zij of rug rollen, of ze kruipen met de 

staart tussen de poten richting de eigenaar bij wie ze 

proberen de handen of het gezicht te likken. 

Deze vertoningen, vaak verward met schuldgevoel, zijn 

in feite conflictvermijdende gedragingen – een kalme-

rende reactie op de stem, de gezichtsuitdrukking en li-

chaamstaal van de eigenaar. Sommige hondeneigenaren 

zeggen dat hun hond schuldig kijkt wanneer ze thuis 

komen, zonder ook maar het bewijs gezien te hebben 

van een geplunderde afvalbak, een kapot gescheurd kus-

sen of ander wangedrag. Dit gedrag kan verklaart wor-

den door associatief le-

ren, het proces waarbij 

een hond leert dat een 

bepaald gedrag een speci-

fiek gevolg heeft. Denk 

bijvoorbeeld aan een re-

primande of een andere 

straf. Dus de volgende 

keer als Fido naar je kijkt 

met die schuldige blik, 

dan is de kans groot dat 

hij eigenlijk wil zeggen ‘Je 

ziet er eng uit,  wil je als-

jeblieft niet zo tegen me schreeuwen?’ 



 

 

Hallo lieve mensen, hier ben ik alweer. Tjonge jonge, wat 

vliegt de tijd toch. Dit keer moet ik jullie een heel pijnlijk 

verhaal vertellen. Van de week waren mijn zusjes en ik in 

het zonnetje op het terras aan het spelen, terwijl Mario in 

de tuin aan het werken was. Opeens kreeg ik het lumineu-

ze idee om Mario te gaan helpen met tuinieren.  

Ik ging achter hem staan om eens goed te kijken hoe je dat 

tuinieren nu precies doet, en al gauw kwam ik tot de con-

clusie dat tuinieren een ‘eitje’ is. Je trekt wat gras uit, plukt 

bloemen af en roert wat in de aarde, een  kind doet de 

was!  Enthousiast als ik ben, begon ik de bloemen te 

snoeien. Ik plukte niet zoals Mario de uitgebloeide bloe-

men eruit, nee hoor die vond ik niet mooi. Ik plukte de 

mooi bloeiende bloemen met mijn bek af, schitterend zag 

dat uit, het gazon lag vol met mooie bloemen. Ik wist ze-

ker dat Mario trots op mij zou zijn. Toen Mario zich in de 

border omdraaide, en mij daar trots tussen de bloemen zag 

staan, werd hij een beetje wit om zijn neus en zei: “ Phaan-

tje wat heb je nu weer uitgespookt.” 

 

Kijk, en dat kan ik niet uitstaan, ik doe hetzelfde wat hij 

doet, bij hem heet het werken, bij mij heet het ‘uitspoken’ 

En toen gebeurde het, Mario stapte uit de border, terwijl 

ik bokkig tussen mijn mooie bloemen bleef staan, en trap-

te mij met zijn tuinklomp per ongeluk op mijn rechter-

pootje. Ik gilde het uit van de pijn. Mario schrok zich een 

hoedje en knielde naast mij neer en nam mijn pijnpootje in 

zijn hand. Als je goed keek was een nagel een beetje be-

schadigd, oh, oh, oh wat deed dat pijn. Mario, die zich 

heel schuldig voelde, riep tegen Sonja dat ze mijn pootje 

moest komen verbinden en dat ze  ook een koekje mee 

moest brengen. Kijk, nu spreekt Mario helemaal mijn taal, 

Dagboek van Phaenna (Phaantje): Pijnpootje. 
Door Sonja de Cooker. 
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alleen vind ik één 

koekje wel karig voor 

zo’n pijnpootje. Na-

dat Sonja mijn pootje 

verbonden had, bleef 

ik demonstratief met 

mijn pootje omhoog 

zitten, vast van plan 

om het bij die on-

dankbare Mario er 

eens flink in te wrij-

ven. Daarna hinkte ik 

weg, ervoor zorgdra-

gend dat het Mario 

niet kon ontgaan hoe 

moeilijk ik liep.  

’s Avonds ging ik aan Mario’s voeten zitten, pootje om-

hoog en heel zielig kijkend, altijd goed voor schuldge-

voelens, en daardoor uiteraard weer een koekje sco-

rend. Bij het slapengaan heeft Sonja het verband van 

mijn pootje gehaald, dan kan het beter genezen. De 

volgende morgen zijn we weer langs het kanaal wezen 

wandelen, en ik moet eerlijk bekennen dat ik het pijn-

pootje helemaal vergeten was. Toen we thuiskwamen 

vroeg Mario: ”En Phaantje hoe gaat het met je pijn-

pootje?” Oeps, snel  stak ik mijn pootje, dat helemaal 

geen pijn meer deed omhoog. Mario en Sonja schoten 

in de lach en Sonja zei:” Phaantje, dat is het verkeerde 

pootje, je had rechts een pijnpootje.” Stom van mij, ik 

kreeg er een blos van op mijn kaken, maar….kreeg toch 

weer zo’n lekker koekje. Nu ga ik samen met mijn zus-

jes een tukkie doen in onze grote mand. Even nagenie-

ten! 

 Likjes, Phaantje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Honden reageren naast intonatie ook op woor-

den zelf. 

Door: Maarten Keulemans, 31 augustus 2016 

Zou uw trouwe viervoeter u dan écht verstaan?  

Voor het eerst hebben wetenschappers aanwijzingen ge-

vonden dat honden niet alleen luisteren naar de intonatie 

waarop u iets zegt, maar ook naar het woord zelf. Dat 

zou betekenen dat hersenen van zoogdieren zoals honden 

van nature al zijn 'bedraad' om met woorden om te gaan. 

Voor hun ontdekking speelde de Hongaarse onderzoeker 

Attila Andics en hondentrainster Márta Gácsi een spel 

met dertien gezinshonden dat ieder baasje wel eens met 

zijn huisdier doet: ze lieten de dieren vertrouwde com-

mando's horen op emotieloze toon ('goed zo'), en neutra-

le woorden met de intonatie van een echte aanmoediging 

('alsof!'). 

Uit hersenscans van de honden, die met pijn en moeite 

waren getraind om in een MRI-scanner doodstil te blijven 

liggen, maakte Andics vervolgens op dat de dieren klank 

en woordinhoud los van elkaar verwerken. Zo liet 'goed 

zo' een spoor achter in de linkerhersenhelft van de dieren, 

ook als dat woord op een emotieloze toon werd uitgesp-

roken. 

Mijn algemene indruk is zeer positief, en ik had van dit 

lab ook niet anders verwacht experimenteel psycholoog 

Mariska Kret van de Universiteit Leiden 

Een gebiedje in de rechterzijde van de hondenbreinen 

reageerde intussen juist op klank, ongeacht welk woord 

de honden te horen kregen. Het beloningscentrum van de 

dieren, betrokken bij plezierige zaken, lichtte pas op als 

beide hersenhelften het 'juiste' signaal kregen: een echt 

lovend woord rechts, de juiste intonatie links. Een diep-

zinnige ontdekking, noteren Andics en zijn team van de 

Eötvös Loránd Universiteit in Boedapest in Science. Ook 

mensenhersenen maken immers een onderscheid tussen 

betekenis (op links) en intonatie (rechts). Als honden dat 

ook doen, is ons brein toch weer wat minder bijzonder 

dan gedacht.  

'Vocabulaire is kennelijk geen uniek menselijke vaardig-

heid die voortkwam uit het ontstaan van taal, maar eerder 

een oudere functie die er al was', schrijft Andics. Dat 

honden het oude woordtalent ook hebben aangeboord, 

komt volgens de Hongaren omdat ze leven in 'een omge-

ving rijk aan spraak'. 

Een bijzonder onderzoek, reageren niet direct betrokken 

experts. 'Mijn algemene indruk is zeer positief, en ik had 

van dit lab ook niet anders verwacht', vindt experimenteel 

psycholoog Mariska Kret van de Universiteit Leiden. 

'Indrukwekkend. Zeer interessant', zegt hoogleraar verge-

lijkende neuropsychologie Chris Petkov van Newcastle 

University via Skype. 

Natuurlijk: met 'maar' dertien honden mag je toeval niet 

helemaal uitsluiten. 'Maar een sterke aanwijzing is dit wel. 

Ze zijn de eersten die honden vrijwillig en zonder dwang 

in de scanner hebben gekregen', vindt Kret. 'Dat alleen al 

is een enorme prestatie.' 

Noot van de redactie: omdat we altijd kritisch blijven, plaatsen we 

ook het tegengeluid van Vrij Nederland zie blz. 6 en 7. 
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Hond begrijpt woord voor woord wat het baasje te zeggen heeft 

Bron: De Volkskrant 
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Mensentaal? De hond snapt er bijna niks van 

Bron: Vrij Nederland Rik Smits. 

Groot nieuws vorige week: honden zouden hun baas-

jes woord voor woord kunnen verstaan, ontdekten 

wetenschappers. Maar is dat wel zo? En wat is ei-

genlijk het nieuws? 

‘Goed zo, Tarzan,’ bromde het baasje trots en tevreden, 

en krauwde nog eens door de vacht van zijn trouwe vier-

voeter. Want eindelijk stond het zwart op wit in de krant. 

Wat hij en al die andere hondenliefhebbers altijd al wis-

ten, werd nu definitief door de wetenschap erkend: hon-

den verstaan hun baasje niet alleen opperbest, maar doen 

dat ook nog precies zoals mensen het doen. ‘Hond be-

grijpt woord voor woord wat het baasje te zeggen 

heeft,’ kopte de Volkskrant op 31 augustus. ‘Honden 

kunnen mensentaal begrijpen,’ maakte de Brit-

se Independent ervan. En daarmee werd het dier een nog 

volwaardiger gezinslid dan het in ons land en bijna de 

hele westerse wereld al is. 

Dit soort wetenschapsnieuws is altijd verzekerd van een 

warm en weinig kritisch onthaal in de pers, vermoedelijk 

om dezelfde sentimentele redenen dat het internet uit zijn 

voegen barst van de honden- en kattenfilmpjes. Heel veel 

daarvan laten immers ook een dier zien dat zich min of 

meer ‘als een mens’ lijkt te gedragen. Alle reden dus om 

eens goed te kijken wat er nu precies gemeld werd. En 

was er nu wel of niet iets nieuws onder de zon? 

De kern van de zaak was dat een ploegje Hongaarse on-

derzoekers dertien honden geleerd had om minutenlang 

met een koptelefoon op doodstil te blijven liggen in een 

lawaaiige fMRI-scanner, zodat ze opnamen konden ma-

ken van de hersenactiviteit die de beesten vertoonden 

wanneer ze door hun baas werden toegesproken. In zo’n 

scanner kun je hersendelen die actief worden zien oplich-

ten, zodat je een idee krijgt van welke delen bij welke ta-

ken betrokken zijn. Dat deden ze niet om te kijken hoe 

menselijk honden waren, wat de pers ervan maakte, maar 

om meer te weten te komen over hoe de evolutie van de 

menselijke hersenen verlopen was. Immers, de laatste 

gemeenschappelijke voorouder van mens en hond was 

een insecteneter van honderd miljoen jaar geleden. Her-

senstructuren en hersenfuncties die hond en mens delen, 

zijn dus naar alle waarschijnlijkheid al tenminste zo oud. 

 

De Hongaren vonden drie dingen. Ten eerste lichtte bij 

de honden bij het horen van woorden die ze kenden een 

vergelijkbaar stukje van de linker hersenhelft op als bij 

mensen. Ten tweede lichtte steeds een stukje van de rech-

ter hersenhelft op dat overeenkomt met het gebiedje dat 

bij mensen oplicht als de toon, dat wil zeggen de emotio-

nele kleuring, van stemgeluid verwerkt wordt. Ten derde 

lichtte ook nog het beloningscentrum bij prijzende woor-

den – ‘brááf!’, ‘góedzo Bello’ –, maar alleen als ze op een 

prijzende toon werden uitgesproken. Sprak het baasje 

complimenteuze woorden op een neutrale toon uit, dan 

gebeurde dat niet. 

 

Uit dat alles bleek duidelijk dat hond en mens niet ver-

schrikkelijk veel verschillen als het aankomt op het her-

kennen van klanksymbolen en verklankte emoties. Dat 

hebben we evolutionair gesproken gemeen. Maar is dat 

verrassend? Nee. Dat honden een klanksignaal (wat wij 

een woord noemen) aan een handeling kunnen binden, 

zoals bij ‘Af!’, ‘Hier!’, ‘Zit!’, ‘In je mand” en ‘Pak ze!’, is 

ouwe koek. Hetzelfde geldt voor het verbinden van 

woorden aan mensen en voorwerpen. Honden zijn ge-

Ja baas, ik 
begrijp het 
helemaal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

makkelijk te trainen op ‘Waar is het vrouwtje?’, ‘Pak 

je bal’, ‘Pak je riem’ of ‘Pak de postbode’, en kunnen 

soms wel meer dan honderd van die termen onderschei-

den (maar een doorsnee mens beschikt over een vocabu-

laire van tienduizenden termen). Het is ook niet echt iets 

bijzonders. De kat associeert gerammel met een pak 

brokjes ook met ‘Eten!’ en het lukt zelfs met papegaaien, 

hoewel vogelhersenen toch flink van die van mensen en 

honden verschillen – kijk maar naar Alex, de in 2007 

overleden ‘wonderpapegaai’ van Irene Pepperberg. 

Nieuw is alleen dat nu vaststaat dat voor die herkenning 

bij hond en mens een vergelijkbaar stukje hersens dient, 

dus dat dat vermogen heel oud is en bij een heel scala 

van zoogdieren terug te vinden moet zijn. Aan de andere 

kant is dat ook precies wat je zou verwachten; het zou 

juist groot en verbazend nieuws zijn als honden het heel 

anders deden en heel eigen, specifieke hersenstructuren 

bezaten om mensenwoorden te verwerken. 

Iets dergelijks geldt voor het herkennen van de emotio-

nele lading van gesproken mensentaal. Dat honden ge-

voelig zijn voor de emotionele lading van geluidssignalen 

– blij, prijzend, lief, tevreden, neutraal, bang, wantrouwig, 

waarschuwend, ontstemd, woedend, dreigend, agressief, 

door het dolle heen – is doodnormaal. Emoties van an-

deren ‘lezen’ is voor alle diersoorten die in hiërarchisch 

georganiseerde groepen leven, onszelf incluis, van le-

vensbelang. Het voorkomt dat de groep ten onder gaat 

aan een Hobbesiaanse oorlog van allen tegen allen. Het 

enige dat honden in dit opzicht bijzonder maakt, is hun 

uitzonderlijke talent om de stemmingen van een andere 

diersoort, in casu ons, mensen, te lezen. Maar ook dat is 

niets nieuws, dat talent was het paspoort waarop de hond 

duizenden jaren geleden het mensenhuishouden kon bin-

nenkomen. 

Enigszins verrassend is slechts dat honden zich volgens 

het onderzoek alleen beloond voelen als toon en woor-

den allebei prijzend zijn, dus niet als je ze op neutrale 

toon prijst of op prijzende toon woorden debiteert die ze 

niet herkennen. Maar wat dat betekent, blijft onduidelijk. 

Helaas is het omgekeerde experiment niet echt uitvoer-

baar, geen toegewijd hondenbaasje is bereid zijn of haar 

dier zonder goede reden op woedende toon uit te foete-

ren, zelfs niet met lieve woordjes of onzinwoorden. En al 

helemaal niet als het dier juist zo braaf in zo’n enge scan-

nertunnel blijft liggen. Wie dat wel doet, kan immers ge-

lijk door naar de hondenpsychiater. 

Ondertussen begrijpt de hond nog steeds even weinig 

van mensen en hun taal als altijd. Hij kan een aantal aan-

tal signalen leren herkennen en daarop min of meer ade-

quaat reageren. Dat is knap, maar verder blijft hij hond in 

een hondenwereld, beschouwt hij het gezin waarin hij 

woont als zijn roedel en het baasje als überhond. 

Voor de euforische krantenkoppen van afgelopen week 

was dus geen enkele reden, ze waren alleen maar mislei-

dend. Wat dat aangaat ligt het echte mysterie misschien 

wel heel ergens anders, namelijk bij de vraag waarom wij 

mensen het zo vreselijk belangrijk vinden dat dieren zo 

veel mogelijk op ons lijken. 

 

 

 Mensentaal (vervolg) 
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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, 
 
Heb jij dat ook? Dat je alles wat zoemend om je kop vliegt het 
liefst meteen wil vangen en opeten? 
Razend word ik van die beestjes die je in je slaap komen storen. 
Ik spring dan direct overeind en probeer, wild om me heen hap-
pend, een eind te maken aan dat irritante gezoem. 
De baas of het vrouwtje roept onmiddellijk dat ik daarmee 
moet ophouden, omdat het heel gevaarlijk kan zijn. Vooral 
wanneer ik probeer een wesp bij mij weg te jagen. 
“Niet doen, Boebie, stop ermee. Het is heel gevaarlijk… Als die 
wesp in je bek prikt…” 
En Babs het kan dus heel gevaarlijk worden! 
Ik heb je al eens over Joop verteld.  
Joop is inmiddels ook mijn vriendje geworden. Hij wordt ook 
stapelgek van al die zoemers om zijn kop en gaat net als ik di-
rect in de aanval. 
Wespen zijn rare beesten. Zij vliegen niet weg als je boos wordt. 
Zij worden zelf net zo nijdig als Joop en ik zijn en beginnen, om 
zich te verdedigen, meteen te steken. 
Bij Joop is dat gebeurd. Hij kreeg heel dikke lippen, dikke ogen 
en allemaal bultjes op zijn lijf. Het werd zo erg,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
dat Joop zomaar omviel en 
even bewusteloos was.  
Griezelig! Vind je ook niet? 
Gelukkig deed hij snel zijn 
dikke oogjes weer een beetje 
open. Het baasje en het 

vrouwtje van hem waren zo geschrokken, dat ze meteen de die-
renarts opgebeld hadden om te vertellen wat er met Joop ge-
beurd was. Het was dus echt erg Babs. 
Ze moesten met hem, zo snel als mogelijk was, naar de praktijk 
komen, zodat de dierenarts hem een spuitje kon geven waar-
door dat gemene spul van die wespen weer snel uit zijn lijf zou 
verdwijnen. 
Gelukkig mocht hij wel mee terug naar huis. Stel je voor dat hij 
daar een nachtje moest blijven… dat zou pas echt zielig zijn… 
Joop was helemaal suf. Of dat nou van het spuitje kwam of de 
schrik, dat weet ik niet. Hij deed de rest van de dag niets an-
ders dan slapen. 



 

 

Schuif  aan bij Babs en Boebie  (vervolg) 

De volgende morgen stond hij op en deed zomaar in de kamer een heel grote plas.  
Hij schrok er zelf van. Zijn vrouwtje maakte de vloer weer goed schoon.  
Omdat het prachtig weer was, kon Joop lekker buiten liggen. Als hij dan nog eens een ongelukje 
kreeg, was dat niet zo erg. Gewoon even de waterspuit erop en weg was alles. 
Na een dag of twee was Joop weer helemaal de oude. Hij voelde zich weer prima en de dikke 
lippen, de dikke ogen en alle bultjes waren weer weg. 
De dierenarts had wel gezegd dat een hond niet dood gaat van wespensteken. Dat is wel fijn 
om te weten. Ook zei hij dat hij bang was dat Joop nu niet geleerd had om uit te kijken en niet 
weer als dolle te keer te gaan wanneer die vervelende beestjes om zijn kop zoemen. 
Bedoelde die dokter nu echt dat wij gewoon achter die zoemers blijven aan gaan als ze ons, als-
of het de gewoonste zaak van de wereld is, weer eens het bloed onder de nagels vandaan ha-
len… Ik ben bang van wel! 
Zo erg als het bij Joop was, hoop ik niet mee te maken. Kun 
jij iets bedenken, waardoor wij die steken-beesten op een an-
dere manier bij ons weg kunnen houden? 
Ik ga een mooi plekje opzoeken in de tuin om daar ook eens 
heel goed over na te denken. Nu maar hopen dat de wespen 
mijn gepeins niet komen verstoren. 
 
Heel veel likjes van Boebie. 
 
Lieve Boebie, 
 
Ach, ach, die arme Joop!  Die wespen zijn akelige beesten. Ook ik heb kennis mogen ma-
ken met zo’n naar beest. Natuurlijk jaag ik die pestkoppen ook uit onze tuin. Het idee al-

leen al, ze denken dat ze zomaar in onze tuin 
mogen vliegen en zoemen , dat is toch bespotte-
lijk. Maar op een dag liep het anders dan an-
ders. Ik was goed bezig, ik had al een heleboel 
wespen weggejaagd, heel tevreden wilde ik gaan 
zitten om zo de tuin en de eventuele wespen in 
de gaten te kunnen houden. Maar op het mo-
ment dat mijn poepertje op de grond kwam, 
slaakte ik een harde kreet en sprong snel weer 
op. Ik was op een gewonde wesp gaan zitten en 
die heeft mij in mijn  poepertje gestoken. Oh, Oh, 
wat deed dat pijn. 
Mijn vrouwtje die mijn kreet hoorde, kwam aan-
snellen. Ze zag hoe mijn anus opgezwollen was 
en belde snel naar de dierenarts. Die vroeg of ik 
allergische reacties had, net zoals Joop. Maar 
die had ik gelukkig niet, dus hoefde ik niet te 
komen. Na een uurtje zag alles er weer normaal 
uit, maar ik heb de hele dag zeurende pijn ge-
had. Vanaf die dag jaag ik met dubbele  ener-
gie op die snertbeesten, ik duld er niet een meer 

in onze tuin. Ik zie het vrouwtje dan wel met haar hoofd schudden, maar daar trek ik 
mij niets van aan, genoeg is genoeg. Zo Boebie, ik ga de tuin nog maar eens in, kijken of 
de kust veilig is. 
Likjes,,Babs. 
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Ha lieve Babs, 
 
Wat naar dat jij ook een vervelende kennismaking hebt gehad met de wespen. Ik ben wel heel 
erg blij dat je er niet zo ziek van bent geworden als Joop. 
Pijn doet zo’n gemene steek natuurlijk wel. Misselijke zoem-beesten! 
Ik heb heel goed nagedacht over een oplossing voor ons, waardoor we in één keer van die pest-
koppen af zijn. Jammer Babs, er wil mij niets te binnen schieten. Ik heb zelfs gedacht aan een 
heel vies luchtje… Eentje waarvan die prikbeesten zo ziek worden, dat ze voor die stank op de 
vlucht slaan of zoiets en van ellende niet meer terug durven te komen.  
Weet jij wat ze echt smerig vinden…? Ik kom er niet achter.  
Ook weet ik eerlijk gezegd niet of een naar geurtje wel helpt tegen ons probleem. 
Volgens mij is er maar één mogelijkheid… We moeten ons niet meer laten opjutten door zoe-
mende beestjes… Met een gebogen hoofd moet ik toegeven dat mij dit waarschijnlijk niet gaat 
lukken… Hoe is dat bij jou? 
Een oefening om de kalmte te leren bewaren… Is dat misschien iets voor 
ons?  
Al weer ben ik bang dat ook dat niet vooraan staat op mijn lijstje met "nog 
te leren trucjes.” 
Als enthousiaste Airedale Terriër, wil je overal juist achteraan. Alsof het 
een leuk spelletje is. 
Waarom doen die wespen niet gewoon met ons mee? Geen “Prikkertje" 
maar “Tikkertje.”  

Superleuk toch. Kunnen we samen lol hebben zonder dat het pijn 
doet. 
Ik weet wel waarom zoiets niet zal lukken.  
Heb jij gezien hoe groot die wespen zijn? Stelt erg weinig voor, 

vind je ook niet? Als dat lijf bijna niets betekent, hoe is het dan met de 
kop van zo’n wesp? Te verwaarlozen Babs!  
Vergelijk dat eens met die majestueuze koppen van ons…  
Jij weet net zo goed als ik hoe die eruit zien… Daar past iets in. Hersenen 
bedoel ik Babs! Die hebben wij wel. Wij kunnen daarmee leuke en niet te 
vergeten, heel slimme en super-logische ideeën bedenken…  
Kunnen die ontzettend veel lawaai makende zoemers dat ook…  
Nee dus. Het enige wat zij kunnen is gemene steken uitdelen. 
Onbegonnen werk voor ons om die beesten een spelletje te leren.  
Het enige wat wij kunnen doen bij het najagen van die vreselijke dieren 
is, vooral uitkijken dat we niet geprikt worden. 
Ik hoop dat het lukt. Al moet ik, bij de gedachte alleen al, er wel heel diep 
van zuchten. 
 
 

Heel veel likjes, Boebie. 
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Natuurlijk zonder vlooien en teken 

Door Mieke van der Pal. 

Gelukkig zijn er tegenwoordig voldoende ‘natuurlijke’ 

alternatieven om je hond vlooien- en tekenvrij te hou-

den. Een greep uit het aanbod. 

De schapenvetblokjes met knoflook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schapenvet is goed voor darmen en spijsvertering, de 

knoflook stimuleert het immuunsysteem, de leverfunctie 

en helpt bij ontgifting. Na enkele weken gebruik volgens 

de aanwijzing op de verpakking is de hond voldoende 

beschermd via zijn huidvet. Wil of moet je hem wassen, 

doe dat dan niet met een anti-vetshampoo. 

Schapenvet is te koop van o.a. de merken Lars, Biofood, 

Beaphar, Pro Derma en Sanal. 

Biergist of preparaten rijk aan B-vitamines beschermen 

ook tegen vlooien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tea Tree Olie.  

In het hoogseizoen 1x per week 1 druppel Tea Tree in de 

nek druppelen. Dit kun je verhogen tot maximaal 2 x per 

dag 1 druppel. Soms is het nodig om 1 druppel in de lie-

zen en 1 druppel bij de staartaanzet te druppelen. Ook 

kun je de hond sprayen voor de wandeling met verdunde 

olie en wel met water in de verhouding 1:5 (of b.v. 10 

druppels op een halve liter water).. 

 

Musthaves for Animals, Animal Bodyguard Aromathera-

pie. 

Gemaakt van essentiële oliën en hypoallergeen. 

 

Etherische oliën, zoals citroen-, lavendel- of eucalyptus-

olie, verdund in de verhouding 1:5. 

 

Wil je de slaapplek van de hond ook vlooienvrij houden, 

dan kan dat met een van de volgende kruiden:  

lavendel, koriander, salie, rozemarijn of kamille. 

Wel even opletten of ze er tegen kunnen (en het niet 

kunnen opeten). Het moet een prettige plek voor ze blij-

ven. 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

Top Banana was een muzikale komedie uit 1951 met Phil Silvers.  

In de show zong Silvers een duet met de Airedale Terriër Ted. 
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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 

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

mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van 

Mollie   

Ha Babs, 

Ik heb de indruk dat ik bij jou aan het goede adres ben. Als jonge airedale heb 
ik natuurlijk veel meer vragen dan alleen het springen. Wat te denken van 
speeltjes. 

Ik vind het heel erg leuk om 6 seconden met een speeltje te spelen en dan 
meteen het volgende speeltje te pakken en daar dan mee te spelen. Dat her-
ken je vast. Maar nu komt het probleem, de speeltjes liggen in een lade, daar 
kan ik dus niet zomaar bij. Nu moeten de baasjes de lade open doen, een 
speeltje uitzoeken (vaak pak ik zelf ondertussen al een speeltje) het speeltje 
aan mij geven en daarna de lade weer dicht doen.  

Het is toch veel makkelijker om dat gewoon aan mij over te laten. Hoeven zij 
niets uit te zoeken, niet te bukken om de lade open en dicht te doen. Nee het 
is echt veel makkelijker om dat aan mij over te laten. 

Nu ben ik mezelf natuurlijk aan het leren om de lade open te krijgen maar dat 
is nog niet zo makkelijk.  

Mijn vraag is heb jij een tip om de lade open te maken zodat ik mijn baasjes 
kan helpen. 

Liefs Mollie. 

Lieve Mollie, 

Je hebt daar een lastig probleem, want lades openmaken is  
hartstikke moeilijk, dat weten wij Airedales allemaal  uit erva-
ring. De allerlekkerste dingen liggen namelijk altijd in lades, en 
dus onbereikbaar voor ons. (helaas) Maar lieve Mollie, die lades 
zijn eigenlijk niet het probleem, nee hoor, het echte probleem zit 
bij onze baasjes. Die doen namelijk altijd die lades dicht. Het is 
toch veel gemakkelijker om die lades open te laten, dan kan ie-
dereen er gewoon uithalen wat hij nodig heeft, dat is toch veel 
handiger. En denk eens aan de snoeplade, dat zou een feest zijn, 
als die altijd open zou staan. Dan kon je iedere keer als je daar 
langs loopt een snoepje scoren, het water loopt mij in de mond 
als ik er alleen maar aan denk. Tja, hoe moeten wij dat aan on-
ze baasjes duidelijk maken, dat weet ik ook zo gauw niet, want 
zoals jij natuurlijk ook wel weet, zijn onze baasjes niet zo snel 
van begrip. Maar misschien zijn er Airedales bij het ATVN die dat 
wel weten, dus bij dezen een oproep aan alle ATVN Airedales, we-
ten jullie de ultieme oplossing? Laat het Mollie en mij dan even 

weten. Ik hoop op heel veel reacties. 

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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Vier gasten kregen wel heel veel aandacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najaarswandeling in Leende. 

Het was bewolkt toen wij naar Leende reden. Hoe dich-

ter we bij Leende komen, hoe mooier het weer. We kij-

ken met spanning uit, op wat ons te wachten staat. Marij-

ke en Willem Verhaar hebben deze wandeling georgani-

seerd. Via een bospaatje komen we bij manege de Mo-

lenberg aan. We worden door de paarden nieuwsgierig 

begroet. 

Het bordje leidt ons ver-

der naar het terras. Het 

terras is gezellig en heel 

ruim, genoeg plaats voor 

iedereen. En al snel zit 

iedereen aan een lekker 

kopje koffie met zelfge-

bakken cake. 

Het weer is fantastisch, en we hebben een mooie op-

komst.  

 



 

 

 

Tijd om te gaan wandelen. 

 

 

Een prachtige wandeling door het bos naar een groot 

losloopgebied. Je ziet de honden en baasjes genieten. 

Onderaan de zandberg staat ons een hele aangename 

verrassing te wachten, 

Willem staat ons op te wachten met koele drankjes en 

heerlijke koeken, Dat ging er dan ook in als koek. 

Zodra iedereen verzadigd is gaan we verder wandelen 
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Dribbels pootje is gelukkig bijna genezen, kan dat nare 

broekje weer uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even een foto maken. 
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Ik ben een beetje moe. 

Zijn jullie ook moe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn nog lang niet moe hoor! 

Daarna wandelen we terug naar de manege. 
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Al gauw is iedereen voorzien van koffie en broodjes. 

 

Terwijl iedereen zit te smullen gaan wij met de lootjes rond. 

 

Het winkeltje van Chris met schitterende unieke handgemaakte 

spullen is ook aanwezig 

 

Dan kan de verloting beginnen. 

 

De twee hoofdprijzen zijn dit keer naar de fam. Verhaar en de 

fam. De Bie gegaan. Proficiat!  

Marijke en Willem, heel hartelijk dank voor het organiseren 

van deze geweldige dag, en het schenken van de traktatie van 

onderweg. Wij hebben ervan genoten, en bovenstaande foto 

spreekt voor zich. 

Tot 12 november op onze strandwandeling. 



 

 

Lieve vrouwtjes en baasjes, daar ben ik weer! 
 
 

Even vertellen dat ik ook in de tuinvrouw-
business ben. Wij hebben een terrasje en daar 
zorg ik voor de plantjes, van het voorjaar tot 
de herfst! Kijk maar! 

 

En toen werd het zomer… en ook herfst! 
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“Kita’s blog” Trainen voor de Olympische Spelen. 

Door: Patricia Moons 
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“Kita’s blog” (vervolg) 

En? Wat denken jullie van mijn terras-tuin-
business? 

  

 

Fijne herfst en veel groeten, pootjes en 
knuffels. 

Kita Van ‘t Asbroek 
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 NAZOMEREN !   (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België) 
Door: Marc Weyts. 

Hallo lieve ATVN-ertjes ! 

 

Vandaag, de dag dat ik dit verhaaltje voor jullie neer-

schrijf, is het één van de laatste dagen van september. 

Wat is september toch een heerlijke maand geweest met 

zoveel zonneschijn, alsof er geen eind leek te komen aan 

deze zomer ! 

Ondertussen is het wel al herfst geworden, maar ik en 

mijn baasjes doen nog steeds alsof het nog volop zomert. 

Zolang het mooie weertje van de partij blijft, genieten we 

alle drie van deze heerlijke nazomer. Ik heb me bij het 

schrijven van dit verhaaltje dan ook weer lekker in het 

zonnetje gelegd. 

Wel zijn mijn vragende donkere ogen weer gericht op een 

paar rijk gevulde Hollandse koekjes en wees maar zeker 

… ik heb zoveel geduld dat mijn baasjes uiteindelijk niet 

aan mijn blik kunnen weerstaan en ook ik toch maar fijn 

een stukje van al dat lekkers krijg.  

Ik vraag me dikwijls af waar mijn baasjes al die dingen 

toch vandaan halen.  Het enige wat ik jullie kan verklap-

pen is dat ze altijd een hele grote ruimte binnengaan, 

waar ik nooit binnen mag. Ik blijf dan dus alleen achter in 

de auto en wacht dan alweer heel geduldig tot zij terug 

buitenkomen. Ik vind het altijd zo raar dat ze steeds een 

karretje nemen waar helemaal niks in ligt en dit in tegen-

stelling met wanneer ze terug buiten komen, want dan 

duwen ze een karretje waar wel wat in steekt, vaak boor-

devol en alles deskundig ingepakt. Ik kan probleemloos 

met mijn uiterst verfijnde neus ruiken dat er zich iets lek-

kers in dat karretje bevindt, zelfs wanneer dit helemaal 

onderaan ligt ! 

Wanneer we thuiskomen, vliegt alles spijtig genoeg on-

middellijk de kast in en moet ik dikwijls tot ’s avonds 

wachten vooraleer mijn baasjes bezwijken aan mijn onge-

looflijke lieftallige vragende oogjes. 

Beseffen jullie grote mensen wel, dat een heel groot deel 

van de dag bij ons gevuld wordt met het trachten iets te 

bekomen dat jullie toch maar dik maakt ? Altijd maar dat 

gezeur over die kilo’s ! Geef dat lekkers dan toch allemaal 

aan ons ! Het is toch waar zeker. Jullie moesten eens we-

ten hoe mijn dierenarts haar best doet om mijn baasjes te 

overtuigen dat in onze hondenbrokjes echt alles aanwezig 

is, zodat we daarbuiten helemaal niks anders meer nodig 

hebben. Nou, ze is bedankt hoor ! Als ik haar dat hoor 

zeggen, dan denk ik bij mezelf … mens toch, lust jij dan 

nooit iets lekkers ?!  

Ik heb het jullie nogal gezegd … mensen kunnen toch 

soms raar uit de hoek komen hoor. 

Al valt het me zwaar en vind ik het moeilijk, zal ik mijn 

best doen om het met jullie ook nog over iets anders te 

hebben dan over al datgene wat ik zo lekker vind. 

Op het eind van mijn vorig verhaaltje, schreef ik jullie 

immers dat er nog veel gebeurd is de afgelopen zomer en 

over één ding moet ik het dan toch zeker nog met jullie 

hebben. Iets wat ik en mijn baasjes hebben meegemaakt, 

wat best wel heel spannend was.  

Ik heb jullie al veel verteld over ons nieuwe vakantieplek-

je dat we sinds dit jaar aan de Nederlandse kust bezitten, 

over hoeveel verschillende vogels hier wel verblijven en 

hoe goed ik de weg naar zee reeds ken.  

Zoals jullie weten viert de natuur aan de Nederlandse 

kust hoogtij. Dat kan van de Belgische kust niet gezegd 

worden. In Nederland heb je nog brede stranden en dui-

nen die vaak een deel uitmaken van een uitgestrekt na-
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Beau (vervolg) 
 

tuurgebied. Zo is dat ook hier bij ons het geval. Wanneer 

we de eerste maal hier het strand verlieten ontdekten we 

echt iets ongelooflijks. 

We liepen door de duinen en opeens stonden we in een 

omheinde zone. Het leek net of we waren in een western 

beland of in een Australisch landschap. Midden in dat 

gebied graasden hele grote bruine beesten. Runderen met 

grote hoorns, net alsof ze plots ontsnapt waren uit één of 

andere Spaanse arena. Ze staarden naar ons en wij moes-

ten hier nu wel voorbij zien te komen.  

Alweer hebben mijn baasjes ook hierbij weer heel goed 

voor me gezorgd, want onmiddellijk werd ik door hen 

aangelijnd en kon ik veilig tussen hen verder lopen. Ik 

hoorde hen iets vertellen over een bordje dat ze daar ge-

zien hadden en waarop te lezen stond dat wanneer we 

rustig voorbij die hele grote beesten wandelden, er ons 

niks zou gebeuren. Zoals ik al zei, dat was best wel span-

nend hoor en zo gezegd zo gedaan. We liepen langzaam 

verder en stonden zelfs plotseling oog in oog met één 

van hen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat groot beest bleek eigenlijk nu wel heel lief te zijn. 

Het keek ons aan met hele lieve dromerige ogen en liet 

ons zomaar ons pad vervolgen. Al gebeurde er helemaal 

niks en waren die grote dieren heel lief, toch waren we 

wel blij dat we hen probleemloos achter ons hadden kun-

nen laten.  

Die hele grote beesten hebben natuurlijk ook een naam. 

Het zijn Schotse Hooglanders. We zijn hen ondertussen 

al vaak voorbij gewandeld en wij zijn hen, net zoals zij 

ons, nu al heel goed gewoon. Ze doen echt niemand 

kwaad. Ze zijn zo lief, zacht en het lijkt soms zelfs of ze 

zijn blij dat ze mij terugzien. Ze grazen daar in een im-

mens groot gebied en maken zo op een natuurlijke ma-

nier die ganse vlakte hier heel netjes. Een hele belevenis 

hoor en zo leuk dat ook ik dit allemaal mag meemaken. 

Ja lieve ATVN-ertjes, ook dat vind je hier allemaal terug 

in mijn thuisland. Dat zie je niet aan de Belgische kust 

met al die hoge gebouwen op de zeedijk hoor ! 

Zo, ik ben alweer uitverteld. Ik laat met een enigszins 

triestig hartje de zomer achter mij, maar ik weet zeker dat 

mijn volgend verhaaltje voorzien zal zijn van prachtige 

herfstkleuren en ik weer heel wat zal kunnen vertellen 

over wat oktober mij zal gebracht hebben. 

Zijn jullie er dan ook weer bij ? Oké dan … afgesproken ! 

Dooeeeiiiii !!! 

 

Nazomerknuffels van Beau uit België. X 
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Cacher  

Door Engel Geurkens 

Daar was ik dan weer met een verhaaltje. Voor de vakan-
tie is er niet zoveel bijzonders gebeurd. Alhoewel? 

Het vrouwtje en het baasje hebben de e-bikes uitgepro-
beerd, maar dat niet alleen. Het baasje heeft mijn hon-
denkar erbij uitgeprobeerd en dat ging prima zelfs op de 
smalle fietspaadjes. Ik denk dat dat mede komt door het 
oranje vlaggetje. Als andere fietsers ons tegemoet kwa-
men zagen ze ons al van verre aankomen en gingen dan 
aan de kant of stapten zelfs af om ons voorbij te laten 
gaan. Ik heb echter de indruk dat men geen hond in het 
fietskarretje verwachtte maar een ?????? 

We hadden die zondag 25 km gefietst, waarbij ik onder-
weg bij een ven nog heerlijk heb gezwommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het baasje kreeg te horen, dat we, na de vakantie, niet 
konden deelnemen aan de behendigheidscursus . Er wa-
ren te veel kandidaten. Dat is best wel jammer. Het baas-
je had beloofd nog verder rond te kijken. 

Maar helaas op zaterdag is er niets in de buurt van Veld-
hoven op dat gebied. Het zou dan op een door de weekse 
avond moeten. Ik heb daar niet zoveel zin in ’s avonds in 
het donker. Dan lig ik liever knus in mijn mandje. Mis-
schien kan mijn baasje zelf een paar leuke toestellen (een 
wip en/of een tunneltje) aanschaffen? De tuin is groot 
zat. Wie weet? 

Het baasje heeft een of andere tafel rond de boom neer-
gezet. Hij zegt van niet, maar zou dat ter bescherming 
van de boom te zijn, zodat ik m’n poot daar niet kan op-
tillen. Niet slim van mijn baasje want ik kan er ook onder 
door om alsnog bij de stam te komen. Ik doe dat natuur-
lijk niet want dan krijg ik op mijn kop van het vrouwtje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlak voor de vakantie hadden we nog een uitje, de z.g. 
Bardildag, waarbij ik bijna alle broertjes en zusje weer een 
keer heb gezien. Daar waren nog veel meer soortgenoten, 
maar die kende ik niet zo goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, en dan de vakantie. Wat heb ik toch weer genoten van 
de airedale mobilhome. Het is net of ik in mijn huisje 
weer op vakantie ga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nieuwsbr ie f  ATVN Jaargang 10,  nr .  10 Pagina 26 

Cacher (vervolg) 

We hebben natuurlijk van alles beleefd. Heel hoge berg-
passen, een gondelbaan waar ik ook in mocht. 

Zie je me daar staan, dat was bij de gondelbaan. We zijn 
zelfs daar een paar keer naar 1900m hoogte gegaan om te 
wandelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben allerlei mooie wandelingen en fietstochten 
gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou ja de fietstochten vind ik op zich wel leuk, maar om 
iedere keer aan die korte riem te moeten in dat bakje, dat 
vond ik maar niets. Ik heb dus maar mijn riempje door-
gebeten zodat ik meer vrijheid had. 

Nou natuurlijk afwachten of ik die vrijheid mag behou-
den? Het baasje kennende verzint hij daar wel iets op. 

Het fijne in de bergen is, dat er wel heel vaak stroompjes 
of riviertjes zijn, waar ik van het water kan genieten en 
natuurlijk drinken in overvloed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in het vrije veld kan ik best genieten, want soms 
mag ik dan los en dat vind ik fijner dan aan de lijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hoge gras is wel fijn om je in te verbergen, maar ik 
ook heel rustig en waaks de mobilhome bewaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie weken is helaas zo voorbij, dat geldt meestal voor de 
mensen, maar ook voor mij, want in de vakantie doe ik 
veel meer fijne dingen dan thuis. 

Was ik bijna vergeten, maar we hebben de ATVN wan-
deldag gemist. Helaas was dat midden in onze vakantie, 
maar ik ben inmiddels helemaal bijgepraat door mijn 
broertje, Plato,  

De volgende wandeling hoop ik er weer bij te zijn, want 
dat kan ik lekker schooien bij Sonja Vriendjes en vrien-
dinnetjes heel veel plezier en tot een volgende keer. 
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Airedale op dubbeldekker.    



 

 

Bestuur ATVN  ATVN Nieuwsbrief 

De ATVN Nieuwsbrief verschijnt twaalfmaal 

per jaar. De verantwoordelijkheid voor de arti-

kelen ligt volledig bij de auteur. De redactie be-

houdt zich het recht voor om, in overleg met de 

schrijver, artikelen in te korten of aan te passen. 

De inhoud van de artikelen hoeft nadrukkelijk 

niet de mening weer te geven van de redactie.  

Voorzitter  Martin Bouma   Tel.: +31 181643640 

          Akkersvoorde 9  e-mail: m.bouma8@chello.nl 

          3204 SB Spijkenisse 

Secretaris:        Sonja de Cooker  Tel:  +31 475 552227 

          Graaf de Hompeschstraat 9 e-mail: sonjadecooker@home.nl 

           6109 AK Ohé en Laak 

Penningmeester: Mario de Cooker  Tel:  +31 475 552227 

  Graaf de Hompeschstraat 9  e-mail: mario@decooker.nl 

           6109 AK Ohé en Laak 

Commissaris             Marga Bouma                          Tel: +31 181643640 

activiteiten:               Akkersvoorde 9  e-mail: m.bouma8@chello.nl 

           3204 SB Spijkenisse 

Winkeltje                 Chris van Bladel                       Tel: +32 477618935 

                               Essenhoutstraat 164                  e-mail: chris.vanbladel@outlook.be 

                                B-2950 Kapellen 

Redactie Nieuwsbrief Sonja de Cooker                e-mail: atvn@home.nl 

Internet  www.atvn.nl                 e-mail: atvn@home.nl  

 

 

 

 

Pagina 28 Nieuwsbr ie f  ATVN Jaargang 10,  nr .  10 


