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Om te onthouden:
• Zaterdag 7 november 2015 strandwandeling

Op, let wel! zaterdag 7november 2015 gaan we wandelen in
Rockanje.
Beachclub Salsa. Tweede Slag 2
3235 CR Rockanje
Tel. 0181 402 131

Start: Parkeerplaats voor het
strand.
De wandeling begint om 12 uur. Let op,
het is een andere dag, een ander tijdstip
en een andere locatie dan u gewend bent.
Bij onze oude locatie: het Badhotel zijn
honden niet meer welkom. Bij de tweede
gelegenheid werden we letterlijk in de wielen gereden door de Harley Davidsonclub
die veel meer zouden omzetten dan het
ATVN. Maar Marga en Martin hebben
toch weer een mooie nieuwe locatie voor
ons gevonden, namelijk Beachclub Salsa. U
rijdt naar de parkeerplaats vlak voor het
strand, daar verzamelen we vanaf 11.30
uur. U krijgt daar van ons van ons een rugzakje mee met daarin een appel, een broodje en een pakje drinken. Dat is voor onderweg.
En omdat we het Marga en Martin niet
willen aandoen dat zij nog weken broodjes

moeten eten, vragen wij u om
even te laten weten dat u
komt en met hoeveel personen. Dat kan door even een
mailtje te sturen naar
atvn@home.nl of een telefoontje naar: 0475-552227.
Graag voor 1 november. Om 12 uur gaan
we wandelen. Degenen die niet wandelen
kunnen alvast naar Beachclub Salsa gaan.
Vorig jaar hadden wij het strand bijna voor
ons alleen, wat was dat genieten! Na de
wandeling krijgt u in Beachclub Salsa een
consumptiebon voor een gratis consumptie, de overige consumpties zijn voor eigen
rekening. In de Beachclub Salsa houden wij
ook onze wereldberoemde verloting en
praten we gezellig na. Bij het onvermijdelijke afscheid nemen, krijgen de kinderen
zoals altijd een zak snoep met een speeltje
daarin, de honden een paar lekkere kluiven,
en krijgt ook ieder baasje weer een cadeautje mee. Wij hebben er zin in, en hopen u
allen op zaterdag 7 november op het
strand van Rockanje te ontmoeten.
Tot dan!

U komt toch ook!
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Happy Halloween!

Optische Illusies
In de vorige Nieuwsbrief
toonden wij u een tekening (zie hieronder) van
Maurits Escher, waarin
prachtig Eschers gevoel
voor ruimte en symmetrie
zichtbaar is.

In deze Nieuwsbrief een prachtige
schildering van een
andere vermaarde
kunstenaar: Salvador Dali (19041989). Dali staat
ondermeer bekend
om zijn prachtige
surrealistische
weergave van de
wereld om zich
heen.
De naam van dit
schilderij uit 1938
luidt:
“Onzichtbare Afghaan met Verschijning op het
Strand van het Gezicht van Garcia
Lorca in de Vorm
van een Fruitschaal
met drie Vijgen”.

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.
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Elf dingen die mensen doen waar honden een hekel aan kunnen
hebben
Bron: Mother nature network

Deel 4

Oogcontact is een onderdeel van dominantie voor vele
diersoorten. Bij de mens kunnen we door kleine details
in het gezicht te bestuderen, zoals de zachtheid of hardheid van de spieren rond de ogen en de mond om te
bepalen of de blik vriendelijk is of niet En zelfs dan is
het nog steeds griezelig als een vreemde ons strak aan
blijft kijken! Dat geldt op dezelfde manier ook voor honden. Wanneer u een vreemde hond recht in de ogen
kijkt, zonder te knipperen,
zelfs als u daarbij zou lachen om hem vriendelijk te
stemmen, zal de hond dat
waarschijnlijk beschouwen
als een daad van dominantie
of zelfs agressie. Ze kunnen
een onderdanige reactie
geven, door weg te kijken,

We weten allemaal hoe krachtig oogcontact is . Terwijl wij
uit oogcontact bij mensen veel af kunnen lezen, zoals
vriendelijk, boos, angstig, ondeugend of sluw, moeten we
ook beseffen dat oogcontact zenuwslopend , ongemakkelijk en dominant kan aanvoelen. Het is griezelig als een
vreemdeling u benadert terwijl hij u strak in de ogen kijkt.
Welke bedoelingen heeft hij? Wij proberen dan van de rest
van zijn gezicht zijn bedoelingen af te lezen.
een beetje onzeker met hun staart gaan wiebelen of op
de rug gaan liggen, of ze gaan waarschuwend blaffen.
Hoe dan ook, voor de meeste honden is het geen comfortabele situatie als een vreemde hen benadert terwijl ze
recht in de ogen gekeken worden.
Als u hallo wilt zeggen tegen een vreemde hond, doe dat
dan op een manier die comfortabel is voor u beiden,
houd uw lichaam iets schuin (nooit vierkant voor de
hond gaan staan), uw ogen een beetje afgewend, en
spreek zachtjes met een zachte stem . Deze voor de
hond vriendelijke lichaamstaalsignalen zullen een hond
helpen te begrijpen dat u geen kwaad in zin hebt. Zelfs
dan nog kan het zijn dat de hond geen contact met u wil,
maar hij zal zich niet bedreigd voelen, en niet agressief
reageren.
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Airedale Jack. Remembrance Day
Wij herdenken Jack de Airedale, een hond die na de dood
van zijn baas Arthur Coke opgevangen en gertaind werd
in het dierenasiel’ Battersea Dogs ' vandaar uit werd hij
gerekruteerd om te gaan dienen in de slagvelden . Hij
werd naar de loopgraven in Frankrijk gestuurd, waar hij
werkte als boodschapper. Elke dag ging Jack van gebied
tot gebied , door no- mans – land, ook als er gevechten
woedden .

Remembrance Day, ook wel Armistice Day of Poppy Day
is in het Verenigd Koninkrijk en andere de landen van het
Gemenebest de dag waarop de gevallenen van de Eerste
Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten
sindsdien worden herdacht.
De dag wordt gevierd op 11 november maar de eigenlijke
plechtige herdenking vindt plaats op de zondag die het
dichtst in de buurt ligt van die datum. Die dag wordt Remembrance Sunday genoemd. De datum 11 november is
de dag waarop in 1918 de Eerste Wereldoorlog eindigde.
Op de zondag wordt om 11.00 's ochtends overal in het
land twee minuten stilte in acht genomen en worden er
kransen gelegd.

Tijdens een bijzonder felle strijd was zijn bataljon in ernstig gevaar en dreigde te worden overwonnen door de
vijand . De Duitsers rukten op en de Britse soldaten hadden weinig hoop op overleven .

Airedale Jack was hun enige hoop. Was het mogelijk voor
dit dappere kleine dier om dwars door het slagveld een
dringende vraag om versterkingen te kunnen afleveren?
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Airedale Jack. Remembrance Day
Jack had al eerder bewezen, keer op keer, dat hij een
efficiënte en dapper ' soldaat ' was , maar deze keer leek
het een schier onmogelijke taak, zelfs voor hem. De soldaten hadden zich er al bijna bij neergelegd dat ze het
niet zouden overleven, hun laatste hoop was Jack . Toen
Jack de loopgraven verliet met zijn boodschap, was hij
hun enige hoop, maar veel optimisme was er niet, de
hele streek lag zwaar onder vuur .

Maar ze hadden niet gerekend op de ongekende moed
van Jack.
Het was onvermijdelijk , als gevolg van de zware gevechten , dat Jack gewond zou raken, maar ondanks een zeer
ernstige wond aan een poot en een gebroken kaak, zette
hij door. Hij kwam op zijn bestemming onder het bloed
en in een erbarmelijke toestand. Maar het bericht werd
bezorgd. Tegen alle verwachtingen in, had Jack de boodschap door kunnen geven . Het bataljon werd gered, met
dank aan zijn heldendom.

Maar zijn verwondingen waren te ernstig om te kunnen
overleven. Binnen enkele minuten na het afleveren van
zijn belangrijke boodschap, gleed Jack weg. Hij werd postuum geëerd met het Victoria Cross voor zijn moed .
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Phaoon, ‘Sappho Phaoon of Malton’ is niet meer.

Op woensdag 30 september verstapte Phaoon zich bij het instappen van de auto,
daarna bleef ze mank lopen. Omdat ze ook opeens veel ging drinken besloten we
om toch maar even naar de dierenarts te gaan om haar na te laten kijken. Voor
de zekerheid hadden we wat urine opgevangen. Na grondig onderzocht te zijn,
bloed en urine nagekeken, bleek ze blaasontsteking te hebben, alle andere bloedwaarden waren uitstekend. Met pijnstillers en een kuurtje gingen hoopvol naar
huis. Maar de pijn ging niet weg, afgelopen zaterdag voelden we opeens een raar
sponsachtig gezwel aan haar buik die binnen een paar uur heel groot en hard geworden was. Phaoon had veel pijn, dat kon je aan alles merken, dubbele hoeveelheid pijnbestrijding hielp niet meer. Zondagavond hebben we met pijn in ons
hart de knoop doorgehakt en hebben we haar van haar pijn verlost door haar in
te laten slapen. Ons verstand zegt dat het een verstandige beslissing is geweest,
maar het doet zo verdomd veel pijn.
Lieve Phaoon, je was en blijft onze kanjer, lief, ondeugend, maar ook verstandig,
soms ook een beetje een autistje, dan wilde je niet geaaid worden, om vervolgens
je liefde aan ons te tonen door heerlijk tegen ons aan te raggen. Wij zijn, ondanks ons grote verdriet, heel dankbaar dat wij jou 11 jaar en 7 maanden bij ons
mochten hebben. Mario en Sonja
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Schuif aan bij Babs en Borre
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Lieve Babs,
Nu ga ik je toch iets leuks vertellen! Ik heb iets ontdekt. Hier bij
mij thuis in de woonkamer.

Bij Babs en Borre krijgen
jullie allerlei interessante
achtergrondinformatie over
de Airedale, messcherpe
analyses en heel veel kletspraat voor bij de waterbak.
Bij deze rubriek is de redactie echter nadrukkelijk niet
verantwoordelijk voor de meningen en welgemeende adviezen van Babs en Borre.

Je weet natuurlijk, dat er bij onze baasjes in de kamer, banken
en stoelen staan, waarin zij heel lekker kunnen zitten. De baas
en het vrouwtje ieder in zo’n prettige stoel of op de bank en ik
gewoon op de vloer. Ik heb dat lange tijd heel normaal gevonden. Als het heel warm is, ga ik op de tegelvloer liggen en als
het kouder wordt, mag ik graag een kleed uitkiezen. Ik kan op
beide soorten geweldig lekker slapen. Daar is niets mis mee. Tot
ik bij toeval ontdekt heb dat ik zelf ook wel eens kan proberen
hoe het is om op de bank te liggen.
Ik zal je vertellen wat er is gebeurd.
Als bij ons een poes in de voortuin loopt, weet jij wel hoe het er
hier binnen aan toe gaat als ik dat zie. Die poes moet weg, ook
al zit ik achter glas.
Bij ons staat een bank bij het raam. Dat maakt het heel ingewikkeld voor mij om goed naar buiten te kunnen kijken. Om dat
beter te kunnen doen, ben ik maar eens met alle vier mijn poten
boven op die bank gaan staan. Een uitzicht wat je dan hebt! Geweldig!
Ook ziet die poes opeens dat ik een héél grote Airedale ben die
daar voor het raam staat. De poes schrikt zich een ongeluk en
weet niet hoe hard ze moet rennen om te maken dat ze weg
komt.
Dat is lèùk Babs!
Steeds als een poes bij ons in de voortuin verschijnt, spring ik
meteen boven op die bank.
Nu ga ik je vertellen wat ik ontdekt heb Babs.
Terwijl ik op de bank sta, voel ik dat het heerlijk zacht is onder
mijn poten.
“Als dat zo prettig voelt als ik er op stà, dan is het misschien
ook heel erg fijn om eens op de bank te gaan lìggen.”
Ik heb dat geprobeerd Babs.
Zo!! Dat ligt goed! Ik ben er meteen blijven liggen en ik heb bedacht dat dit mijn plekje
moet worden.
Wat gebeurt er als ik daar
heerlijk lig te dromen...??
Het baasje komt de kamer in.
Ik zie aan zijn gezicht, dat
hij het niet helemaal eens is
met mijn keuze. Ik ga van de
bank af om toch maar op het
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(vervolg)

kleed te gaan liggen. Dat kleed is prima hoor, maar die bank…
Als niemand in de kamer is, loop ik heel stil naar het raam en doe
of ik heel nodig naar buiten moet kijken. Dat is helemaal niet zo,
maar ik kan dan wel stiekem op de bank gaan liggen. Ik geniet net
zo lang tot ik iemand in de gang hoor lopen. Heel zachtjes spring
ik er weer vanaf. Ga op het kleed liggen en doe alsof ik daar al
uren lig te slapen.
De baas komt binnen. Hij is ook niet van gisteren en gaat voelen
aan de plek waar hij mij al eens vaker op de bank heeft gezien. En
ja hoor! Die plek is natuurlijk nog warm! De baas kijkt naar mij
en ik zie hem toch een beetje lachen. Ik begrijp dat hij het niet zo
heel erg vindt, dat ik dat heerlijke hoekje op de bank voor mijzelf heb uitgezocht. Of dat ook mijn
plekje gaat worden… dat weet ik nog niet.
Ik ben bang dat het vrouwtje daarover gaat.
Ik hoop dat zij het ook niet zo erg vindt als ik daar, “heel, heel, heel af en toe,” ga liggen.
Ontzettend veel likjes van Borre.
Lieve Borre,
Wat leuk dat jij de bank ook ontdekt hebt, maar….. we moeten wel altijd alles zelf uitvinden hè Borre. Die baasjes van ons zouden natuurlijk ook kunnen zeggen:”kom maar Babs
en Borre, hier op de bank, daar liggen jullie veel lekkerder op.” Nee hoor, natuurlijk niet. Mevrouw en meneer zitten daar prinsheerlijk, en maken heus geen
plaatsje vrij voor ons. Maar dat houdt ons natuurlijk
niet tegen, in tegendeel zelfs, wij vinden dat echt zelf
wel uit hoor, daar hebben wij helemaal geen hulp bij
nodig. Uiteindelijk zijn wij Airedales, en die laten zich
niet met een kluitje het riet insturen.
Ook ik ben heel voorzichtig begonnen, stiekem als de baasjes
wegwaren, natuurlijk werd ook ik betrapt, maar je weet hoe
uitgekookt ik kan zijn. Toen mijn vrouwtje mij op de bank
betrapte, keek ik op mijn aller, aller zieligst. Met mijn staartje
helemaal tussen mijn benen stond ik te treuren, ik ben uiteraard wel zo gaan staan dat het vrouwtje mij goed kon
zien. Toen het vrouwtje mij zo zielig zag staan, kreeg ze
acuut een hekel aan zichzelf en riep me bij haar en zei:”ach
lieve Babs, niet zo verdrietig zijn, zo erg is het ook weer niet
als je af en toe op de bank kruipt.”
Zo, dat had ik mooi voor elkaar, mijn staart lag meteen in
een grote krul op mijn rug, ik nam een sierlijke sprong en
ging heel pontificaal op de bank liggen. Vanaf dat moment
is de bank van mij. Mijn vrouwtje zegt weleens gekscherend
tegen de visite”onze Babs heeft wel een hele dure hondenmand, maar als je haar lief aankijkt mag je daar misschien
ook wel op zitten.” Dus je ziet Borre, als je het goed aanpakt heb je binnen de kortste keren
je eigen plekje op de bank.
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(Vervolg)

Ga je goed oefenen? Misschien doe jij er beter aan om eerst maar eens bij het baasje te beginnen, ik denk dat hij op dat gebied een eitje is.
Ik ga nu even een uiltje knappen, uiteraard op de bank.
Likjes, Babs
Lieve Babs,
Wat geweldig dat jij het zo snel voor elkaar hebt gekregen om op de bank te kunnen liggen.
Ik vind het zo knap, dat jij je staartje zomaar kunt laten hangen. Alleen een zielig gezicht
werkt natuurlijk niet. Wij Airedales kunnen heel goed zielig kijken, dat weet ik maar al te
goed. Als ik zo kijk, laat ik mijn kop meestal een beetje scheef hangen of ik ga erbij liggen en doe
dan mijn kop tussen mijn voorpoten. Dan kijk ik op mijn aller-aller-zieligst.
Hoe doe jij dat met jouw staart? ik heb het geprobeerd, maar het lukt mij niet. Mijn staart gaat
alleen naar beneden als ik ergens bang voor ben of
als ik heel erg schrik.
Om op de bank te gaan liggen hoef ik niet bang te
zijn voor het vrouwtje. Ik kijk wel heel erg zielig
als het vrouwtje hier in de kamer is. Het vrouwtje
wordt daar niet warm of koud van. Ze vraagt wel
aan mij waarom ik zo zielig kijk en moet dan een
beetje lachen en kriebelt mij eens lekker over mijn
borst. Dat vind ik wel heel erg prettig, maar ik bedoel natuurlijk iets heel anders. Zou ze nu
echt niet in de gaten hebben dat ik eigenlijk probeer te vragen of ik alsjeblieft heel eventjes op
die zachte bank mag liggen. Moeilijk hoor!
Ik probeer steeds om mijn staart naar beneden te laten hangen, maar hij blijft gewoon in een
vrolijke krul op mijn rug liggen.
Het vrouwtje ziet dus niet dat ik heel erg zielig ben als ik gewoon op de vloer lig. Hoe moet ik
dat oefenen Babs?
Als ik schrik of bang ben, is dat meestal niet
in de buurt van de bank. Ik kijk dan superzielig en mijn staart hangt stijf naar beneden.
Het vrouwtje weet dan dat ik bang ben of
geschrokken van een harde knal. Zij denkt
dan heus niet: “och, Borre moet nu nodig
even op de bank liggen om bij te komen van
de schrik”.
Ik weet wel bijna zeker dat dit heel goed zou
helpen. Ik voel nu al dat ik daar heel rustig
van zal worden. Maar ja… het vrouwtje hè.

Ik heb nog niet zomaar opgelost Babs. Ik hoop echt dat jij nog iets voor mij weet.
Likjes van Borre.
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Medicijn laat honden misschien langer leven
Bron: De uitgelaten hond

Nu willen de onderzoekers kijken of ook het leven van
een hond kan worden verlengd door rapamycin in het
voer van de huisdieren te stoppen.
Kaeberlein en Promislow hebben inmiddels een clubje
van 100 honden bij elkaar waar ze het middel op gaan
testen. Nu dus eerst maar afwachten of het middel wel
echt werkt en of de harige viervoeters langer zullen leven
dan verwacht.
Mensenlevens
Labradors, golden retrievers en Duitse herders van een
jaar of acht, negen, zijn 'perfect' voor dit onderzoek.
"Deze dieren worden gemiddeld 11 of 12 en krijgen ook
kanker en hartproblemen. Net zoals mensen." Want wie
weet, zeggen de onderzoekers, kan dit medicijn uiteindelijk ook mensenlevens verlengen. Eén nadeeltje: het middel zou bij mensen voor diabetes zorgen. Maar Kaeberlein denkt 'dat er veel mogelijk is'. Maar zo ver is het nog
lang niet.

.Goed nieuws voor alle honden baasjes! Onderzoekers
denken hondenlevens met wel 10 tot 15 procent te kunnen verlengen, en misschien nog wel langer dan dat.
Na een succesvolle studie waarbij de levensduur van een
muis werd verlengt zijn Matt Kaeberlein en Dan Promislow van de Universiteit van Washington hoopvol dat dit
ook gaat lukken met honden.
De muizen kregen rapamycin toegediend. Dat is normaal
een middel voor mensen om afstoting na een niertransplantatie tegen te gaan. Raar maar waar: de muizen leefden ongeveer 25 procent langer dan de gemiddelde muis.
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Vraag het aan Babs
Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met
mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een keer geen
vraag , maar een antwoord op mijn antwoord, snappen
jullie het nog?

Lieve Babs,
Wat fijn dat je mijn vraag hebt willen beantwoorden.
Jij weet vast wel dat onze baasjes en vrouwtjes alles in de Nieuwsbrief, wat
uiteindelijk alleen maar over ons en onze familie gaat, meelezen. Eerlijk gezegd vind ik dat wel eens heel vervelend. Je kunt nooit eens ongestoord, als
Airedales onder elkaar, een stukje lezen, wat toch ècht alleen maar door en
voor òns is.
Ik heb het geweten!
Bij Babs kun jij als Airedale
alle vragen kwijt waar je nergens anders mee terecht
kunt.
Babs denkt met je mee en
geeft je deskundig advies
over alles waar je mee worstelt. De redactie is echter
nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de mening
en welgemeende adviezen
van Babs.

Ik zit op mijn gemak jouw rubriek te lezen achter de computer. Het vrouwtje
zit naast mij en leest natuurlijk mee. Opeens
begint ze toch te lachen… Ze kon bijna niet
meer ophouden. Ik kijk
eens opzij, naar het
vrouwtje. Waarom moet
zij zo lachen? Ik heb
toch een doodgewone
vraag aan jou gesteld?
Even denk ik dat ze mij
zit uit te lachen en diep
in mijn hondenhart word
ik al een beetje nijdig.
Wat valt er nu te lachen… Als het vrouwtje mijn vraag en jouw antwoord daarop heeft gelezen,
moet ze nog steeds lachen.
"Oh, Joris, die Babs is me er eentje. Zie je het al voor je dat ik op mijn knieën
voor de afwasmachine op de vloer ga zitten om de vuile vaat af te likken?
Hoe komt ze erop.”
En Babs, ik begrijp niet waarom het vrouwtje daarover zo vreselijk moet lachen, wat is er nu lekkerder dan die restjes van de borden te likken. Ik begrijp
trouwens niet waarom ze zelf die borden niet beter leeg eten, voordat die in
de afwasmachine verdwijnen. Jij hebt gezegd dat ik goed op het vrouwtje
moet letten om te zien of zij niet zelf stiekem die borden gaat aflikken.
Nu zij dat zelf allemaal gelezen heeft, weet jij toch ook wel dat zoiets ècht niet
gaat gebeuren.
Stel je voor…
Likjes van Joris.
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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Kiekjes uit de oude doos:
Gary Cooper en zijn geliefde Airedale , Rusty

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.
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Nieuws over honden uit de wetenschap: Honden zijn aanhaliger
met mannen dan met vrouwen.
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door
een experiment waarbij ze nauwkeurig de interactie tussen honden en hun baasjes observeerden. 10 mannelijke
en 12 vrouwelijke hondenbezitters kregen om de beurt de
opdracht om verschillende foto’s van honden te bestuderen. Terwijl de baasjes druk bezig waren en niet op de
omgeving letten, werd hun hond de ruimte in geleid.
Toen bleek dat honden met mannelijke baasjes in deze
situatie sneller en gedurende een langere periode toenadering zochten dan die met bazinnetjes.

Lijkt er toch nog een dierencliché bevestigd te worden.
Een paar maanden geleden bleek uit onderzoek dat
vrouwen met hun kat een welhaast moeder-kind- relatie
onderhouden. Vrouwen zijn dus katgericht. Nu ken ik
talloze ~single zowel als getrouwde~ vrouwen die een
hond hebben, maar als je het aan de hond zelf vraagt is
hij eerder mangericht. Uit wetenschappelijk onderzoek
van de universiteit van Wenen blijkt dat katten meer op
vrouwen gericht zijn en honden meer op mannen. De
onderzoekers toonden aan dat als honden een mannelijk
baasje hebben, ze eerder geneigd zijn om toenadering te
zoeken en langer bij hem te blijven dan bij bazinnetjes
het geval is. Dat betekent volgens de onderzoekers echter niet per definitie dat honden zich meer tot mannen
aangetrokken voelen dan tot vrouwen. Mogelijk krijgen
de dieren door hun genetische achtergrond eerder de
impuls om op een man af te stappen.
De gevoeligheid van honden met betrekking tot het geslacht van hun baasje heeft mogelijk te maken met hun
afstamming van wolven, verklaart onderzoeker Manuela
Wedl. Bij wolven hebben verschillende seksen ook heel
duidelijk verschillende sociale rollen.

De hondeneigenaren maakten ook een persoonlijkheidstest. Hieruit bleek dat hun karakter invloed had op de
toenadering van de honden. Mannen en vrouwen met
een neurotische en ietwat onzekere persoonlijkheid bleken vaker te worden benaderd door hun hond.
Volgens de wetenschappers is dat te verklaren. ‘Mensen
met een wat onzeker karakter zoeken zelf vaak meer
interactie met hun hond, waardoor het dier er mogelijk
aan gewend is om vaak dicht in de buurt van de baas te
zijn’, aldus hoofdonderzoeker Wedl.

Met toestemming overgenomen van: www.hondenwijzer.com
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RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR: NU INSCHRIJVEN!

Wegens groot succes maakt de Raad van Beheer ook dit jaar weer een kennistour door het land. Heette de tour vorige
jaren nog ‘Fokkerstour’, dit jaar hebben de naam aangepast tot de Raad van Beheer Kennis Tour. Hij is immers niet alleen voor fokkers bedoeld, maar ook voor hondenbezitters en -liefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, (aspirant-)
keurmeesters, leden van fokadviescommisies, exposanten, hondensporters, bestuursleden van kynologische verenigingen
en overige geïnteresseerden.
De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie lezingen door toonaangevende sprekers. Dit jaar zijn er drie verschillende sessies:
1. ‘Beter weten over beter eten: fabels en feiten over gezonde voeding voor de hond’ door dr. Esther Hagen-Plantinga.
2. ‘Rasgebonden KNO-problemen; van (Oost-Indische) Doofheid tot Ademhalingsklachten’ door dr. Gert ter Haar.
3. ‘Huidige inzichten over vaccinaties bij de hond’ door dr. Herman Egberink.
De Kennis Tour sessies vinden in november en december ’s avonds plaats op drie verschillende locaties door het land.
Mede dankzij onze partners Proteq Dier & Zorg en Eukanuba kunnen we deze sessies tegen een aantrekkelijk tarief (€
19,50 incl. BTW) organiseren.
Meer informatie en inschrijven
Voor data, locaties én inschrijvingen zie www.houdenvanhonden.nl/kennistour
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Pijnlijk! (Een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)
Door Marc Weyts.

Oh ja, ik heb daar toch weer wat meegemaakt zeker !
Het was op een zondagnamiddag, mooi weer, lekker niet
aangelijnd kunnen lopen maar oh oh oh, toch een pijnlijke ervaring gehad hoor !

Hallo lieve ATVN-ertjes !
In mijn vorig verhaaltje heb ik jullie verteld wat voor een
ondeugende streek ik in het bos met mijn baasje heb uitgehaald. Herinneren jullie zich dat nog ? Neen ? … Da’s
dan wel jammer ! Je moet maar eens teruggaan naar de
vorige Nieuwsbrief.

Samen met mijn baasjes lopen we zowat overal in het
bos. Het is er nu met de herfst zo verschrikkelijk mooi
dat we eigenlijk overal tegelijk willen zijn. In dat grote
bos is er ook een aparte plek voorzien voor één of andere
jeugdbeweging. Aan de rand van die plek, staat een heel
leuk huisje en zo nieuwsgierig als ik ben, want dat kan ik
ook zijn hoor, wou ik wel eens door die ramen naar binnenkijken welke eigenlijk wel te hoog voor mij waren.
Naast dat huisje ligt een diepe beek waar nooit water in
staat. Je kan daar dus met veel plezier in lopen naar beneden en terug naar boven. Maar wat er ook bij die beek
staat, is een omheining en die had ik helemaal niet opgemerkt. Daar liep het dan ook eventjes goed mis ! Met veel
enthousiasme sprong ik de beek in, holde er meteen terug
uit, liep naar het huisje, maar had de afspanning niet gezien en die was toch wel van prikkeldraad zeker ! Toen

Ondertussen heb ik toch maar mooi een vaste rubriek in
die brief gekregen. Een rubriek helemaal alleen over en
door mij, daar heeft tante Sonja voor gezorgd.
Aan de linkerkant van de Nieuwsbrief staat altijd mijn
naam vermeld ‘Beau’ en jullie hoeven het me niet te vertellen hoe benieuwd jullie telkens zijn naar mijn nieuw
waargebeurd verhaaltje. Ik weet zeker dat jullie altijd bliksemsnel naar de pagina gaan die bij mijn naam staat om
ook nu weer dit verhaaltje van me te lezen. Ben ik nu een
ijdeltuit ? Ik vind van niet hoor ! Ik mag best trots en fier
op mezelf zijn.
Op het eind van mijn vorig verhaaltje vertelde ik jullie dat
ik wellicht tegen nu wel al wat zou opgevangen hebben
over wat ze hier van plan zijn met mijn verjaardag. Maar
neen hoor, ze kunnen hier alles heel goed geheim houden
en wanneer ik in mijn bench kruip om wat te dutten, dan
spits ik één van mijn oortjes of ik niks kan opvangen.
Maar wat kunnen mijn baasjes toch soms heel stil praten
met elkaar. Ik weet dan dat het over mij gaat, maar ik kan
uit hun gesprek niets opmaken en zal dus nog wat geduld
moeten hebben. Jaja lieve vriendjes en vriendinnetjes,
binnenkort is het weer zover hoor ! Op 21 november
word ik twee jaar ! Zou het ATVN dit jaar aan me denken ? Ik hoop het zo … want ik geniet van al die wensen, knuffels en zoenen op zo’n dag als mijn verjaardag !
Ik ben eens benieuwd en vertel jullie er nadien natuurlijk
alles over.
Ondertussen zijn er inderdaad ook al heel veel kleurrijke
bladeren van de bomen op mijn vrolijke snoet gevallen
en vooral dan in het bos hier bij ons in de buurt.

die draad helemaal over mijn rug langs liep, wist ik niet
wat ik voelde. Wat deed dat pijn en ik slaakte dan ook
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Beau (vervolg)
een kreet van pijn. Mijn baasje had dit ook niet zien aankomen en ik weet het wel, het gaat allemaal zo vlug als ik
in mijn sas ben. De prikkeldraad had over mijn hele rug
een spoor van bloed achter gelaten. Ik heb mijn lieflijke
snoet omhoog gehouden hoor, ik ben helemaal geen
zeurpiet, maar het deed wel wat pijn.

tuurlijk was het mijn fout en zo zie je maar dat té nieuwsgierig zijn, ook niet goed is.

Ik was nu over die beek en voorbij de prikkeldraad dicht
tot bij het huisje gekomen. Mijn baasje stond in de beek
en wou dat ik terug bij hem kwam, maar dan moest ik
weer onder die draad lopen en dat zag ik helemaal niet
zitten. Het was te pijnlijk geweest. Daar stonden we dan.
Mijn baasje aan de ene kant en ik aan de andere. Op dat
moment zag ik het echt niet meer zitten hoor en bleef
stokstijf staan en hoopte zo dat mijn baasje vlug een oplossing zou vinden.
Plotseling kwamen er twee lieve meisjes van de jeugdbeweging voorbij. Ze zagen hoe zielig ik daar achter die
omheining zat en gelukkig hebben ze ons geholpen.
‘Kom maar mee langs die grote poort daar !’ zegden ze
tegen mijn baasje. Mijn baasje ging met hen mee en gelukkig was ik zo slim om te blijven waar ik was. Langs die
poort kwamen ze dan aan de andere kant van de beek,
waar ik dus stond. Wat een geluk zeg dat die meisjes daar
langs kwamen, want zonder hen mochten wij niet langs
die poort naar binnen en wat hadden we dan moeten
doen ? Dan stond ik misschien daar nog altijd of … neen
… mijn baasje is heel slim en die had er dan wel iets anders op gevonden.
Oh wat was ik blij dat ik gered was en wees er maar zeker
van … ik kom nooit meer in de buurt van die prikkeldraad. Ik vergeet nooit meer wat ik daar meemaakte. Na-

Terug thuis gekomen heeft mijn baasje dan die wonde op
mijn rug helemaal ontsmet. Dat prikte wel wat, maar het
voelde ook heerlijk fris aan en dat deed deugd. Nadien
heb ik dan ook het gezicht van mijn baasje eens even
helemaal voorzien van wel honderd likjes ! Ik denk wel
dat hij het zal gesnapt hebben dat ik hiermee hem heel
erg wou bedanken.
Na die zondag zijn we natuurlijk nog naar het bos geweest, want eigenlijk maken we daar elke dag een grote
wandeling van ruim een uur. ‘Da’s gezond !’, zegt mijn
baasje dan en weet ik veel wat hij daarmee bedoelt !
Wat is de herfst toch mooi in het bos ! Mijn baasjes hebben daar dan ook wat herfstkiekjes gemaakt en we laten
ook jullie natuurlijk hier alweer mee van genieten !
Dag lieve
ATVN-ertjes, wij
gaan aan onze
boswandeling
beginnen, ….
maar ver uit de
buurt van … je
weet wel. We
hebben ons lesje
wel geleerd !
De herfstvakantie zit er waarschijnlijk in Nederland voor jullie al op,
maar hier in België moet ze nog beginnen. Joeehoooeeee !!! Alweer plezier dus !
Tot mijn volgend verhaaltje met veel verjaardagnieuws !
Dooooeeeeeeeiiiiiiii !!! Beau uit België. X
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"Bundessieger" all breed show Dortmund/Duitsland

.

16.10.2015 "Bundessieger" all breed show Dortmund/Duitsland
Opnieuw groot succes voor onze “Whoopy”
Op Duitslands grootste en een van de belangrijkste hondenshows, "the Bundessieger" show,
“Hocus Pocus of Malton” won Uitmuntend 1, CACIB, CAC, VDH, German Bundessieger 2015
en Beste van het ras, keurmeester Mr. Salvatore Tripoli uit Italy.
Het is Whoopy Xs tweede overwinning op deze Show (tevens Beste van het ras) na 2014!!!
Hiermee is ze tevens KfT- and VDH kampioen geworden.
Zie alle resultaten op: http://www.kft-online.de/_data/15BSA_AT.pdf

17.10.2015 Internationale "All Breed Show" Dortmund/Duitsland
Onder de Duitse terriër specialist, Mrs. Margret Möller-Sieber “Hocus Pocus of Malton” won Uirmuntend 1,
CACIB, CAC, VDH en Beste van het ras. Onze hoop voor de toekomst “Midsummer Dream of Malton” won
in de jeugdklasse Uitmuntend 1, Jgd. CAC en Jgd. VDH werd daarmee KfT- and VDH Junior kampioen.
We zijn enorm trots op dit succesvol weekend voor de kennel “of Malton”.
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Hoera, herfst!
Bron: A7noord dierenartsen

paarden en schapen zijn eikels schadelijk.
Kastanjes en dennenappels zijn niet giftig maar worden,
net als eikels, tijdens het spel wel vaak ingeslikt. Ze kunnen zo verstopping in de darm veroorzaken en klem komen te zitten. Het dier wordt dan acuut erg ziek, gaat
braken en voelt zich ellendig. De enige manier om dit
probleem op te lossen is door middel van een operatie.

De bladeren vallen van de bomen, de wind waait stormachtig om onze oren, de dagen worden korter en de
nachten langer. Tijd om lekker met de hond naar het bos
te gaan om door de bladeren te rennen en met de kinderen op zoek te gaan naar kastanjes, gekleurde bladeren en
mooie paddenstoelen. Aan het einde van de wandeling
thuis komen met een frisse neus, de haren in de war en
bijkomen met een warme kop thee: het is herfst!
Helaas zijn deze boswandelingen niet geheel zonder gevaren voor onze trouwe viervoeters. Er zijn namelijk
nogal wat honden die dol zijn op al die leuke speeltjes en
snoepjes die van de bomen vallen. Het apporteren van
kastanjes, dennenappels en eikels is namelijk super leuk.
Het bos lijkt wel een pretpark voor honden, maar in dit
pretpark loert helaas gevaar!

In eikels zitten grote hoeveelheden looizuur (tannine). De
groene eikels bevatten het meeste tannine. Wanneer een
hond deze stof in grote hoeveelheden binnenkrijgt door
het eten van of kauwen op eikels wordt hij/zij ziek. De
hond krijgt buikpijn, diarree en kan gaan braken. De nieren kunnen kapot gaan waardoor nierfalen kan ontstaan
en het dier kan overlijden. Goed oppassen dus! Ook voor

Kortom ons advies: geniet van de herfst, maar let op
wanneer uw hond gaat spelen met dennenappels, kastanjes of eikels!

Heeft uw hond toch een
dennenappel gevonden, pak
de dennenappel af, maar
gooi hem niet weg, anders
denkt uw hond :’leuk spelletje.” en gaat de dennenappel
weer pakken.
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Castor, na een dag heerlijk varen.
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