Onze Airedale
Nieuwsbrief van het ATVN

November 2016
Jaargang 10, nr. 11
In deze Nieuwsbrief
Pag.

Op zaterdag
zondag 1812september
november2016
2016organiseert
organiseerthet
het
ATVN haar strandwandeling
najaarswandelingininRockanje.
de bossen van
Leende.

Strandwandeling ATVN

1

Optische Illusies

2

De 10 meest voorkomende
mythes over honden.

3

Phaenna

4

Pam is niet meer.

5

Kan je hond verkouden
worden?

6

Lachende honden

7

Schuif aan bij Babs en
Boebie

9/
11

12 tips voor een hondvriendelijke tuin.

12

Kiekjes uit de oude doos

13

Havana Beachclub Rockanje
Swinsedreef 26,
3235 AR Rockanje

Babs

15

Telefoon: 0181 402 276

Hoe honden onze liefdesrelaties beïnvloeden.

16

Beau
Airedale mozaïek

Op, let wel! zaterdag 12 november
2016 gaan we weer wandelen op het strand
bij Rockanje. Na afloop drinken we een
drankje bij:

Start: Parkeerplaats voor het strand bij de
Havana Beachclub. In Rockanje richting
17/ strand 1e slag. Dit is dus een andere par18 keerplaats dan bij de vorige wandeling!
19

The Airedale Lovers Cook- 20
book
Om te onthouden:
• Zaterdag 12 november 2016
ATVN strandwandeling.
• Zondag 22 januari
2017 ATVN nieuwjaarsreceptie.

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 en een ander tijdstip dan u
bij andere wandelingen gewend bent. U
rijdt naar de parkeerplaats vlak voor het
strand, daar verzamelen we vanaf 11.30
uur, u krijgt daar ook iets lekkers voor onderweg .

Om 12 uur gaan we wandelen. Degenen
die niet wandelen kunnen alvast naar de
Havana 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
consumpties zijn voor eigen rekening. In
de Havanaclub houden wij ook onze wereldberoemde 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
worden. U kunt zich aanmelden door een
mailtje te sturen naar atvn@home.nl of
een telefoontje naar: 0475-552227. Graag
voor 7 november.

Tot dan!
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Happy Halloween.

Optische Illusies
Veel kunstenaars laten zich
inspireren door de natuur.
In de vorige Nieuwsbrief
lieten we u voor de tweede
keer een werk zien van de
Italiaanse schilder Guiseppe
Arcimboldo (16e eeuw).
Deze kunstschilder werd
vooral bekend met portretten die samengesteld zijn uit

allerlei voorwerpen zoals
groenten, fruit en bloemen.
We lieten u de vorige keer
de herfst zien (foto linksonder), een portret samengesteld uit allerlei oogstproducten.
In deze Nieuwsbrief vervolgen we met de winter (1563).
Het portret is samengesteld
uit onder andere een oude
boomstronk, gebroken takken, een citroen en een sinaasappel. Klimop is gebruikt voor het haar, en een
paddenstoel voor de lippen.

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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Nr. 3 en 4 van de 10 meest voorkomende mythes over honden.
Bron: www.Doggo.nl

3. Honden zijn wolven en daarom moeten ze
ook als wolven behandeld worden

De aanname dat honden, omdat ze van wolven afstammen, ook als wolven behandeld zouden moeten worden
is werkelijk niet meer van deze tijd. Honden met wolven
vergelijken is hetzelfde als mensen met chimpansees vergelijken, want de genetische afstand tussen deze soorten een maatstaf om genetische verschillen tussen soorten te
meten – is ruwweg hetzelfde.

Terwijl mensen en chimpansees veel overeenkomstige
gedragingen kennen, zijn mensen toch duidelijk anders en
dat geldt ook voor honden en wolven. Hoewel honden
genen delen met wolven en ook nog steeds juveniele kenmerken in zich dragen van de voorouderlijke wolven,
hebben honden zich als soort geëvolueerd en gespecialiseerd. Ondanks de overeenkomsten is het gedrag van
honden anders dan dat van wolven en hebben ze hun
eigen niche gevonden.

4. Honden zijn roedeldieren

Als gevolg van het misplaatste geloof dat honden wolven waren, werd er ook vaak verondersteld dat honden
roedeldieren zijn. Echter, onderzoek op het gebied van
diergedrag gedurende de afgelopen 10 jaar laat zien dat
dit niet het geval is. Studies van loslopende, in vrijheid
levende populaties honden in Europa, India en ZuidAmerika laten zien dat gedomesticeerde honden geen
samenhangende roedels vormen, maar tijdelijke groepen
met een losse structuur waar individuen komen en gaan,
een eigenschap die men niet terug ziet in wolvenroedels.
Anders dan wolven, zijn de meeste honden overwegend
aaseters, in tegenstelling tot actieve roofdieren. Daarom
is het voor hen geen voordeel om in groepen te jagen of
voedsel te delen.
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Dagboek van Phaenna (Phaantje): Logees en golven pakken.
Door Sonja de Cooker.

Hallo lieve vrienden, hier ben ik weer. Afgelopen weekend
zijn Sterre en Luna hier voor 4 dagen te logeren geweest.
Jullie begrijpen wel dat het hier weer dikke pret was. Ze
gingen iedere dag met ons mee naar het kanaal, lekker spelen en door vieze dingen rollen en natuurlijk bij Sonja om
koekjes schooien.

Dan ga je keihard voor de golven uit lopen, zo hard als
je maar kunt.

Hoe ze dat moesten doen, wisten ze nog van de zomervakantie. Gewoon iedere keer naar Sonja toe lopen en dan
met je snuit een zacht duwtje tegen haar hand geven, dan
gaat haar hand in haar jaszak en komen er lekkere koekjes
tevoorschijn. Ze trapt er bijna iedere keer in. Alleen als we
het na twee seconden nog eens proberen, zegt ze dat we
nu eerst moeten spelen. Nu heb ik een heel leuk spelletje
bedacht, golven vangen, dat is toch wel zo geinig joh! Je
wacht tot er een boot aan komt varen.
En dan opeens ‘pats boem’ heeft de golf je gevangen.

Dan ga je onderaan hat kanaal staan wachten tot de golven bijna bij je zijn.

En dan weer keihard achter de golf aan. Zo, nu ga ik
weer naar Sonja om een koekje te scoren. Tot de volgende keer, Phaantje.

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 10, nr. 11

Pagina 5

Pam is niet meer

Helaas ga ik vertellen dat m'n lieve Pam vandaag is ingeslapen. Wat heb ik er een fijne hond aan gehad.
Eergisteren geopereerd aan een veel te grote milt. Alles zag er op zich goed uit, maar gisteren wilde het niet.
Uiteindelijk gisteravond naar een speciale dierenkliniek geweest in Dordrecht, ze kreeg bloed transfusie, de
prognose was goed.
Helaas ging het anders: ze breekt haar eigen bloed af waardoor onbekend. Er waren nog wat opties voor
behandelen maar of dat zou helpen was nog maar de vraag. Ze had het inmiddels erg zwaar, we zijn in haar
belang tot het besluit gekomen om haar in te laten slapen. Dit is vanmiddag gebeurd. Ze is 11 jaar geworden.
Ze was een herplaatser van de vereniging, wat heb ik het fijn gehad met haar, ze was echt m'n maatje.
Wat stil in huis, dit is het niet.
Margreet v d Giessen
Lieve Margreet,
Wat een verdriet, dat zelfs een operatie en bloedtransfusie niet meer mochten baten. Ik kan me nog goed herinneren dat je met
Pam, toen ze nog maar pas bij jullie was naar de strandwandeling bent gekomen. Je zag toen al dat ‘de klik’ er was tussen
jullie twee, dat was mooi om te zien. Ik hoop dat je in deze moeilijke tijd troost kunt putten uit de wetenschap dat Pam een
fantastisch leven bij jou heeft gehad.
Heel veel sterkte ook namens het bestuur van het ATVN, Sonja.
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Kan je hond verkouden worden?
Bron: De uitgelaten hond.

niet voor dat hij voor 100% beschermd is. Wat net zo
belangrijk is, is de weerstand van je hond op peil houden.

Dit kun je doen door:
De stressniveaus bij je hond zo laag mogelijk houden en
voldoende rust te bieden.

Je hond kan zeker verkouden worden, al is dit niet hetzelfde virus als van de verkoudheid die mensen op elkaar
kunnen overdragen. Honden kunnen verkoudheid door
de lucht overdragen wanneer ze dicht bij elkaar in de
buurt komen. Wanneer de weerstand van je hond laag is,
is hij hier vatbaar voor. Deze hondenverkoudheid wordt
ook wel “kennelhoest” genoemd.

Naast rust is vooral beweging ook erg belangrijk, veel
wandelen en spelen dus.
Goede voeding is essentieel, kijk vooral naar de hoge
waardes aan eiwitten en vetten die je hond het juiste energieniveau kunnen geven. Met de juiste voedingssupplementen als schapenvet en Omega 3-6 vetzuren kun je de
weerstand een extra boost geven.

Symptomen hondenverkoudheid
Je kunt deze verkoudheid herkennen aan een aanhoudende droge blaf/hoest. Je hond kan koortsig
zijn en wat lusteloos. Vaak zal hij ook minder gaan eten dan normaal.
Wat kun je eraan doen?
Vaak gaat het met rust houden over. Hijgen is voor je hond erg ongemakkelijk dus
voorkom dit.
Voorkom druk op de luchtpijp en laat je hond uit met een
tuigje.
Indien de verkoudheid niet binnen enkele dagen over is
bezoek dan je dierenarts. Hij kan een soort hoestdrankje
of een antibiotica kuur voorschrijven.

Hoe kun je kennelhoest voorkomen?
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Je kunt jaarlijks je hond laten inenten met de ’cocktailprik’. Hij is dan
beter beschermd tegen de kennelhoest, echter dit zorgt er

Zorg er ook voor dat je je hond het hele jaar door beschermt tegen parasieten. Deze beestjes dragen vaak bacteriën en ziekteverwekkers met zich mee.
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Lachende honden
Bron: www.Doggo.nl

significant af en gedragingen van plezier zoals kwispelen
en het laten zien van een ‘spelgezicht’ namen juist toe.
Ook zochten de dieren meer interactie op met elkaar.
Test het zelf!
Volgens Simonet kun je je hond zelf ook uitnodigen
door het hondengelach te imiteren en de interactie aan te
gaan met je hond. Ga desnoods speels op handen en
voeten kruipen en lach 'hhuh, hhuh hhuh’ tegen je hond.
Het vergt wel wat oefening, dus geef niet te snel op! Wij
zijn benieuwd naar de reactie van uw hond.
Stanley Coren, psycholoog, slaagde er ook niet meteen in
en zegt hierover het volgende;
Konrad Lorenz, grondlegger van de ethologie en Nobelprijswinnaar, was de eerste die lachen bij honden beschreef. In 1950 schreef hij in zijn boek Mens en Hond
(So kam der Mensch auf den Hund) het volgende:

"...een uitnodiging tot spel volgt altijd; hier de kaken een beetje geopend zodat de tong zichtbaar wordt, de licht gekantelde
mond die zich bijna van oor tot oor gaat en zo een nog sterkere indruk geeft van lachen. Dit ‘lachen' is vooral te zien bij
spelende honden […] en al gauw worden ze enthousiast en
opgewonden en gaan hijgen".
Honden communiceren d.m.v. lichaamstaal, geur en vocalisaties. Dat is bij de meesten bekend. Patricia Simonet
en haar team, onderzoekers aan Sierra Nevada College,
waren in het bijzonder geïnteresseerd in de geluiden die
honden maken tijdens het spelen. Het team nam in een
park op afstand de geluiden van spelende honden op. De
geluiden die zij analyseerden, beschreven ze als uitstootjes van lucht die klinken als 'hhuh, hhuh’, een beetje vergelijkbaar dus met de geluiden die mensen en apen maken. Voor een leek klinkt dit bijna hetzelfde als het hijgen
wat honden doen als ze actief zijn geweest. Echter het
frequentiebereik van deze ‘lachgeluiden’ is veel groter.
Het onderscheidt zich dus duidelijk van 'normaal' hijgen.
Of honden een gevoel voor humor hebben is overigens
nog nooit aangetoond. Maar dat ze lachen tijdens spel is
zeer aannemelijk.
Lachen werkt aanstekelijk

“Mijn eerste poging was niet erg succesvol, mijn honden keken
me alleen maar vragend aan. Maar desondanks kreeg ik het
voor elkaar om een aantal geluiden uit te stoten die interesse
wekten bij mijn honden. Voor mij werkt het beste als ik een
geluid maak wat lijkt op hhuh-hhah-hhuh-hhah.., het 'hhuh'
geluid maak ik met licht geronde lippen, terwijl ik het 'hhah'
geluid maak met een bredere, open, lachende mond. Het geluid moet veel lucht bevatten zónder daarbij je stem te gebruiken. Dus als je je keel aanraakt, hoor je géén vibratie te voelen. Bij dit geluid gingen mijn honden rechtop zitten en kwispelen of ze kwamen vanaf de andere kant van de kamer naar
me toe.”
Teken van ontspanning: een glimlach
Ook wanneer je hond
niet speelt, kan je hond
een 'glimlach' laten zien.
Je hond is ontspannen
en voelt zich goed. De
mond staat lichtjes open,
de tong is zichtbaar en je
hond lijkt te hijgen. Het
is echter niet warm en je
hond is ook niet actief
geweest. Je hond is ontspannen en tevreden.

Patricia Simonet heeft deze lachgeluiden ook laten horen
aan puppy’s en net als bij mensen werkt lachen aanstekelijk. De puppy’s maakten sprongetjes van vreugde bij het
horen van het gelach van andere honden.
Bij een onderzoek in een dierenasiel werd het gedrag van
120 honden bestudeerd. Deze honden kregen de opnames van de lachgeluiden te horen. Stress-signalen namen

Als tegenhanger: kaken strak op elkaar duidt vaak op
alertheid of spanning.
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Schuif aan bij Babs en Boebie
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Ha lieve Babs,

Bij Babs en Boebie 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 Boebie

Wat is er fijner dan samen spelen met de baas of het vrouwtje.
Jij wordt toch ook heel erg blij als je geroepen wordt om mee
naar buiten te gaan. Of dat nu wandelen is of iets anders dat je
samen kunt doen… Leuk! Leuk! Leuk!
Ik heb alleen wel iets raars ontdekt. Het maakt niet uit waarmee gespeeld gaat worden. Een fijne stok of tennisbal. Ik vind
het allemaal super.
Bij mij gaat het meestal zo. Het vrouwtje of de baas gooit een
bal ver weg. Ik ren er als een haas achter aan
en ga met de bal in mijn bek op het gras liggen.
Het vrouwtje of het baasje, het doet er niet toe
wie het is, wacht op mij omdat één van de twee
die bal wil hebben. Nu komt het Babs. Ik doe
daar dus niet aan mee. Heb ik net mijn poten onder mijn lijf
vandaan gerend om die bal te pakken… willen zij die terug hebben.
Nou vraag ik je… Wie doet er hier
nu zijn best om iets te pakken dat
weggegooid is? Ik… Boebie dus…
Juist. Die bal is voor mij.
Het vrouwtje is ook niet voor één
gat te vangen en gooit een volgende bal… Joepie, nog eentje! Als een
speer ren ik erheen om ook die bal
te pakken. Nu heb ik twee ballen.
Het vrouwtje roept om mij te verleiden een van die twee ballen terug te brengen. Jij begrijpt het al
Babs. Dat doe ik dus niet.
Het vrouwtje gooit een derde bal,
een vierde, een vijfde… Wat ze nu
gedaan heeft, dat raad je nooit! Ze
heeft die ballen niet in mijn richting gegooid. Nee, een totaal
andere kant op. Nu moet ik ver van mijn twee eerste ballen
vandaan rennen om die andere te gaan halen. Ik wil al die ballen! Dus daar ga ik weer.
Terwijl ik naar de andere kant van de tuin loop, gaat het
vrouwtje naar mijn eerste twee ballen, die ik daar gewoon had
achter gelaten. Dat kan ik niet op me laten zitten… Gelukkig
ben ik nog altijd veel sneller dan het vrouwtje.
Wie is er als eerste bij die zielige ballen op het gras?… Boebie!
Wat dacht je dan!
Het vrouwtje is te laat… en afgeven… ho maar… dat past niet
zo bij mijn spelletje.
Op het gras zijn nu vijf ballen. Nee eigenlijk zijn dat er vier. Ik
heb er eentje in mijn bek. De rest ligt in de tuin.
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(vervolg)

"Nu heb ik je Boebie.”
Het vrouwtje wandelt op haar dooie gemak naar een van de andere ballen om die te gaan pakken. Als zij ziet dat ik weer ga proberen om haar voor te zijn, doet ze een paar stapjes terug en
pakt de bal die ik had laten liggen. Ik ben erin getuind Babs. Daar moet ik iets op verzinnen…
Nu hebben wij, Airedales, een grote bek. Daar past vast wel meer in dan één bal tegelijk.
Heb je in de gaten hoe slim ik ben…
Snel doe ik een bal in mijn bek. Er past nog een tweede in en met
een beetje moeite krijg ik er ook nog een derde bij. Ik probeer nog
een vierde bal. Jammer dat lukt niet. Die rolt er met de zelfde
vaart weer uit.
Voor het vrouwtje blijven er nu nog twee ballen over. Met die
twee ballen probeert zij mij weer aan het rennen te krijgen.
Voor mij is het genoeg zo. Zij heeft twee ballen. Ik heb er drie.
Wie heeft er dan gewonnen… Boebie!!!
Het rare dat ik heb ontdekt is dat ik niet op de normale manier
samen met het vrouwtje met een tennisbal kan spelen. Gewoon
zoals dat eigenlijk meestal gaat. De bal wordt weggegooid, ik
haal hem op en breng hem terug. Zo zou je een heel lange tijd samen kunnen spelen.
Alleen is dat nu net waar ik geen zin in heb. Ik wil die ballen
alleen maar hèbben… Hoe is dat bij jou Babs? Ren jij ook zo snel
als je kunt om de eerste te zijn als je ziet dat jouw vrouwtje jouw
bal of jouw stok wil pakken om die weer weg te gooien?
Ik ga hier op het kleed in de kamer liggen en moet ik daar maar eens heel diep over na denken.
Heel veel likjes, Boebie.
Lieve Boebie,
Wat en dikke pret met al die ballen, ik kan me voorstellen dat je die niet aan je baasjes
wilt geven. Ik moet je wel bekennen dat ik wat stokken en ballen gooien betreft een ietsie
pietsie aan de luie kant ben. Laats nog, zijn we weer naar het bos geweest. Mijn baasjes,
mijn zusjes en ik. Wij waren hartstikke leuk aan het spelen toen mijn vrouwtje zich opeens
bukte, een grote stok opraapte, die heel ver weg smeet, terwijl ze riep, “BABS PAK STOK”. Ja,
nou vraag ik je, als zij die stok zo graag wil hebben waarom gooit ze
hem dan weg? Dus ik, heel verstandig, negeerde mijn vrouwtje volledig, en weet je wat ze toen zei? “Wat ben je toch een eigenwijze dondersteen.” Nu vraag ik je, dat slaat toch nergens op. Als ik die stok had
willen hebben, had ik hem zelf wel gepakt. Nee Boebie, achter stokken
aanrennen is niet zo mijn ding. En mijn baasjes begrijpen, dat gaat
mij toch niet lukken, dus bespaar ik mij
de moeite om ook maar een poging in die
richting te wagen. Het is weer tijd voor
mijn schoonheidsslaapje.
Likjes, Babs
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Ha lieve Babs,
Als ik jouw antwoorden lees moet ik vaak een beetje grinniken… Kunnen wij dat eigenlijk wel,
grinniken. Ik denk dat het lijkt op een vriendelijk gebrom dat onder uit onze keel komt. Een
heel zacht geluidje. Niet het brommen of grommen als we willen laten
horen dat we het ergens niet mee eens zijn… Nee, een goedkeurend
geluid.
Ik zal je vertellen waardoor dat gebeurt bij mij.
Jij en ik kunnen nogal eens verschillend reageren op het gedrag van
onze baasjes en vrouwtjes.
Jij bent vaak rustig en nuchter en ik mag me graag nogal eens opwinden over de vreemde gewoontes, die zij er op na houden.
Jij laat je niet gek maken door je vrouwtje, die vraagt of je de stok, die
ze net heeft weggegooid, weer wilt gaan ophalen. Vooral niet als er
bijvoorbeeld net de heerlijke geur van een konijn je neus komt binnen
waaien.
Fantastisch, zoals jij die zelfde neus ophaalt en je vrouwtje eigenlijk
voor gek laat staan. Jij gaat geen stok halen als je daar absoluut geen zin in hebt, je loopt gewoon ijskoud verder. Jij komt pas in beweging als je zelf voelt dat je er beslist even flink de pas
in wilt zetten.
Wat een karakter! Ik krijg steeds meer bewondering voor jou.
Ik denk ook dat ik nog veel van je kan leren.
Ik ben overal voor in. Behalve dan ballen afgeven. Dat weet je al.
Ook ben ik stik-nieuwsgierig. Bij ieder geluidje dat iets leuks of vooral iets lekkers kan betekenen, spring ik overeind. Ik moet vooral weten of er iets
gezelligs gaat gebeuren of dat er iets van mijn gading te
voorschijn gehaald wordt. Stel je voor dat ik net doe alsof ik niets hoor en gewoon blijf liggen… Ik kan zomaar
een geweldige wandeling of een lekker hapje aan mijn
neus laten voorbij gaan.
Dat zou toch heel
jammer zijn
Babs.
Het komt regelmatig voor dat ik voor niets ben opgestaan, omdat wat
ik hoor totaal niet voor mij bedoeld is. Wel worden lekkere smuldingetjes op tafel gezet. Als jij denkt dat het
vrouwtje die voor mij heeft klaar gemaakt… Vergeet
het maar! Daar krijg ik dus helemaal niets van. Nou ja,
ik moet wel eerlijk blijven. Heel af en toe mag ik iets
mee proeven. Lekker, mmmm. Als ik op mijn allerliefst kijk, smelten de baasjes en krijg ik soms
nog zo’n smakelijk hapje. Maar een lekker bordje of schaaltje voor mij alleen… Dat zit er niet
in.
Als het me echt allemaal te veel wordt, kan ik gelukkig mijn hart luchten bij jou!
Al blijf ik me steeds weer over hen verbazen.
Die baasjes van ons zorgen er wel voor dat wij daar samen fijn over kunnen babbelen.
Heel veel likjes, Boebie.
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12 tips voor een hondvriendelijke tuin; tips nr. 1 en 2.
Bron: Gardeners World

Tuinen bevatten veel gevaren - sommige planten zijn
potentieel giftig voor honden en er zijn ook nog andere
gevaren, bij voorbeeld 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 inbegrip van het planten van niet-giftige planten en het creëren van speciale hondgedeelten zodat de tuin veilig is
voor uw hond.

Tip 2.

Plant robuuste planten.
Spelende honden kunnen jonge planten beschadigen of
uitgraven. Plant grote, struikachtige vaste planten en kies
robuuste soorten zoals Leucanthemum, Rudbeckia en
winterharde geranium.

Tip 1.

Maak de tuin stimulerend
Het creëren van verschillende routes door de tuin, zoals
duidelijk gedefinieerde paden en aangewezen speel- en
graaf gebieden zullen uw hond stimuleren.

Verschillende texturen van het oppervlak kunnen stimulerend werken op de voetzooltjes van uw hond, terwijl
planten zoals Salix en siergrassen, dansend en zwaaiend
in de wind, voor het nodige vermaak zorgen.

Gebruik als ruggengraat van uw tuin robuuste struiken
zoals viburnum.

Robuuste lavendel is ideaal aan de voorzijde van een
rand. Vermijd giftige planten
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Kiekjes uit de oude doos.

'A Stolen Life'
Film met Bette Davis en Glenn Ford uit 1946.

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.

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 10, nr. 11

Pagina 14

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 10, nr. 11

Pagina 15

Vraag het aan Babs
Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met
mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van
Floris.

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.

Lieve Babs,
Ik ben dan wel geen Airedale Terriër maar een terriër ben ik wel!
Ik ben een Kerry Blue Terriër en wil graag een vraag stellen want ik zou niet weten bij
wie ik dat anders moet doen! Ik kan uren spelen met mijn vriend Sjors en wij doen
elkaar geen pijn en ik ben gek op mijn baasjes!
Buiten speel ik ook met andere hondjes en dat gaat meestal goed!
Alleen hele kleine hondjes en dan vooral als ze in fietsmandjes zitten daar heb ik een
enorme hekel aan en ik vlieg ze ook gelijk aan!
Pas geleden gebeurde dat weer en ik heb natuurlijk ook, per ongeluk, mijn bazin gebeten dus die loopt weer met pleisters op haar hand rond!!
Ik schaam me diep en ik wil dat het anders moet gaan!!
De vraag is hoe kan ik mij beter gedragen en hoe moeten mijn baasjes het ten opzichte van mij beter of anders doen???
Graag antwoord!!
Groetjes,
Floris
Lieve Floris,
Wat vertel je me daar nou toch, daar schrik ik van.
Natuurlijk begrijp ik dat je zo’n klein hondje in een fietsmandje irritant kunt vinden, vooral als ze je met zo’n hoge kef uit zitten te schelden, zo van: ”pak me dan, als je
kan, ne, ne, ne, ne, ne!” mateloos irritant is dat. Maar
Floris, bijten doet een gentleman niet. Je bent een terriër,
dus van het adellijke soort. Wat wij terriërs doen, is een
beetje uit de hoogte naar zo’n hondje kijken, en ons dan
heel nuffig omdraaien, zo van :”puh, wat een onnozel
schepsel.” Daar ga je toch geen blaf aan vuilmaken. En je
hebt ook nog per ongeluk Janny in
haar hand gebeten, daar zou ik me
maar voor gaan schamen als ik jou
was, Janny is zo’n lieve schat. Nee
Floris dat moet je echt nooit meer
doen. Geef Janny maar een paar extra likjes, dat heeft ze wel verdiend,
en ga maar lekker met Sjors spelen,
dat is een keileuke gast. En… iedere
dag even oefenen in het negeren van
kleine hondjes. Laat je me weten of
het lukt? 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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Hoe honden onze liefdesrelaties beïnvloeden
Bron: www.welingelichtekringen.nl

Hebben mensen eenmaal een relatie, dan stimuleert de
aanwezigheid van een hond hun sociale interactie op een
positieve manier.

Het is geen wonder dat honden het beste maatje van de
mens zijn. Door met een hond te leven, voelen we ons
minder eenzaam en bewegen we meer. Maar dat is niet
het enige; honden zorgen ook voor minder stress en verbeteren ons liefdesleven.

Sociale interactie is gezond voor ons; stressniveaus en
bloeddruk zijn lager bij meer interactie. Het blijkt dan
ook dat koppels met huisdieren niet alleen gelukkiger zijn
in hun relatie omdat ze minder aan stress lijden, ook hebben ze een lagere bloeddruk tijdens conflicten dan koppels zonder huisdier. Na een conflict herstelt hun bloeddruk bovendien sneller.

Zo krijg je om te beginnen met een hond aan de lijn al
sneller een date – als je een man bent, tenminste. Vrouwen schalen mannen met een hond namelijk in als sociaal en als betere verzorgers waardoor ze mogelijk ook
betere vaders zijn.
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(een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)

Door: Marc Weyts.

Hallo lieve ATVN-ertjes !
Zoals ik op het eind van mijn vorig verhaaltje jullie reeds
vertelden, is de herfst hier nu al goed begonnen. Ik vind
het verkleuren van al die bladeren heel mooi en de herfst
is voor mij op zijn mooist, vooraleer de wind een grote
schoonmaak houdt in de bomen en alle bladeren in één
ruk van de takken veegt. Hier in ons park is het werkelijk
een lust voor het oog. Je ziet namelijk een bonte mengeling van allerlei bomen waarvan de kleur van de bladeren

dat zelfs vruchten en wanneer je die stekelige huid hebt
verwijderd, kan je ze zelfs opeten. Stel je voor ! … Bah
… niks voor mij hoor ! Ik vind het helemaal niet prettig
om hierlangs te lopen en geloof het of niet, al die stekelige dingen doen zelfs pijn aan alle vier mijn pootjes.
Dus best dan maar een ommetje maken, niet ? Maar laten we het nog even over de voorbije zomer hebben,
ofwel … eerst nog iets anders ….. neen,
‘k ga het nu nog niet vertellen …. straks …. en ‘k ga er
dit verhaaltje mee afsluiten ook.
Eerst dus nog even naar die fijne zomer, vol met leuke
herinneringen.
Op een dag kregen we bezoek (‘visite’ voor de Nederlandse vriendjes ;-) ) en maakten we een hele lange
strandwandeling. Voor mij kan zo’n wandeling niet lang
genoeg duren hoor ! Heerlijk om vrijuit en niet aangelijnd meterslang te kunnen spurten op het strand. Ver in
het zoute water zwemmen en trachten een zeemeeuw te
pakken te krijgen, wat mij toch nooit lukt.
heel verschillend kan zijn. Er staan er zelfs te pronken
met bladeren voorzien van een dieprode kleur. Die vind
ik altijd het mooist.
Mijn baasje kan dan een hele tijd op een bankje hiervan
genieten en al ben ik steeds druk bezig met alles voor
hem in het oog te houden, deze herfstpracht ontgaat ook
mij helemaal niet.

Halverwege de wandeling, waren mijn baasjes en ook die
andere mensen heel blij, eindelijk op een terrasje even te
kunnen rusten. Die hebben ook geen uithoudingsvermogen hoor ! Wanneer je bekijkt dat ik eigenlijk ongeveer het dubbele loop van hen, omdat ik steeds heen en
weer cros, wel dan zijn zij, vergeleken met mij, maar slappelingen hoor en moeten ze dringend iets aan hun conditie gaan doen, als je ’t mij vraagt.

En toch … toch zijn er zo van die heel vervelende bomen, die buiten bladeren ook andere dingen laten vallen.
Mijn baasje noemt dat ‘bolsters’. Daar heb ik het niet zo
voor. Ik weet perfect op welk pad ik die vervelende
boom tegenkom. Aan de lijn laat ik mijn baasje dan voelen dat ik hiervoor wel een ommetje wil maken. Dat pad
ligt onder die boom namelijk vaak bezaaid met wel honderden van die akelige dingen. Volgens mijn baasje zijn

Nu was er zelfs eentje bij in het gezelschap die kwam
aandraven met een volgens hem lumineus idee en blijkbaar eventjes dacht dat ik geen hond was, maar een muilezel ! In plaats van zelf zijn schoenen te dragen, liet hij
mij dit doen. Ik wist echt niet waar ik het had ! Nou … ik
ben geen ezel hoor … integendeel ! Zoiets doe je toch
niet met ons, wij, fiere Airedales !
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Beau (vervolg)
Nu gaan we dus genieten van leuke wandelingen in een
prachtige natuur vol met schitterende kleuren ! Natuurlijk wel het liefst dan zonder die verdomde kastanjebolsters !
En zo kom ik ook nu weer aan het eind van dit verhaaltje
en zoals beloofd, moet ik jullie nog één ding vertellen ! Ik
mag dan misschien in oktober niet zoveel hebben meegemaakt, het eind van deze maand wordt nog pittig hoor !
Waarom ? Wel … op het moment dat ik dit verhaaltje
schrijf, moet één van mijn baasjes nog voor het eind van
deze maand een jaartje ouder en hopelijk wijzer worden !
☺
Dus … feesten geblazen lieve ATVN-ertjes !
Na oktober volgt november en jullie mogen nu al driemaal raden wie er dan in de verjaardagstaart mag bijten !
☺ Dat belooft dus voor mijn volgend verhaaltje !
Dat paar schoenen heeft daar niet lang rond mijn hals
gehangen hoor ! Ik pakte een aanloop, zette een flinke
spurt in en weg waren die verblindende schoenen, want
zelfs die kleur, stond mij niet aan ! Ik weet niet meer van
wie ze waren. Alleszins niet van mijn baasjes … die zouden zoiets nooit met mij doen ! Weet je wat ? … Ik had
ze mee moeten nemen in het water, ver in zee en ze daar
dan achterlaten ….Oeps, da’s een beetje stout van mij !☺
Ja lieve ATVN-ertjes, ook dit maakte ik mee in die zomer die jammer genoeg alweer voorbij is.

Kleurrijke herfstknuffels van Beau uit België. X
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