
 

 

Anique en Lambèrt verzorgen weer een 

schitterende wandeling, vanuit de prachtige 

locatie ’t Hôfke in Handel, Noord-Brabant. 

Vanaf half elf wordt u ontvangen met een 

kopje koffie met iets lekkers daarbij.  

Om elf uur gaan we wandelen.  

 

Na de wandeling staat er een heerlijk soep-

buffet  op u te wachten. En na de soep 

gaan we borrelen. Dit alles wordt u aange-

boden door het ATVN.  

Terwijl we het glas heffen op het nieuwe 

jaar begint ook onze wereldberoemde ver-

loting met daarin extra mooie prijzen en 

omdat het Nieuwjaar is twee hoofdprijzen.  

Omdat we ook dit keer voor een soep-

buffet gekozen hebben is het wel wen-

selijk dat u even opgeeft dat u komt, en 

met hoeveel personen u komt. Dit kan 

tot 17 januari 2016. Graag even een 

mailtje naar atvn@home.nl of een tele-

foontje naar: 0475-552227. U komt 

toch ook! 
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Optische Illusies 

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

deception. Paul M. Baars, Thames & Hudson, ISBN 978-0-500-29131-3. 

Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel. 

Het ATVN wenst u een fijn Sinterklaasfeest.  
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In de vorige Nieuwsbrief 

toonden wij u een prachti-

ge surrealistische schilde-

ring van de vermaarde 

kunstenaar Salvador Dali. 

Hieronder nogmaals ver-

kleind weergegeven. 

In deze Nieuwsbrief eens 

geen echte optische illusie, 

maar meer een zoekplaatje 

en ontdekkingstocht van 

een onbekende auteur. 

Acht dieren hebben zich 

verborgen in het bos.  

Kunt u ze alle acht ont-

dekken? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 4 

Het niet verstrekken van structuur en regels. 

Honden hebben regels nodig, sterker nog ze vinden het 
fijn als er duidelijke regels zijn.  Je zou misschien  kunnen 
denken dat strikte regels het leven van een hond saai zou-
den kunnen maken, en de hond daar niet gelukkig van 
wordt. Maar niets is minder waar. Honden vinden het fijn 
te weten wat hun leider van hen verwacht. U kunt het een 
beetje vergelijken met kinderen.  Kinderen gedijen ook 
beter wanneer zij een consistente opvoeding krijgen. U 
kent vast wel voorbeelden van evenwichtige kinderen, en 
de verwende kinderen die niet over sociale vaardigheden 
beschikken en driftbuien krijgen als zij hun zin niet krij-
gen. Met honden het is vrijwel hetzelfde. Regels maken 
het leven van de hond een stuk meer voorspelbaar, minder 
verwarrend en minder stressvol. 

  

En nu we toch over verwarrend spreken, honden begrij-
pen geen uitzonderingen op de regels. Ze begrijpen niet 
dat ze tegen u op mogen springen wanneer u vrijetijds-

kleding draagt, maar niet als u uw nette kleding aan hebt. 
Ze begrijpen niet dat ze op de bank mogen als ze 
schoon zijn, maar niet na een stoeipartij in de modder.  

Honden gedijen beter als ze weten wat de grenzen zijn. 
Wanneer u de tijd neemt om uw hond met geduld con-
sistente grenzen te leren, en hem daarvoor positief be-
loont, bouwt u meteen aan het vertrouwen in u als zijn 
leider, en aan de voorwaarden voor een zeer gelukkige 
hond! 

 

 

 

Elf  dingen die mensen doen waar honden een hekel aan kunnen 
hebben 
Bron: Mother nature network 
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Jaarlijks vaccineren...zin of  onzin? 

Bron: Dierapotheker.nl  

Het is weer zover, u krijgt een oproep van de dierenarts 
dat het weer tijd is voor de jaarlijkse vaccinatie van uw 
hond. U wilt natuurlijk dat uw hond gezond blijft, maar is 
het nou wel nodig om elk jaar te vaccineren? Een aantal 
jaar geleden was het heel normaal om elk jaar voor de 
‘cocktail’ naar de dierenarts te gaan. Zo normaal als het 
toen was, is het al lang niet meer.  

Stoppen met vaccineren? 

De voordelen van jaarlijks vaccineren zijn duidelijk, uw 
hond bouwt weerstand op tegen veel voorkomende be-
smettelijke ziektes. Een veelgehoord argument om niet te 
vaccineren is dat de ‘vorige hond’ ook nooit gevaccineerd 
werd en nooit ergens last van had. Deze ziektes komen 
echter wel degelijk voor, kunnen een dodelijk verloop 
hebben en worden in de praktijk met enige regelmaat ge-
zien bij slecht gevaccineerde dieren! Wanneer we zomaar 
zouden stoppen met vaccineren, nemen we dus een groot 
risico.  

Neem het parvovirus. Een tiental jaar geleden kwam het 
parvovirus regelmatig voor bij pups. In de meeste geval-
len loopt dit dodelijk af. Dankzij het vaccineren van de 
volwassen dieren en pups is deze ziekte gelukkig flink 
teruggedrongen in Nederland. Andere ziektes waartegen 
we onze honden beschermen door middel van vaccinatie 
zijn bijvoorbeeld: de ziekte van Weil (Leptospirose), hon-
denziekte (Canine Distemper virus), besmettelijke lever-
ontsteking (HCC) en eventueel aangevuld met kennel-
hoest en hondsdolheid (Rabiës).  

Om weerstand op te bouwen zijn meerdere vaccinaties 
nodig. Bij pups gebeurt dit meestal op de leeftijd van 6, 9 
en 12 weken en daarna weer op de leeftijd van een jaar. 
Dit zijn de basisvaccinaties. Om de weerstand te behou-
den, is het belangrijk bij volwassen honden de vaccinaties 

regelmatig te herhalen. 
Voor leptospirose en 
kennelhoest is dit elk 
jaar, voor de anderen 
eens in de drie jaar. De 
meervoudige vaccinatie 
van pups is noodzake-
lijk, omdat we niet pre-
cies weten wanneer de 
afweerstoffen die de 
pups van de moeder 
hebben gekregen gaan 
dalen. Door op tijd te 
beginnen met vaccineren en deze vaccinatie te herhalen, 
worden de pups zo optimaal mogelijk beschermd.  

Wat u misschien niet wist, is dat vaccinatie van honden 
ook belangrijk is om mensen te beschermen. De ziekte 
van Weil bijvoorbeeld is besmettelijk voor mensen en kan 
leiden tot een heftige nier- en leverontsteking. Reden te 
meer om niet zomaar te stoppen met vaccineren.  

Door een goed vaccinatiebeleid beschermen we puppy’s 
en volwassen honden tegen veel voorkomende besmette-
lijke ziektes. 

Bijwerkingen? 

Steeds vaker hoor je dat hondeneigenaren bang zijn om 
hun hond te laten vaccineren. Van zwellingen op de injec-
tieplaats en allergische reacties tot koorts en epilepsie, de 
meest uiteenlopende bijwerkingen worden gemeld. In de 
spreekkamer is duidelijk te merken dat de eigenaar steeds 
kritischer en voorzichtiger wordt. We willen niet meer 
zomaar alle vaccins aan onze honden geven. Is dat te-
recht?  

Zoals alle medicijnen, kunnen ook vaccins bijwerkingen 
hebben. De frequentie waarin deze voorkomen, is erg 
laag. In een groot onderzoek bij ruim 1.25 miljoen hon-
den, werd bij 0.38% een bijwerking gezien. Meestal gaat 
het om een tijdelijke zwelling op de injectieplaats of een 
allergische reactie. Met tijdig ingrijpen en de juiste medi-
catie kan dit veelal goed onderdrukt worden. Bij 99.62% 
van de honden worden dus geen bijwerkingen gezien. In 
veel gevallen is de angst voor bijwerkingen dus onterecht.  

Voorkom onnodig vaccineren 

Jarenlang was het onduidelijk hoe lang een vaccin be-
scherming bood tegen ziektes. Recente onderzoeken wij-
zen uit dat de bescherming tegen een aantal ziektes langer 
aanhoudt dan een jaar. Een uitzondering hierop vormen 
de ziekte van Weil en kennelhoest. Deze dienen dan ook 
jaarlijks gegeven te worden. De bescherming tegen parvo, 
hondenziekte en besmettelijke leverontsteking is (na een 
goede basisvaccinatie!) bij de meeste honden langer. Deze 
tijdsperiode is echter per individu en per ziekteverwekker 
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Jaarlijks vaccineren...zin of  onzin? ( vervolg) 

verschillend. Om tot één 
vaccinatiebeleid te komen, 
wordt voor de bescher-
ming een termijn van 3 
jaar aangehouden, waarna 
opnieuw wordt gevacci-
neerd. Een deel van de 
honden zal dan echter 
nog beschermd zijn en 
heeft de vaccinatie niet 
direct nodig. Om onder-
scheid te maken tussen 
welke honden wel en wel-

ke honden niet gevaccineerd hoeven te worden, bestaat 
de mogelijkheid om de titer te bepalen. Onnodige vacci-
natie kan zo voorkomen worden.  

De VacciCheck titerbepaling meet de afweerstoffen in 
het bloed tegen parvovirus, hondenziekte en besmettelij-
ke leverontsteking. 

Titerbepaling afweerstoffen 

De titer is een maat voor de hoeveelheid afweerstoffen 
in het bloed. Als deze titer boven een bepaalde waarde 
uitkomt, dan is de bescherming nog voldoende. Als deze 
lager is, dan is vaccinatie nodig. Veel dierenartsen bieden 
een sneltest aan die de bescherming tegen parvo, hon-
denziekte en besmettelijke leverontsteking kan meten. 
Hiervoor wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen 
en na ongeveer 20 minuten is het resultaat beschikbaar. 
Het is slechts een momentopname en kan alleen bepalen 
of de bescherming op dat moment voldoende is. De 
hoogte van de titer zegt dus niets over hoe lang een 
hond nog beschermd zal zijn! Om die reden zal de test 
jaarlijks herhaald moeten worden. De kosten van de test 
zijn veelal vergelijkbaar met de prijs die u voor een vacci-
natie betaalt. Hier bovenop komen de kosten voor de 
vaccinatie tegen de ziekte van Weil, kennelhoest en 
eventueel voor de ziektes die de test aangeeft. De totale 
kosten zullen dan mogelijk hoger zijn dan u gewend 
bent. Hier tegenover staat dat we dan daadwerkelijk 
maatwerk kunnen leveren. Het voorkomt onnodig vacci-
neren en maakt de kans op bijwerkingen daarmee nog 
kleiner.  

Voor welke dieren is een titerbepaling zeker van belang? 
Voor honden die een goede basisvaccinatie gehad heb-
ben, kan de titer in principe voor het eerst op vierjarige 
leeftijd bepaald worden. Eventueel kan bij pups op een 
leeftijd van 16 weken ook beoordeeld worden of de be-
scherming voldoende is, omdat bij 10-15% van de pups 
dit niet zo blijkt te zijn. Bij oude dieren, zieke dieren, 
dieren die in het verleden een bijwerking hebben gehad 
of dieren waarvan onbekend is of ze in het verleden zijn 
gevaccineerd, kan de titerbepaling aantonen of vaccinatie 

strikt noodzakelijk is.  

 

Samen met uw dierenarts 

We weten nu dat niet vaccineren uit angst voor bijwerkin-
gen of met het idee dat die ziektes toch bijna nooit voor-
komen, uiterst onverstandig is. Neem de beslissing om 
wel of niet te vaccineren en de titer te bepalen, in samen-
spraak met uw dierenarts. Samen werken we aan vaccine-
ren op maat. 

  

Zorgattentie team dierenartsen gezelschapsdieren 

Drs. N. van der Helm 
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 Nieuws over honden uit de wetenschap: Honden kunnen net als 
mensen optimistisch en pessimistisch zijn 
Honden kunnen net als mensen optimistisch en pessi-

mistisch zijn. Naar aanleiding van hun onderzoek  bewe-

ren Britse wetenschappers dat honden net als mensen 

optimistisch of juist pessimistisch van aard kunnen zijn.  

Honden die gestresst raken en spullen vernielen wanneer 

ze alleen thuis zijn,  hebben waarschijnlijk een pessimis-

tisch  karakter. Ze zijn bang dat hun baasje niet  meer 

terugkomt.  

Viervoeters die altijd  braaf op hun baasje wachten zijn 

van  nature juist positief ingesteld en geloven dat hun 

baas hen weer snel gezelschap zal  houden. Volgens de 

onderzoekers kan een glas (of etensbak) voor honden net 

als voor  mensen, halfvol of halfleeg zijn,  afhankelijk van 

hun persoonlijkheid. ‘We weten dat de emotionele staat 

van mensen hun beoordelingen beïnvloed’, verklaart 

hoofdonderzoeker Mike Mendl. Pessimistische mensen  

zijn eerder geneigd om een onduidelijke situatie negatief 

te beoordelen. Het lijkt er op dat dit ook voor honden 

geldt. ‘Honden die zich gestresst gedragen als ze alleen 

worden gelaten,  beoordelen onduidelijke gebeurtenissen 

over het algemeen vaker negatief’, aldus Mendl.  Tot de-

ze conclusies kwamen de wetenschappers door de per-

soonlijkheid van enkele tientallen honden te testen. Zo 

leerden ze de dieren bij een experiment dat een etensbak 

op een bepaalde  plek in een kamer altijd voedsel bevatte, 

terwijl een bak aan de andere kant van het vertrek altijd  

leeg was. Vervolgens plaatsten de wetenschappers als test 

ook een etensbak op een compleet nieuwe plek. Onge-

veer de helft van de honden rende enthousiast op de mo-

gelijke voedselbron af.  

De andere dieren liepen langzaam naar de bak toe, alsof 

ze weinig hoop hadden om er eten in te vinden. Bij ande-

re experimenten bleek dat deze ‘pessimistische’ honden 

ook veel meer gedragsproblemen hadden, zoals verla-

tingsangst in situaties waarin ze alleen werden gelaten  

door hun baasje. De wetenschappers zijn bezig om een 

therapie te ontwikkelen voor honden met  deze persoon-

lijkheid. ’Sommige hondenbezitters denken dat het niet 

erg is als hun hond gestresst gedrag vertoont bij 

verlating’, aldus hoofdonderzoeker Mendl. ‘Maar ons 

onderzoek  suggereert dat aan dit gedrag vaak negatieve 

emoties ten grondslag liggen die mogelijk  behandeld 

kunnen worden. 

Met toestemming overgenomen van:  www.hondenwijzer.com 
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Schuif  aan bij Babs en Borre 

Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker 

 

 

 

 

Bij Babs en Borre krijgen 

jullie allerlei interessante 

achtergrondinformatie over 

de Airedale, messcherpe 

analyses en heel veel klets-

praat voor bij de waterbak.  

Bij deze rubriek is de redac-

tie echter nadrukkelijk niet 

verantwoordelijk voor de me-

ningen en welgemeende ad-

viezen van Babs en Borre. 

Ha lieve Airedalevriendjes en -vriendinnetjes, 

Wat waren we met veel 
hè, bij de strandwandeling 
in Rockanje. Fijn dat wij 
een paar keer per jaar 
aan elkaar kunnen snuffe-
len en lol maken. Op zo’n 
groot strand is het hele-
maal fantastisch. We kun-
nen samen lekker naar de 
zee racen en weer terug.  
Er zijn er veel onder ons 
die zelfs de zee ìn gaan. 
Zelf ben ik niet zo onderste boven van zo’n grote plas water. 
Om daar dan zomaar in te plonzen… Nee dank je wel. Ik ben 
niet bang van water hoor. Dat jullie dat vooral niet denken. Ik 
ga bv. erg graag buiten zitten als het regent. En verder gebruik 
ik alleen water om ervan te drinken. 

Na de wandeling konden wij met onze baasjes en vrouwtjes 
mee naar binnen bij “Havanna.” 

Voor ons komen dan de lekkere hondensnoepjes en -koekjes te 
voorschijn. Dat is toch een heerlijk snoepmoment. Onze baasjes 
doen zich te goed aan een lekker drankje. Allemaal zijn we dik 
tevreden. 

Daar, bij “Havanna” heb ik Willem ontmoet. Een leuke vlotte 
Airedale, waarmee ik een goed gesprek heb gehad.  

Die moet ik maar eens uitnodigen voor een interview bij ons 
aan tafel. Van hem kunnen wij misschien nog wel iets leren.- 
Meteen heb ik Babs erbij gehaald. Zij was ook direct enthousi-
ast. 

Dus… Welkom Willem. Fijn dat je bent gekomen om aan onze 
vriendjes en vriendinnetjes te vertellen hoe wij nog beter lekke-
re hapjes van onze baasjes kunnen pikken. 

-Dank je wel, Borre. Graag schuif ik bij jou en Babs aan.  

Tja, lekkere hapjes scoren... doen wij dat niet allemaal erg 
graag? Ik denk dat de meeste Airedales er wel vaak op uit 
zijn om in een onbewaakt ogenblik iets eetbaars te stelen. 

Precies in de roos, Willem! Voor mij is dat tenminste wel zo. 
Voor jou toch ook Borre? 

Wat denk je Babs. Het staat bovenaan op mijn wensenlijstje. 
Het lukt mij ook wel zo af en toe, maar voor mij mag dat wel 
wat vaker gebeuren. Het water loopt nu al door mijn bek. 

Borre, houd op! Ik begin ook al te kwijlen. 

-Ik hoor het al. Jullie zijn net zo gek op hapjes stelen als ik. 
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Schuif  aan bij Babs en Borre  (vervolg) 

Wat doen jullie als jullie op dievenpad gaan. Hoe gaan jul-
lie te werk? 

Als ik de deur van de koelkast hoor, ga ik direct naar de keuken. 
Wat doe jij Borre? 

Ik Babs. Als ik iets hoor ritselen ben ik meteen van de partij. 

 

-Dat is nu net jullie valkuil. Als je iets wilt snaaien, Babs en 
jij ook Borre, dan moet je dus net doen alsof je die geluiden 
helemaal niet hebt gehoord. Nu weten jullie baasjes dat ze 
extra moeten opletten. De kans is groot dat jullie van plan zijn om iets te pikken. Je gaat 
niet voor niets op dat geluid af. Leer mij de baasjes en de vrouwtjes kennen. 

Daar zit wel wat in. Vind je ook niet, Borre? Dat ik daar nu nooit aan gedacht heb, Babs. Dat is 
een goeie, Willem. Je hebt vast nog meer van die slimme tips. 

-Die heb ik zeker! Doe dus net alsof je slaapt als je die koelkastdeur hoort of dat geritsel 
van zakjes.  

Jullie vrouwtje of baasje is dan zelf zo druk bezig met iets lekkers klaar te maken dat ze 
helemaal vergeten dat jullie er ook nog zijn. Zo gaat dat tenminste bij mij thuis. 

Op deze manier kun je van alles wegpikken zonder dat iemand dat in de gaten heeft. 

Dat meen je niet, Willem. De baasjes horen je toch lopen als je naar dat lekkers toe gaat. 

-Nee, Babs. Je moet natuurlijk niet als een speer naar die hapjes rennen. Je moet op je al-
lerzachtst naar die plek sluipen. Als je dat niet doet, verraad je jezelf. 

O? Kan dat ook nog? Jezelf verraden. 

-Natuurlijk Borre. Je hebt het vast weleens meegemaakt als je bv. naar de keuken loopt om-
dat je wéét dat daar iets te halen valt. Jij denkt dat je op je dooie gemak naar de keuken 
kunt lopen en daar pikken wat er voor jou klaar ligt. Vergeet het maar! Je wordt toch 
meteen teruggeroepen. Jij doet dan alsof je de baas niet hoort en blijft waar je bent. Jouw 
baasje trapt daar niet in en roept je nog eens. Jij hoort aan de stem van de baas heel goed 
dat hij weet wat jij van plan bent om daar te gaan doen. Met hangende pootjes ga je weer 
terug. 

Ja Willem! Zo gaat het precies. Ik hoor wel dat jij een kenner bent. Willem is wèl slim. Gaat het 
bij jou ook zo Borre? 

Wat denk je Babs. Natuurlijk gaat dat bij mij net zo. 

Maar dan Willem? Hoe gaat het dan verder? 

-Dat zal ik jullie vertellen.  

Omdat jullie dus net doen alsof je slaapt, wordt er door jullie vrouwtje of baasje niet aan 
gedacht dat jij in de buurt bent en stiekem ligt te wachten tot je aan de 
gang kunt gaan.  Ik zal jullie een voorbeeld geven. 

Nu wordt het spannend Babs. Ik ben zo benieuwd wat Willem gaat vertellen.  

Ik ook, Borre. Goed luisteren naar Willem! 

-Er wordt bij jullie vast wel eens erwtensoep gekookt. Daar gaat dan een 
heerlijke rookworst in. 



 

 

Schuif  aan bij Babs en Borre  (Vervolg) 
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Ja, ja, ja, vertel verder. 

Als het vrouwtje bij mij thuis de soep gaat opscheppen, legt 
zij de worst op een plank om er plakjes vanaf te snijden. 
Die plakjes gaan in de soepkom. De rest van de worst laat 
het vrouwtje op de plank liggen om er wat af te snijden bij 
een volgend kopje soep.  

Nu komt het. Let op Babs, Borre. Ik doe dus alsof ik slaap. 
Het vrouwtje dènkt niet eens aan 
mij. Zij brengt de soep naar bin-
nen. De baas en het vrouwtje genie-

ten van hun heerlijke soep. Dat is het moment dat ik op 
mijn aller, aller-voorzichtigst naar de keuken sluip. 
Heel zachtjes spring ik tegen het aanrecht op om nog 
voorzichtiger de rest van de worst in mijn bek te ne-
men. Ik blijf ermee in de keuken en eet de worst hele-
maal op. Daarna lik ik een paar keer mijn bek af. Je 
weet nooit of er nog een stukje van dat heerlijks in je 
baard is blijven hangen. Het is zonde om dat niet weg 
te likken èn de baasjes kunnen dan zien dat jij met die 

worst aan de haal bent gegaan. 

Wat goed Willem. Daaraan zou ik nooit gedacht hebben! 

-Onthoud dat dus! Het is heel belangrijk! Als je zeker weet dat er niets te zien is van wat 
jij gepikt hebt, ga je op de plek liggen waar je eerst ook lag en doet alsof je daar niet bent 
weggeweest.  Je doet weer alsof je slaapt. Wat er dan gaat gebeuren….  
Mijn vrouwtje loopt naar de keuken om een tweede kop soep in te schenken 
en wil daar natuurlijk stukjes worst bij doen. Eerst vraagt het vrouwtje 
aan de baas wat hij met die worst heeft gedaan. Of hij die misschien heeft 
weggezet. Babs en Borre, jullie voelen hem al aankomen. De baas is 
hoogst verbaasd en zegt dat hij echt niets met die worst heeft gedaan. “Ik 
ben niet van mijn stoel geweest.” Het vrouwtje loopt naar mij toe en roept: 
“Willem. Wat ben je toch een verschrikkelijke boef!” Ik doe net alsof ik uit een heel diepe 
slaap kom en rek me eens lekker uit. Ik weet van niks! En ga maar eens flink gapen. Dan 
lijkt het helemaal of ik heel erg vast heb liggen slapen. Ik heb alleen wel een heerlijke 
rookworst achter mij kiezen. 

Mmmm, wat zal dat lekker geweest zijn! Ik kan niet wachten tot mijn vrouwtje ook weer erw-
tensoep gaat koken. Ik wil wel zo’n worst naar binnen werken. Wat jij, Borre? 

Geef me een seintje als het zo ver is, dan kom ik bij je langs. Kunnen we samen genieten. Ga ik 
voor jou ook doen, Babs! Wat een prachtig voorbeeld Willem.  

Dank je wel voor alles wat jij ons geleerd hebt. Daar gaan we nog veel plezier van hebben. 

-Graag gedaan Babs en Borre. Het is altijd fijn om je vriendjes en vriendinnetjes  weer wat 
wijzer te maken. 

Willem voordat je gaat, wil je met ons de gebruikelijke bak vers water drinken? 

-Dat doe ik graag! Ik heb dorst gekregen.  

 

Babs, Borre, tot ziens. 
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Kiekjes uit de oude doos:  LP van Linda Ronstadt uit 1984. 
 

 

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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Vraag het aan Babs     

Bij Babs kun jij als Airedale  

alle vragen kwijt waar je ner-

gens anders mee terecht 

kunt.  

Babs denkt met je mee en 

geeft je deskundig advies 

over alles waar je mee wor-

stelt. De redactie is echter 

nadrukkelijk niet  verant-

woordelijk voor de mening 

en welgemeende adviezen 

van Babs.  

Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met 
mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van  
Aron. 

Lieve Babs, 

Eigenlijk heeft mijn baas een probleem en niet ik. 

Ik zal je vertellen wat er bij mij thuis gebeurt als de baas ‘s avonds in zijn stoel 
gaat zitten om het journaal te bekijken. 

Zodra de T.V. aan staat en de baas is gaan zitten, kruip ik met mijn voorpoten 
op de schoot van de baas. Het baasje vindt dat heel gezellig en is blij dat ik 
zoveel van het baasje houd. De baas is ook heel erg lief, maar eigenlijk klim ik 
op schoot om de zakdoek van de baas uit zijn broekzak te kunnen pikken. Als 
dat is gelukt, laat ik mij van zijn schoot afglijden en sluip met de zakdoek in 
mijn bek naar het kleed om er fijn mee te kunnen spelen.  

Die zakdoek ruikt zo heerlijk naar baas. 

Als het baasje zijn neus wil snuiten, mist hij zijn zakdoek en roept meteen: 
“Aron, waar is mijn zakdoek? Heb jij die weer gepikt?” 

Ik doe net alsof ik van niets weet en houd de zakdoek verstopt onder mijn 
poten. Mijn vraag aan jou is, moet ik die zakdoek teruggeven of mag ik die 
zelf houden. Je begrijpt natuurlijk al dat de baas zijn zakdoek terug wil hebben 
en ik het liefst die zakdoek bij me houd. Wat moet ik doen, Babs? Kun jij mij 
helpen dit probleem op te lossen? 

Veel likjes van Aron. 

Lieve Aron, 

Natuurlijk moet jij die zakdoek niet aan het baasje terug-
geven, hij kan wel zoveel willen!  Je hebt net allemaal toe-
ren uitgehaald om die zakdoek te bemachtigen. Je hebt 
een staaltje van ongekende superieure Airedale-
dievenkunst laten zien (iets waar je trots op mag zijn). 
Dan roept het baasje en zou jij de zakdoek terug moeten 
geven, ik denk het niet!  Als jouw baasje zijn zakdoek te-
rug wil, gaat hij hem maar zoeken. En jij zorgt er natuur-
lijk voor dat je bovenop de zakdoek ligt, zodat hij hem 
niet kan vinden, dat zal hem wel leren (grinnik) Als je je 
dievenkunsten nog wilt verfijnen, moet je ‘Babs en Borre’ 
maar eens goed lezen, daar kun je vast nog wel wat nutti-
ge tips uithalen. Nee Aron, soms moet je het baasje laten 
zien wie er bij jullie thuis de touwtjes (lees zakdoekjes) in 
handen heeft. 

Laat je even weten hoe dit afgelopen is? 

Heel veel likjes, Babs 

 

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

En mochten jullie nog vragen hebben, schroom niet, 

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

mijn deskundig antwoord. 



 

 

Pagina 15 Nieuwsbr ie f  ATVN Jaargang 9,  nr .  11 

Dan komen Ingrid en Johp Krieg ons redden. De eige-
naar van de Havannaclub is een vriend van hen, en na 
een kort gesprek met hem, krijgen we groen licht, en zijn 
we daar van harte welkom met onze honden. Het is heer-
lijk weer, met wel een flinke wind, maar daar ga je ook 

voor naar het strand, en een prima temperatuur. De hon-
den buitelen over elkaar heen, geweldig om te zien, 35 
honden, en geen enkele wanklank.  

 

Wandelen op het strand van Rockanje. 

Als we om tien voor half twaalf op de parkeerplaats aan-
komen, staan er al veel ATVN-ers op ons te wachten. 
Theo komt naar me toe, met het nare bericht, dat hij net 
van de bediening van de Salsa beachclub heeft vernomen 
dat we daar niet met honden welkom zijn. Dat schiet mij 
in het verkeerde keelgat, en nadat wij iedereen begroet 

hebben, gaan wij naar de Salsaclub om daar met de per-
soon in kwestie te gaan praten. Het wordt een bijzonder 
naar gesprek, ondanks dat wij van de eigenaar een beves-
tiging hebben dat we welkom zijn met 50 man en 35 
honden,worden we afgewezen.  

Dat zijn 
rare Aire-
dales! 
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Je ziet de baasjes ook genieten. Terwijl de honden spelen 

lopen de baasjes met elkaar te praten, er is een boel te 

vertellen sinds de vorige wandeling.  

Na heerlijk gewandeld te hebben, komen we bij de Ha-

vannaclub aan, we worden heel vriendelijk begroet, ze 

hebben speciaal voor ons een grote serre geopend met 

een geweldig uitzicht over strand en zee. 

 

 

Wat een gezellige ruimte, de foto’s spreken voor zich. 

Terwijl iedereen van zijn drankje geniet, begint onze we-

reldberoemde verloting.  
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 Heel hartelijk dank dat jullie weer zoveel  lootjes gekocht 

hebben, dat stelt ons instaat om u steeds weer iets extra’s 

aan te bieden De hoofdprijzen gingen dit keer naar Mieke 

van de Pal en naar Kees Droogendijk. Dan wordt het 

weer tijd om op huis aan te gaan. Ingrid en Johp, nog-

maals dank dat jullie ervoor gezorgd hebben dat wij in die 

prachtige serre mochten. De eigenaar van de Havanna-

club willen we hartelijk danken dat u ons op zo’n korte 

termijn zo geweldig uitgeholpen hebt. Wij hebben van de 

dag genoten, en hopen u allen weer te zien op zondag 24 

januari in ’t Hôfke  in Handel voor onze Nieuwjaarsbij-

eenkomst. Tot dan. U komt toch ook! 
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“Kita’s blog.” Fijn je te leren kennen! - Nice to meet you! - Enchanté!  “Kita’s blog”:  
Als het voetgangertje stapt, zegt zij: groen, en dan 

stappen we verder.  

Ik ben helemaal niet bang van grote vrachtwagens 

of hoge gebouwen.  Ik ga zonder verpinken mee in 

de liften overal en ik wandel mee de roltrap op alsof 

ik nooit wat anders 

deed! Ik loop mee door 

de tunnel onder de 

Schelde en ik huppel 

mee in drukke straten. 

Ik ga mee winkelen en 

weet best hoe ik me 

dan moet gedragen… 

Of ik dat altijd even 

netjes doe? Hahaha-

ha…. Oh ja, ik mag ook 

mee naar het restau-

rant! En ik word altijd 

overal behandeld als een VIA=very important aire-

dale. Ze vinden me lief en mooi. Ik ben een beetje 

geïrriteerd als mensen vragen welk ras ik ben, maar 

ik begroet iedereen uitbundig die meteen zegt: ha, 

een airedale! Ik heb best een spannend leven! ☺ 

 

Deze stads-

mus heeft 

geen tuin, 

alleen een 

terrasje. 

Oooh, maar 

heb geen me-

delijden met 

mij. Je zou 

beter jaloers 

zijn! We wonen vlak bij de Middenvijver! Zo’n grote 

tuin heb jij niet! ;-) Je ziet 

me niet op de foto, ik ben 

achter de bomen. hihi 

 

En het baasje en het 

vrouwtje gaan veel naar zee 

met mij! Ha, dat klinkt 

goed, hé? 

Ja, vrouwtje, ik wil de titel zo! In al die talen! Zo 

weten alle ATVN-lezers meteen dat ik 

“internationaal en beroemd” ben. 

Hou op met bluf-

fen, Lady Kita! 

Stel je nu maar 

voor! 

Oei, zijn we al op 

het scherm, 

vrouwtje? Oké, ik 

vertel het gauw 

met het tokkelding. (=computer: nvdr) Vrouwtje, jij 

zorgt voor de foto’s, hé? ☺ Daar gaan we… 

 

“Dag lieve airedalevrienden in Nederland. Ik ben 

heel vereerd dat ik in jullie ‘Nieuwsbrief’ mag ver-

tellen! Daar ben ik beroemd genoeg voor! Ik heb 

mensenvrienden en airedale-doggie-vrienden in wel 

107 andere landen! Jaja, Kita Van ’t Asbroek kent de 

wereld en de wereld kent Kita. Neenee, ik win geen 

shows enzo maar ik vertel verhaaltjes en die worden 

overal ter wereld gelezen! Ik vertel ze wel in een 

andere taal of mijn 

vriendjes van overal be-

grijpen me niet, zoals 

jullie. 

 

 

Oh ja, mijn vrouwtje is Patricia Moons. Zij heet niet 

Van ’t Asbroek zoals ik. Maar mijn mama heet Funny-

girl Van ’t Asbroek en ik 

ben geboren op 29 ja-

nuari 2011.  

 

 

Wij wonen in Antwerpen. Dus je raadt het 

al: ik ben een stadsmus. Een echte stads-

lady! Ik reis met trams en metro’s en trei-

nen en bussen. Ik weet dat ik moet wach-

ten als het voetgangertje bovenaan stil-

staat. Het vrouwtje zegt dan: rood.  



 

 

Pagina 19 Nieuwsbr ie f  ATVN Jaargang 9,  nr .  11 

Kita (vervolg) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar eerlijk is eerlijk: ik heb ook 

zo mijn ‘momenten’. Ik geef het 

toe! Soms ben ik een beetje stout! 

Een beetje maar, hé! 

 

Ik klim dan in bomen en dat maakt 

het vrouwtje heel bang.  

In mijn vroegere speelwei, in een 

ander stuk van Antwerpen, waren 

er leuke klimbo-

men! Echt wel. Ik 

stond dan netjes 

boven het hoofd 

van het vrouwtje!  

Ze maakte er 

ooit zo’n zelf-

ding van met het 

blinkend doosje. 

Het vrouwtje 

staat er goed op, 

maar ik was te 

hoog: je ziet al-

leen mijn poten: 

die balanceren daar op 1,80 m hoogte. 

 

Oh ja, ik leerde ook 

alle puppy-honden 

klimmen: baasjes en 

vrouwtjes waren daar 

niet blij mee… Jam-

mer, want ik was echt 

een hele goeie en lieve 

juf! 

 

 

En soms ben ik koppig. 

Dat zei mijn opa Lennox 

altijd. 

Mijn opa Lennox is net 

een jaar geleden verhuisd 

naar de Rainbow Bridge, 

toen was hij al 15,5 jaar 

oud! En ik was toen bijna 

4!  

 

 

 

Mijn vrouwtje zegt dat ik filosofisch ingesteld ben 

en dat ik lang en diepzinnig nadenk: doe ik het of 

doe ik het niet? Zo ben ik nu eenmaal, ja! 

Meestal doe ik netjes wat ze me vragen. ;-) 

 

Tot volgende keer! Veel likjes, Kita” 

 

Zeg vrouwtje, is dit genoeg verteld voor deze keer? 

Ja, Kita, genoeg geblufd! 

Ppppffff, zijn de fotootjes klaar, vrouwtje? 

 

 

PS Ik ben dus ook hier (met veel filmpjes…):  

http://everydayanairedale.com/ 

 

 

 



 

 

htt-

ps://www.facebook.com/natuurlijkedierenvoeding/photos/a.727988617284289.1073741828.727970190619465/801
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Zo nu en dan heb ik volgens het baasje een waas voor 
mijn ogen. De aanleiding was een wandeling in het bos 
waar ik mijn speelkameraadje, de beagle, tegenkwam. Na 
even gespeeld te hebben, kwam er een paard langs. Dus 
we moesten even met spelen stoppen. Nadat het paard 
zo’n 100 meter verder was, mochten we weer gaan spe-
len. Maar nee, ik moest even op ontdekkingsreis, dus ging 
ik als een hazewindhond achter dat paard aan. Gelukkig 
hoorde die mevrouw het baasje roepen, want die keerde 
haar paard zodat hij met zijn grote ogen naar mij keek. Ik 
schrok me wild. Wat is dat een groot beest en een mond 
met tanden oeiiiiii. Ik 
wist niet hoe snel ik 
weer naar het baasje 
moest. In plaats dat het 
baasje blij was dat ik 
weer bij hem was kreeg 
ik toch op mijn donder. 
Het baasje was heel erg 
boos. Ik bedenk me de 
volgende keer wel om 
achter zo'n groot beest 
aan te gaan. 

Ik heb daarna even goed 
mijn best gedaan om bij 
het baasje weer in een 
goed blaadje te komen. 

 

Zoals ik al in een vorige nieuwsbrief aangaf, is de hon-
denschool weer begonnen. Het baasje oefent haast dage-
lijks met me. Na mijn plukbeurt wilde ik niet meer gaan 
liggen. Ik vond de grond veel te koud en zeker het natte 
gras. Maar ja, klaarblijkelijk moest ik toch luisteren. want 
ik werd even apart genomen en kreeg het baasje een de-
monstratie hoe hij mij moest laten gehoorzamen. 

  

Wat heb ik nog meer 
beleefd. Een lang 
weekend naar Zuid-
Limburg.  We heb-
ben in de heuvels 
lekker gewandeld. 
Heen heuveltje op 
heuveltje af en terug 
door het Geuldal. 
Geweldig wat een 
heerlijke geuren daar 
van koeien en vlaai-
en. Zouden dat de 
beroemde Limburgse 
vlaaien zijn? Ik be-
twijfel het want ik 

mocht er niets mee, niet eten, niet in rollen, helemaal 
niets. En er lagen er zoveel!!! 

 

 

Dit jaar ben ik 
voor het eerst naar 
het hollande strand 
geweest. Rockanje, 
daar was de strand-
wandeling van de 
ATVN. Gelukkig 
was het droog 
weer, want ik heb 
echt een hekel aan 
regenachtig weer. 
Wat een breed 
strand is dat. Je 
kon er lekker ren-
nen en dollen. Een 
beetje pootje baden. Prima! Alleen dat water bij het 
strand is niet te drinken! Vies gewoon en heb er ook van 
moeten spugen. Ziek ben ik er gelukkig niet van gewor-
den. Er was maar 1 broertje van mij aanwezig en dat was 
wel jammer. Maar gelukkig genoeg andere speelkame-
raadjes. 

Het baasje was tijdens die wandeling best wel trots op 
me, want op het commando “hier” reageerde ik telkens 
onmiddellijk. Volgens mij heeft het baasje dat een paar 
keer extra geoefend want ja dat examen zit er toch bin-
nenkort aan te komen. Mijn allergrootste vriendin bij de 
ATVN is Sonja. Ik wet dat Sonja altijd lekkere hapjes bij 
zich heeft. Dus als ik haar zie dan kijk ik met mijn trouwe 
hondenogen en een lieve smile naar haar. Kwispel met 
mijn staart en dan .... ja hoor heb ik weer wat lekkers ge-
kregen (is dat nu schooien????) Het lukt niet altijd maar 
de aanhouder wint. 

Cacher 



 

 

Ik moet dus binnenkort examen doen. Ben benieuwd hoe 
dat gaat, want ik vind het niet echt uitdagend. De oefe-
ningen die ze doen zijn voor mij eigenlijk routine. Maar 
ja, ik zal het baasje een plezier doen door het wel even 
goed te doen en me niet te laten afleiden door allerlei 
zaken die misschien voor mij wel interessanter zijn. Nou 
ik heb het de week voor dat examen geweten. Elke dag 
moest ik oefenen om op te letten en alle oefeningen te 
doen. Het had natuurlijk z’n voordelen, want ik heb nog 
nooit zoveel snoepjes gehad. 

Het baasje was wel trots toen iemand tegen hem zei, dat 
het baasje mij meer onder appel had. 

Om het voor jullie verder niet spannend te houden, zal ik 
het jullie alvast vertellen. Ik ben geslaagd, maar niet met 
het hoogste aantal punten. Je kunt er 70 halen, maar het 
baasje en ik wisten er 58 te halen. Dat kwam o.a. doordat 
het baasje onnodige gebaren tegen mij maakte bij het 
blijven en mij bij verschillende oefeningen niet helemaal 
in de hand had. Dus ik heb het eigenlijk hartstikke goed 
gedaan, ondanks mijn enthousiasme. Het baasje zei tegen 
me, je bent “honds” en zelfs een tikkeltje erger “airedale-
honds”. Snappen jullie wat ie bedoeld? 

 

 

Nou op naar de volgende cursus, voordat ik naar de be-
hendigheid mag. Dan moet ik dus nog de volgende nieu-
we dingen doen: los volgen en vooruitsturen naar het 
vak. De rest moet ik beter en langer doen, zoals het blij-
ven. Dus dat moet kunnen, als het baasje ook z’n best 
doet. De D-cursus lijkt me trouwens ook wel wat heb-
ben. Daar zit o.a. het gebit tonen en presenteren van de 
hond. Dat laatste zal wel een oefeningen voor tentoon-
stellingen zijn of zo. Nou vanwege mijn lichamelijke af-
wijking mag ik toch niet naar een tentoonstelling, dus 
daar schiet ik niets mee op. Trouwens het voedsel weige-
ren doen ze ook bij die cursus. Dat moet je dus al veel 
eerder doen, want ik moest dat als pup al leren. 

 

 

Als ik Plato, mijn broertje,  weer zie, zal ik hem eens vra-
gen hoe hij al die oefeningen zo vlotjes geleerd heeft bij 
die andere hondenclub, HVL, net over de grens met Bel-
gie, waar ik al eens op bezoek ben geweest. Hij mag  al 
lang behendigheid doen. Eigenlijk weet ik het antwoord 
al wel, maar dat verklap ik niet. 
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Cacher (vervolg) 



 

 

Anna geniet van een dagje sporten. 
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De regen buiten, de zon binnen! 
(Een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België ) 
Door Marc Weyts 

Hallo lieve ATVN-ertjes, 

 

Vandaag wordt het een dagje zonder boswandeling. Wat 
een trieste herfstdag zeg !  

Regen, regen en nog eens regen. 

Ik hou daar helemaal niet van, maar toch moet ik natuur-
lijk geregeld buiten, al was het maar alleen om mijn plasje 
te doen.  

Wanneer het zonnetje schijnt is dit helemaal anders. Ik ga 
dan met mijn baasje naar buiten en die moet dan soms 
nog heel vaak tegen me zeggen ‘Vooruit Beau, plasje 
doen hé.’.  

Maar wanneer het zo’n vies weertje is, dan hoeft hij me 
dit helemaal niet te vragen hoor. Ik haast me door al die 
natte druppels, doe vlug mijn plasje en sta daarna al on-
middellijk klaar om terug binnen te gaan.  Wij Airedales 
mogen dan wel een hele sterke dikke vacht hebben, ik 
vind die nattigheid maar niks en ben liever op het droge. 
Mijn baasjes zijn daar altijd zo verwonderd over. Ik hoor 
ze dan zeggen ‘Tja, ’t is een meisje hé.’. Ik begrijp dat 
allemaal niet zo goed, want zij lopen toch ook niet graag 
in de regen. Ze nemen zelfs een regenscherm mee, waar 
ik dan ook zoveel mogelijk probeer onder te lopen en 
wat echt helemaal niet makkelijk is hoor. Ze hebben toch 
ook liever de zon dan de regen. Op sommige punten zal 
ik die lui nooit kunnen begrijpen vrees ik. 

Ja ja, lieve ATVN-ertjes, zoals ik op het eind van mijn 
vorig verhaaltje ook nog schreef, is nu wel alweer die 21ste 
november voorbij, mijn verjaardag dus. Ik ben nu twee 
jaar geworden !  

Nadat ze me ’s morgens buiten gelaten hebben om onder 
andere nog wat meer te doen dan een plasje alleen (jullie 
begrijpen me wel hé), vind ik bij het terug binnenkomen 
in de keuken steeds mijn eetbakje dat gevuld is met hele 
lekkere brokjes.  

Deze maal, op mijn verjaardag dus, was er iets heel speci-
aals aan mijn eetbakje. Er lagen heel wat minder brokjes 
in dan normaal en dat vond ik zo op het eerste zicht hele-
maal niet prettig ! Toen ik wat dichterbij kwam, zag ik 
wat die twee hadden uitgespookt ! Met enkele brokjes 
van mijn rijkelijk ontbijt, had er eentje het cijfer ‘2’ in 
mijn eetbakje gevormd ! Ik vond dat heel leuk en vooral 
nog eens een bevestiging voor mij dat ze mijn verjaardag 
niet vergeten waren.  

Wat dachten ze nu, … dat ik mijn verjaardag zou kunnen 
vergeten en ze mij eraan moeten helpen herinneren ? … 
no way ! Ik weet precies wanneer ik in het verre Neder-
land geboren ben hoor en vind het vooral altijd zo fijn 

dat dit een dag is dat ik al eens wat meer mag en vooral 
wat meer krijg !  

De dochter van mijn baasjes kwam, voor mij dan toch, 
heel onverwacht langs. Da’s één van mijn favorieten. Ik 
ben niet te houden als die binnenkomt ! Bij elk bezoekje 
legt zij haar gewoon op de grond, zodat ik dan groter ben 
dan haar. Ik vind dat heerlijk ! Samen rollebollen we dan 
over het parket en spelen en knuffelen we met elkaar tot 
wanneer zij moe wordt en het genoeg vindt, iets wat ik 
niet direct ken hoor, want ik zou wel uren nog verder met 
haar kunnen doorgaan ! 

Ik hoef jullie dus helemaal niet meer te vertellen, lieve 
ATVN-ertjes, hoe fijn mijn verjaardag alweer was en 

twee jaar 
zeg … dat 
is al wat hé 
… waar is 
mijn puppy-
tijd toch 
gebleven ? 
….. 

Hey luister, 
… ik moet 
jullie nog 
iets vertel-
len.  

Sinds enige 
tijd heb ik 
er een 
nieuw 
vriendinne-
tje bij ! Zij 
noemt Stel-

la en is een dwergschnauzer. Ik laat jullie hierbij een 
mooie foto van haar. Stella is heel wat kleiner dan mij, 
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Beau (vervolg) 

maar daar zit ik niet mee in.  

Ik speel en loop vooral heel graag naar haar toe. Zij komt 
dan soms naar mij toe gelopen en dan loop ik weer weg. 
Leuk hé ! 

Haar baasje is een héééél erg lieve mevrouw ! Vanaf het 
moment dat zij voor het eerst me zag, was ze al verliefd 
op me en heeft zelfs al gezegd dat ze graag ook zo’n 
hond als ik zou hebben. Wanneer ik met mijn baasje aan 
het wandelen ben en Stella’s baasje heeft ons in de verte 
opgemerkt, dan roept ze ons al toe van verre. Tja … sor-
ry, eigenlijk roept ze alleen naar mij hoor !  ;-)  

Het klinkt dan ‘Beau, Beau !’ en wanneer ze dan bij ons 
aangekomen is, geeft ze me altijd zo’n heeeeele grote 
knuffel en laat ze me voelen dat ze me oh zo graag ziet ! 

Laatst moesten mijn baasjes ergens naar toe waar ik niet 
mee mocht. Ach, ik zit daar niet zo mee in hoor. Ik heb 
dan het appartement helemaal voor mij alleen en krijg 
dan altijd iets lekkers voor hun vertrek en zeker ook wan-
neer ze terug zijn. Ze vinden het dan altijd zo flink van 
me dat ik heel die tijd alleen kan blijven.   

Maar deze maal was het te lang om alleen te zijn. Ze zou-
den wel zeker acht uren wegblijven en jullie zullen het 
allemaal wel met me eens zijn dat dit wel wat te lang is 
om alleen in mijn bench achter te blijven.   

Zo mocht ik een half dagje bij Stella en haar baasje zijn 
en hebben we hele leuke dingen gedaan. Ik krijg dan daar 
ook altijd iets lekkers toegestopt, maar dat mogen mijn 
baasjes niet te weten komen hoor ! Da’s geheim !  

Die keer bleven mijn baasjes wel heel lang weg en dan 
moet ik toch eerlijk bekennen dat ik hen opeens na al die 
uren heel erg begin te missen en zelfs wanneer ik bij een 
vriendinnetje ben. Ik voel wel aan dat mijn baasjes af en 
toe een smsje sturen om te vragen hoe het met me gaat, 
maar plotseling begin ik het dan toch te krijgen hoor en 
vind ik dat het tijd wordt dat ze terugkomen. Ik kan er 
echt niks aan doen, maar opeens is het spelen met mij 
dan voorbij en lig ik meer bij de voordeur dan bij mijn 
speelkameraadje. 

Binnenkort gaat één van mijn baasjes hem zoals elk jaar 
weer eens helemaal verkleden met een hele lange baard 
en zo’n hele lange stok. Ik hoor het jullie al denken … 
‘Wat zijn dat daar toch voor een rare lui !’ en daar moet ik 
jullie wel degelijk volledig in gelijk geven hoor ! 

Ach, ik heb er al mee leren leven. Ze zien me allebei toch 
zo graag en da’s ’t belangrijkste hé.  

Binnen enkele dagen, wanneer die verkleedpartij er dus 
weer aankomt, mag ik terug naar mijn vriendinnetje en 
kunnen we samen weer van alles gaan doen, want Stella 
en ik … we zijn één team geworden hoor en wees gerust 
… ik zal deze keer mijn best doen en geduldig wachten 
tot mijn baasjes terug zijn, hoe lang het ook duurt, want 

terugkomen doen ze toch … daar ben ik wel zeker van ! 

Zo lieve ATVN-ertjes, dit verhaaltje zit er alweer op. Het 
was deze keer iets langer dan normaal, maar ik heb jullie 
nu eenmaal altijd zoveel te vertellen !  

Volgende keer zal dat beslist niet minder zijn, want dan 
zitten we weer volop in de feestdagen. Mijn baasjes en ik 
wensen jullie nu al fijne feesten toe en wanneer ik mijn 
volgend verhaaltje zal schrijven, zullen we ook alweer 
bijna aan een nieuw jaartje toe zijn.  

Wat een leuke tijd toch ! Geniet ervan ! 

Doooooeeeeeeiiiiiiiiiiii !!!!! 

Beau uit België X 
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