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buffet op u te wachten. En na de soep
gaan we borrelen. Dit alles wordt u aangeboden door het ATVN. Terwijl we het glas
heffen op het nieuwe jaar begint ook onze
wereldberoemde verloting met daarin extra
mooie prijzen en omdat het Nieuwjaar is
twee hoofdprijzen.

Na de wandeling staat er een heerlijk soep-

Omdat we ook dit keer voor een
soepbuffet gekozen hebben is het
wel wenselijk dat u even opgeeft dat
u komt, en met hoeveel personen u
komt. Dit kan tot 15 januari 2015.
Graag even een mailtje naar
atvn@home.nl op een telefoontje
naar: 0475-552227. U komt toch ook
‘t Hofke. Onze Lieve Vrouwestraat 33,
5423SH Handel. Tel: 0492 321 655

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 10, nr. 12

Gezellig Sinterklaasfeest.

Pagina 2

Komt goed
Airedalepiet,
hier liggen nog
pepernoten.

Oeps, nu heb
ik alweer alle
pepernoten
opgegeten.

Optische Illusies
We lieten u de vorige keer
een voorstelling van de
herfst zien, een schilderij
van de Italiaanse schilder
Guiseppe Arcimboldo (16e
eeuw), samengesteld uit
allerlei oogstproducten (zie
hieronder).
In deze Nieuwsbrief weer
eens iets heel anders.

Een onbekende Belgische
kunstenaar gunt ons een
blik op de overgang van
verkering naar huwelijk
(ongeveer 1884).
Hiernaast ziet u de Verkering. Voor het Huwelijk moet u de prent wel
even omdraaien.
Uiteraard wordt alles
weergegeven onder verantwoordelijkheid van de
kunstenaar!

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. 5 en 6 van de 10 meest voorkomende mythes over honden.
Bron: www.Doggo.nl

5. Honden zijn dominant en willen zich laten
gelden bij hun eigenaars en andere honden

6.Sommige honden hebben een ‘will to please’

Het idee van dominantie bij wolven en dus ook bij honden is grotendeels vervangen door een modernere manier
van denken, gebaseerd op bewijzen die geleverd zijn door
gedragswetenschappelijke onderzoeken gedurende de
afgelopen 25 jaar. Terwijl de wetenschap het allang heeft
afgewimpeld, blijft het idee van dominantie nog hardnekkig bestaan in de hoofden van velen mensen, mede door
populariteit van de op dominantie gerichte trainers in de
media, met name op TV. Helaas heeft dit ertoe geleid dat
onze beste vriend, de hond, vaak verkeerd begrepen
wordt. Waarbij alles wordt bestempeld als dominant: opspringen, aan de lijn trekken, op bed slapen, eten stelen,
weerstand tegen trimmen.

Deze mythe is sterk geworteld in het antropomorfisme
– simpel gezegd, we hebben de neiging om menselijke
eigenschappen aan niet-menselijke wezens toe te kennen
en dan met name aan onze huisdieren. Honden komen
niet ter wereld met een aangeboren verlangen om mensen te behagen, maar in plaats daarvan worden ze wel
gemotiveerd door aandacht, voer, complimenten, speeltjes en spel of iedere andere prettige beloning. Uiteindelijk zullen honden ontdekken wat voor hen een voordeel
oplevert en hoe ze dat kunnen bereiken. Sommige honden zijn meer gemotiveerd dan anderen en zullen harder
werken voor een beloning, en van deze honden wordt
dan vaak gezegd dat ze een ‘will to please’ hebben.

De aversieve (harde) trainingsmethoden die vaak geassocieerd worden met de dominantie-ideologie staan erom
bekend dat ze potentieel stress en trauma veroorzaken.
Ze zorgen ervoor dat een hond in zichzelf keert of nog
erger, agressie in zal zetten. Uiteindelijk komt het erop
neer dat het de relatie tussen hond en mens beschadigt.
Deze mythe heeft onze honden veel onrecht aangedaan.
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Dagboek van Phaenna (Phaantje): Lekkere Koekjes.
Door Sonja de Cooker.

Hallo lieve mensen, hier ben ik alweer en ik moet jullie nu
toch wel iets heel ondeugends vertellen.
Sonja was koekjes aan het bakken, oh, oh wat rook dat
lekker, mijn zusjes en ik stonden te watertanden in de keuken. Toen het belletje van de oven vertelde dat de koekjes
klaar waren, en de oven open ging, stonden we elkaar te
verdringen om zo dicht mogelijk bij die heerlijk geurende
koekjes te komen.

Sonja ging de koekjes versieren, dat zag er heel leuk uit,
allemaal kleine Airedaletjes. Voor ons hoefde dat helemaal
niet hoor, wij vinden ze zonder versiering ook hartstikke
lekker, maar goed, jullie kennen Sonja, als die iets in haar
hoofd heeft, zit het zeker nergens anders. Toen de koekjes afgekoeld waren, moesten mijn zusjes en ik alle vier op
een rijtje gaan zitten en een pootje geven. We kregen ieder
een koekje. Ik kreeg er als eerste een. Ik schrokte het
koekje naar binnen, jammie, jammie wat was dat lekker.
Nephele en Delphobe hadden hun koekje ook al gekregen
en stonden te smullen. Sonja wilde Aphaia haar koekje
geven, ze stak haar hand met daarin het koekje uit, en
voordat iemand ook maar even met de ogen kon knipperen nam ik een reuzesprong griste het koekje uit Sonja’s
hand en slikte het in een keer door. Aphaia stond heel beteuterd te kijken, toen het tot Sonja doordrong wat ik gedaan had, werd ze boos op mij. “Foei Phaantje,”zei ze
tegen mij, “dat was heel stout, ga jij maar voor straf in je
mandje.” Terwijl ik afdroop naar mijn mandje gaf Sonja
Aphaia een ander koekje. Ze riep expres
heel hard tegen mijn zusjes, ‘kom maar
jongens, jullie zijn lief geweest, jullie krijgen
nog een koekje.” Voorzichtig kwam ik uit
mijn mandje en keek om de hoek van de
keukendeur of er voor mij ook nog iets te
halen was, maar helaas, Sonja stuurde mij
weer weg en zei, ”ik ben gekke Henkie

niet.” Waarom ze dat tegen mij zei, weet ik ook niet,
natuurlijk is zij Henkie niet, zij is Sonja, dat weten we
toch allemaal.
Dat is dan weer zo’n moment dat ik denk, ”wat zijn
mensen toch wonderlijke totaal onbegrijpelijke wezens.”

Ik ben maar weer in mijn mandje gekropen en heb over
een hele grote berg koekjes gedroomd .
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Tandenpoetsen.
Bron: Dierenarts Van Kessel

lippen en tanden worden aangeraakt. De eerste pogingen
om de tanden te poetsen zouden dan ook niet hartelijk
worden ontvangen. De eerste stap in het leren wennen
aan het tandenpoetsen bestaat daarom uit het voorzichtig
leren wennen aan de aanraking van lippen, tanden en kiezen. Naargelang de hond kan dit een paar dagen tot weken duren. Vergeet niet dat belonen van goed gedrag in
deze leerfase heel belangrijk is.

De beste en goedkoopste manier om voor een gezond
gebit bij uw hond of kat te zorgen, is door dagelijks de
tanden te poetsen. Indien men hier maar vroeg genoeg
mee begint is dit een hond, en zelfs een kat, heel goed aan
te leren. Begin daarom het liefst op de leeftijd van ongeveer 8-12 weken te oefenen met poetsen en dit spelenderwijs aan te leren. Na het wisselen (4-6 maanden) is het
dier dan al gewend aan de tandpasta, de borstel en het
poetsen.
Ook volwassen honden en katten kunnen nog aan het
tandenpoetsen gewend worden gemaakt. Dit kan soms
echter wel wat meer tijd en energie kosten dan bij jonge
dieren.

Stap 3: Poetsen met de vinger
Wanneer uw hond gewend is aan de aanraking van zijn
lippen, tanden en kiezen kan in de volgende stap met de
wijsvinger voorzichtig poetsbewegingen over de kiezen
gemaakt worden. U hoeft de mond bij het tandenpoetsen
niet open te trekken. Het is voldoende om enkel de lip
wat op tillen. Poets uitsluitend de buitenzijde van alle
tanden en kiezen. De binnenkant van de elementen worden van nature door de tong gepoetst. Let er verder op
dat u bij elke tand en kies voornamelijk op de overgang

Stappenplan
Het basisprincipe van het leren tandenpoetsen bestaat uit
het belonen van uw hond bij elke positieve reactie tijdens
het leerproces. Kies daarnaast ook een goede tijd uit om
te poetsen, zoals na het uitlaten. Uw hond is dan al zijn
energie kwijt waardoor het aanleren gemakkelijker verloopt.
Het eigenlijk leerproces bestaat uit een aantal stappen.
Elke hond is verschillend, dus staat het niet vast hoe lang
één stap duurt. Het kan dus voorkomen dat u sommige
stappen moet herhalen. Probeer niet te haasten, ook al
duurt het enkele weken. Het gaat er om dat uw hond elke
stap goed en volledig doorloopt en u en uw hond er plezier in blijven hebben.

tand-tandvlees poetst. Dit zijn namelijk de plaatsen waar
tandplak en tandsteen het eerst afgezet wordt.

Stap 4: Poetsen met een tandenpoetsgaasje
Stap 1: Wen uw hond aan het aanraken van lippen en kiezen
De meeste honden zijn helemaal niet gewend dat hun

In deze stap wordt bij het poetsen een tandenpoetsgaasje
gebruikt. Er bestaan speciale tandenpoetsgaasjes, maar
een schoon verbandgaasje dat om de vinger gewikkeld
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wordt is net zo goed. De hond zal nu even moeten
wennen aan deze kleine verandering waarbij niet meer
met een blote vinger de tanden en kiezen worden
aangeraakt. De voltooiing van deze stap is voor een
dagelijkse tandenpoetsbeurt eigenlijk al voldoende.
Voor een professionelere poetsbeurt kunnen optioneel de volgende stappen ook nog doorlopen worden.

Poetsen met tandpasta of mondwater
Dagelijks poetsen zonder tandpasta is eigenlijk voldoende om het gebit schoon te houden, maar eventueel kan er voor gekozen worden om met wat tandpasta te poetsen of het gaasje met wat mondwater vochtig te maken. Gebruik overigens alleen producten die
voor huisdieren zijn bestemd. Tandpasta en mondwaters voor mensen zijn namelijk giftig voor huisdieren.
De tandpasta wordt door het dier ingeslikt waardoor
de menselijke tandpasta maagirritaties en fluorvergiftigingen kunnen veroorzaken. De dierlijke tandpasta's
en mondwaters zijn wel veilig en bevatten bovendien
een lekker vleessmaakje waardoor het poetsen op zich
al als een beloning gezien kan worden. Het voordeel
van poetsen met tandpasta en mondwater is dat ze de
vorming van nieuwe tandplakvorming kunnen remmen.

Jaargang 10, nr. 12

Pagina 6

Poetsen met een vingertandenborstel of tandenborstel
Poetsen met een vingergaasje is voldoende, maar het
gebruik van een tandenborstel kan voor sommige
mensen de voorkeur geven. Natuurlijk dienen honden aan deze manier van poetsen ook geleidelijk te
wennen. Houd bij een tandenborstel altijd de vinger
op de kop van de borstel en maak altijd rustige bewegingen met de tandenborstel. Het uitschieten van de
borstel is namelijk pijnlijk en niet prettig.
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Kruidnoten voor de hond
Bron: Micook.nl

Ingrediënten
230 gram Bloem

Klop even met een garde tot een glad geheel. Voeg de
pompoenpuree toe en roer goed door.

125 gram Pompoen gewicht van de blokjes

Mengen

100 milliliter Zonnebloemolie

Voeg vervolgens, in delen, het bloemmengsel toe en roer
door totdat een soort vettige deegbal ontstaat. Is het
mengsel te droog, voeg dan wat olie toe, is het te nat,
voeg dan wat bloem toe. Het mengsel moet een beetje
'vettig' blijven, maar je moet er makkelijk balletjes van
kunnen draaien.

1 stuks Eieren
20 gram Honing
1 eetlepel Kaneel
1 theelepel Gemberpoeder
Bakplaat
Bakpapier

Verwarm de oven voor op 180 graden en leg een vel bakpapier op een bakplaat (of meerdere bakplaten).
Verwijder de schil van de pompoen en snij het vruchtvlees in blokjes. Breng in een pan ruim water aan de
kook en kook hierin de blokjes pompoen een aantal minuten totdat de blokjes zacht zijn.
Laat de pompoenblokjes uitlekken, een beetje afkoelen
en pureer ze daarna met een staafmixer of prak ze fijn
met een vork.
Meng de bloem met het gemberpoeder en de kaneel.
Meng het ei in een kom met de zonnebloemolie.

Draai kleine balletjes van het geheel en leg ze op de bakplaat met bakpapier. De balletjes worden niet veel groter
tijdens het bakken, dus veel tussenruimte is niet nodig
(een beetje is wenselijk).

Op de bakplaat
Bak de kruidnoten ongeveer 20-25 minuten in de voorverwarmde oven en laat ze afkoelen op een rooster. Bewaar in een luchtdichte verpakking (ongeveer 3 dagen
houdbaar) of vries ze in!
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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

Af en toe krijg ik een ideetje, waarover ik met jou wil babbelen.
Deze keer gaat het over meehelpen in de keuken.
Gebeurt het bij jou ook wel eens dat de kleinkinderen komen logeren en mogen helpen bij het koken?
Hier is dat vaak zo. Dat ziet er zo leuk uit, dat ik dat ook wel
eens zou willen.
Zie je het al voor je Babs… wij met onze neuzen heel dicht in de
buurt van allerlei lekkers waar we dan ook nog eens ààn mogen
komen.
Mijn vrouwtje heeft altijd een extra schort, wat omgeknoopt
wordt bij een van de kleinkinderen.
Dat schort past ons ook Babs! Dat weet ik zeker.
Helpen kunnen wij als de beste! Vooral wanneer wij dat willen
en al helemaal als het om eten gaat.
Eigenlijk zijn wij voor onze vrouwtjes nog gemakkelijker dan de
kinderen. Wij hoeven niet in een kinderstoel te zitten omdat we
nog zo klein zijn. Of op een opstapje te staan omdat we nog net
niet groot genoeg zijn om boven het aanrecht uit te steken. Wij
kunnen overal bij. Het vrouwtje hoeft er niet voor te zorgen
dat wij niet kunnen vallen… Als ik heel eerlijk ben hebben wij
het vrouwtje niet eens nodig, omdat wij alles toch zelf kunnen
doen.
Het vrouwtje krijgt een keer vrijaf en wij gaan koken.
Wel zullen we een maaltijd
zonder vlees moeten bedenken.
Diep in mijn binnenste weet ik
dat een lekker stukje vlees niet
op het bord zal verschijnen.
Waarschijnlijk niet eens in de
pan… Voordat het zover is,
hebben wij dat al opgegeten.
Dus een maaltijd met aardappelen, groente en geraspte
kaas? Lijkt je dat wat?
Ik denk aan een lekker stampotje van andijvie. Als het
vrouwtje en het baasje toch
liever spekjes erbij willen,
moet het vrouwtje even van
haar stoel komen om die spekjes te bakken. Ik sta niet voor
onszelf in wanneer wij dat
moeten doen.
Gereedschap uit de keuken hebben wij niet nodig.
Wij doen het met dat waarmee wij van nature zijn uitgerust.
Aardappelen… daarvan schrapen we met onze tanden de schil
af. Wij hebben daarvoor prima knaagtanden. Daarna plonzen
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(vervolg)

we die aardappelen gewoon in de pan, die het vrouwtje voor ons heeft klaar gezet. Zij zal de
pan ook op het vuur moeten zetten. (Dat dan weer wel).
De andijvie happen we gewoon in stukken en laten we vanuit onze bek zo in een vergiet vallen.
Wassen hoeft niet… onze tongen maken dat al schoon. Als wij aan ons zelf iets te wassen hebben doen we dat toch ook met onze tong, dus… Het leukste voor ons komt toch als we alles door
elkaar moeten stampen.
Wat denk je Babs. Lekker met je poten de stampot af maken.
Nu moeten we ervoor zorgen dat er veel van dat heerlijks blijft plakken. Als dat
gelukt is, gaat het gebeuren… Er wordt wel eens gezegd: “het is zo lekker, daar
kun je de vingers bij aflikken.”
Wij ook. Maar wij doen dat met onze poten.
Stel je eens voor Babs, het water loopt al door mijn bek. Bij jou ook?
Het wordt weer tijd om eens te dromen over mijn ideetje.
Heel veel likjes, Boebie.
Lieve Boebie,
Wat heb jij toch goede ideeën zeg! Ik zie het inderdaad al helemaal gebeuren, wij met z’n
twee gezellig kokkerellen. Dat lijkt me geweldig. Maar Boebie, weet je wat ik ook wel eens
zou willen doen? Wat mij leuk lijkt, is dat het
vrouwtje de tafel dekt, en dat wij twee dan aan tafel mogen zitten en dan heel chic eten (op onze
manier dan, grinnik) Je weet wel, met een lepel in
je poot en dan heel luidruchtig en
deftig slurpen. Als ik mijn ogen dicht
doe, zie en ruik ik al het lekkers al. Er
ligt al een hele plas mondwater voor
mij op de grond, alleen bij de gedachten al. Lieve Boebie, het wordt tijd voor een schoonheidsslaapje,
Dus kruip ik in de grote mand. Je kunt vast en zeker wel waar ik over ga
dromen.
Precies!
Heel veel likjes, Babs
Ha lieve Babs,
Jij bent me er eentje! Eerst samen een lekker potje koken en dan ook nog eens met z’n tweetjes
aan tafel schuiven om heel chic een hondendiner te verorberen.
Heb je er al over nagedacht wat we gaan bestellen om samen op te peuzelen.
En... waar gaan we dat doen? Bestaat er een restaurant
waar honden op een stoel mogen gaan zitten om iets lekkers te mogen eten?
Het lijkt me geweldig! Een mooi gedekte tafel met èchte
borden en bestek.
Niet uit die dagelijks rammelende bak om je brokken naar
binnen werken. Voor ons allebei ligt er een deftig wit ser-
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vet naast ons bord. Dat leggen we keurig over onze poten. Als
er per ongeluk toch een beetje geknoeid wordt, kan het servet
dat wel opvangen.
Weet jij al wat je het liefst zou willen uitkiezen van het menu?
Het lijkt me heerlijk om te beginnen met een soepje. Van het
bot, dat wij gewoonlijk krijgen om er lekker aan te knagen, is
nu een smakelijke bouillon getrokken. Voor mij mag daar flink
wat groente, in de vorm van gras in meegekookt worden. Af en
toe heb ik behoefte aan gras. Het maakt die soep al vast heel bijzonder.
Als hoofdgerecht wil ik een spaghetti-schotel
met een goede saus kiezen. Soms krijg ik wel
eens een restje daarvan in mijn bak. Dat
smaakt geweldig!! Zeker weten dat we dan prima kunnen slurpen.
Nu ik er aan denk, kan ik bijna niet wachten
tot het zover is.
Als nagerecht weet ik ook al wat ik heel graag
wil eten.
IJs Babs. Niet een heel klein beetje van een bijna afgekloven stokje… Nee… een heel schaaltje
vol. Daar mag ik ook nog graag een lekkere
klodder
slagroom op
zien.
Mmmm,
dat wordt smullen Babs!
Wat ik ook beslist zal doen… Niets op mijn bord of in mijn
schaaltje laten liggen. We blijven wel honden, ook al zijn we
heel erg deftige Airedales. Ik lik alles schoon. Tot de laatste
druppel soep... het laatste spaghetti-sliertje
met aanhangende saus… en het laatste streepje ijs.
Ik ben zelfs bereid om het tafelkleed en de vloer af te likken,
als daar bij toeval iets op terecht is gekomen. Het zou zonde
zijn om niet alles te nemen wat je krijgt voorgeschoteld.
Jij helpt mee met schoonlikken hè Babs.
En… Als wij weer vertrokken zijn, ziet niemand dat wij
daar toch heel misschien de boel een beetje op stelten hebben
gezet.
Laat dat maar aan Babs en Boebie over.
Je begrijpt dat ik nu op het kleed ga liggen en in mijn droom vast een voorproefje neem.
Heel veel likjes Boebie.

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 10, nr. 12

Pagina 12

12 tips voor een hondvriendelijke tuin; tips nr. 3 en 4.
Bron: Gardeners World

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

Tip 4.
Bescherm uw planten en gazon. Honden zijn kanjers in
het verruïneren van uw planten en uw gazon. Het is dus
zinvol om uw planten en uw gazon als dat mogelijk is te
begrenzen, en een gebied te creëren om te spelen of te
graven, met behulp van zand of schors. Om te voorkomen dat uw hond toch aan uw planten komt of het idee
krijgt om uw gazon alsnog een ploegbeurt te geven, kun
u paden maken waar uw hond over kan lopen.

Tip 3.
Veel tuinplanten zijn potentieel giftig voor honden. Zoals bijvoorbeeld monnikskap, boterbloem, narcis,

Of maak duidelijk afgebakende grenzen, zoals een
Laag groeiende haag.

Verhoogde bedden zijn ook een goede optie.

daphne, ridderspoor, vingerhoedskruid, hortensia, eik,
tomaat, blauwe regen en taxus. Mocht u verontrustende
symptomen bij uw hond opmerken en u vermoedt dat
uw hond van een giftige plant heeft gegeten, aarzel niet,
maar ga onmiddellijk met uw huisdier naar de dierenarts.
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Kiekjes uit de oude doos.

Maria Schell (Wenen, 15 januari 1926 - Preitenegg, 26 april 2005) was
een Oostenrijks actrice.

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.
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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 vraag van
Sjors

Hallo Babs ,

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 ben een redelijk jonge Airedale en ik heet Sjors,
Ik ben nog niet lang bij deze baasjes maar ik heb het wel goed naar mijn zin!
Volgens mijn baas heb ik een enorme afwijking en dat is blaffen!!
Ik blaf voor niets, voor iets, voor het eten, na het eten, als ik wat hoor, als ik
niets hoor, als ik wordt uitgelaten, als ik niet wordt uitgelaten, omdat ik blaffen leuk vind, omdat ik blaffen niet leuk vind, om mijn baasjes te plezieren,
om ze niet te plezieren, als mijn maatje Floris blaft, of niet blaft, als de buurvrouw of anderen thuiskomen, of niet thuiskomen, als we gaan fietsen, of niet
gaan fietsen.
IK BLAF ALTIJD !!!!!!
Mijn baasjes worden er gek van help ze en help mij om minder te blaffen!!!
Vriendelijke groetjes van ,
Sjors
van Janny en Cees
Lieve Sjors,
Wat ben jij een druk baasje zeg! De hele dag blaffen. Ik
begrijp het wel hoor, je hebt een prachtige stem en wilt natuurlijk dat iedereen van jouw serene stemgeluid kan genieten. En genieten kun je, zeker van jouw geweldige uithalen, als ik daar alleen maar aan denk, krijg ik al kippenvel. Maar Sjors, ik moet je iets vertellen, onze arme
baasjes hebben allemaal dezelfde afwijking, ze hebben
namelijk een absolute wansmaak als het om ons stemgeluid gaat. Wat wij prachtig vinden, vinden zij irritant,
zielig, maar waar. Dus Sjors, als je
weer een onbedwingbare aandrang
krijgt om Janny en Cees een liefdesserenade te brengen, doe het dan
een beetje zachtjes. Je moet het natuurlijk wel blijven doen, als ze het
maar vaak genoeg horen, gaan ze
het misschien wel mooi vinden, oefening baart kunst. Laat je me weten
of je Janny en Cees zover krijgt dat
ze jouw gezang gaan waarderen?
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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Waarom eten honden gras? Theorie - praktijk
Door: Mieke van der Pal.

De Theorie.

De praktijk.

Uw hond is een afstammeling van de machtige wolf, een
nobele jager en een verstokte vleeseter. U voedt hem
maaltijden van de best mogelijke kwaliteit, dus waarom
dringt hij zo aan op het eten van gras?
Hoewel niemand er helemaal zeker van is waarom honden gras eten, zijn deskundigen op het gebied van gedrag
van huisdieren er zeker van dat het normaal gedrag is en
zeker niet iets is om je zorgen over te maken.

Onze Guust kon ook minutenlang grazen, braken doet
hij nooit. Kennelijk vindt hij het dus of lekker, of heeft
hij het nodig. Er zijn ook wel keren dat hij gras eet omdat er van binnen iets dwars zit, maar meestal is daarvan
geen sprake.
We hebben geëxperimenteerd met het
toevoegen van gekookte andijvie aan
zijn vers vleesmaaltijd, zonder positief
effect. Ook geprobeerd, Puur Maag,
dat leek de eerste
dagen wel te helpen, maar daarna
herviel hij weer in
zijn oude gedrag.
Daarna begonnen met 1 tabletje Norit toe te voegen aan
zijn eten. Blijkt voor hem dè oplossing. Hij eet af en toe
nog wel gras, maar veel minder dan tevoren en ook niet
meer dagelijks meerdere keren.
Ons logeerhondje, dat ook heel veel gras eet, ook na het
toevoegen van Puur Maag aan de maaltijd, geef ik tegenwoordig als ze bij ons is, ook dagelijks 1 tabletje. Ze voelt
zich er kennelijk veel beter door, want gras eten doet ze
nauwelijks meer. Ze is het type dat met haar 13,5 jaar
‘s ochtends om 6.00 uur naar buiten moet alleen om gras
te eten. Na het gebruik van Norit was dit probleem opgelost.

Grazen
Er is een belangrijk onderscheid tussen twee vormen van
het eten van gras. De eerste vorm is eenvoudig grazen
waarbij uw hond gelukzalig op het gras kauwt. Deze
vorm heeft geen schadelijke gevolgen.
Sommige dierenartsen zijn in de veronderstelling dat
honden gras eten om zo iets aan hun voedingstekort te
doen, maar zelfs honden met een uitgebalanceerd dieet
zullen gras eten. Het is mogelijk dat ze gewoon van de
smaak houden. Het is als salade voor hen. Dus ook al
voedt u uw hond goed, hij kan nog steeds gek zijn op
stukjes gras.
Instinctief gedrag
De andere vorm van het eten van gras is wanneer uw
hond wat gras eet en dit vervolgens weer uitspuwt. Men
denkt dat deze doelbewuste en instinctieve poging van
braken plaatsvindt wanneer ze merken dat ze iets hebben
ingeslikt dat ze ziek laat voelen.
Honden die eten om zo te kunnen overgeven slikken het
gras zo snel mogelijk door, ze kauwen er zelfs nauwelijks
op. Men gelooft dat de lange ongekauwde stukken gras
hun keel prikkelt om zo de braakreactie op te wekken.
Als uw hond gras eet, daarna braakt en het lijkt goed te
gaan, dan is hij waarschijnlijk af van hetgeen dat hem
dwars zat. Als hij blijft kokhalzen en niet in staat is om
over te geven, of gras blijft eten om zo te kunnen braken,
dan moet u hem meenemen naar de dierenarts.
Veilig om te eten?
Zorg ervoor dat u, met al dit graseetgedrag, zorgvuldig in
de gaten houdt welk soort gras uw hond aan het consumeren is. Laat hem niet iets eten dat behandeld is met
bestrijdingsmiddelen of kunstmest. De meeste verzorgingsproducten voor het gazon zullen aangeven of ze al
dan niet veilig zijn voor huisdieren.
(bron: www.Hillspet.be)

Norit is geactiveerde kool, totaal ongevaarlijk en een natuurproduct. Het
wordt verkocht in capsules en tabletjes. Voor de hond zijn de tabletjes het
meest aangewezen. Gewoon in het
eten, verdwijnt vanzelf.
Norit wordt in vloeibare vorm ook
gebruikt in vijvers en aquaria om kleur
- en gifstoffen te verwijderen.
Norit is een (geneesmiddel en als zodanig geregistreerd) product van Cabot Norit Nederland B.V. te Amersfoort.
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Hondeneigenaren opgelet: uw hond herinnert zich ditjes en datjes
Bron: De Volkskrant

Door: Maarten Keulemans 23 november 2016
Weer is het verschil tussen hond en mens een beetje kleiner geworden. Honden herinneren zich 'zomaar' de ditjes
en datjes die ze hebben meegemaakt. Hongaarse onderzoekers hebben daar althans sterke aanwijzingen voor
gevonden.

Het is 5 uur,
hij komt zo
weer thuis.

spelletje: een handeling nabootsen bij het horen van het
commando 'doe!' Daarna leerden de honden iets anders:
gaan liggen nadat de trainer een handeling uitvoert. Toen
de honden dat spelletje onder de knie hadden en telkens
gingen liggen als de trainer een handeling had uitgevoerd,
kregen de honden onverwacht alsnog het commando
'doe!' te horen. De dieren gingen vervolgens de handeling
van de trainer nadoen. Kennelijk hadden ze, ook zonder
er speciaal op te letten, onthouden wat de trainer deed.
Zelfs een uur na het spel bleken de viervoeters ongeveer
een op de drie keer in staat na te doen wat ze de trainer
een uur eerder hadden zien doen.

Zelfbewustheid
Een interessant resultaat, dat licht werpt op de aloude
vraag hoe zelfbewust dieren zijn, reageert in Leiden neuropsycholoog Mariska Kret. Die discussie gaat al terug
tot de vraag van filosoof Thomas Nagel uit 1974 hoe het
zou zijn om een vleermuis te zijn, zegt ze. 'Niemand die
dat ooit zal weten, behalve de vleermuis zelf. Het beste
dat we kunnen doen is de processen benaderen. En dat
doen de onderzoekers erg goed.'
Wél had Kret het verstandig gevonden als de Hongaren
dezelfde proef ook met mensen hadden gedaan, 'om echt
de vergelijking te kunnen trekken tussen soorten'.

Complexe gebeurtenissen
Hondeneigenaren opgelet: uw honden letten op en ze
herinneren zich alles.
Tot dusver gaan veel onderzoekers ervan uit aan dat
honden rondlopen in een soort permanent hier en nu,
zich maar half bewust van het verleden. Alleen als je ze
een trucje of gewoonte leert, wordt de opnameknop van
hun geheugen ingedrukt. Maar bewijs maar eens of dat
echt zo is: een hond vragen wat hij zich zoal van de dag
herinnert, is er uiteraard niet bij.

Episodisch geheugen
Met een vernuftig experiment brengen Claudia Fugazza
en collega's van de Eötvös Loránd Universiteit in Boedapest daarin nu verandering. Honden hebben wel degelijk
ook een zogeheten 'episodisch' geheugen voor dagelijkse
dingen, betogen ze in vakblad Current Biology. 'Dat is
weer een stap in het slechten van de kunstmatige barrières tussen niet-menselijke dieren en de mens', aldus Fugazza in een toelichting.
Fugazza en haar team trainden zeventien honden in een

Zelf schrijft Fugazza dat de studie voor het eerst bewijst
dat dieren zich zonder training complexe gebeurtenissen
herinneren. De hond moet immers 'een mentale representatie van de actie' vormen die een tijdje in zijn kop
blijft hangen. In een persverklaring zeggen de wetenschappers het losser: 'Hondeneigenaren opgelet: uw honden

letten op en ze herinneren zich alles.'
Kret vraagt zich al meteen af of honden zich bijvoorbeeld sociale gebeurtenissen beter herinneren. Van de
mens is bekend dat bepaalde zaken, zoals emotionele en
sociale gebeurtenissen, beter in het geheugen blijven
plakken dan andere. Kret: 'Genoeg inspiratie voor volgende experimenten, lijkt me.'
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EEN ENGE STORM BUITEN, MAAR EEN
HEERLIJKE BINNEN (een nieuw waargebeurd verhaal van
Beau uit België)
Door: Marc Weyts.

Hallo lieve ATVN-ertjes !
Wat gaat de tijd toch vlug ! De laatste maand van het jaar
staat alweer voor de deur en ik heb hier al in huis kunnen
opvangen dat het weer supergezellig gaat worden !
Ik moet jullie zeggen dat mijn baasjes en ik het nu al reuze naar ons zin hebben gehad en dat de afgelopen maand
tevens ook heel stormachtig is verlopen.
Stormachtig zowel buiten als binnen ! Ik zal een poging
doen jullie alles te vertellen en hoop niks te vergeten,
want er is weer zoveel gebeurd !
Zo maakten we hier laatst een heel stormachtig weekend
mee en als ik van iets niet hou, dan is het dat wel. De
wind, helemaal niet mijn vriendje, was zo krachtig dat je
moeite had om vooruit te geraken. We zijn zoveel mogelijk binnen gebleven, maar ook dat is niet niks hoor. Wij
wonen namelijk op de tiende verdieping en hoe hoger je
gaat hoe meer wind je opvangt en dat vind ik nu helemaal niet leuk ! Natuurlijk kon ik niet de hele dag mijn
plasjes ophouden en moest ik nu eenmaal wel naar buiten. Ik was nog niet tot bij het grasperk of ik liet mijn
plasje al in de goot lopen. Ik probeer dan echt wel de
leiding over te nemen, al is dat niet makkelijk, want ik wil
mijn baasje dan zo vlug mogelijk terug richting inkomdeur sturen opdat ik snel weer veilig binnen zou zijn.
De dag nadien was die enge vervelende wind gelukkig
wat gaan liggen en heb ik samen met mijn baasjes hier en
daar wat de schade opgenomen. Overal waren er vooral
takken afgewaaid en soms waren die zo zwaar dat mijn

baasjes deze met hun twee moesten verleggen zodat we
onze wandeling verder konden zetten. Gelukkig hebben
wij zelf geen schade geleden en staat mijn nestje nog
steeds op dezelfde plaats en kan ik terug in alle rust, weliswaar met één oog toe, terug mijn dutje doen en dit zonder die akelige geluiden van die enge wind die tegen het
raam buldert !
Stormachtig was het ook de laatste tijd hier binnenshuis.
Neen neen, wees gerust … het is niet wat jullie misschien
denken, maar wellicht kunnen jullie zich nog herinneren
dat ik mijn vorig verhaaltje afsloot met twee verjaardagen
die er toen nog aan kwamen.
Ondertussen is ook dit alweer verleden tijd. Of één van
mijn baasjes die … kaarsjes mocht uitblazen, wat wijzer
is geworden … nou dat weet ik niet hoor ;-) , maar feit is
wel dat ik nu reeds drie jaar ben geworden en wees nu
eens eerlijk lieve ATVN-ertjes … nu ik groot ben geworden is mijn woordenschat er toch echt wel op vooruitgegaan ! Vinden jullie ook niet ?!
Het waren twee schitterende verjaardagen, maar ik vond
de mijne toch het leukst van al. Ik wist niet wat ik zag
toen één van mijn baasjes naar mij toe kwam en een heel
bord met zoveel lekkers vlak voor mij neer zette. Uiteraard begreep ik wel dat dit voor mijn verjaardag was en
ik niet elke dag hierop moest rekenen, maar toch … ik
vond het zo raar en geloof het of niet, al stond dit nu
allemaal voor mijn neus, ik durfde er niet onmiddellijk
aan te beginnen ! Ik dacht bij mezelf ‘Is dit allemaal nu
voor mij ?’ en ‘Moet ik nu niet op één of ander stom
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Beau (vervolg)
bevel van mijn baasjes wachten vooraleer ik er mag aankomen ?’ Bovendien gaf mijn baasje zomaar onmiddellijk
een teken dat ik eraan mocht beginnen en zonder dat ik
hiervoor dus iets moest doen ! Al stak ik uit mezelf reeds
één pootje in de lucht, zelfs dat was niet nodig ! Raar
vond ik dat, maar hoe meer ik van dat lekkere bord naar
binnen speelde, hoe duidelijker het wel werd dat dit natuurlijk omwille van mijn verjaardag was. Tja, een Airedale is niet achterlijk hoor ! Wij hebben wel heel snel alles door.

ge ring te mogen bewonderen en Hij hield hiervoor zijn
hand wel minutenlang op tafel en toen Hij zag hoe mijn
oogjes hierbij fonkelden net zoals die supermooie ring
van hem, vroeg Hij mij heel spontaan of ik dus zijn hulppietje wou zijn. Wat een ervaring lieve ATVN-ertjes !
Ik vond het wel zo verschrikkelijk jammer dat slechts één
van mijn baasjes deze unieke gebeurtenis had mogen

Ik vind het zo heerlijk dat mijn verjaardag valt naar het
eind toe van het jaar. Zo belanden wij hier van het ene
feestje in het andere !
Nu is het volop Sinterklaastijd en omdat ik eraan twijfel
of jullie me wel zouden geloven, heb ik ook een fotootje
van mij hierbij gevoegd. Nu ik al drie jaar ben geworden
mag ik van Sinterklaas namelijk één van zijn hulppietjes
zijn en is dat nu niet een hele eer !

meemaken, al kwam er toch volgens mij een wel heel
bekende geur vanonder al die kledij die Hij droeg. Lang
is Hij niet gebleven want Hij moest nog naar andere
kindjes en hondjes toe. Hij heeft het niet gezegd, maar
vanachter die bril en al dat haar, zag ik echt hem wel denken dat Hij mij toch de allerliefste Airedale vond van het
hele land !

Deze brave en naar men zegt ‘Heilige’ man kwam zomaar op een avond bij ons aanbellen. Eén van mijn baasjes riep opeens heel luid ‘Hoort wie klopt daar Beau ?’ en
toen hij de deur opende stond daar opeens die man helemaal in diezelfde felle kleuren als vorig jaar. Kleuren
waarbij mijn oogjes eigenlijk wel wat pijn doen, maar wat
ik natuurlijk niet laat merken. Al vind ik het eigenlijk
maar een rare figuur, is deze altijd wel heel vriendelijk en
vooral dus dit jaar, nu hij me vroeg om ook hulppietje te
zijn. Ook nu weer had hij zo’n opvallende hoed op, nam
deze af en plaatste die op tafel. Ik had de eer zijn prachti-

En zo komt er alweer ook een eind aan dit verhaaltje en
geef nu toe … er is deze maal toch wel heel veel gebeurd,
niet ?!
Nu het december wordt staat er natuurlijk mij ook weer
heel wat te wachten. Hopelijk wordt het op het eind van
deze maand net zo leuk als vorig jaar, maar dat vertel ik
jullie allemaal in mijn volgend verhaaltje !
Eerst nog wat genieten van deze heerlijke Sinterklaastijd
en misschien komt dit nieuwe hulppietje wel je schoentje
vullen ! Uitkijken maar !
Een lieve hulppietengroet van Beau uit België ! X
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Strandwandeling zaterdag 12 november
Het is koud maar droog als we op de parkeerplaats van
de Havannaclub aankomen. Al heel snel stroomt de parkeerplaats vol met ATVN-ers en hun Airedales.

Om twaalf uur is iedereen aanwezig en kunnen we gaan
wandelen.

De honden genieten zichtbaar.

En wat een luxe, we hebben het strand bijna voor ons
alleen
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Bij het maken van de groepsfoto was een groep ATVN-ers al doorgelopen, waardoor ze niet op de foto staan. De
ATVN-ers met pups en degenen die de korte route lopen keren nu terug naar de Havanaclub, de overige leden
wandelen nog door.

Snel naar binnen, waar het heerlijk warm is.
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Als iedereen een drankje heeft begint onze
wereldberoemde verloting.

De klok tikt onverminderd door en het wordt tijd om weer op huis aan te gaan. Fijn dat u er was, bedankt voor het
kopen van de lootjes, wij hopen dat u mooie prijzen gewonnen hebt.
Graag wil ik hierbij iedereen bedanken die meegeholpen heeft om van deze dag een bijzondere dag te maken, zonder
jullie hulp was dat niet gelukt.
Tenslotte spreek ik de wens uit om u allen weer te zien op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 22 januari 2017 te
Handel.
Tot dan!
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