Onze Airedale
Nieuwsbrief van het ATVN

Februari 2015
Jaargang 9, nr. 2
In deze Nieuwsbrief
Pag.

Voorjaarswandeling

1

Carnaval

2

Optische Illusies
Nieuwjaarsreceptie

3-5

Borre

6

Cacher

7/8

Zondag 12 april 2015 organiseert het ATVN
haar voorjaarswandeling
Op zondag 12 april gaan we wandelen in
Wijnandsrade, gelegen in het mooie ZuidLimburg.
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terugkomst in het Gemeente huis staat Piet
u al op te wachten met een drankje en een
lekker broodje. Dit alles wordt u aangeboden door het ATVN.
Om elf uur gaan we wandelen. Truus en
Tonny hebben een schitterende wandeling

Als iedereen uitgesmuld is begint onze wereldberoemde verloting.
Het winkeltje van Anique is ook aanwezig.
Ook voor deze wandeling vragen we u om
u van tevoren aan te melden, per mail
atvn@home.nl of per telefoon: 0475
552227 en daarbij te vermelden met hoeveel personen u komt, en even aan te geven welk broodje u wilt. U kunt kiezen uit:
een broodje kroket, broodje frikadel of een
broodje gezond.

Airedale Lovers Cookbook 23

Wij kijken er naar uit, u
komt toch ook!

Om
te onthouden:
The
Airedale
lovers cook- 20
book
• Zondag 12 april
2015 voorjaars20
wandeling.

voor u uitgestippeld. Een wandeling met
holle wegen en mooie vergezichten. Voor
pups en mensen die niet zo ver willen wandelen is er een alternatieve wandeling. Bij
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Fijne carnaval!

Optische Illusies

Velen van u waren aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst. U bent blijkbaar de
kerstdagen goed doorgekomen, en hebt daarbij geen
last gehad van bovenstaande optische illusie.
In deze Nieuwsbrief is als
optische illusie een tekening
opgenomen van de befaamde Nederlandse kunstenaartekenaar Maurits Escher
(1898 - 1972). Escher is
wereldberoemd vanwege

zijn kunstige optische illusies.
Op de tekening hiernaast
klimmen en dalen de monniken in een continue
stroom op dezelfde trap.
Op en neer, eeuwen lang,
zonder ophouden.
Gezichtsbedrog? Natuurlijk!
Maar het blijft moeilijk om
te ontdekken waar de
‘fouten’ in de constructie
zitten.

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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Nieuwjaarsreceptie zondag 25 januari.
Als we zondagmorgen naar buiten kijken is het wit maar
droog. Snel de honden uitlaten en dan op naar Handel.
Het ziet er winters uit en ‘Weeronline’ heeft ons een droge dag beloofd.

Om elf uur gaan we wandelen.

Dat komt goed uit, want het is feest! Dit jaar is het vijf
jaar geleden dat het ATVN door de Raad van Beheer erkend werd als rasvereniging, en dat moet gevierd worden.
Daarom geven wij aan al onze activiteiten en extra feestelijk tintje. Als we bij ’t Hôfke aankomen staat het uitnodigende bord al buiten op ons te wachten, samen met een
hele rij emmers met vers water voor de honden.

Eerst lopen we de puppyroute langs de grote plas, het is
wel even oppassen als we over de houten vlonders moeten, die zijn spekglad. Als we de plas rond gewandeld
hebben, mogen de honden los, dat is dikke pret!

Binnengekomen, worden we door de dames van ’t Hôfke
hartelijk begroet.
Nadat we de auto uitgeladen hebben komen de eerste
ATVN-ers al binnen, en al snel zitten we allemaal gezellig
aan de koffie met cake.
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De mensen die de korte wandeling hebben gelopen gaan
weer terug naar ’t Hôfke, waar een lekker warm drankje
voor hen klaarstaat. Wij wandelen verder. Na een half uur
gelopen te hebben, komen we bij een verbouwde stal,
waar een verrassing op ons staat te wachten. Heerlijke
warme chocolade melk met slagroom en een heerlijk stuk
verse peperkoek.
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Vanuit het bos lopen we Handel weer in, terug naar ’t
Hôfke. Daar staat een heerlijk soepbuffet op ons te wachten.

Als de soep op is gaan Marga en Anique lootjes verkopen. We hebben omdat het feest is drie hoofdprijzen: een
Airedaletas, een wokset en een grote zak hondenbrokken.

Dan lopen we weer verder het bos in. Het is nog steeds
droog, en iedereen loopt te genieten.

De familie Droogendijk won de tas, de zak voer ging
naar de familie Schinzel en de wokset naar de familie
Geukens, hartelijk gefeliciteerd hiermee. Terwijl de baasjes van een lekker drankje genieten krijgen de honden een
hondensnack en een dentastick.
Bij het onvermijdelijke afscheid nemen, spreken we af om
elkaar op 12 april in Limburg weer te zien.
Tot dan!
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Borre
Boor Bonneke van der Bij

Hallo Airedalevrienden en –vriendinnetjes,
Zondag 25 januari is weer een feestdag geworden voor
ons en onze baasjes. Al vroeg heb ik in de gaten dat er
iets bijzonders gaat gebeuren. De klep van de auto gaat
open om de kratjes voor de boodschappen er uit te halen.
Dat betekent meestal dat er ruimte gemaakt wordt voor
mij. We gaan met z’n drieën ergens naar toe! Ik zie dat
ook mijn drinkbak, een fles water, mijn riem en de laarzen van de baas in de auto gezet worden. Nu weet ik het
zeker. Dit wordt een leuke dag vandaag!
Als ik mijn deken ruik, draai ik me een paar keer rond en
ga er maar eens goed voor liggen. De klep gaat dicht, de
baasjes stappen in en we vertrekken.
Ik weet nog steeds niet waar we naar toe gaan, dat is nog
een verrassing. Wel hoor ik dat die juffrouw weer gaat
praten om te vertellen hoe de baas moet rijden. Bij korte
tochtjes hoor ik die juffrouw nooit. Dat wordt dus een
lange rit. Ik doe mijn ogen dicht om een tukje te maken
en merk vanzelf wel wanneer ik mag uitstappen.
Na een poos staat de auto stil. Ik kom overeind. Ik wil nu
toch erg graag weten waar we gestopt zijn. Als ik door het
raam naar buiten kijk, zie ik het meteen. Hier ben ik al
eens eerder geweest. Als de baas de klep van de auto omhoog doet, ruik ik het ook! Dit is een bekende lucht! Ik
ruik mijn vriendjes en vriendinnetjes. Joepie! Ik ben benieuwd wie er allemaal zullen zijn. Babs niet. Dat weet ik
al. Jammer. Zij blijft met haar zusjes thuis. Ze heeft een
logeetje. Zij zijn al met z’n vijven en kunnen er met elkaar
ook een fijne dag van maken.
Binnen ruik ik ze al. De geurtjes van mijn vriendjes en
vriendinnetjes herken ik direct. Leuk dat jullie er allemaal
weer zijn! We besnuffelen elkaar en draaien om elkaar
heen, voordat we rustig naast de
stoelen van onze baasjes en vrouwtjes op de grond gaan liggen. De
koffie wordt op tafel gezet. Als die
is opgedronken, gaan we een wandeling maken. Ik weet nog van de
vorige keer hoe superleuk dat is
geweest. Ik kan bijna niet wachten.

dan niet inhouden en ren van links naar rechts om geen
enkele boom te missen. Mijn baas weet dat. Hij weet ook
dat ik heel sterk ben. Zo sterk, dat ik de baas wel eens
omver zou kunnen trekken nu het zo glibberig is buiten.
Als wij de andere honden niet meer kunnen zien, gaat de
baas met mij terug naar ’t Hôfke.
Buiten staan wel 5 of 6 emmers water.
Meestal drink ik uit mijn eigen bak,
maar vandaag wil ik wel eens proeven
hoe het water in de emmers smaakt.
Welke emmer zal ik kiezen? Dat is
moeilijk! Ik ga eerst maar eens een slokje nemen uit iedere emmer, wie weet is
er één met het aller-lekkerste water. Als
ik alle emmers heb gehad, kies ik de
middelste. Voor vandaag is dat voor mij de emmer met
het heerlijkste water. Als ik klaar ben met drinken, gaan
de baas en ik naar binnen. Daar is het vrouwtje weer. Ik
ga nu een poosje bij haar zitten. Zij is blij dat ik terug
ben. Ik weet dat, omdat ze mij dan bij mijn kop pakt om
mij eens lekker achter mijn oren te kroelen. Mmm, dat is
zo fijn!
Als de wandeling voor iedereen voorbij is, komen al mijn
vriendjes en vriendinnetjes weer terug met hun baasjes.
Gezellig hoor, zo’n grote Airedale-familie. De baasjes en
de vrouwtjes gaan iets drinken en wij krijgen van Sonja
allemaal een kauwstaaf. Dat is me toch lekker. Daar lust
ik er wel meer van! Sonja heeft dat goed begrepen, want
ik geloof toch echt dat ik nog zo’n staaf heb gekregen.
Na de beroemde ATVN loterij, waarbij mijn baasjes deze
keer helemaal niets hebben gewonnen, maar wij wel van
een lieve mevrouw uit Gemert één van haar prijzen hebben gekregen, (dank u wel! Ik heb heerlijk gesmikkeld
van “Renske”), was het voor veel baasjes en hun honden
tijd om naar huis te gaan. Ik ben weer op mijn dekentje
gekropen en heb onderweg gedroomd over deze fijne
dag.
Tot een volgende keer, dan zien wij elkaar weer.
Likjes van Borre.

Eenmaal buiten kan het wandelfeest
beginnen. Een hele lange rij Airedale terriërs met hun baasjes.
We lopen een stuk over de weg
voordat we met elkaar het bos in
gaan. Mijn baas blijft op de weg
lopen. Er ligt nog wat sneeuw en
dat is glad. Als ik bomen zie, wil ik
aan elke boom ruiken. Ik kan me
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Cacher
Door Engel Geukens

Was ik toch in de vorige nieuwsbrief vergeten te vertellen, dat ik schoolvakantie heb, want we hebben een
maandje winterstop. Maar dat betekent niet dat ik al die
weken vrij was, want het baasje heeft extra geoefend met
mij in het bos. Hij wilde anderen laten zien, dat ik toch
wel goed ben met allerlei dingen te leren en goed te
doen. De enige spelbreker was soms het winterweer.
Ja, ik heb inderdaad met de kerst nieuwe speeltjes gekregen. Een grote bal en een of ander bijtding, die ik binnen de kortste tijd al gedeeltelijk kapot had gebeten. Het
baasje vraagt zich steeds vaker af welke speeltjes nu wel
goed voor me zijn in de zin dat ze niet snel kapot gaan.
Het baasje vertelde me dat de prijs niet bepalend is voor
de kwaliteit.
De kerstdagen waren wel leuk, want ik heb met de hele
familie kunnen spelen en ik kreeg zo nu en dan ook extra wat eten toegestopt. Ik moet het wel iedere keer uit
mijn etensbak halen, maar ik hoor gauw genoeg of er
iets in wordt gelegd, want ondanks dat ik een andere en
veel grotere etensbak nu heb, is het en blijft het nog
steeds een rammelbak.

leen maar nieuwsgierig wat er na middernacht allemaal
gebeurde in de lucht met veel kleuren en knallen. De volgende dag was het heel erg rustig en dan snap ik mensen
niet, waarom ze speciaal dat moment vieren, terwijl er
elke dag wel wat te vieren valt, want dat is lekker mijn
conclusie in mijn korte leven.
Elke dag is er wel iemand die mij leuk vind, een hondje
waarmee ik kan spelen, een takje waarop ik kan knabbelen, de kleinkindjes waarmee ik kan spelen. Teveel om op
te noemen, dus in het kort is er wel elke dag iets waar je
blij om kan zijn.
Soms is er wat minder te beleven, maar dan lok ik het
baasje wel uit om met mij te spelen.
Soms wil ik met dingen spelen die niet zo goed voor me
zijn, zoals laatst een plat geslagen blikje. Die had ik in
mijn bek en dat ding wilde niet meer los. Gelukkig had
het baasje dit in de gaten en met veel moeite en dramatiek
kon het baasje dat ding uit mijn bek krijgen.

Na de kerst is het begonnen te sneeuwen bij ons. Ja,
daar keek ik wel vreemd van op, want het smaakte naar
water. Het baasje had het in het begin niet zo door,
maar ik heb er heerlijk van gesmuld. Het baasje speelde
er wel op tijd op in door me dan extra uit te laten.
Ik kreeg ook wel natte pootjes en daar hou ik niet echt
van, dus zo gauw als er op bepaalde plekken geen
sneeuw meer lang, ging ik daar wel lopen.
Na de kerst hebben we natuurlijk ook oud en
Nieuwjaar gevierd. Dat vond
ik eigenlijk best
wel leuk met al
dat vuurwerk.
Het baasje vertelde me dat
sommige hondjes dat helemaal
niet leuk vinden
en bang worden.
Nou daar heb ik
helemaal geen
last van, want ik
ben Cacher. Een
onverschrokken Airedale. Ik was op zeker moment al-

Het baasje is jarig geweest. Dat was wel een feest, maar ik
mocht niet mee uit eten, want in dat restaurant houden ze
denk ik niet zo van hondjes, anders had ik vast en zeker
wel mee gemogen.
Ja, natuurlijk zijn we ook de naar de nieuwjaarsbijeenkomst geweest. Daar zijn heel veel foto’s gemaakt. Het
baasje zei me dat er op Facebook heel veel foto’s gepubliceerd zijn. Dus daarom maar voor deze nieuwsbrief een
paar foto’s van deze bijeenkomst. Weet je met wie ik hier
speel? Met Casper, mijn broertje. We lijken hier wel een
duo.
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Cacher (vervolg)

Dat was lekker ravotten met de andere Airedales daar bij
dat meertje. En we hebben natuurlijk de lange wandeling
gemaakt, waarbij ik zo nu en dan los mocht. Op zeker
moment was het baasje mij kwijt en toen heb ik even
laten zien, dat ik zo nu en dan toch wel kan luisteren,
want toen het baasje mij riep, ben ik onmiddellijk naar
hem toegehold. Een paar minuten later riep het baasje
mij weer, maar toen heb ik het baasje gefopt, want toen
was ik ineens bij het vrouwtje.
En Sonja bedankt voor de lekkere snoepjes. Ik had het
lekker wel in de gaten waar je ze verstopt had. Natuurlijk
heb ik ook met mijn ander broertje en zusje gespeeld.
Die waren er gelukkig ook. Ja, het is net een reünie als
we weer bij elkaar zijn.

Nou dacht ik dat ik nog veel groter zou worden, maar als
ik dat bekijk in het bijzijn van mijn soortgenoten dan ben
ik al best groot. Het baasje had gedacht dat ik nog wat
groter zou worden, maar ik denk dat hij pech heeft.
Ik weeg nu al 22,8 kg, dus er komen nog wel een paar
kilo bij, maar veel groter zal ik niet worden. Het vrouwtje
vind dat prima.
Nou beste vriendjes en vriendinnetjes ik heb het baasje
weer genoeg laten schrijven. Zo meteen moet ik weer
gaan oefenen. Dat is nu weer actueel. Ik moet dan de bal
pakken en naar het baasje brengen. Maar weet je ik wil
dat balletje niet altijd even vlot loslaten, dus is het baasje
dat met mij aan het oefenen. Deze week al elke dag, maar
ja je moet er wat voor over hebben om hondensnoepjes
te verdienen.
Nou, tot de volgende keer als ik weer wat nieuws te vertellen heb.
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Schuif aan bij Babs en Borre
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Lieve Babs,
Wat hier nu toch weer allemaal gebeurt! Ik ben benieuwd of dat
bij jou ook zo gaat en dan vooral in de winter.
Eerst moet ik je iets daarover vooraf vertellen.
In de voorraadruimte staat een heel grote emmer met daarin
mijn hondenvoer. Die emmer wordt stijf dicht gedaan met een
deksel.

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

Als het voer bijna op is, wordt door één van de baasjes een nieuwe zak brokken gekocht. Het restje uit de emmer gaat in een
klein bakje en de grote nieuwe zak met voer wordt geleegd in
die grote emmer. Nu komt het Babs. Als de emmer tot de rand
toe vol is mag ik van het baasje een paar hapjes nemen van het
nieuwe voer om te proeven. Dat is feest Babs! Eten uit de volle
emmer. Je berijpt dat ik daarvan veel hapjes lust. Na een paar
proefjes duwt het baasje mij opzij en zegt: “kom Borre, zo is het
genoeg.” Genoeg! Natuurlijk niet! Ik lust daarvan heel veel
meer. Het deksel gaat er stevig op. Ik kan er niet meer bij. Het
gaat er pas weer af als mijn etensbak gevuld wordt met de
heerlijke brokjes uit de emmer.

Nu komt mijn echte verhaal aan jou, Babs.
In die zelfde ruimte staat nog een emmer met een deksel erop.
Die emmer is veel kleiner dan die voor mijn voer. Dat wel natuurlijk!
In dat emmertje zit ook voer. Niet voor mij maar voor de vogels buiten. Ik ben daar vandaag pas achter gekomen.
Het baasje heeft dat emmertje op de tafel in de keuken gezet en
het deksel eraf gehaald. Ik heb meteen kunnen ruiken dat daarin iets heel lekkers zit. Mmm, eten! Dan wil ik vooraan staan
om er voor te zorgen dat ik niet vergeten word.
Het emmertje zit vol gevulde netjes.
Het lijken wel speelballetjes. De baas
legt heel veel van die balletjes uit de
emmer op tafel. Zou dat allemaal voor
mij zijn om te proeven? Ik houd mijn
kop al schuin boven tafel om zo’n heerlijk balletje in mijn bek te laten verdwijnen. Je begrijpt het al Babs, dat is
niet gelukt. Het is niet de bedoeling dat
ik daarvan ook maar iets mag proeven. De baas heeft mij direct weggestuurd. “Vooruit Borre, achter de
balk.” “Achter de balk” betekent dat ik
achter de balk tussen de keuken en de
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(vervolg)

kamer moet gaan liggen. Als het baasje dat zegt, is het menens. Dan kan ik maar beter daar blijven liggen en op een afstand in de gaten houden wat er gaat gebeuren.
De baas heeft iets op tafel gezet waarin “plastic dingetjes” zitten. Hij gebruikt die om al die balletjes aan elkaar te rijgen. Leuk Babs, de baas gaat een eetslinger voor mij maken. Dat is lekker om
mee te spelen!
Als de slinger klaar is, roept de baas mij om mee naar buiten te gaan. “Joepie! Nu gaat het gebeuren!” Ik ben al heel keurig gaan zitten om de slinger van de baas te krijgen en ermee te gaan spelen en om op te eten natuurlijk. Je weet hoe je dan zit hè Babs. Helemaal strak met je kop omhoog.
Wat er dan gebeurt! Het is verschrikkelijk Babs! De baas geeft
de slinger niet aan mij, maar hij
hangt al dat lekkers aan een ijzeren staaf van het zonnescherm. Dat is veel te hoog!
Daar kan ik niet bij! Het baasje
zegt doodleuk: “daar kunnen de
vogels lekker van snoepen.” Die
slinger is dus niet voor mij. Die
slinger is voor de vogels! Hoe
kan dat nu! Het baasje is in de
war! Wie gaat er met het baasje
wandelen? Wie mag door het
baasje geaaid worden? Met wie mag het baasje spelen? Dat ben ik dus! Borre! Niet die vogels.
Wat vind jij, Babs? Lig ik keurig achter de balk te wachten. Luister ik heel goed naar de baas.
Dan is al dat lekkers niet voor mij, maar voor de vogels!
Je begrijpt dat ik daarvan niet zo vrolijk word.
Eenmaal weer binnen grijp ik meteen de theedoek van de verwarming. Ik weet dat dit niet mag.
Ik moet toch even laten weten dat ik het helemaal niet eens ben met de baas. Dat hij even met
mij moet spelen en mij minstens een hondenkoekje moet geven om het weer goed te maken.
Gelukkig heeft de baas dat goed begrepen. Baasjes! Je kunt niet zonder, maar soms…
Tot de volgende keer Babs.
Heel veel likjes van Borre.
Lieve Borre,
Wat hebben we toch vreemde baasjes, vind je ook niet Borre. Wij Airedales hebben uiteindelijk ook onze rechten, waarom snappen onze baasjes dat niet.
Zal ik je eens vertellen wat ik een keer gedaan heb? Het is wel al een aantal jaren geleden.
Mijn vrouwtje kreeg opeens een idee. Ze zei tegen het baasje “ik ga zelf mezenbollen maken,
dat is leuk om te doen en het is veel goedkoper dan wanneer je ze kant-en-klaar koopt”. Zo
gezegd zo gedaan. Ze had al vogelzaad en vet gekocht. Nadat ze het vet gesmolten had,
roerde ze het vogelzaad er doorheen, en liet het een beetje afkoelen. Daarna werd het vet
in vormpjes gegoten. Toen alles gestold was gingen de vormpjes eraf en werden de mezenbollen op een schaal gelegd en op de keukentafel neergezet.
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(Vervolg)

Het vrouwtje ging een uurtje in de tuin werken. Tja Borre,
wij Airedales zijn ,zoals iedereen weet, heel nieuwsgierig,
dus wilde ik weten wat het vrouwtje op de schaal gelegd
had. Een stoel stond niet helemaal onder de tafel, waardoor ik me met een beetje moeite op de stoel wurmen, om
daarna op de tafel te springen. Daar zag ik allemaal
zeer interessante bolletjes liggen. Ik heb er eerst eens aan
gesnuffeld, mmm dat rook niet gek, daarna heb ik gekeken of het vrouwtje mij niet kon zien, ze was aan de andere kant van de tuin, dus kon ik het erop wagen. Ik
nam
voorzichtig een hapje, dat smaakte prima. Snel begon ik de mezenbollen naar
binnen te schrokken, maar na vier
stuks begon ik goed vol te zitten. Dus
ben ik maar van de tafel afgesprongen
om lekker in mijn luie stoel een dutje te
gaan doen.

Toen het vrouwtje de keuken binnenkwam en naar de tafel keek zag ze nog
maar acht mezenbollen liggen. “Waar
zijn al die mezenbollen gebleven?”
vroeg zij zich af, en begon te zoeken.
Onder de tafel, op de grond, op de stoelen, kortom overal. En ik, solidair als ik
ben, hielp mee met zoeken, maar we
konden niets vinden. Het vrouwtje vroeg aan het baasje: “ heb jij vier mezenbollen weggehaald?” Maar nee, dat had hij niet gedaan. “Je denkt toch niet dat Babs ze heeft opgegeten?” vroeg het vrouwtje en keek naar mij. En ik? Ik keek natuurlijk op mijn alleronschuldigst terug. “Nee, dat geloof ik niet, honden eten toch geen mezenbollen,” zei het
baasje, “maar waar zijn ze dan?” Opeens kreeg ik enorme aandrang, oh, oh, wat moest
ik nodig. Ik begon als een bezetene aan de keukendeur krabben, het vrouwtje kon hem
nog net op tijd opendoen, ik had opeens enorme buikloop. Mijn baasjes keken naar mij en
riepen: “ aha, dus jij hebt tóch die mezenbollen opgegeten!”. Hoe zouden ze daar toch
achter gekomen zijn? Snap jij dat Borre?
Mijn baasjes blijven me steeds weer verbazen.
Dat was het weer Borre,tot de volgende
keer.
Heel veel likjes, Babs

ATVN
5 jaar erkende rasvereniging
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Braken bij de hond - Wat kun je er aan doen?
Bron: De Uitgelaten hond

Waarom braakt de hond?
Behandeling
Honden braken vaker
dan mensen. Op zich
hoef je hierdoor niet
direct in paniek te
schieten of de dierenarts te bellen. Honden
kunnen braken door te
snel eten of simpel weg
omdat ze iets verkeerds
binnen hebben gekregen dat er uit moet.
Vaak gaat het na 1 of 2
keer braken weer helemaal goed met de
hond. Braken kan gebeuren op een nuchtere
maag of net na het eten. Bij een lege maag wat geel of wit
slijm eruit gooien of enkele vers opgegeten grassprieten
behoort tot het normale patroon van hond en kat. Sommige honden braken heel vaak 's morgens wat gal. Dat
komt doordat gal bij die honden terugstroomt naar de
maag als die lange tijd leeg is. Als je hond verder niet ziek
is helpt het vaak om 's avonds laat nog een beetje eten te
geven.
Als je hond meerdere keren per dag
braakt is er reden om te zorgen dat
het braken zo snel mogelijk stopt.
In het geval dat de hond al een hele
dag niet wil drinken of als een leeggedronken bak er net zo snel uit
komt is een bezoekje bij de dierenarts noodzakelijk.

Uiteraard kun je ook het een en ander zelf doen om het
braken en of diaree te staken. Dit zijn een paar tips dat je
thuis kunt proberen. Hebben deze tips geen resultaat en
blijft het braken 2 dagen aanhouden ga dan direct naar de
dierenarts.
1. Geef de eerste dag helemaal geen eten en kleine beetjes
water. Het vasten heeft als doel de maag en de darmen
weer tot rust te laten komen.
2. Als je hond normaal levendig is en wel wil eten kun je
licht verteerbaar eten geven zoals gekookte kip, rijst, macaroni, wit brood, aardappelen en cottage cheese. Dit kun
je het beste in kleine beetjes over de dag verdelen.
3. Water in kleine beetjes geven aan de hond en zorg er
voor dat het water niet te koud is
4. Als je hond moeilijk wil drinken kun je ook proberen
of hij of zij wel kippen bouillon wil drinken
5. Als het eenmaal de goede kant op gaat, kun je het normale voer met kleine beetjes mengen door het licht verteerbare dieet.
Als geen van deze tips helpen is het raadzaam om even
langs de dierenarts te gaan. Wellicht heeft je hond medicijnen nodig die goed tegen braken werken. Uiteraard
moet er gekeken worden naar de oorzaak en de daarbij
passende behandeling.

Beste Airedale Terriër vrienden,
Het nieuwe jaar is alweer begonnen,
en wij staan te trappelen om ook dit
jaar weer allerlei leuke dingen voor u
te organiseren. Maar daar hebben wij
uw hulp bij nodig!
Daarom willen wij u vragen om uw
jaarlijks lidmaatschapsgeld over 2015,
als u dat nog niet voldaan heeft, zo
snel mogelijk aan ons over te maken
op rekeningnummer: NL87ING-

B0004460357 en voor het buitenland
BIC INGBNL2A t.n.v. Airedale Terriër
Verbond Nederland te Ohé en Laak.
Uw lidmaatschapsgeld bedraagt €7,50
maar een hoger bedrag is natuurlijk ook
zeer welkom. De extra donaties maken
het ons mogelijk om u, iedere maand
weer, een Nieuwsbrief toe te zenden en
wandelingen, een Familiedag en de
Nieuwjaarsreceptie te organiseren.

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Mario de Cooker
Penningmeester ATVN
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Plan Fairfok aangeboden aan staatssecretaris Dijksma
Bron: rijksoverheid.nl

epilepsie, of het veelvuldig voorkomen van bepaalde vormen van kanker. Ook zijn er regels voor de hoeveelheid
nestjes en op welke leeftijd een hond puppy’s mag krijgen.

Beste van het ras
Bij de keuringen op hondenshows wordt de ‘beste van
het ras’ gekozen. Het gaat bij deze keuringen om een
voorbeeldfunctie. Juist de beste hoort geen overdreven,
welzijn beperkende uiterlijke kenmerken te hebben. De
Nederlandse keurmeesters worden in 2015 op deze nieuwe manier van keuren voorbereid.

Steun voor Fairfok
Rashonden moeten in 2024 gezond en sociaal zijn en
geen last meer hebben van extreme uiterlijke kenmerken. Dat is de ambitie van de overkoepelende organisatie van rashondenfokkers, de Raad van Beheer in het
projectplan Fairfok, dat op 27 november 2014 aan
staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is aangeboden.
Om dat te bereiken worden bijvoorbeeld vanaf 2016 op
de Nederlandse hondenshows ongeveer 40 hondenrassen bij het onderdeel ‘beste van het ras’ behalve door de
reguliere keurmeesters ook beoordeeld door een team
van onafhankelijke dierenartsen. De stamboom is in
2018 uitgegroeid tot een soort keurmerk: ‘Fairfok’. Dit
geeft dan aan dat bij het fokken veel aandacht is voor
gedrag, gezondheid en welzijn van ouderdieren en pups.
Staatssecretaris Dijksma noemt het plan een belangrijke
stap op weg naar gezondere rashonden. “Het is voor het
welzijn van honden echt noodzakelijk dat er nu forse
stappen worden gezet. Er moet een eind komen aan het
leed van honden omdat hun baasjes een platte snuit of
overdreven rimpels mooi vinden. Daarom is het goed
dat er nu een plan van aanpak ligt”, aldus Dijksma.

Gezondheidsproblemen
Een aantal gezondheidsproblemen komt voort uit het
overdrijven van uiterlijke raskenmerken. Denk aan honden met zo veel mogelijke huidplooien, met een zo plat
mogelijke snuit, of met hangen oogleden. In het kader
van ‘mooi, mooier, mooist’ is er in de tijd steeds extremer gefokt, zonder dat fokkers zich realiseerden dat
deze raskenmerken bij de hond kunnen leiden tot gezondheids- en welzijnsproblemen. Eén van de oorzaken
is het fokken met een te kleine populatie (inteelt). Er
wordt dan te vaak gefokt met dezelfde reu, waardoor
erfelijke aandoeningen zich snel binnen de populatie
kunnen verspreiden. Denk hierbij aan hartproblemen,

Het plan wordt ondersteund door Universiteit Utrecht
Faculteit Diergeneeskunde, Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Wageningen University and Research Centre, Koninklijke
Hondenbescherming, Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), Stichting Zeldzame Huisdierenrassen
(SZH), Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren
(LICG), HAS Hogeschool Den Bosch, Citaverde College.
Het complete plan is te lezen op
issuu.com/raadvanbeheer/docs/
raad_van_beheer_pva_fairfok_online_/0
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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
Felix.

Lieve Babs,
Als bij ons visite komt, ben ik daarmee zo blij, dat ik er als eerste bij ben om
de visite te begroeten. De baas en het vrouwtje roepen meteen: “Felix, terug!
Zit! Plat!”
Dat is nu net wat ik niet wil. Zij begrijpen niet, dat die visite speciaal voor mij
is gekomen. Ik laat graag aan iedereen zien dat Felix de liefste hond van de
hele wereld is. Dat ik juist tegen de visite opspring, zodat ze niet hoeven te
bukken om mij te aaien. Heb je in de gaten dat ik heel goed heb nagedacht en
dus omhoog spring om het de mensen gemakkelijk te maken. Volgens mij
begrijpen mijn baasjes dat niet. Heb jij een goede raad voor mij 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.

ATVN
5 jaar erkende
rasvereniging

Veel likjes van Felix.
Lieve Felix,
Alle Airedales van het ATVN zitten nu begrijpend te knikken, dit is iets waar wij allemaal, iedere keer opnieuw,
mee geconfronteerd worden. Het probleem ligt niet bij ons
hoor Felix, integendeel zelfs. Kijk, het zit namelijk zo: wij
Airedales zijn superintelligent, ze hoeven ons maar één
keer iets voor te doen, en wij snappen het meteen Helaas
moeten wij constateren dat het ras ‘mens’ helemaal niet
zo intelligent is. Hoe vaak wij het goede voorbeeld ook geven, het maakt niets uit, ze snappen er niets van. Eigenlijk
is dat best zielig. Daarom raad ik je aan om vooral flink
tegen de visite op te springen, overdrijf maar goed, misschien krijgen jouw baasjes dan eindelijk door dat het zo
hoort, en kunnen ze een voorbeeld aan jou nemen als zij
de visite begroeten. Heel veel succes met de begroetingen!
Laat je me weten of je baasjes vorderingen maken.
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.
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Verjaardagstaart voor uw Airedale
Bron: Micook

Ingredienten

de bolle kant van een lepel.

150 gram Rundergehakt
150 gram Quinoa of rijst of couscous
350 gram Bloem
3 stuks Eieren
1/2 zakje Bakpoeder
2 eetlepels Zonnebloemolie
2 eetlepels Peterselie gedroogd
175 gram Aardappelpuree
50 gram Roomkaas magere
Blauwe bessen
Hondenkoekjes
Springvorm 22-24 centimeter

Bak de taart in de voorverwarmde oven in 60 minuten
gaar. Laat daarna afkoelen.

Kook de quinoa (of rijst of couscous) volgens de aanwijzingen op de verpakking en zet alle ingrediënten klaar.
Verwarm de oven voor op 180 graden en vet een springvorm in met olie en/of bekleed hem met bakpapier.
Klop de eieren los in een kom met de zonnebloemolie en
het gehakt. Voeg de quinoa en de peterselie toe en roer
goed door.

Haal de taart uit de springvorm en plaats op een bord/
schaal
Voor de bovenlaag meng je de aardappelpuree met de
Meng de bloem met het bakpoeder en voeg dit toe aan
het gehaktmengsel. Kneed vervolgens het mengsel totdat
je een soepele bal hebt.

Doe het deeg in de ingevette springvorm. Druk plat met

roomkaas. Smeer hiervan een dikke laag op de taart en
versier met bessen en hondenkoekjes.
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Dag beste vriendjes in Nederland,
Door Elke Van Den Haute

Zoals elk jaar in januari zijn mijn bazen (met mij natuurlijk) de regenbuien in België ontvlucht. Deze keer was er
weliswaar geen autotrein, dus zijn we maar met de wagen
in drie dagen naar hier in Oostenrijk gekomen. Voor we
konden vertrekken was er heel wat stress of hektik thuis
in België. Ja, dat kon ook niet anders.
Op 17 december is Elke haar debuutroman uitgekomen.
Nou was het hek van de dam! Wat een opwinding!! Ze
heeft er ook lang aan gewerkt hé. Zo was die hele heisa
rond dat boek ook wel een beetje normaal.

was dan het geweldige Ostpark, waar ik mocht rennen.
Enig! Er waren natuurlijk ook andere honden en dat
maakte het net zo leuk. De volgende ochtend echter vertrokken we voor de laatste etappe. En toen we dan hier
toekwamen, dan was het feest!! De huisbaas en zijn
vrouw kwamen meteen naar buiten gelopen, ik werd gestreeld en geknuffeld, ik liep het straatje over en plaatste
mijn geurvlaggetjes. Ik kende hier alles al zo goed, het
was net of ik thuiskwam. Elke heeft ook meteen mijn
bedje gelegd en een schotel met vers water. Ik was nu
echt gelukkig, ik liep de trap af en weer naar boven, nu
was het echt vakantie.

En op 4 januari vertrokken we dan eindelijk op vakantie.
Ik was het zowat hartstikke beu enkel nog tussen boeken
en valiezen te leven.
Toen we onze eerste stop hadden om te overnachten,
dineerden we in een restaurant dat we reeds kenden. Omdat ik me daar die andere keren ook goed heb gedragen
waren die mensen blij mij terug te zien. Nou jullie gaan
dit niet geloven en toch is het zo gebeurd. De ober
bracht mij een schoteltje eten en een bakje water dat hij
ernaast neerzette. Kun je geloven dat andere gasten aan
het lachen gingen toen hij ermee afkwam? Er werd nog
eens over mijn rug gestreeld door de eigenares en dan
mocht ik 'eten'. De tweede stop was in München, daar

Elke vond dat het zonde zou zijn nu de valiezen leeg te
maken, zo gingen we meteen op stap. Ik mocht vrij lopen
en mijn bazen genoten van de mooie omgeving. Ik duwde mijn neus in de sneeuw, maakte bokkensprongen,
keek uitdagend naar Elke en Robert en ik geloof dat ik op
dat ogenblik de gelukkigste hond was!
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Sam (vervolg)

Vanaf die dag deden we dagelijks heerlijke wandelingen,
meestal in de sneeuw en ik mocht bijna overal loslopen.
Hier in de Lungau is er 'bergenvol hondengeluk'. Als je
me niet gelooft, kom dan maar naar hier, dan zul je het
zelf wel zien.

Tot de volgende keer
Sam (vanuit Oostenrijk)

Kan je hond verkouden worden
Bron: de Uitgelaten hond

Je hond kan zeker verkouden worden, al is dit niet hetzelfde virus als 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 honden verkoudheid wordt
ook wel “kennelhoest” genoemd.

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 de 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 be-

zoek 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
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.
•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.
•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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HET BLIJFT MAAR FEESTEN GEBLAZEN !
(een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)
door Marc Weyts

Hallo lieve ATVN-ertjes !
Kerstmis en Nieuwjaar zijn nu al een
tijdje achter de rug. Wat hebben we
lekker gegeten, gespeeld, gezongen en
dat alles met zeer lieve mensen om
ons heen. Zoals ik jullie in mijn vorig
verhaaltje vertelde, heb ik met Kerstmis vooral genoten van onze kerstboom met al die lichtjes erin. Nieuwjaar was heel anders. Er kwamen mensen die mijn baasjes al heel lang kennen. Ze noemen dat met een moeilijk
woord ‘familie’. Als er bezoek komt,
dan weet ik dat ik het eerste kwartiertje in mijn bench moet. Ach, ik zit
daar niet mee in hoor, want het is er
zo veilig en tenslotte kan ik vanuit
mijn bench toch alles en iedereen in
de gaten houden. Mijn baasjes zeggen
dat ik na zo’n kwartiertje in de bench
rustig word en dat is dan het moment
dat ik eruit mag. Eigenlijk moet ik
alweer bekennen dat ze weer wel gelijk
hebben hoor, want ik voel mij dan
inderdaad veel rustiger dan op het
moment dat de deurbel gaat en iedereen binnenkomt. Ik kan het wel niet
laten om iedereen, elk apart, eens te
besnuffelen. Weet je wat ik zo raar
vind….. mensen doen rond allerlei
dingen zo’n kleurrijk papiertje met
sterretjes en ballen en van alles en nog
wat erop. Dat noemen ze cadeautjes.
Voor mij hoeft dat allemaal niet hoor !
Ik weet al lang wat ze verbergen in dat
pak met dat geschenkpapier eromheen. Daarvoor heb ik nu eenmaal
van Onze Lieve Heer een hele goeie
neus gekregen. Mensen hebben niet
zo’n speurneus als wij. Geweldig vind
ik dat !
Ik ben heeeeeeel lang mogen opblijven en opeens, midden in de nacht,
begonnen ze hier elkaar te kussen.
Raar hé ! Maar ‘k vond dat eigenlijk
wel best leuk, want ook ik kreeg opeens een smakkerd toebedeeld. Ja,
opeens … zomaar ! Daar mogen ze
mij wel elke nacht voor wakker maken. Maar het is jammer genoeg bij die
ene nacht gebleven en ik snap nu nog
altijd niet hoe dat komt.

Ik vertel jullie dit allemaal omdat ik
jullie dit in mijn vorig verhaaltje beloofd heb, maar het belangrijkste moet
ik nog kwijt. Jullie raden nooit wat ik
na al die zoenen ’s nachts nog heb
meegemaakt. Eén van mijn baasjes
kwam met een grote fles het salon
binnen en die fles gaf een grote knal.

En wil je nu nog wat weten ? … die
knal was zo groot dat die zelfs tot buiten te horen was. Altijd maar opnieuw
en opnieuw. Het werd nog mooier
toen die knallen nog licht gaven ook.
Het waren net pijlen die zo de lucht in
vlogen. De knallen kwamen van alle
kanten en ik moet jullie eerlijk bekennen : ik vond het opeens niet meer zo
leuk ! Het maakte me wat bang en ik
maakte rondjes doorheen het hele
appartement. En toen … toen zette
men de televisie nog wat harder ook
en werden de lamellen gesloten. Ik
kon dan wel niet
meer naar buiten
kijken en hoorde het
lawaai daar dan ook
niet meer zo goed.
Bovendien begonnen mijn baasjes dan
met mij nog te voetballen ook. Maar ….
ik moet toegeven ….
Dit alles maakte me
wel rustiger en ik
had plots ook geen
interesse meer in wat
zich daar buiten alle-

maal afspeelde. Ik vond het fijn om zo
eens midden in de nacht met mijn
baasjes te rollebollen in plaats van te
slapen. Maar opeens was het spelen
gedaan en namen ze nog maar eens de
zoveelste slok van een glas waarin het
water ook al flink tekeer ging. Ik spitste nog even mijn wel heel goed ontwikkelde oren en ja hoor … ook buiten leek het of het spel was ook daar
uitgespeeld. Alles werd terug stil. Raar
hé lieve ATVN-ertjes, wat een fles, die
open knalt, allemaal niet kan doen !
We zijn ook op visite geweest. Het
zijn vrienden van mijn baasjes en weet
je wat ? Het was voor ons alle drie de
eerste maal dat wij daar bij hen in huis
kwamen. Het was een heel eind rijden,
maar dat geeft niet. Ik lig dan toch
lekker te soezen op de achterbank.
Het was super gezellig ! Wat een aardige mensen alweer. Die lieve mevrouw
had zelfs een apart kussentje voor mij
gekocht. Lief hé en ook hier waren er
pakjes met weer dat zelfde papier
eromheen. Volgende keer mogen ze
van mij gerust eens een spelletje ervan
maken : ‘Wie raadt het eerste wat er in
het pakje zit ?’. Wie zal de winnaar zijn
denk je …. juist !
We gaan alweer naar het eind van dit
verhaaltje, maar eerst nog het volgende vertellen … kort na mijn vorig verhaaltje werd ik op een dag, ’s morgens
wakker en was natuurlijk mijn eerste
werk, even naar buiten met mijn baasje voor …. hmmm, je weet wel. Ik
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Beau (vervolg)

wist niet wat ik zag. Alles was opeens
zo wit en wat was die kleur fel voor
mijn lieftallige oogjes ! Dit wou ik

beslist verkennen. Ik kon
niet snel genoeg hier even
op lopen en mijn baasje
had heel veel moeite om
zich recht te houden. Ik
niet hoor, ik rende maar
vooruit en dat wit was zo
fris en heerlijk op mijn
snoet en het smaakte nog
lekker ook. ‘Hey !’ riep
mijn baasje uit, ‘niet zo
snel in die sneeuw !’. Ik
kon er maar niet genoeg
van krijgen en zo zag ik
voor het eerst in mijn leven …
sneeuw !

Lieve ATVN-ertjes, op het moment
dat ik dit allemaal schrijf is het nog
maar twee nachtjes slapen en dan …
dan zal ik velen van jullie terugzien.
Het blijft dus maar feesten geblazen !
Jullie zullen verschieten hoor, hoe
groot ik al geworden ben ! Ik ben er
zeker van dat enkelen van jullie nadien
wel iets zullen te vertellen hebben
over die Nieuwjaarsreceptie van het
ATVN. Misschien doe ik dat ook nog
wel in mijn volgend verhaaltje.
Jullie Beau’tje uit België. Doeeeeiiii !!!
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Goed Nieuws
De debuutroman "Dubbele deining" van ons ATVN-lid

Elke Cyrys is als paperback bij Pumbo.nl verschenen.
Een pakkend verhaal, letterlijk uit het leven gegrepen. Liefde en ontrouw, oprechtheid, huwelijk en ouderschap komen rijkelijk aan bod.
Na een sfeervolle reünie wordt de lezer geconfronteerd met verrassende verwikkelingen en menselijke zwakheden, dit alles vlot verteld door een
gepassioneerde schrijfster.
Deze roman kan besteld worden via
http://www.boekenbestellen.nl/boek/dubbeledeining
Prijs: 16,80 €
Voor onze leden in België is het raadzaam het boek rechtstreeks bij de auteur* in België te bestellen om de hoge verzendingskosten vanuit
Nederland naar België te vermijden.
* Elke Van den Haute-Cyrys
Muzikantengaarde 1/6
B-1083 Brussel
ececyrys@gmail.com
Tel. : 02 465 10 85
Voor verdere inlichtingen kunt u natuurlijk altijd terecht bij Sonja.
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Oh, kijk eens Anna, daar zijn nog twee Airedales!

j|} ãxÇáxÇ |xwxÜxxÇ äÉÉÜ {xà }ttÜ ECDHM
@DE ÅttÇwxÇ éÉÇwxÜ é|x~àx
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ATVN Nieuwsbrief
De ATVN Nieuwsbrief verschijnt twaalfmaal
per jaar. De verantwoordelijkheid voor de artikelen ligt volledig bij de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor om, in overleg met de
schrijver, artikelen in te korten of aan te passen.
De inhoud van de artikelen hoeft nadrukkelijk
niet de mening weer te geven van de redactie.
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