Onze Airedale
Nieuwsbrief van het ATVN

Februari 2016

Zondag 24 april 2016 organiseert het ATVN
haar voorjaarswandeling

Jaargang 10, nr. 2
In deze Nieuwsbrief
Pag.

Voorjaarswandeling

1

Optische Illusies

2

11 dingen die mensen doen
waar honden een hekel aan
kunnen hebben

3

Beau

4

Hotel Bergrust

5

Nieuws over honden uit de
wetenschap

7

Cacher

8

Schuif eens aan bij Babs en 9/
Borre.
11
Kiekjes uit de oude doos

12

Babs

14

Mijn eigen bed

15

Fabels over honden.
Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 24 april gaan we wandelen in
Wijnandsrade, gelegen in het mooie ZuidLimburg. U wordt vanaf half elf in het Ge-

je en een lekker broodje. Dit alles wordt u
aangeboden door het ATVN.

meenschapshuis van Piet Vleeshouwer ontvangen met een kopje koffie met heerlijke
Limburgse vlaai.

Om elf uur gaan we wandelen. Truus en
Tonny hebben een schitterende wandeling
16/ voor u uitgestippeld. Een wandeling met
17
holle wegen en mooie vergezichten. Voor
18/ pups en mensen die niet zo ver willen wan21
delen is er een alternatieve wandeling.

Minka of the Pennine
Chain

22

Jammie, jammie!

23

Bij terugkomst in het Gemeenschapshuis
staat Piet u al op te wachten met een drank-

Als iedereen uitgesmuld is begint onze wereldberoemde verloting.
Ook voor deze wandeling vragen we u om
u van tevoren aan te melden, per e-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. Graag voor maandag 18
april.

Wij kijken er naar uit, u komt
toch ook!
Gemeenschapshuis Wijnandsrade

Om te onthouden:
 Zondag 24 april
2016 voorjaarswandeling.
 Zondag 26 juni 2016
Familiedag.
 Zondag 18 september najaarswandeling.

Oudenboschstraat 50, 6363 BV Wijnandsrade.
Tel: 0455241830

Omdat Zuid-Limburg voor sommige
ATVN-ers toch een beetje uit de route ligt,
kunnen wij u een schitterend hotelaanbod doen
waar al veel ATVN-ers gebruik van maken.
Zie pagina 5 van deze nieuwsbrief.
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Het ATVN wenst u fijne Carnavalsdagen.

Optische Illusies
In de vorige Nieuwsbrief
toonden wij u een echte
optische illusie (zie hieronder), waarbij de rode
lijnen verschillend van
lengte lijken, maar in werkelijkheid even lang zijn.

Dit keer weer een zoekplaatje, genaamd “Five
Old British Colonies”.
Kunt u in de manen van
de leeuw ontdekken welke
oude Britse kolonies het
betreft?
U kunt dan gelijk aanvoelen waar “Brittannia rules
the waves” vandaan komt.
Groot Brittannië was
vroeger inderdaad een
wereldrijk, waarbij alle
zeeën bevaren en beheerst
werden.

De tekening is ontleend aan ‘Illusion Confusion’, the wonderful world of optical
deception. Paul M. Baars, Thames & Hudson, ISBN 978-0-500-29131-3.
Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel.
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Elf dingen die mensen doen waar honden een hekel aan kunnen
hebben
Bron: Mother nature network

Deel 7
Wandelen zonder kans om de geur van andere honden te verkennen.

Er zijn wandelingen, en er zijn wandelingen. Aan de ene kant is
het natuurlijk belangrijk dat een hond weet dat zij gehoorzaam
aan de leiband moet lopen. Maar aan de andere kant is echter
ook belangrijk voor een hond om wat tijd te krijgen om haar
omgeving te verkennen, terwijl ze gehoorzaam aan de lijn loopt.

Honden kijken met hun neus, geur is voor hen van groot belang om te weten wie op de plaats geweest is. Voor hen is
ruiken hetzelfde als voor ons mensen gevoel en visie voor het
interpreteren van de wereld om ons heen. Je kunt stellen dat
honden net zoveel genieten van de geur van een boomstam,
als wij mensen genieten van een prachtige zonsondergang.
Honden vinden het verschrikkelijk als ze niet in staat zijn om
iedere dag even te kunnen snuffelen, al is het maar voor een
paar minuten. En dat terwijl wij mensen vaak iedere dag het
zelfde rondje sjokken zonder veel variëteit, er vooral op gericht zo snel mogelijk weer thuis te zijn, terwijl de hond soms
wanhopig op zoek is naar een kans voor een goede snuif.

Doe uw hond een plezier en wijdt een van uw dagelijkse wandelingen aan "geur lopen" – loop langzaam en laat uw hond
helemaal opgaan in de wereld van haar neus. Ga eens op een
andere plek lopen, zodat uw hond via zijn neus andere indrukken kan opdoen. Na een paar keer weet uw hond welke wandelingen bedoeld zijn om alleen haar behoefte te doen en welke wandelingen bedoeld zijn voor sociale indrukken. Het helpt
ook als u op de sociale wandelingen een ander halsband en
riem gebuikt. Deze sociale wandelingen zijn een prachtige
gelegenheid voor uw hond om een aantal van mentale en zintuiglijke prikkeling binnen te krijgen die haar leven veel interessanter maken.
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Een kilootje meer of minder!
(een nieuw waargebeurd verhaal van Beau)
Door Marc Weyts

Hallo lieve ATVN-ertjes !
Hebben jullie het allemaal overleefd ? Ik heb het dan natuurlijk
over die gezellige dagen met vooral al dat lekkers ! Ik heb het
alvast niet aan mijn hartje laten komen hoor en heb alles wat
mij werd toegestoken met veel plezier aangepakt en vooral dan
opgegeten natuurlijk !
Nu alles voorbij is, zit ik zoals velen onder jullie denk ik, toch
een beetje met een probleem.
Ik was laatst namelijk bij de dierenarts, voor een gewoon bezoekje hoor en mijn eerste werk is zoals steeds even op die
weegschaal springen. Dat is zo’n groot ding waar je echt wel
plaats op hebt om er helemaal op te kunnen staan. Je kan er
ook niet naast kijken, want je moet er nu eenmaal langs om bij
die lieve dokter binnen te kunnen gaan. Ik zeg niet graag hoeveel ik weeg, dus ga ik dat nu ook niet doen, maar het was wel
iets teveel. Ach, niemand vond dit erg hoor, want na zo’n heerlijke lekkere tijd is dat toch perfect normaal, niet waar ! Zoals
bij velen dus, dien ik nu wat op te letten en daar zorgen mijn
baasjes wel heel erg goed voor. Soms een beetje teveel, vind ik.
Zo krijg ik nu telkens een beetje minder in mijn etensbakje en
wordt er mij helemaal ’s avonds niet zo vaak meer iets toegestopt, wanneer zij naar dat ding zitten te kijken waar heel veel
licht, beeld en geluid uit komt. Ondertussen heb ik nu wel al
ontdekt hoe dit eigenlijk komt en da’s heel simpel ! Mijn baasjes
hebben hier thuis ook zo’n ding staan zoals bij de dierendokter.
Wel wat klein hoor, want ik kan daar helemaal niet op gaan

staan, maar zij wel. Nu er na die feesten bij hen ook wat af mag,
deel ik natuurlijk mee in de klappen en krijg ik bijgevolg dus
inderdaad ’s avonds wat minder toegestopt. Ach ik trek het me
niet zo hard aan hoor, want af en toe wordt er nog wel iets uit
die grote kast getoverd en wanneer die niet vanzelf opengaat,
dan neem ik zelf wel eens een kijkje binnenin. Jullie zullen nu
wel denken dat dat echt niet zo mooi van me is, maar ja wat
doe je eraan als zelfs de allerliefste blik die ik met mijn snoet

opzet, maar niet wil baten. Dan moet je andere dingen uitproberen hé en daar zijn wij nu wel heel slim in. Zoals ik al zei, ik
maak me geen zorgen hoor. Het valt allemaal best mee en mijn
baasjes weten echt wel wat voor mij het beste is, daar ben ik
wel van overtuigd.
Weet je wat ook goed is voor de kilootjes, lieve ATVN-ertjes ?
…. Veel bewegen ! Wij gaan hier echt wel regelmatig naar buiten hoor, ook al is het vandaag, op het moment dat ik dit verhaaltje schrijf, wel bijzonder koud ! Ik hoor en zie dat ook aan
mijn baasje. Het duurt wel veel langer dan anders, eer hij nu
klaar is om met me te gaan wandelen. Wat die allemaal aantrekt
zeg ! Je ziet straks enkel nog maar zijn ogen ! Voor mij zijn die
temperaturen heerlijk ! Wanneer ik nu eens lekker buitenspurt,
hoef ik helemaal niet te hijgen om af te koelen, want nu zweet
ik niet ! Tja, wij zijn natuurlijk goed voorzien en kunnen de
koude heel goed aan. Op het eind van de wandeling, kan mijn
baasje niet snel genoeg binnen zijn. Er is altijd wel iets aan de
hand met hem. Dan zijn het koude handen, dan een koude
neus, dan koude voeten …. Heb ik allemaal lekker geen last
van ! Ik vind het zelfs zalig om met mijn voetjes op een plasje
ijs te staan ! Ik probeer dan met mijn nagels erdoor te geraken,
maar dat lukt me wel niet hoor.
Onze middagwandeling zit er voor vandaag ook weer helemaal
op en iedereen geniet hier dus terug van die zalige warmte in
huis. Ik kruip lekker in mijn bench, maar vooraleer ik dit doe,
wou ik eerst toch weer mijn verhaaltje kwijt. Een verhaaltje dat
misschien deze keer wat minder leuk klonk, omdat we nu na al
die dagen wat minder lekkers toegestopt krijgen. Maar lieve
ATVN-ertjes, ook wij Airedales moeten nu eenmaal af en toe
eens wat gas terugnemen. Af en toe eens gezond doen, dat
schijnt heel belangrijk te zijn volgens die baasjes van me. Ik zal
hen maar geloven !
Zo, alles gezegd, ik kruip in mijn bench en ga plat voor een
paar uurtjes. Da’s ook gezond ! 
Warme groetjes van Beau uit België !
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Hotel Pension Bergrust***
Sinds 1931 een vertrouwd Familiehotel
Geniet van het Limburgse landschap en de gastvrijheid

Emmaberg 8 • Valkenburg • Tel. 043 - 601 27 55 • b.g.g. 06 - 38019475
www.hotelbergrust.nl info@hotelbergrust.nl
www.facebook.com/#!/pages/Hotel-Bergrust/544270482278649
Omdat de afstand wat groot was en het ons ter ore kwam dat Airedales en andere honden welkom zijn in Hotel-Pension Bergrust hebben wij daar een kamer geboekt evenals enkele andere Airedale vrienden.
Nu zijn de ATVN meetings al een feest op zich maar dit was helemaal top!
Een net hotel/pension met Pierre en Tineke als gastvrije eigenaren die zich inzetten van diner tot ontbijt.

Ook dit jaar kan het weer!
De overnachtingsprijs bedraagt € 37,50 p.p. voor logies met ontbijt inclusief welkomstdrankje voor de nacht van 23 op 24 april
2016. Men vraagt € 20,- voor het driegangen diner en dat is heel schappelijk.
Als u langer wilt boeken kan dat natuurlijk ook. Kijk daarvoor even op hun website of facebook pagina.
Na het succes van het afgelopen jaar gaan wij er absoluut weer naartoe, al was het alleen maar om de Airedale verhalen!

Dikke ambiance zoals ze in Vlaanderen zeggen.
Mieke en Huub
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Nieuws over honden uit de wetenschap: DNA-onderzoek toont
aan dat honden zijn aangepast aan mensenvoedsel
DNA-onderzoek toont aan dat
honden zijn aangepast aan mensenvoedsel. Doordat onze voorouders afval lieten slingeren zijn
wolven genetisch aangepast. De
wolven evolueerden van vleeseters naar zetmeel etende honden. Zweedse, Noorse en Amerikaanse onderzoekers deden een
interessante ontdekking toen ze
het DNA vergeleken van 60
honden van 14 verschillende
rassen met dat van 12 wolven.
Honden waren onze eerste huisdieren, maar het was nooit echt
duidelijk waardoor het kwam dat
ze op deze manier evolueerden.

honden. Mensen begonnen veel gewassen te verbouwen die
zetmeel bevatten. Wilde je als wolf kunnen profiteren van het
makkelijk verkrijgbare voedsel, dan moest je wel met het zetmeel om kunnen gaan. Er ontstond dus een selectiedruk op de

Namen mensen gevonden wolvenpups mee uit het nest om
genen die zetmeel konden verteren. De onderzoekers vonden
in het genoom van de honden veel meer kopieën van de genen
die verantwoordelijk zijn voor de stappen die het spijsverteringsstelsel moet nemen om zetmeel af te breken, dan bij de
onderzochte wolven.

Met toestemming overgenomen van: www.hondenwijzer.com

deze op te voeden voor de jacht of het bewaken van hun
huis? Of kwam het doordat de mens zijn nomadenbestaan verruilde voor een vaste plek en
landbouw gingen bedrijven? Het kan zijn dat
wolven door de opkomst van landbouw naar
de afvalplekken kwamen van de gesettelde
mensen om daar tussen het vuil voedsel te
gaan zoeken. Door de constante afvalstroom
was het voor de wolven interessant om te
blijven komen. Erik Axelsson, leider van het
onderzoeksteam, denkt dat het laatste het geval is. Zijn onderzoeksteam selecteerde 10
genen die een belangrijke rol in de vertering
van zetmeel en het vetmetabolisme
(vetstofwisseling) spelen. Honden verteren
zetmeel veel beter dan hun voorouders wolven. Dit efficiënt omzetten van afval in landbouwgebieden gaf deze groep wolven een
evolutionair voordeel en speelde daardoor een
belangrijke rol bij het ontstaan van onze huis-
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Cacher

Door Engel Geurkens

Vrienden en vriendinnetjes, ik heb laatst weer genoten
toen mijn broertje op visite kwam. Gezellig de tuin in.
We hebben toch gehold en gerend door en over de struiken. Oh ja, ik heb nog een weggetje verkend, dat achter
de vijver uit kwam. Zo nieuwsgierig als ik ben, wilde ik
de beekloop verkennen, maar ik lette even niet op en
plotseling lag ik in het water. Dat was schrikken. Daar lag
ik in de vijver met die enge beesten die mijn baasje
“vissen” noemt. Van die enge oranje beesten! Nou ik
wist niet hoe gauw ik eruit moest komen. Mijn broertje
moest er wel om grinniken. Ik hoorde hem denken - die
wil een stoer doen !!

kleine manneke is de jongste en kleinste kleinzoon van
het baasje. Naar hem luister ik nog een beste, want hij
weet als de beste van alle kindjes hoe hij mij naar mijn
plaats kan sturen, me kan laten zitten en liggen. En ach
het is de jongste van mijn vriendjes en dan doe ik dat
gewoon. Zijn papa en mama en mijn baasjes zitten dan
trots te kijken.

Ik zou nog terugkomen op mijn leerproces. Hoe kon het
dat mijn broertje zo vlot alle cursussen heeft doorlopen
en ik dat veel langzamer doe. Nou mijn broertje wist dat
wel. Hij zei tegen mij dat z’n vrouwtje veel enthousiaster
met hem oefende , maar ook dat je natuurlijk moeten
pieken als dat nodig is. Net iets meer moeite doen als het
echt nodig is. Je weet echt wel wanneer het baasje het
echt belangrijk vindt. Dat ruik je toch de opwinding.
Nou dat zal ik in de gaten houden. Mijn baasje is echt
wel een doorzetter, want hij gaat nog elke zaterdag met
mij oefenen op de hondenschool. Ik moet nu wel iets
moeilijks leren n.l. op een afstand van 20 meter in een
vak gaan liggen boven op mijn riem. Ik heb het nog niet
helemaal door, maar het baasje oefent nu bijna elke dag
een paar keer met me. Ik ben wel slim, maar dat snoepje
vind ik het belangrijkste. Ik hou jullie op de hoogte van
mijn vorderingen.

Tijdens de ATVN-nieuwjaarsreceptie heb ik natuurlijk
weer heel veel vriendjes en vriendinnetjes gezien. Bij de
plas waar de groepsfoto gemaakt werd, heb ik heerlijk
nog los kunnen rennen. Dat was echt niet het leukste.
Wat wel dan? Het heerlijk zwemmen in het water. Dat
was pas leuk. Het baasje stond versteld te kijken, dat ik
dat zo maar in het koude water deed.
Eigenwijs kijken dat kan ik zeker als de kleindochter van
het baasje en vrouwtje een aantal foto’s van mij maakt.
Dit was de mooiste foto van een reeks waar ik knap op
sta. Ben ik ijdel, nee helemaal niet.

Een mooie foto hierboven toch. Je ziet mij als een schim
over de balk springen. We waren de hele trimbaan langs
gelopen en een lol dat ik heb gehad met al mijn vriendjes
en vriendinnetje, die zich telkens aan het verstoppen waren. Ik wist ze natuurlijk iedere keer wel te vinden. Dat
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Schuif aan bij Babs en Borre
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Ha lieve Babs,

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.

Het is al weer lang geleden dat wij elkaar geschreven hebben
over “mensenpupjes." Je weet vast ook nog wel dat ik dat woord
van jou heb gepikt, omdat het zo goed bij ons past als wij over
heel kleine mensjes praten. Vandaag wil ik je weer over een
mensenpup vertellen. Voor mij is het een heel bijzonder mensenpupje. Ik heb je al eens verteld over Kalijn en de heerlijke koekjes, die zij met haar oma gebakken heeft. Haar oma is mijn
vrouwtje. Slim als jij bent, heb je dat natuurlijk al lang begrepen.
Ik heb van die koekjes geproefd. Weet je het nog?
Er is zoiets leuks gebeurd… Kalijn heeft een broertje gekregen.
Tijn. Dit mensen-pupje is klein… Zo klein heb ik ze nog niet gezien!
Een paar weken nadat Tijn geboren is, zijn de pappa en mamma en Kalijn met hem bij ons geweest.
Als zij binnenkomen ruik ik meteen dat er iets extra’s is.
Heb jij dat ook zo snel in de gaten? Zo’n nieuw, ander geurtje
valt op.
Zoiets nieuws willen wij Airedales direct onderzoeken. Mijn
baasjes weten heel goed hoe ik ben en voor de zekerheid hebben
zij mij eerst gezegd dat ik even achter het hek in de gang moet
blijven voordat ik mag kennismaken met Tijn. De pappa en
mamma en Kalijn komen mij wel even begroeten en aaien. Echt
genoeg vind ik dat niet. Ik wil erbij zijn! Ik ben tegen het hek
opgesprongen om toch vooral niets van het nieuwe mensenpupje te missen. En heb extra goed gesnoven! Het is de heerlijke
geur, die ik ken van de eerste ontmoeting met een mensenpup.
Mmmm, ik word helemaal blij van dat luchtje.
Nadat iedereen binnen is, komt het baasje mij halen.
“Rustig Borre!” De baas zegt dat niet voor niets. Ik weet dat ik
zò opgewonden ben als er visite komt. Ik kan dan alleen maar
heel wild springen om te laten weten dat ik blij ben dat al die
mensen gekomen zijn. Voor mij is het een feestje. Dat wilde gespring: het hoort gewoon bij mij. Het gaat wel weer over hoor.
Na mijn manier van begroeten, ben ik een keurige hond, die
rustig op de vloer ligt en geniet van alles wat er gebeurt.
De baas neemt mij mee naar binnen en ik mag voor het eerst
dicht bij Tijn komen. Tijn ligt in zijn kinderwagen-bedje. Dat
bedje staat op het kleed in de kamer. Ik mag naast het bedje op
het kleed gaan liggen en aan Tijn ruiken. Ik mag hem zelfs even
een paar likjes geven!
Ik weet nu precies wie Tijn is. Wat is dat leuk Babs. Door de
geurtjes weet je heel goed wie er bij jou in huis zijn. Ik weet nu
ook: Tijn hoort bij ons!
Weet jij dat mensenpupjes ook wel eens een heel ander geurtje
afgeven?
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(vervolg)

Tijn ook! Hij wordt dan uitgekleed, omdat hij een “poepluier” heeft.
Uitkleden…poepluier… Wat is dat? Daar moet ik even bij zijn.
De pappa vindt dat Tijn een beetje stinkt.
Ik vind het wel meevallen. Eerlijk gezegd vind ik niets mis met dat
geurtje.
Tijn wordt schoongepoetst; de luier dichtgevouwen, vastgeplakt en opzij gelegd.
Tijn moet eerst weer aangekleed worden.
Daar ligt die luier… Als ik nu eens even… Zal ik dat doen… Er stiekem
vandoor gaan met die luier…Waarom niet… Die ligt
daar toch maar… Ik pak hem en ga er snel mee naar de keuken.
Jammer! Het vrouwtje heeft gezien dat ik als een haas naar de keuken ben gegaan.
”Wat heb jij daar Borre? De luier van Tijn!"
"Ik geloof nooit dat je die naar de keuken brengt om op te ruimen.”
Net als ik de luier uit elkaar wil gaan plukken, moet ik die aan het vrouwtje afgeven. Weet je wat ze ermee doet? Ze gooit de luier weg!!
Weer zoiets vreemds van onze baasjes Babs. Iets waarmee wij heel gelukkig kunnen zijn, wordt
door hen zomaar in de vuilnisbak gedaan. Snap jij het nog?
Heel veel likjes van Borre.
Lieve Borre,
Nee, net als jij snap ik er geen sikkepit van. Onze baasjes zijn wel van een heel vreemd ras.
Ook ik heb wel eens zo’n heerlijk ruikende poepluier van een van de kleinkinderen gepikt
en ben er als een haas mee vandoor gegaan. Maar net als bij jou kwam het vrouwtje achter
me aan en begon meteen te mopperen: ”foei Babs, geef hier die luier, wat ben
je toch een viespeuk!” Wat nou, viespeuk, ik ben helemaal geen viespeuk, zo’n
babyluier is juist hartstikke lekker! Hoe weet het vrouwtje nu of zo’n luier vies
smaakt, heeft ze soms zelf een keertje van zo’n luier geproefd? Als ze dat gedaan heeft, is ze zelf een viespeuk en moet ze niets van mij zeggen, en als ze
het niet geproefd heeft (en daar verdenk ik haar van) moet ze haar mond
houden, je moet niet praten over dingen waar je geen verstand van hebt.
Maar ja Borre, naar ons wordt niet geluisterd, daar moeten we ons maar bij
neerleggen. Maar dat ontslaat ons natuurlijk niet van de plicht om iedere keer opnieuw,
als de kans zich voordoet, we ons uiterste best zullen doen om stiekem een poepluier te scoren.
Heel veel likjes, Babs
Ha lieve Babs,
Jij hebt dus ook een luier gepikt. Na het antwoord van jou, weet ik helemaal zeker dat baasjes en
vrouwtjes vreselijk lief zijn, maar er toch heel onbegrijpelijke gedachten op nahouden.
Een paar dagen geleden is “iedereen” hier bij ons geweest. Leuk! Vijf kinderen, hun pappa’s en
mamma’s en wij waren er ook natuurlijk.
Dit wordt mijn dag! Vandaag ga ik nog eens proberen een luier van Tijn te scoren.
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(Vervolg)

Het is heel anders gelopen dan ik bedacht had.
Opeens is het heel druk. Twee auto’s op de oprit, waar al die leuke mensen uitstappen en dat
niet alleen… In één van die auto’s staat een bench! Jij begrijpt ook al wat daarin kan zitten.
Een hond! Geen grote hond. Nee, een puppy! Een klein pikzwart hondje.
Wat geweldig! Is die speciaal meegekomen voor mij om buiten in de tuin samen te kunnen spelen?
Een beetje wel, Babs.
Het kleine hondje kan al heel hard rennen. Dat is
nog eens wat anders dan een paar konijnen of een
eekhoorn.
Dit is pas genieten… Fien, zo heet het hondje, mag
nog niet zo'n lange tijd blijven spelen. Ze wordt
dan veel te moe. Fien moet mee naar binnen.
De bench wordt in de kamer gezet. Fien mag erin
om uit te rusten en een slaapje te doen.
Het is een beetje raar Babs. Ik vind het heel leuk
dat Fien bij ons is, maar zij is wel in míjn huis.
Ik wil wel dat zij weet, dat ik hier de baas van de
honden ben. Om dat te laten weten, heb ik in de
gang even een plas gedaan… Heel gewoon, vind je
niet? Fien moet toch ruiken dat het hier van mij
is!
Het vrouwtje heeft daar een heel andere mening
over. Zij vindt zoiets niet echt leuk. Dat is dweilen
geworden. Voor mij moet zoiets blijven liggen, nu
is mijn geur weer weg.
Ook dat is geen enkel probleem voor mij. In de kamer doe ik dat trucje gewoon nog een keer. Ik
wil dat het hier in huis naar mij moet ruiken, dus zorg ik daarvoor.
Weer dweilen! Begrijp jij het nog Babs. Al ben ik dan een sneue reu; ik blijf me wel gedragen als
een echte! Dus… 1x raden Babs! Precies! Ik gooi er nog een keer een plas tegenaan.
Heb jij ook in de gaten dat mensen toch wel heel dom zijn? Als ik 3x laat weten dat wat ik doe
heel gewoon is voor een hondenkerel, zoals ik… Nee hoor, weer die dweil erbij en ik moet in
mijn eigen bench.
Heel even ben ik boos. Nee verdrietig!
Zoveel onbegrip! Bij mij duurt zoiets
gelukkig niet lang. Ik heb een heerlijk
bench en daarin kan ik prima slapen.
Ik heb gedroomd! En weet je waarover…? Een heerlijke poepluier! In
mijn droom heb ik die helemaal uit elkaar kunnen scheuren. Wat een feest!
Het is gewoon jammer dat ik weer
wakker word.
Dag lieve Babs,
Heel veel likjes van Borre.
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Kiekjes uit de oude doos.

In de jaren 1960 en 1970, nam voormalig Roland Garros kampioen, Francoise
Durr uit Algerije, haar Airedale Terrier Topsin altijd mee op tournee. Topsin
werd belast met de zeer belangrijke taak om Durr 's rackets te dragen.

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
Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met
mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van
Maurits
Lieve Babs,
Overall heb ik het erg naar mijn zin bij mijn baasjes. Ik ben al een hele bink. Al tien
maanden. Dus mij hoef je niets te vertellen. Wel vind ik dat mijn baasjes wel wat soepeler mogen zijn. Een paar voorbeelden.
1. Ze hebben nog steeds niet door dat die grote mand (ze noemen het bed) in de
slaapkamer mijn mand is en ze bij mij mogen liggen (toeschietelijk ben ik wel). Maar
nee, lig ik net lekker met mijn knuffel en denk ik gezellig met zijn allen te kunnen
liggen. Dan zetten ze me uit die mand die 'bed' heet. Hoe krijg ik ze duidelijk dat dit
niet kan.
Lieve Maurits,

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.

Tjonge jonge, zo jong nog en toch al drie belangrijke levensvragen. Die ga ik natuurlijk niet alle drie tegelijkertijd ga behandelen, daar zijn ze veel te interessant voor,
nee, die doe ik een voor een. Allereerst wil ik je zeggen ,
als ik zo naar je foto kijk, dat ik jou wel een heel lekker
snoepje van de week vind. En dat zo’n knappert niet bij
zijn baasjes in bed mag liggen, is voor mij totaal onbegrijpelijk. Bij mij mag je zo aanschuiven. Maar Maurits, ik begin me wel zorgen te maken, deze vraag krijg ik heel dikwijls toegestuurd. Het begint een beetje epidemische vormen aan te nemen, er worden steeds meer baasjes mee besmet. Hoe vaak moet ik het nog herhalen, “retteketet,
niets fijner dan een Airedale in bed!” Het wordt echt tijd
dat onze baasjes dat in gaan zien. Dus lieve Maurits laat
je niet ontmoedigen en kruip gewoon iedere dag opnieuw
in dat lekkere bed, niet opgeven, je moet maar zo
denken: ”de aanhouder
wint.”
Laat je me even weten of het
je gelukt is het bed te bemachtigen?
Tot volgende maand, dan
zal ik vraag 2 beantwoorden.
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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Als ik dan toch niet bij jullie in bed mag, wil ik een eigen bed!
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Fabels
Als
ik over
dan Honden
toch niet bij jullie in bed mag, wil ik een eigen bed!
Bron: Uitgelaten hond

Er wordt een hoop onzin over honden verteld! Klopt het wel
dat een kruising gezonder zou zijn dan een rashond en dat een
Pit Bull zijn kaken 'op slot' kan zetten?

trainingen en je moet uitzoeken wat jouw hond het meest motiveert. Alle honden, jong en oud, vereisen mentale stimulatie.
Het trainen van een oude hond om iets nieuws te leren zal zijn
geest gezond houden, zelfs als zijn lichaam het allemaal niet
meer zo snel bij kan houden.

Een puppy kan je pas vanaf 6 maanden trainen

Kruisingen zijn gezonder dan rashonden
Dit is één van de bekendste fabels die er zijn. Kruisingen zijn
zeker niet gezonder dan rashonden. Allereerst worden kruisingen nooit getest op hun genetische gezondheid bij het fokken,
wat de kans op het ontwikkelen van genetische ziekten waarschijnlijk verhoogt. In een onderzoek door UC Davis naar 24
verschillende genetische aandoeningen, was er weinig tot geen
verschil tussen de rashonden en de kruisingen getest.

Favoriete kriebelplekjes
Wanneer je een hond op bepaalde plekjes krabt, wrijft of kriebelt, meestal bij hun buik of boven bij de heupen begint hij
vaak mee te krabben. De meeste baasjes denken dat hun hond
daarmee aantoont dat hij het heerlijk vindt en daarom zoek je
dat plekje keer op keer weer op. Maar niets is minder waar!
Wat wij niet beseffen is dat het kriebelen een reflex veroorzaakt
door een irritatie. Het kriebelen op bepaalde gebieden triggert
een kettingreactie van de zenuwen, wat de hond verteld dat hij
moet krabben aan dat irritante gejeuk. Hoe harder jij hem kriebelt hoe sneller de been heen en weer gaat en des de meer het
jeukt.

Een oude hond leer je geen nieuwe trucjes
Deze gedacht klopt zeker niet. Een hond, ongeacht zijn leeftijd, kan nieuwe dingen leren en wil graag de gelegenheid hebben om dit te doen. Natuurlijk heb je enkele oudere honden
die gesteld zijn op hun gewoontes maar dat betekent niet dat ze
niet kunnen leren. Je zult wat creatiever moeten zijn met je

Een heleboel nieuwe baasjes zijn er van overtuigd dat je nog
niet moet beginnen met trainen tot de hond minstens 6 maanden oud is. Er wordt gedacht dat een hond pas op deze leeftijd
“rijp” genoeg is om te begrijpen wat er wordt bedoeld. Onzin!
Trainen moet beginnen zodra jouw pup zijn eerste pootje over
de drempel stapt van zijn nieuwe huis. Wat dat betreft zijn het
net kinderen en hebben ze behoefte aan grenzen, routines en
moeten ze manieren leren. Als je als eigenaar wacht tot 6 maanden zal je een lastige tijd te wachten staan met moeilijk gedrag
dat al veel eerder en makkelijker aangepakt had kunnen worden. Competitieve hondensport, anderzijds, wordt aangeraden
om pas met 2 jaar mee te beginnen. Dit in verband met puppy
gewrichten, spieren en pezen die nog niet volgroeid en sterk
genoeg zijn.
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Pit Bulls zetten hun kaken op slot
Het wordt al lang gezegd dat Pit Bulls hun kaken als ware op
slot kunnen zetten wanneer ze aanvallen. Dit is simpelweg niet
het geval. Kaken kunnen niet “op slot”, aangezien het lichamelijk onmogelijk is. Ze hebben dezelfde anatomie als elke andere
hond op deze aarde, zonder speciale mechanismen of functies
waardoor ze “gevaarlijker” zouden zijn. Door zijn sterke kaakspieren kan een Pit Bull wel lang vasthouden.

Droge neus betekend zieke hond

gezond te blijven. Volgens recent onderzoek zou de mondflora
van honden bacteriën kunnen bevatten die in zeldzame gevallen voor de mens gevaarlijk kunnen zijn.

Een hond die kwispelt is vrolijk
Niet helemaal onwaar, maar ook geen regel. Een hond met een
losse, ontspannen kwispel is inderdaad vrolijk. Een harde, gespannen kwispel kan echter duiden op stress en angst, en de
hond voelt zich meestal het tegenovergestelde van blij.

Bezorgde eigenaren vragen vaak of een droge neus een zieke
hond betekent. Het antwoord daarop is kort gezegd 'nee'. Er
zijn vele redenen waarom je hond een droge, warme neus kan
hebben en deze hoeven niets te maken te hebben met zijn gezondheid. Een droge neus kan bijvoorbeeld gewoon het gevolg
zijn van een hond die in de zon of bij een warmtebron heeft
gelegen. Daarnaast kan een hond een droge neus krijgen als hij
zich in een kamer bevindt met een slechte luchtcirculatie. In
feite kan de neus van je hond in de loop van de dag meerdere
malen van nat naar droog veranderen.

Mond van de hond is schoner dan van de mens
Hoewel het leuk is om te veronderstellen dat de natte zoenen
van je hond schoner zou zijn dan die van je partner, is dat helaas niet het geval. Het betekent ook niet dat hun mond een
stuk vuiler is, het betekent alleen dat beide vuil zijn! Honden en
mensen hebben allerlei bacteriën in hun mond die ons helpen
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Nieuwjaarsreceptie zondag 24 januari 2016
Als we zondagmorgen opstaan is het droog, dat is mooi meegenomen, snel de hondjes uitlaten, spullen bij elkaar zoeken, en
dan ‘op naar Handel.’ Onderweg regent het regelmatig. “maar,”
zeggen we optimistisch tegen elkaar: ”alles wat nu valt, valt
straks niet.” In Handel aangekomen, is het inderdaad droog.
We gaan naar binnen om de dames van de bediening te begroeten, en daarna laden we de auto uit, geweldig geholpen
daar Jaap Kok.

We hebben een mooie tafel met sponsoring

in de vorm van leuke flesjes met hondenkoekjes met daarbij
een waardebon van €2,00 geschonken door ‘Discount4pets’ en
schattige dogshoppers met daarin een pakje vers vlees voeding
en een proefpakje brokjes geschonken door ‘Renske’.

Al snel komen de eerste gasten en binnen de kortste keren is
het gezellig druk en geniet iedereen van koffie met cake.
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De fotograaf heeft eens de mensen gefotografeerd die bescheiden achter de rij van de groepsfoto gaan staan.

Halverwege de route worden we verrast met een kopje warme chocolademelk met peperkoek, dat gaat er goed in.
Na een prachtige wandeling komen we weer terug bij ’t Hofke, daar komt de heerlijke geur van het soepbuffet ons tegemoet.
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Als de magen gevuld zijn en iedereen met een glaasje tevreden achterover leunt, begint de verloting. Onze twee bevallige assistenten Thyrsa en Thijs brengen met zichtbaar veel plezier de gewonnen cadeautjes rond. Super, dankjewel daarvoor!

Na de verloting drinken we gezellig nog een glaasje met elkaar.
Bij het onvermijdelijke afscheid spreken we af om elkaar weer te zien op de voorjaarswandeling. Daar kijk ik alweer naar uit. Tot
dan.
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Minka of the Pennine Chain.
Op de internationale hondententoonstelling Eindhoven van 22-23 en 24 januari
werd Minka of the Pennine Chain van fokker en eigenaar Tonneke Duis-van
Schaik BOB
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