
 

 

Op zondag 9 april gaan we wandelen in     

Wijnandsrade, gelegen in het mooie Zuid-

Limburg. U wordt vanaf half elf in het Ge-

meenschapshuis van Piet Vleeshouwers 

ontvangen  met een kopje koffie met heer-

lijke Limburgse vlaai.  

Om elf uur gaan we wandelen. Truus en 

Tonny hebben een schitterende wandeling 

voor u uitgestippeld. Een wandeling met 

holle wegen en mooie vergezichten. Voor 

pups en mensen die niet zo ver willen wan-

delen is er een alternatieve wandeling.  

Bij terugkomst in het Gemeenschapshuis 

staat Piet u al op te wachten met een drank-

je en een lekker broodje. Dit alles wordt u 

aangeboden door het ATVN. 

 

Als iedereen uitgesmuld is begint onze we-

reldberoemde verloting. 

Ook voor deze wandeling vragen wij u om 

u van tevoren aan te melden, per e-mail 

atvn@home.nl of per telefoon: 0475 

552227 en daarbij te vermelden met hoe-

veel personen u komt,  en even aan te ge-

ven welk broodje u wilt. U  kunt kiezen uit: 

een broodje kroket, broodje frikadel of een 

broodje kaas. Graag voor maandag 2 april. 

Wij kijken er naar uit, u komt 

toch ook! 

Gemeenschapshuis Wijnandsrade  

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 3 van deze nieuwsbrief. 
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Om te onthouden: 

• Zondag 9 april 

2017 ATVN voor-

jaarswandeling. 

• Zondag 25 juni 

2017 ATVN Familie

-jongehondendag 

 Op zondag 9 april 2017 organiseert het 
ATVN haar voorjaarswandeling  



 

 

Optische Illusies 

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

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

Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel. 

Fijne carnavalsdagen 

In de vorige Nieuwsbrief (zie hieronder) toonden wij u een 

schilderij van de Italiaanse schilder Guiseppe Arcimboldo 

(16e eeuw), samengesteld uit allerlei groenten. ‘Op de kop’ 

bekeken wordt het schilderij toch wel iets heel anders! 

In deze Nieuwsbrief  weer een afbeelding die u  vanuit twee 

richtingen kunt bekijken. U herkent er duidelijk twee hanen en 

een leeuw in. En als u goed kijkt verschijnen er ook nog enke-

le pandasnuitjes.  De afbeelding is afkomstig van een  Japanse 

koekdoos (jaartal en auteur niet bekend).  
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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 

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 8 op 

9 april 2017.  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 



 

 

Dagboek van Phaenna (Phaantje) 
Door Sonja de Cooker. 
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Het rook zo lekker, dat het water ons letterlijk de mond 
uitliep. Toen de beignets afgekoeld waren, kregen we 
alle vier een halve, tjonge, jonge, dat was echt lekker. 
Gretig keken wij naar de oliebollen, maar helaas van de 
oliebollen kregen we niets. De schalen met oliebollen 
en beignets werden in de bijkeuken gezet met de deur 
stevig dicht, zodat wij hondjes er niet bij konden ko-
men. Ik had mijn zinnen helemaal op die oliebollen 
gezet, die roken zo lekker, daar moest en zou ik er een 
van hebben. Mario en Sonja gingen zich omkleden (de 
buurman werd die dag 90 jaar en die gingen ze felicite-
ren). Dit was mijn kans! Ik ging naar Delphobe en 
vroeg haar om de bijkeukendeur voor mij open te ma-
ken, zij is de enige van ons vieren die dat kan. Met een 
gracieus gebaar deed Delphobe de bijkeukendeur open, 
ik sloop op mijn teentjes de bijkeuken in, ging heel 
zachtjes tegen het aanrecht staan, zocht een prachtige 
oliebol uit en sloop weer zachtjes naar de kamer. Al-
thans, dat was ik van plan, maar ik was nog maar hal-
verwege de keuken toen ik Sonja hoorde zeggen:” foei 
Phaantje, wat heb jij gepikt.”  

 

 

 

 

 

 

 

Van schrik liet ik de oliebol op de grond vallen en 
scheurde met een bloedvaart de kamer in. 

Sonja kwam met de oliebol in haar hand achter mij aan. 
Even had ik nog de illusie dat ze spijt van haar snibbige 
toon had gekregen, en mij de oliebol kwam brengen. 
Maar nee hoor, ze zwaaide met de oliebol voor mijn 
snuit en zei nogmaals hoe ondeugend zij mij vond. Be-
lachelijk gewoon, zo’n drama om een 
oliebol! Maar, ik ben ook niet gek 
hoor, ik keek op mijn allerzieligst Son-
ja aan, en ’kassa’ Sonja ging zich schul-
dig voelen. Ze vroeg: ”zul je het nooit 
meer doen Phaantje?” Ik schudde 
braaf van nee, (maar hield achter mijn 
rug mijn teentjes gekruist) en incas-
seerde een heerlijke oliebol zonder 
krenten. Mijn zusjes profiteerden mee, 
ook zij kregen een oliebol zonder 
krenten. Op oudejaarsavond en op 
nieuwjaarsdag hebben we nog een olie-
bol en een appelbeignet gekregen, jam-
mie, jammie, voor ons mag het iedere 
dag jaarwisseling zijn. 

Hallo lieve mensen, hier ben ik weer, wat is een maand 
toch snel om. 

Ik wil jullie vertellen over oudejaarsdag. Mario en Sonja 
waren al vroeg heel actief in de keuken. Er werden alle-
maal pannen en schalen tevoorschijn gehaald, daarin 
deed Mario bloem, melk en gist, dat werd met de mixer 
tot een mooi glad papje gemixt. Sonja schilde appels en 
bananen en sneed dat in kleine stukjes. Door het ene 
papje ging een gedeelte van de appels en banaan, samen 
met rozijntjes, door het andere papje alleen de appel en 
banaan. Dat laatste papje was voor Sonja en Misha, die 
lusten geen rozijnen. Nadat de papjes een uur in de 
oven hadden gestaan om te rijzen, kon het bakken be-
ginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de kortste keren zweefde er heerlijke bakgeuren 
door de keuken. Mijn zusjes en ik zaten op een rijtje te 
kijken, in de hoop dat er iets van dat lekkers op de 
grond zou vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de oliebollen waren de appelbeignets aan de beurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Over het waarom 

Springt jouw hond tegen mensen op, en wil je dat voor-

komen,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan is het van belang te weten hoe honden leren en welke 

leerprincipes daarbij een rol spelen. Je moet van mij aan-

nemen dat een principe van het leren is dat de hond elk 

gedrag dat voor hem een beloning oplevert in meer of 

mindere mate zal herhalen. 

Een beloning voor de hond kan van alles zijn bijvoor-

beeld een snoepje, stukje worst, een spelletje enz. 

maar ook aandacht is een hele sterke beloning voor de 

hond. En juist bij het probleemgedrag “opspringen tegen 

mensen” is de beloning in de vorm van aandacht een heel 

belangrijke, waardoor de hond dat opspringen tegen men-

sen blijft doen. 

Wat doen mensen als de hond tegen ze aanspringt? In de 

meeste gevallen vindt dan een van de volgende handelin-

gen plaats: aaien, stembeloning, knietje geven, straffen 

met de stem door bijvoorbeeld het woordje “foei”, hond 

van zich afduwen, hond streng aankijken enz. enz. 

Juist deze handelingen worden door de hond ervaren 

als aandacht (=beloning) voor het feit dat hij tegen men-

sen opspringt. In onze ogen is dat vaak negatieve aan-

dacht zoals wegduwen of corrigeren met een stemcorrec-

tie enz. maar voor de hond is het aandacht krijgen een 

beloning. 

Dus voor de hond zijn al die handelingen die hiervoor 

zijn aangegeven beloningen voor zijn gedrag  “tegen 

mensen opspringen”  want dan krijg ik aandacht. 

Even voor de duidelijkheid: natuurlijk zal een hond op 

den duur stoppen met tegen je op te springen als je hem 

corrigeert met bijvoorbeeld het toedienen van een pijn-

prikkel. 

Maar deze vormen van correcties geven weer andere pro-

blemen zoals mogelijke agressie en maken in ieder geval 

dat er een deuk in de relatie tussen hond en jou ontstaat 

en dat hij het vertrouwen in je verliest. 

Hoe gaan we de hond leren niet tegen mensen op te springen. 

je zorgt er voor dat wanneer de hond tegen je aanspringt 

hij geen beloning ontvangt. Dus niet aankijken, niet weg-

duwen, niet met de knie naar voren, geen stemcorrectie 

geven, geen commando geven (dit is allemaal aandacht 

geven en dat werkt als een beloning) 

Op het moment dat de hond springt kijk je hem niet aan, 

vouw je armen over elkaar en blijf rechtop stilstaan zon-

der iets te zeggen. Soms wil het helpen als je de hond de 

rug toedraait. 

In deze positie blijven tot de hond weer op zijn vier po-

ten staat (kan in het begin wat langer duren) 

Nu kun je hem belonen of het commando “zit” geven 

(als hij dat beheerst) en dan belo-

nen. Belonen doe je in aanvang 

met aandacht en een andere ster-

ke beloning. Dus je zorgt ervoor 

dat het opspringen op geen enke-

le wijze wordt beloond en dat het 

laten zien van ander, onverenig-

baar gedrag (het gaan zitten), wel 

wordt beloond met aandacht en 

het voertje of speeltje. 

Nu is de fase aangebroken dat de 

hond tevens moet leren om niet 
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Springt uw hond tegen mensen op? 

Bron: hondentraining-adviescentrum.nl 
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meer tegen andere gezinsleden en vreemde mensen 

(b.v. bekenden van je) op te springen. Je vertelt die 

andere mensen wat ze moeten doen maar vooral  ook 

niet moeten doen als de hond tegen ze op-

springt.  Ook vertel je tegen die mensen wat ze kun-

nen doen als de hond niet springt. Maak daarbij voor-

al duidelijk dat wanneer ze de hond willen belonen 

met een beloninkje of een aai dat ze dan vooral de 

handen niet omhoog brengen omdat dit de hond kan 

uitdagen te gaan springen om bij die handen (met 

daarin de beloning) te kunnen. 

Zorg voor een diversiteit aan mensen zoals mannen, 

vrouwen, kinderen maar ook verschillend van uiterlijk 

en bijv. huidskleur. Nadat je dit met een aantal ver-

schillende mensen hebt geoefend zal de hond niet 

meer tegen mensen opspringen. 

De voorgaande punten gaan we net zolang oefenen in 

verschillende situaties zoals bij je thuiskomst, tijdens 

wandelingen, tijdens spelletjes enz. tot dat de hond 

niet meer tegen jou of andere mensen opspringt. 

Een waarschuwing. 

Als je op deze wijze gaat trainen met de hond zal het 

opspringen in aanvang erger worden. Dit komt omdat 

in het verleden de hond wel aandacht kreeg voor het 

opspringen en nu niet meer. Daarom zal hij extra zijn 

best doen om aandacht te krijgen door harder en 

meer op te springen. Volhouden is noodzakelijk en 

leidt tot succes. 

 

De slimme honden. 

Als je op deze wijze je hond leert dat opspringen te-

gen mensen geen beloning oplevert dat kan er een 

moment aanbreken dat de hond toch weer tegen je 

aan gaat springen en vervolgens direct weer gaat zit-

ten om een beloning in ontvangst te nemen. 

Die honden hebben dan geleerd als ik spring krijg ik 

geen aandacht (beloning) en als ik dan direct daarna 

gaat zitten levert dat wel een beloning op. Als je dit 

merkt geef je de hond geen beloning direct nadat hij 

heeft gesprongen en is gaan zitten maar loop je weg 

en roep je hem later bij je waarbij hij dan de beloning 

krijgt omdat hij bij je komt en niet tegen je aan-

springt. 

Laatste belangrijke tip. 

Ga vooral niet schreeuwen tegen je hond want 

dan verlies je aan leiderschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste airedalevrienden,  

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud, 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 jaarlijkse lidmaatschapsgeld over 2017, als u dat 

nog niet voldaan heeft, zo snel mogelijk aan ons 

over te maken op rekeningnummer: NL87ING-

B0004460357 en voor het buitenland ook nog de 

BIC code erbij:  BIC INGBNL2A t.n.v. Airedale 

Terriër Verbond Nederland te Ohé en Laak.   

Uw lidmaatschapsgeld bedraagt  €7,50 per jaar, 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 wan-

delingen, een Familiedag en de Nieuwjaarsreceptie 

te organiseren. 

Met vriendelijke groet,  

Mario de Cooker  

Penningmeester  ATVN 

 

 Lidmaatschapsgeld 2017 
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Schuif  aan bij Babs en Boebie 

Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker 

 

 

 

 

Bij Babs en Boebie krijgen 

jullie allerlei interessante 

achtergrondinformatie over 

de Airedale, messcherpe 

analyses en heel veel klets-

praat voor bij de waterbak.  

Bij deze rubriek is de redac-

tie echter nadrukkelijk niet 

verantwoordelijk voor de me-

ningen en welgemeende ad-

viezen van Babs en Boebie 

Ha lieve Babs, 
 
Heb ik je al verteld dat ik op het terras boven op tafel ben gaan 
zitten? Ik geloof dat je dat nog niet weet! Dat is leuk joh. Daar 
vandaan kan ik heel goed naar binnen kijken en ook kan ik nu 
over de heg van de tuin zien wat daarachter gebeurt. Net zoals 
jij houd ik alles heel goed in de gaten en ik wil precies weten 
wat er hier om mij heen te beleven valt. 
Het vrouwtje heeft een foto van mij gemaakt en me daarna 
heel snel van die tafel af ge-
stuurd. Snap jij daar iets van? 
Ik zit niet alleen voor mezelf 
op die tafel… Ik let zo ook heel 
goed op het huis en de tuin 
van haar en de baas.  
Ik zou juist heel erg blij zijn 
met een hond die zo goed op de 
spullen past! Ik mag dus niet 
op de tafel zitten. De baas en 
het vrouwtje moeten zelf 
maar ontdekken wat er ge-
beurt als er zomaar spullen 
uit de tuin verdwijnen...  Ik 
heb een prima uitkijkpost gevonden… word ik daar wegge-
stuurd! 
Ze moeten ècht niet denken dat ik ga blaffen om ze te waar-
schuwen wanneer dat wèl nodig is.  
Jammer! Ik mag dus niet meer op de tafel klimmen!  
Wel heb ik op die tafel ontdekt dat er in de vijver heel veel 
planten groeien. Vanaf het gras was me dat niet zo opgevallen.  
Weet je wat je met die planten kunt doen Babs? Met je bek kun 
je die uit de vijver trekken.  
Dat is een leuk spelletje! Je neemt een stuk van zo’n plant in je 
bek... Je trekt er eens aan… en hupsakee… je hebt een bek vol 
planten. Soms zitten de wortels er nog aan. Geweldig is dat. Ik 
denk dat dit mijn hobby is geworden. "Planten uit de vijver 
trekken!" 
Vlak bij de buitendeur ligt een mat waarop ik graag ga zitten 
of liggen als ik even niets te doen heb. 
Die mat heb ik uitgezocht om een verzameling aan te leggen. 
Steeds weer als ik een bonk planten of wortels uit de vijver heb 
getrokken leg ik ze bij elkaar op die mat. 
Wat er nu weer gebeurt? Ach ik eigenlijk weet jij dat al. Het 
vrouwtje… Ze komt naar buiten en roept: “Boebie, wat ben je 
nu weer aan het doen!” “Nee, dat mag niet.” 
Alles wat ik netjes op een hoop heb gelegd, pakt zij op en gooit 
het in de vuilnisbak! 



 

 

Schuif  aan bij Babs en Boebie  (vervolg) 

Nou, vraag ik je… Mijn hobby… Zo maar in de kliko… “Pas op hè,” zegt zij er nog eens achter-
aan. Wat ze daarmee bedoelt…? Ze gaat wel weer naar bin-
nen.  
Ik heb gezien dat er nog veel meer van die planten in de vij-
ver zitten dus… geen probleem... ik begin gewoon aan een 
nieuwe verzameling. 
Wat een fijne hobby is dit Babs! Soms zitten de planten nogal 
stevig vast in de vijver. Ik moet dan  heel hard trekken. Mijn 
hele lijf schudt ervan. Heerlijk is dat. Ik ben echt aan het 
werk! 
Al gauw heb ik weer een leuke berg bij elkaar gesleurd. Ik ben 
er zo trots op! Wat een klus! Dat heb ik helemaal alleen voor 
elkaar gekregen. Soms moet ik met mijn poot een beetje henge-
len om een plant te kunnen grijpen. Eén keer is dat een beetje 
verkeerd gegaan. Mijn poot net wat te ver naar voren en ja 
hoor daar sta ik…  tot bijna aan mijn rug in het water… -Nu 
niet kinderachtig zijn Boebie,  gewoon doorlopen, op de kant 
klimmen, neus omhoog, je vacht uitschudden en doen alsof er 
niets aan de hand is.- Een volgende keer kijk ik wel beter uit. 
Dat water is me toch koud... 
Eigenlijk moeten we samen planten kunnen verzamelen Babs. Heerlijk moet dat zijn: met z’n 
tweeën die dikke kluiten uit het water trekken… Wat zullen we een lol hebben!  
Ik kruip in mijn warme mand om daar nog eens goed over na te denken. 
 
Heel veel likjes, Boebie.  
 
Lieve Boebie, 
Wat een supergave hobby heb jij, dat zou ik ook wel willen doen, maar ja, die rothekken 
staan hier langs het hele terras, dus daar kan ik wel naar fluiten. Van de week nog, ik 

stond op het terras de tuin in te kijken, 
zie ik op het gras Joost zitten, Joost is 
de bruin-witte kater van de buren. Dat 
is toch wel zo’n klier joh!  Die klier dus 
zit zich uitgebreid vlak voor mijn neus 
schoon te likken terwijl hij mij recht in 
de ogen aankijkt. Ik zweer je dat ik 
hem:” na, na, nana, na.’ hoorde mi-
auwen, de kwal! En wat kan ik terug 
doen?  Precies, helemaal niets, alleen 
maar kijken en blaffen, 
om gek van te worden,  
Dus Boebie, jij bent een 
echte bofkont dat jij zo-
maar door de hele tuin 
mag banjeren en met je 
hobby bezig mag zijn. 

Geniet er maar van. 
Likjes Babs. 
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Ha lieve Babs, 
 
Wat jammer dat jij niet over dat hek kunt springen. 
Weet je wat heel raar is… Ik heb hier eigenlijk nog nooit een poes gezien. Ik woon ook nog niet 
zo lang bij mijn baas en mijn vrouwtje. Wat ik van hen heb begrepen, wonen er wel poezen 
hier in de omgeving. Borre had het, net zoals jij, niet zo op katten. Een bloedhekel had hij aan 
die dieren. Hij heeft ze dan ook altijd direct de tuin uitgejaagd als een poes het waagde om 
zich hier te vertonen. Die katten weten dat.  

Volgens het vrouwtje zijn er wel poezen in de 
tuin geweest toen ik nog bij mijn moeder was en 
er hier geen hond meer door de tuin liep. Ook dat 
hadden die beestjes heel snel in de gaten. De kust 
was vrij en zij konden weer vrolijk rondwande-
len en doen alsof dat de gewoonste zaak van de 
wereld was. Zij hebben vast gemerkt, dat het 

mijn tuin is geworden… Ik lijk natuurlijk heel veel op Borre en weten die katten veel. Zij zien 
het verschil niet tussen ons tweeën. Wat natuurlijk niet zo slim is van hen. Borre was echt veel 
groter dan ik. Dat hebben ze dus niet door. 
Eigenlijk ben ik heel benieuwd naar zo’n poes. Ik weet nog niet of ik dat leuk ga vinden of juist 
niet. 
Wie weet kunnen we samen door de tuin rennen of lekker luieren in de zon.  
Ik hoopte dat ook met de kippen… Die heb ik hier niet meer gezien, nadat ik tikkertje met ze 
wilde spelen.  
Misschien word ik super-razend, net zoals jij en wil ik alleen maar dat katten ophoepelen uit 
mijn tuin. 
Ik zal je eens iets anders vertellen. Een paar weken geleden heb ik je verteld dat ik door de vij-
ver heb gelopen. Nu voel ik iets raars onder mijn poot als ik naar een plant uit de vijver hen-
gel om mijn hobby-voorraad aan te vullen.  
Mijn poot blijft op dat water staan… Als dat met één poot kan, kan dat ook vast wel met twee 
poten. 
Dat is gelukt Babs! Ik ga ook nog met mijn achterpoten op dat water staan… Ook dat kan! 
Snap jij het nog Babs? 
Ik kan over het water lopen! Ik zak niet tot aan mijn rug naar beneden!  Ik wandel van de ene 
kant van de vijver naar de andere kant. Ik moet het wel heel voorzichtig doen. Dat water is 
me toch glad! Mijn poten glijden steeds weg. Het is wel superleuk. 
Het vrouwtje ziet mij lopen en roept tegen het baasje: “Boebie loopt over het ijs!”  
Het water heet nu dus “ijs.” Heb jij wel eens over ijs gelopen? 
De baas en het vrouwtje komen naar buiten en vinden mij heel erg dapper. Ik vind dat ook. Ik 
steek van trots mijn staart hoog in de lucht.  
Wel moet ik er onmiddellijk van af. Daar snap ik dan weer niets 
van. Zij vinden het gevaarlijk; ik zou  wel eens onder dat ijs kun-
nen verdwijnen; ik kan dan verdrinken.  
Het klinkt allemaal heel griezelig. Ik vind het alleen maar jam-
mer. Dat glijden is hartstikke spannend. Je weet nooit echt waar 
je terecht komt als je poten steeds wegschuiven. 
“Boebie, kom!” Ik hoor aan de stem van het vrouwtje dat het me-
nens is. Tja, wat doe je dan... 
 
Ik ga mee naar binnen. Het is hoog tijd voor een dutje. 
 
Heel veel likjes, Boebie. 
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12 tips voor een hondvriendelijke tuin; tips nr. 7en 8. 

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 inbe-
grip van het planten van niet-giftige planten en het cre-
ëren van speciale hondgedeelten zodat de tuin veilig is 
voor uw hond. 
 
Tip 7.Houd uw loods en/of schuur veilig, let b.v. op 

schadelijke chemische stoffen. Tuingereedschap kan ver-

raderlijke scherpe randen hebben - zorg ervoor dat dit 

veilig bewaard wordt. 

 

 

 

Tip 8. Vermijd chemicaliën. Vermijd het gebruik van 
chemische stoffen, zoals niet-biologische slakkenkorrels, 
die schadelijk kunnen zijn als uw hond een naaktslak of 
slak eet. Probeer de slakken op een milieuvriendelijke 
manier te bestrijden. Voeg geen additieven toe aan water-
partijen en vijvers,  honden kunnen in de verleiding ko-
men om daaruit te drinken .  
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Kiekjes uit de oude doos 

 

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. 

 

David Niven met een Airedale in de armen, samen Maggie 

Smith and Peter Sellers in een scene uit the film 'Murder By 

Death', 1976. 
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Vraag het aan Babs     

Bij Babs kun jij als Airedale  

alle vragen kwijt waar je ner-

gens anders mee terecht 

kunt.  

Babs denkt met je mee en 

geeft je deskundig advies 

over alles waar je mee wor-

stelt. De redactie is echter 

nadrukkelijk niet  verant-

woordelijk voor de mening 

en welgemeende adviezen 

van Babs.  

Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met 

mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van  
Binckie en Vip. 

Hallo Babs, 

Nog een vraagje....... 

Wij ( Binckie een 13,4 jaar oude 'Jack Mechel' en Vip een Airedale van 2,9 
jaar) zijn gek op fruit en groente. 

Als wij in de tuin of ergens in huis zijn en het vrouwtje snijdt een komkom-
mer aan, hop, dan zitten we acuut zonder tekst naast het vrouwtje in de keu-
ken op onze ( dikke) billen in afwachting van een lekker stukje. 

Dit geldt voor bijna elk soort fruit of groente 

Van knoflook en ui zijn wij niet gecharmeerd, verder eten we alles, van to-
maat tot sla, rucola, paprika, appel, noem ‘t maar 

Dit kan toch geen kwaad?? Wij eten ‘t dan rauw. En kauwen werkelijk met 
smaak. 

Likjes Binckie en Vip 

Lieve Binckie en VIP, 

Jullie zijn goed bezig hoor, groenten zijn hartstikke ge-
zond  en lekker, nee daar is niets mis mee. Al moet ik er 
wel bij zeggen dat ik er dan graag een sausje bij zou zien. 
Je weet wel, zo’n lekker dipsausje. Zie je het al voor je, jij, 
Binckie en ik samen aan tafel, en dan maar dippen. Het 
water loopt me al in de mond, bij de bedachte alleen al. 
Nu moeten we alleen nog een manier vinden om onze 
vrouwtjes zo gek te krijgen dat zij dipsausjes voor ons gaan 
maken. Als jullie Marina nu eens gaan bewerken, probeer 
ik het hier thuis. Mocht het een van ons lukken, nodigt die 
de ander uit. Afgesproken? 

 

 

 

 

 

 

 

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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10. Troosten van een bange hond werkt belonend en 

zal de angst versterken 

 
Tot voor kort, geloofde men nog dat het troosten van 
een hond die bang is - voor bijvoorbeeld vuurwerk, on-
weer, verkeer, andere honden etc. - zou kunnen werken 
als een bekrachtiger met als gevolg dat de angst in stand 
gehouden wordt of zelfs verergert. Echter, ook dit is 
door recent onderzoek weerlegd. Alle honden zijn ver-

schillend, en voor sommige zorgt de aanwezigheid en 
een beetje geruststelling van de eigenaar ervoor dat ze 
beter met de situatie om kunnen gaan als ze bang zijn. 
Kalm en ontspannen geruststellen met weinig ophef zal 
voorkomen dat je jouw angst naar je hond communi-
ceert, dus probeer vooral zelf ook rustig te blijven. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 9 en 10 van de 10 meest voorkomende mythes over honden.  

Bron: www.Doggo.nl 

9. Van trekspelletjes worden honden agressief 

Een ander populaire mythe die je misschien zelfs in boe-

ken bent tegen gekomen in het verleden. Echter, recent 

onderzoek door gedragswetenschappers aan de Universi-

teit van Bristol bevestigt deze theorie niet. Eén onder-

zoek toont ook aan dat de veronderstelling dat je als ei-

genaar het spel altijd moet winnen niet relevant is. Een 

trekspelletje zal je hond niet aanmoedigen agressief te 

worden, maar om te voorkomen dat het spel uit de hand 

loopt is het wel belangrijk je hond enige beheersing aan 

te leren door pakken en loslaten op cue te zetten. Wild 

spelen en stoeien met puppy's is niet aan te bevelen om-

dat je daarmee het wilde spel met andere honden en 

mensen aanmoedigt. 

 

 



 

 

 

Indy is niet meer. 

Tot ons grote verdriet hebben we gistermorgen Indy moeten laten inslapen......  Ze was een 
paar dagen niet lekker, overgeven en niet willen lopen, maar donderdag ging ze weer eten en 
spelen dus we dachten dat het weer beter ging, maar vrijdagmorgen kwamen we beneden en 
ze reageerde niet op ons. Als je haar aanraakte gilde ze van de pijn, de dierenarts gebeld en 
we konden gelijk komen maar die constateerde dat ze zwaar ziek was en vocht voor haar le-
ven. Haar lever was heel erg vergroot (waarschijnlijk kanker) en ze had n inwendige bloeding 
waardoor ze niet meer te redden was. 

Indy is 8 jaar en 9 dagen geworden, we missen haar ontzettend, het is zo stil in huis. 

Cor en Elly de Jong 

Lieve Elly en Cor, 

Wat een verschrikkelijk nieuws. Jullie allerliefste kameraadje en ons oppaskind is niet meer. 

Wat zullen jullie een verdriet hebben. Zes jaar lang hebben wij een paar keer per jaar op haar 

mogen passen. Altijd lief, vrolijk en zeer aanhankelijk. Ik hoop dat jullie een beetje troost kun-

nen putten uit het feit dat Indy een fantastisch leven bij jullie heeft gehad. 

Over een paar maanden, als de scherpste randjes eraf zijn, blijven heel veel mooie herinnerin-

gen aan dit lieve meisje over. 

Ook namens het bestuur van het ATVN wens ik jullie heel veel sterkte in de komende moeilijke 

tijd 

Liefs, Sonja 
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Je bent er niet meer 

toch zal ik je g�oeten 

Je elke dag weer 

vele malen ont�oeten 

Je snoet, die mij verleidde tot een lach 

je bent bij me, steeds weer, iedere dag 
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nooit pijn ! Wel … waarom dan ?! Vooraleer ik bij de 
dokter in haar kamertje stap, weet ik dat ik altijd eerst op 
de weegschaal moet. Gelukkig was er na die feestdagen 
geen grammetje bij ! Dat zullen er velen onder jullie niet 
kunnen zeggen hé ! ☺  Oeps, stout van me ! Nadat de 
dokter met haar zachte handen zowat over gans mijn 
hondenlijfje was geweest en me ook nog eens flink ge-
knuffeld had, mocht ik dan weer van die tafel. Zij neemt 
dan plaats achter zo’n computer-ding zoals bij ons thuis 
en heeft het dan met mijn baasjes echt altijd alleen maar 
over mij. Wat men daar ook over mij vertelt … het zal 
me een zorg wezen ! Ik zorg wel dat ik de aandacht van 
de dokter trek en blijf mooi op mijn poep zitten. Da’s 
natuurlijk met een bijbedoeling ! Dachten jullie nu echt 
dat ik vergeten was dat wanneer ik zo flink ben, ik tel-
kens één of zelfs meerdere snoepjes van haar krijg ? 
Neen hoor, daar ben ik nu echt wel te slim voor en jawel 
… haar blik kruiste de mijne, er verscheen een lach op 
haar gezicht en dan weet ik dat er iets volgt. Zo gebeurde 
het ook nu weer en die nieuwe snoepjes van haar smaak-
ten overheerlijk ! Jammer genoeg mocht ik niet wat lan-
ger blijven, maar binnenkort als het voorjaar wordt, dan 
heb ik alweer een afspraak ! Kijken jullie ook altijd zo uit 
naar een bezoekje bij de dokter ? Ik wel hoor ! ☺ 
Buiten de dagelijkse wandelingen heb ik de afgelopen 
maand er toch twee gemaakt die ik heel leuk vond ! De 
stad Sint-Niklaas waar wij wonen ligt niet ver van de Ne-
derlandse grens en zo rijden we af en toe al eens naar 
Hulst. Dat hele gezellige pittoreske stadje zullen jullie 
Nederlanders beslist wel kennen. Hulst is een vesting-
stad, wat dat ook mag betekenen en je kan daar op de 
wallen helemaal de stad rondwandelen. Ofwel loop je 
heel hoog zodat je over alle huizen kan kijken ofwel loop 
je heel laag, naast het water. Leuk hoor ! Natuurlijk moet 
je daar overal aangelijnd zijn en dat is wat minder vind ik. 
Vermoedelijk komt dat omdat je daar veel watervogels 
aantreft. Ik zou nogal wat graag een spurtje maken rich-

Hallo lieve ATVN-ertjes ! 
 
De jaarwisseling ligt alweer even achter ons en zo was 
het de afgelopen maand opruimen geblazen. Mijn baas-
jes hebben alle lichtjes, ballen, slingers, kaarsjes en nog 
zoveel meer, weer netjes terug opgeborgen. Ook die 
hele mooie grote kerstboom moest weer helemaal in de 
doos. Opnieuw hadden mijn baasjes een karretje nodig 
om dit alles terug naar de kelder te brengen, waar ze dit 
een gans jaar bewaren. Ik heb hen maar laten doen en 
heb bewust niet meegeholpen. Ik kon niet ! Ik was een 
beetje triest toen ik dit alles zag gebeuren en mijn oog-
jes voelden zelfs wat vochtig aan, maar daar hebben 
mijn baasjes niets van gemerkt. Die twee bleven maar 
sjouwen en bye bye waren plotseling alle dozen. 

Verder was het een rustige maand januari. Ik ben naar 
mijn hele lieve dierendokter geweest en zonder dat ze 
het hoefde te vragen sprong ik deze maal voor het eerst 
zomaar spontaan uit mezelf op die metalen tafel. Flink 
van mij hé ! Ik vraag me wel af waarom mijn baasjes 

eigenlijk altijd mijn hoofd vasthouden wanneer die lieve 
mevrouw een beetje aan mij prutst. Zij doet mij toch 

De mooiste tijd van het jaar. (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau 
uit België) 
Door: Marc Weyts. 
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ting moeder de gans ! Maar aangelijnd kan dat natuurlijk 
niet. We zijn die beestjes heel netjes voorbij gewandeld 
en al ontsnapten ze niet aan mijn oog, ben ik helemaal 
niet naar hen uitgevallen. ‘Flink hoor Beau !’ riep één van 
mijn baasjes en daar volgde natuurlijk alweer iets lekkers 
op.  
Laatst hebben we dan hier ook nog in de omgeving een 
andere wandeling gemaakt en op het eind ervan kwamen 
we aan een heel groot terrein dat helemaal rondom was 
afgezet. Er was een deurtje aan dat hek en toen mijn 
baasje dat opende, dacht ik ‘Wat krijgen we nou ?’. Ik 
kan jullie wel vertellen dat mijn geluk daar echt niet op 
kon ! Lekker lopen, spurten, snuffelen, rollebollen en dat 

allemaal niet aangelijnd ! Super toch ! 
Lieve ATVN-ertjes, ik ben alweer toegekomen aan het 
eind van dit verhaaltje. In februari komt er een heel 
speciale dag aan en ik hoop zo ontzettend hard dat ik 
in mijn volgend verhaaltje jullie kan vertellen op welke 
manier mijn baasjes hun liefde voor mij zullen hebben 
uitgedrukt. Toch weer mooi gezegd van mij, niet waar ! 
☺ Jullie weten vast wel over welke datum het gaat.  
Zullen jullie allemaal alvast ook een beetje lief zijn voor 
elkaar ? 
Lieve knuffel van Beau uit België !   X  
 

Beau (vervolg) 

Ik zit mij voor het vensterglas 

onnoemlijk te ver�elen. 

Ik wou dat ik t�ee hondjes was, 

dan kon ik samen spelen.  

Godfried Bomans 

(2 maart 1913 -  22 december 1971) 
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Opmerkelijk stukje uit dagblad ‘De Limburger’ 

Hondenpoepzakje voor de diepvries? 

MAASEIK 

DOOR ONZE VERSLAGGEVER 

De Belgische grensgemeente Maaseik geeft geen 
gratis hondenpoepzakjes meer omdat daar mis-
bruik van zou worden gemaakt. ‘De zakjes verdwe-
nen in een hoog tempo. Het gerucht is dat ze wor-
den gebruikt als diepvrieszakjes,’ aldus de gemeen-
te. ‘Als ze bijgevuld werden, gebeurde het dat ze 
een dag later al weg waren.’ Maaseik wijst erop dat 
baasjes zelf verantwoordelijk blijven voor het op-
ruimen van hondenpoep. 



 

 

Holisme voor Dieren 
Door Mieke van der Pal 

Het woord holisme werd ingevoerd door Jan Smuts in de 
vroege jaren 1920.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Zuid-Afrikaanse militair en staatsman Smuts defini-
eerde holisme als "de tendens in de natuur gehelen te 
vormen die groter zijn dan de som der delen door crea-
tieve evolutie". Een niet zo simpele omschrijving. Zoe-
ken we in verschillende woordenboeken dan vinden we 
onder meer de volgende omschrijvingen:  
 
Kijken naar het geheel. Overwegende benadering van de alternatieve 

geneeswijzen zoals acupunctuur, homeopathie, voetreflexologie, enz.. 

 

Alomvattend. 

 

Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet 

naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opge-

bouwd. Bij b.v. een holistische ge-

neeswijze wordt het gehele individu 

betrokken. Volgens het holisme 

hangt alles met elkaar samen. Iets 

kan niet bekeken of geanalyseerd 

worden door naar een gedeelte van 

dat geheel te kijken. 

 

Holistische versus reguliere diergeneeskunde? 

Dierenartsen die naast wetenschappelijk onderbouwde 

therapieën ook alternatieve therapieën aanbieden, gebrui-

ken graag de titel ‘holistische dierenarts’. Holistische dier-

geneeskunde wordt dan geplaatst tegenover wat men 

soms ‘reguliere’, ‘traditionele’ of ‘conventionele’ dierge-

neeskunde noemt. In tegenstelling tot andere dierenart-

sen zouden holistische dierenartsen bij de behandeling 

van hun patiënten meer aandacht hebben voor het indi-

vidu ‘in zijn geheel’. Hiermee wil men aangeven dat een 

holistische dierenarts zich steeds een volledig beeld 

tracht te vormen van de patiënt, door naast een grondig 

fysiek onderzoek ook het gedrag, de medische geschiede-

nis en omgevingsfactoren zoals dieet en stress te onder-

zoeken. 

[bron: Skepp.be] 

Een holistisch dierenarts is iemand die naar het hele dier 

kijkt in plaats van alleen naar de klacht. 

Er wordt gestreefd naar een totaal gezond dier in plaats 

van alleen een symptoom aan te pakken. 

Er zijn natuurlijk holistische dierenartsen in alle soorten 

en maten maar ze maken over het algemeen gebruik van 

diverse complementaire therapieën zoals chiropractie, 

acupunctuur en homeopathie. 

Omdat deze dierenartsen natuurlijk ook regulier ge-

schoold zijn kunnen zij vaak een goede afweging maken 

welke aanpak voor het dier de beste is en verwijzen zij bij 

twijfel door naar een kliniek. 

[bron: Bokt.nl] 

 

Dierenarts Ruth Boerekamp te Delft schrijft: 

In de praktijk pas ik verschillende disciplines binnen de holistische 

visie naast elkaar of afzonderlijk toe, zoals acupunctuur, homeopa-

thie chiropractie en manuele lymfedrainage. Een gedegen reguliere 

check, vormt de basis voor een kwalitatief optimale behandeling. 

Elk dier vraagt hierbij om een individuele, op maat gesneden be-

handeling, wat het beste bij uw huisdier past. 

Binnen 2-3 behandelingen is resultaat te verwachten en kan het 

dier zelf aan de slag met hetgeen ik in gang heb gezet. Het 

“zelfgenezend vermogen” wordt geactiveerd, waarbij het dier beter in 

balans komt met meer zelfvertrouwen, kracht en een positieve uit-

straling: een vrolijk en gezond dier. 

 

Een holistische dierenarts meet met behulp van een zo-

genaamde Lecher-antenne het lichaam van het dier. Uit 

de resultaten van de metingen destilleert de dierenarts 

waar het probleem zich situeert. Dit probleem hoeft zich 

niet alleen te uiten in merkbare lichamelijke klachten, 

maar kan bij voorbeeld ook leiden tot ongewenste ge-

dragsveranderingen, die voortkomen uit het disfunctio-

neren van 

een or-

gaan. 
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 Holisme (vervolg) 

Straks willen we allemaal weer op vakantie, maar wat 
gaan we doen met onze hond? 

Natuurlijk liever niet naar een pension, maar wat dan 
wel? Wat zou het mooi zijn als we elkaar daarmee zou-
den kunnen helpen. Als we de vakanties een beetje op 
elkaar zouden kunnen afstemmen zou het toch mogelijk 
moeten zijn om op elkaars hond te kunnen passen. 

Let wel, als u gebruik wilt maken van deze service, zou 
het wel leuk zijn als u zelf ook eens op een hond wilt 
passen als dat kan. 
U kunt zich opgeven bij atvn@home.nl Graag naam, 
adres, telefoonnummer, naam en geslacht van de hond, 
de tijd dat u op vakantie gaat en welke periode u op een 

andere hond kunt passen. 
Wilt u op een hond oppassen geef dan even aan onder 
welke voorwaarden. Bijvoorbeeld geen teef of niet langer 
dan 6 weken of wat dan ook. 
Wij zijn benieuwd. 
 

Het ATVN biedt een contact-platform voor mensen die een 
oppas voor hun Airedale zoeken. 

De uiteindelijke afstemming is uitsluitend een zaak tussen de 
leden zelf. 

Het ATVN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
de door de leden verstrekte informatie over (eventuele) gedrags-
problemen van de hond.   

Oproep oppasservice ATVN 

Dit kan vaak worden opgelost door acupunctuur, 

magneettherapie,  medicijnen op natuurlijke 

(homeopatische) basis, of een combinatie van deze. 

Als je deze behandeling nog aanvult met holistisch 

voer, dan ben je op de goede weg. 
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Nieuwjaarsreceptie zondag 22 januari 

Het is stralend mooi weer als we bij ‘t Hôfke aankomen, 

het welkomstbord geeft ons een fijn gevoel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geur van vers gezette koffie komt ons tegemoet. 

Al snel kunnen we de eerste ATVN-ers begroeten en om 

kwart voor elf is de zaal helemaal vol. 

Terwijl iedereen geniet van de koffie met cake neemt 

Mario het woord. Na het uitspreken van de nieuwjaars-

wensen, vraagt Mario om een ogenblik stilte om Jenne 

Bouma te herdenken. Jenne is jarenlang een enthousiast 

lid van onze vereniging geweest. Verder memoreert hij 

het behalen van de titel BOB op de meest prestigieuze 

hondenshow,  ‘Crufts’ door Martin Bouma met   

‘Factor X of Malton’. Daarna gaf hij de microfoon aan 

Mieke van der Pal, die aangegeven heeft zich bij de ko-

mende jaarvergadering verkiesbaar zal stellen als voor-

zitter van het ATVN. 

Na zich voorgesteld te hebben, roept Mieke de mensen 

op om ook actief te worden binnen het ATVN, hetzij 

in de vorm van een bestuursfunctie, of door eens een 

stukje voor de nieuwsbrief te schrijven. Mieke bena-

drukt dat ze al uitkijkt naar de voorjaarswandeling op 9 

april in het mooie Wijnandsrade, met de voorpret in het 

hotel ‘Bergrust’ die op 8 april helemaal voor het ATVN 

afgehuurd is (zie blz 3 van deze nieuwsbrief). 

Dan kan de wandeling, als altijd uitgezet door Lambert 

beginnen.  
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Bij ‘t Ho	e teruggekomen zat Cees er al 

helemaal klaar voor. 

De soep was als altijd voortreffelijk. 
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Dan komt toch onherroepelijk het tijdstip dat we weer op 

huis aan moeten. Het was echt een dag met een sterretje. 

Prachtig mooi weer, schitterende wandeling, super leuke 

mensen, geweldige honden, heerlijke soep en als ik naar de 

foto hiernaast kijk was de loterij ook niet verkeerd. Rest 

mij nog iedereen die geholpen heeft en de fotografen heel 

hartelijk te bedanken. Zonder jullie hulp en foto’s zou dit 

alles niet mogelijk zijn. 

 

Wij kijken alweer uit naar de volgen-

de wandeling in Wijnandsrade.                    

U komt toch ook! 



 

 

Bestuur ATVN  ATVN Nieuwsbrief 
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