
 

 

Op zondag 12 april gaan we wandelen in     
Wijnandsrade, gelegen in het mooie Zuid-
Limburg. 

U wordt vanaf half elf in het Gemeen-
schapshuis van Piet Vleeshouwer ontvan-
gen  met een kopje koffie met heerlijke 
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 Gemeente huis staat 
Piet u al op te wachten met een drankje en 
een lekker broodje. Dit alles wordt u aan-
geboden door het ATVN. 

Als iedereen uitgesmuld is begint onze we-
reldberoemde 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 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 gezond. Graag voor maandag 6 
april. 

Wij kijken er naar uit, u komt toch ook! 

Stichting Gemeenschapshuis Wijnandsrade 
( SGOW ), Oudenboschstraat 50, 

6363 BV Wijnandsrade.  

Tel: 0455241830 
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Optische Illusies 

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

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

Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel. 

Herinnert u zich nog de Op-

tische Illusie uit de vorige 

Nieuwsbrief? De eeuwenlang 

op en neer bewegende rij 

monniken (zie hieronder), in 

continue stroom zonder dat 

er een einde aan komt.   

Ook in deze Nieuwsbrief een 

werk van de befaamde Ne-

derlandse kunstenaar-

tekenaar Maurits Escher 

(1898 - 1972), met een verge-

lijkbaar optisch effect. 

Op de tekening hiernaast  ziet u 

geen water branden, maar loopt 

het water wel in continue 

stroom van boven naar bene-

den, eindigend in een waterval. 

Natuurlijk weer een Optische 

Illusie, want als het werkelijk zo 

zou gaan hadden we toch mooi 

een Perpetuum Mobile te pak-

ken. En dat zou toch tegen alle 

natuurwetten indruisen.  

Of bent u een andere mening 

toegedaan? 



 

 

Ballonnenweek in Mauterndorf 

Door Elke Van Den Haute 
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Nou dat was me nogal iets, wat ik weer heb beleefd. 
Daarbij begon die ochtend zo veelbelovend. Moeten jullie 
horen. 

Elke ging met mij wandelen. Ik zag al dat ze haar goede 
stapschoenen aandeed, joepie het zou wat langer en heel 
leuk worden. Daar is nu wel een kleine beperking bij, 
want Elke laat me niet graag zonder riem lopen. Hier ech-
ter in de Lungau in Oostenrijk is elke wandeling vol 
avontuur, zelfs als ik aan de riem moet. Blij keek ik naar 
haar op en ze beantwoordde mijn blik met enkele lieve 
woordjes en een glimlach. Zo stapten wij twee eerst wel 
een stuk langs de straat. Dan echter lieten we de laatste 
boerderij achter ons, ze klikte me los en riep lachend, 
'loop Sam, je bent vrij'. Ik stormde weg, schoof uit op het 
ijs, liep de helling naar beneden door de sneeuw en kwam 

weer hijgend naar boven. Steeds bleef ik staan kijken of 
ze wel volgde, dan stormde ik verder. Dan voel je echt 
dat je hond bent, enig! Elke kon niet zo vlug stappen, 
want  tenslotte was er geen pad meer, sneeuw en een 
spekgladde ijslaag daaronder maakten het haar moeilijk 
om vooruit te komen. Toch waren we beiden de koning 

te rijk. Toen we boven kwamen bleef ik staan en keek 
welke kant ze wilde uitgaan; ze draaide links in en riep, 
'ja Sam we gaan heel de toer doen, hoor.' Dus het bos-
paadje in, van beneden hoorde ik al de stortbeek en hoe 
verder we liepen hoe luidruchtiger die zich liet horen. Ik 
liep vooruit en kwam terug en plots nam Elke me aan de 
riem. Ik had beter moeten weten of vlugger moeten 
vooruitlopen. Er was nl. een prachtige mesthoop. Niet-
tegenstaande de kou en de sneeuw geurde hij van ver. 

Nog steeds kan ik er niet inkomen dat ik me niet mag 
rollen in deze enige geur. Nou  goed, we  waren de 
'wellneshoop voor viervoeters' voorbij en ik mocht weer 
zonder riem lopen. Dan ging het een smal wegje schuin 
naar beneden, ik rende weer als een bezetene. Arme El-

ke, sneeuw en ijs op dat smal paadje, maar zij geraakte 
toch zonder uit te glijden naar beneden. Daar was het 
wel erg, omdat die bergstroom dicht bij de weg loopt. Er 
komt weinig zon, heel die weg is spiegelglad. Nou het 
was een hele evenwichtsoefening voor Elke om zich op 
deze weg overeind te houden. Intussen liep ik naar het 
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water. Toen moest ze me terug roepen want er zat echt  
veel stroming op. We kwamen niet vlug vooruit, maar ik 
heb er veel plezier aan gehad. Toen ik echter naar Elke 
keek die met haar armen in de lucht zwaaide bij haar 
evenwichtsoefeningen, dacht ik even dat zij het misschien 
niet zo leuk vond als ik. Ik bleef wel overal op haar wach-
ten, omdat ik het zo fijn van haar vond dat ik vrij mocht 
lopen. 

Na een hele poos op deze totaal ijzige weg te hebben 
gelopen, kwamen we op asfalt terecht. Wat een opluch-
ting na al die gladheid,  ik liep een weide in en blafte zo 
veel en zo hard ik kon. Daar was weer eens een ballon die 
dreigde stilaan op de loipe terecht te komen. Met deze 
ballon begon de narigheid. Naarmate de straat in zicht 
kwam werd ik weer aan de lijn genomen. Dat vond ik 

niet erg, heb ik toch allang mogen vrij lopen. We hadden 
nu zicht op de Panoramaloipe, prachtig dat golvende land 
in de sneeuw met af en toe een boerderij. Toen we de 
straat wilden oversteken, remde ik af. Dat kan ik bijzon-
der goed, hoor. Ik ging gewoon op mijn kontje zitten en 
Elke kreeg me geen centimeter verder. Eerst was ze ver-
baasd, dan luisterde ze, dan keek ze naar mij, 'maar Sam 
toch, er is geen knal niets, en het ging net zo fijn met ons 
twee. Wat is er toch?' We staken nog over en ze hield me 
kort. Dan bleef ze staan, intussen was die ene grote bal-
lon tamelijk laag gezakt en wou die zeker weer omhoog 
en maakt die daarom zo een hels lawaai. Ikke niets dan 
me losrukken, de straat over en de gladde weg in waar we 
net vandaan zijn gekomen.  

 

Elke me achterna zetten en roepen tot ik even ik even 
bleef wachten. Ik zag wel dat ze vreselijk geschrokken 
was, ze was verbijsterd, ja ze werd boos. Wat was er nou 
gebeurd dat ik me kon losrukken? 

Ik heb een tuig aan, daar is op de rug een dikke ring waar 
de lijn moet aan bevestigd worden. Maar dan is er nog 
een dunner ringetje waar naamplaatje en adreskokertje 
aan zijn vastgemaakt. Elke had zich bij het laatste vast-
klikken vergist en had de riem in het kleinere ringetje 
vastgemaakt. 

Het probleem nu was, ringetje gesprongen, naamplaatje 
en kokertje verdwenen, en Sam ervandoor! Grote paniek 
bij Elke. Ze heeft me op het paadje aan een paal vastge-
maakt, is terug naar de plaats van delict gelopen, heeft 
met haar handen in de sneeuw zitten zoeken en vond 
enkel het blauwe kokertje terug. Nu was ze echt kwaad. 
Omwille van die lawaaierige ballon ging ik geen meter 
verder op straat. Dat is nogal een gevaarte als je dat van 
zo dichtbij ziet. Elke is met mij heel die weg teruggegaan 
die we zijn gekomen. Nu zwaaide ze niet meer met haar 
armen, nee,  ze trok me woest mee aan de riem. Telkens 
keek ik schuldbewust naar haar omhoog, ze gunde me 
geen blik meer, geen woord en al helemaal geen glimlach. 
We zijn er na de middag met de wagen naartoe gereden 
en hebben gekeken, niets te zien. Twee dagen geleden zei 
Elke 'ik ga nog eens even kijken, we hebben veel zon 
gehad en als op die plaats de sneeuw weg is zal dat plaatje 
daar wel liggen.'  En ja, je gaat het niet geloven, maar 
mijn mooi plakketje, met Sam ingegraveerd en telefoon-
nummer lag daar in de zon te blinken. 
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piepen, grommen, smakken tot zelfs een echte harde blaf 
of een heuse wolvenhuil. Het is dus niet zo onwaarschijn-
lijk dat ook honden kunnen dromen. Honden kunnen 
immers ook gebeurtenissen herinneren en dromen is een 
normale manier om hun dagelijkse beslommeringen te 
verwerken. Waarover ze dromen zullen we echter nooit 
weten. 

  

Wakker worden 

 

Zoals het spreekwoord luidt ‘maak geen slapende honden 
wakker’, is het wijs om een dromende hond niet abrupt 
wakker te maken. Een hond kan namelijk heel instinctief 
reageren. Als hij wakker schrikt weet hij de eerste secon-
den niet in welke situatie hij zich bevindt. Hij kan denken 

dat hij aangevallen wordt en reageert verdedigend. Vooral 
met kinderen is het belangrijk dat de hond rustig wakker 
wordt gemaakt  

 

  

 

  

 Honden dromen 

Onderzoek bevestigt wat vrijwel iedere hondenbezitter 
weet: honden dromen als ze slapen, net als mensen. 
Honden hebben net als ons verschillende fasen van 
slaap. Het enige verschil zit hem in de lengte van de tijd. 
Onze slaapcycli lijkt langer te zijn, maar net als mensen, 
gaan honden door een diepere slaap (SWS) en een rapid 
eye movement (REM) slaap. Dromen gebeurt tijdens de 
REM-slaap cyclus. 

  

Hoe honden slapen 

Wanneer de hond diep en langzaam ademhaalt zit hij in 
de SWS slaapfase. Hoewel het een diepe slaap is, is het 
waarschijnlijker dat de hond tijdens deze slaapfase wak-
ker wordt dan tijdens de REM-slaap. Zodra de hond 
begint te "lopen" of trillen zit hij in de REM-cyclus, vol-
gens onderzoek is er dan het meest hersenactiviteit. Be-
halve het trekken met de pootjes (wat soms op graven 
of hardlopen lijkt) maken de schone slapers ook gelui-
den tijdens hun nachtrust. Dat kan een sabbelgeluid zijn, 
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Dromen en REM slaap bij honden 

Bron: De uitgelaten hond. 
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Het Airedale Terriër winkeltje van Anique is op al onze activiteiten aanwezig . Anique is altijd voor ons opzoek naar 
mooie en nieuwe Airedalespulletjes. 

Het Airedale Terriër winkeltje is een service van het ATVN naar u toe. Er wordt geen winst gemaakt op de door Ani-
que aangekochte spullen. Omdat het rasgerelateerde spullen zijn, worden er vaak maar enkele stuks van bepaalde arti-
kelen gemaakt, en ook vaak nog op bestelling. Dat is de reden dat de spulletjes soms niet echt goedkoop zijn.   

`Het Airedale Terriër winkeltje van Anique 
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De artikelen die u in het winkeltje van Anique vindt kunt u meestal niet in de winkel kopen. Dus sla op onze activitei-
ten uw slag! 

Als u iets van al het moois uit Anique’s winkeltje wilt kopen, moet u er wel rekening mee houden dat u niet kunt pin-
nen. 
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Schuif  aan bij Babs en Borre 

Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker 

 

 

 

 

Bij Babs en Borre krijgen 

jullie allerlei interessante 

achtergrondinformatie over 

de Airedale, messcherpe 

analyses en heel veel klets-

praat voor bij de waterbak.  

Bij deze rubriek is de redac-

tie echter nadrukkelijk niet 

verantwoordelijk voor de me-

ningen en welgemeende ad-

viezen van Babs en Borre. 

Ha lieve Airedalevriendjes en –vriendinnetjes, 

Het is al weer drie maanden geleden dat Belle bij ons aan tafel 
zat om één van haar verleidingstips met ons te delen. 

Jullie weten vast nog wel dat Babs en ik aan haar gevraagd 
hebben of zij nog eens bij ons zou willen aanschuiven om nog 
meer over haar verleidingskunsten te komen vertellen. 

Vandaag is het zo ver!  

Fijn dat je er bent Belle. Babs en ik zijn heel erg benieuwd wat 
wij en onze Airedalevrienden en –vriendinnen deze keer van 
jou kunnen leren. 

Dat klopt helemaal Borre. Ik vind het zelfs een beetje spannend. 
Ik kan niet bedenken wat het vandaag gaat worden. 

Zo is het precies Babs! Zullen we vragen of Belle wil beginnen? 

Dat is goed Borre.  

We kunnen bijna niet wachten Belle. Waarover ga je ons van-
daag iets vertellen. 

Ik zal jullie niet langer in spanning houden. Vandaag ga 
ik jullie leren om iets extra lekkers te versieren bij jullie 
baasjes. 

Dat klinkt goed! Vind je ook niet Borre.  

Ja, Babs! Ik denk dat het vandaag wel eens heel erg leuk voor 
ons kan worden. Ik wil vaak iets heel lekkers krijgen van de 
baas, maar dat lukt lang niet altijd. Is dat bij jou ook zo Babs? 

Nou en of Borre! Ik denk dat onze vriendjes en vriendinnetjes 
ook heel graag willen weten wat Belle ons kan leren. Vooruit 
maar Belle. We zijn één en al oor! 

Eerst heb ik een vraag aan jullie. Eten jullie baasjes en 
vrouwtjes wel eens een “mini magnumijsje?”  

Je bedoelt zo’n klein ijsje aan een stokje met chocola er om heen? 

Precies, Babs, dat is het ijsje wat ik bedoel. Jullie weten dat 
honden geen chocola mogen eten, dus moet je wel even ge-
duld hebben. Dat is ook juist lang genoeg om op je beste 
manier te laten weten dat jij ook iets van dat ijsje lust. Die 
chocola moet er dus eerst af. 

Natuurlijk! Jij weet dat toch ook, Borre?  

Ja, Babs ik weet dat maar al te goed en ik vind dat wel heel 
jammer Belle. Ik heb stiekem eens wat chocola geproefd en dat 
is me toch lekker! Het vrouwtje is zelfs een beetje boos op mij 
geworden, omdat ik iets gepikt had waar ik erg ziek van kan 
worden. 
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Schuif  aan bij Babs en Borre  (vervolg) 

Ik kan begrijpen dat jouw vrouwtje boos is geweest. Eigenlijk is zij heel erg geschrokken, om-
dat zij weet hoe slecht chocola voor ons is. Dus toch maar geduld hebben Borre. 

Goed. Ik zal vanaf het begin vertellen hoe ik mijn baasjes zover kan krijgen dat zij mij van 
hun ijsjes laten snoepen. Als het baasje of het vrouwtje die heerlijke ijsjes uit de diepvries 
heeft gehaald, dan hoor ik dat direct. Er zit iets om de ijsjes. Dat kraakt. Als ik dat geluid 
hoor, weet ik het eigenlijk al meteen. IJSJES. Vanaf dat moment moet ik in de buurt van 
het baasje en het vrouwtje blijven. Allebei lusten zij wel eens zo’n heerlijk ijsje. Nu komt het! 

Het kraakding gaat van de ijsjes af. 
Ik ga precies zo zitten, dat ik beide 
ijsjes goed in de gaten kan houden. 
Dat moeten jullie niet vergeten . Het 
is namelijk heel belangrijk. Op deze 
manier kun je voor elkaar krijgen 
iets van die ijsjes mee te kunnen 
snoepen. Ik weet dat het baasje en 
het vrouwtje eerst die chocola van het 
ijsje af eten. Daarna kunnen ze pas 
aan het echte ijsje gaan likken. Om-
dat ik tussen hen in ben gaan zitten, 
weten zij al lang dat ik ook iets van 
dat lekkers wil proeven. Ik zit daar 
natuurlijk niet voor niets. Af en toe 
ga ik even kijken welk ijsje al bijna op 
is. Ik let vooral goed op het baasje. 
Hij heeft meestal als eerste zijn ijsje 

opgegeten. Ook kijk ik af en toe naar het vrouwtje. Ik wil zeker weten dat zij ziet dat ik ook 
haar goed in de gaten houd. Zij moet weten dat zij mij niet mag vergeten en zonder er 
aan te denken haar ijsje zo maar op eet, zodat er voor mij alleen een leeg stokje overblijft. 
Dat mag ik niet laten gebeuren. Als de baas bijna klaar is met zijn ijsje, ga ik recht voor 
hem zitten en kijk heel goed naar het ijsje van hem. Ik weet nu heel zeker dat de baas mij 
gezien heeft. Dan is het zo ver! De baas stopt met likken en houdt het stokje met het restje 
van het ijsje voor mijn neus! Mmm, 
dat ruikt al zo heerlijk. Dan ga ik 
het ijsstokje helemaal schoon likken. 
Er mag niets aan het stokje blijven 
zitten. 

Wat heerlijk Belle! En het ijsje van het 
vrouwtje is dat nog niet op? 

Nee, Borre. Het vrouwtje laat ook iets 
voor mij aan haar ijsstokje zitten, 
zodat ik daarvan alles, wat er nog 
aan zit, kan aflikken. 

Wat fijn Belle, dat jouw vrouwtje op 
jou heeft gewacht. 

Ja Babs, dat is helemaal waar. Zo 
zien jullie dat, als je vindt dat het 
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heel erg nodig is, je er voor kunt zorgen dat je van de baasjes 
precies krijgt wat jij graag wilt hebben. 

En zo hoort dat ook op zijn tijd! 

Wat heb jij ons weer iets geweldigs geleerd Belle. Ik krijg nu al zin 
in een ijsje. Jij ook Babs?  

Als je het maar weet Borre. Ik voel al aan mijn bek dat ik een 
beetje begin te kwijlen na dat heerlijke verhaal van Belle. Ik hoop 
dat mijn baasjes snel trek krijgen in een ijsje. Ik weet nu precies 
wat ik moet doen om er voor te zorgen dat ik mee kan snoepen. 

Deze keer zullen onze Airedalevriendjes en –vriendinnetjes extra 
blij zijn met wat jij ons hebt verteld Belle. 

Ik ben blij dat ik jullie weer iets heb kunnen leren Babs. En… 
Ik schuif graag bij jullie aan. 

Belle, hartelijk dank voor jouw mooie les aan ons. 

Ik zie dat de bak met vers water al klaar staat. Zullen we dan maar, Belle, Borre? 

Voor straks, goede reis terug naar huis Belle. 

Dat smaakt!  

Babs, Borre, bedankt en tot ziens. 

 

Ha lieve Babs, 

Het vrouwtje heeft alles gepakt om te gaan koken en dit is er gebeurd! Zij knipt het pakje zuur-
kool open en roept: “oh nee hè, dit is de verkeerde zuurkool. Ik heb zuurkool met kummelzaad-
jes erin gekocht.” Uit alles wat het vrouwtje zegt, begrijp ik dat zij die kummelzaadjes echt niet 
lekker vindt. 

Als een speer is zij naar de winkel gereden om andere zuurkool te kopen. 

Jij begrijpt zeker al wat ik aan jou ga vertellen. Ik heb van die verkeerde zuurkool mogen proe-
ven. Dat is lekker!! Heb jij die al eens geproefd?  

Al die zuurkool is nu voor mij. Ik krijg daarvan steeds iets bij mijn brokken. Ik vind de boontjes 
heerlijk hoor, maar voor de verandering is dit wel heel erg 
leuk. Ik hoop alleen wel dat jij nu niet gaat zeggen dat wij 
Airedales beslist geen zuurkool mogen eten. Ik vind het al 
zo erg van die chocola en de druiven. Ik heb mijn bak van-
daag toch echt veel sneller leeggegeten dan anders. Zo lek-
ker was het vandaag! 

Tot een volgende keer.  

Heel veel likjes van Borre.  
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Is mijn hond een wolf ? 

Bron: Hondenplaza 

Het wetenschappelijke antwoord hierop is ja. Ruim 15 

duizend jaar geleden hebben onze voorvaderen deze wolf 

gedomesticeerd (gewend aan de mens en huiselijke om-

standigheden). 

Een hond heeft meer dan andere dieren een speciale 

band met de mens. Hij voelt ons uitstekend aan. Het inle-

vingsvermogen van een hond gaat verder dan die van 

bijvoorbeeld chimpansees. Honden reageren op aanwij-

zingen van mensen. Een goede proef op de som is bij-

voorbeeld drie identieke kommetjes naast elkaar te plaat-

sen. Onder slechts 1 kommetje hebben wij een voertje 

gelegd. Alleen al door te staren naar de kom waaronder 

het voertje ligt, zal de hond door deze aanwijzing snel de 

juiste kom aanwijzen. Een wolf daarentegen zal evenals 

een chimpansee zich niets gelegen laten bij een dergelijke 

aanwijzing. Onze hond blijkt zijn sociale gevoeligheid 

niet van zijn stamvader geërfd te hebben. Kennelijk is het 

begrip voor de mens aangeboren en bij de domesticatie 

gevormd. 

 

Een hond kan zich zo goed inleven in de menselijke roe-

del, dat hij zodoende is uitgegroeid tot onze huidige trou-

we viervoeter. Toch wordt bij probleemgedrag van onze 

huishond nog vaak een oplossing gezocht door te kijken 

naar de oorsprong van het gedrag: het oergedrag van de 

wolf. Dit lijkt mij dan ook niet in alle gevallen correct. 

Zeker niet wanneer we bedenken dat onze hond in de 

loop der jaren een totaal andere functie heeft gekregen 

dan de honden van decennia geleden. Destijds werden 

honden gehouden als werkhond. Men gebruikte de hond 

voor de jacht, als erfbewaker of hij trok karren. Tegen-

woordig vervuld de hond steeds meer een rol in het ge-

zinsleven en dient te voldoen aan de regels die binnen dit 

gezin gelden. Met name de snelheid van deze veranderde 

functie en het feit dat ook onze samenleving sterk aan 

veranderingen onderhevig is, maakt dat er meer pro-

bleemgedrag is ontstaan bij juist deze gezinshonden. Veel 

problemen ontstaan ook doordat een bepaald ras of type 

hond ineens bijzonder populair wordt. Zo steeg de vraag 

naar de Cavalier King Charles Spaniel (de hondjes van 

Pim Fortuyn). Deze vraag oversteeg het aanbod en zoge-

noemde broodfokkers speelden hierop in door zoveel 

mogelijk van het gewilde ras te produceren, tegen een zo 

hoog mogelijke verkoopprijs. Hierbij wordt niet gekeken 

naar erfelijke kenmerken en dergelijke, waardoor enorme 

problemen kunnen ontstaan. Om teleurstellingen te voor-

komen zou ik iedere aanstaande eigenaar op het hart wil-

len drukken zich van te voren goed te laten informeren 

over de aanschaf van een pup of volwassen hond, onge-

acht het ras. Het zou niet de eerste keer zijn dat met pijn 

in het hart afstand gedaan moet worden van een inmid-

dels volwassen hond die eens zo’n schattige pup was. 

 

Met name veel gedragsproblemen ontstaan door het feit 

dat honden hun gedrag toetsen aan dat van hun leiders. 

Vervolg op pag. 13 
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Ik kom tegenwoordig regelmatig het probleem 

tegen dat een hond tijdens het ommetje in sche-

mer of donker nogal angstig en alert is of zelfs 

helemaal niet meer uit wil als het donker is. Erg 

lastig natuurlijk voor de eigenaar. Maar heeft de 

eigenaar dit niet zelf in de hond gebracht door 

zijn ietwat onzekere houding in het donker op 

straat? Begrijpelijk natuurlijk wanneer je om je 

heen hoort dat mensen vaak ‘s avonds laat niet 

meer zo graag de deur uitgaan. Een hond voelt 

deze spanning en zal hierop dan ook reageren 

door zelf bijzonder alert te zijn, een wisselwer-

king dus tussen mens en hond. 

 

Van nature heeft een hond best nog wel iets van 

een wolf in zich, maar dit is te verwaarlozen ten 

opzichte van de genen die wij er 15 duizend jaar 

geleden hebben ingebakken. 

 

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 Terri-

er 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 Familie-

dag en de Nieuwjaarsreceptie te orga-

niseren.  

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

Mario de Cooker 

Penningmeester ATVN  
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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  

Bommel. 

Lieve Babs, 

Bij mijn huis is een grote tuin. Ik vind dat die tuin alleen van mij is. Geregeld 
lopen katten door onze tuin. Die jaag ik direct weg. Zij moeten meteen weten 
dat ik in mijn tuin de baas ben. Het stikt hier van de vogels. Ik vind dat prima, 
maar als het van die grote houtduiven zijn, kom ik overeind om ze voorgoed 
weg te sturen. Ik doe dat ook bij een eekhoorntje. Hup! Weg wezen! Nu komt 
het Babs. De baasjes zijn het daar helemaal niet mee eens. “Bommel, laat 
dat.” Snap jij dat, Babs? Katten mag ik wel wegjagen. Duiven. Daar doen de 
baasjes niet moeilijk over, maar een eekhoorn, die mag hier wel blijven rond-
scharrelen. Ik zie het verschil niet. Kun jij mij uitleggen waarom ik de baasjes 
soms niet begrijp? 

Veel likjes van Bommel. 

Lieve Bommel, 

Wat zijn onze baasjes toch heerlijk inconsequent! Duiven 
en katten mag je wegjagen, maar eekhoorntjes niet. Wat 
denk je Bommel, zouden ze zelf wel snappen waarom ze zo 
moeilijk doen? Soms denk ik dat ze dat doen, gewoon om-
dat ze het kunnen doen, om ons dwars te zitten. Ik weet 
het wel, ze zijn natuurlijk ook hartstikke lief voor ons, al-
leen  begrijpen ze ons niet. De tuin is ons territorium, 
daar hebben duiven, katten en eekhoorntjes helemaal 
niets te zoeken, dat is van ons! En het is onze honden-
plicht om  dat zo te houden. Het zou toch van de gekke 
zijn als we dat niet deden. Maar ook hier weer, wij moeten 
geduld met onze baasjes hebben, ze weten duidelijk niet 
beter. Dus Bommel, gewoon doorgaan met wat je doet, al-
leen even opletten dat het baasje het niet ziet. Wat niet 
weet wat niet deert!  

Succes met de eekhoorntjes! 

Likjes, Babs. 

 Lieve Babs, 

Wat ben ik blij met jouw antwoord aan mij. (zie ‘Onze Airedale’ nr 2)Ik heb het de 
baasjes meteen laten lezen. Zal ik je eens wat vertellen… Er woont hier toch een ou-
we zeur in de straat! Soms belt hij wel eens aan om een van zijn klagerijtjes aan mijn 
baasje of het vrouwtje kwijt te kunnen. Vandaag was het weer zo ver. De baasjes heb-
ben direct jouw advies opgevolgd en de zeurman begroet op onze manier! Ik weet 
zeker dat wij die zeurpiet hier nooit meer zullen begroeten. 

Heel veel likjes van Felix.  

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. 

ATVNATVNATVNATVN    

5 jaar erkende 5 jaar erkende 5 jaar erkende 5 jaar erkende 
rasverenigingrasverenigingrasverenigingrasvereniging    
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De hond die het baasje peilend lijkt aan te kijken, doet 
dat misschien ook wel echt. Honden blijken in staat 
menselijke emoties af te lezen van iemands gezicht, zo 
suggereert een ingenieus experiment. Ook van mensen 
die ze nog niet eerder hebben gezien, kunnen de viervoe-
ters met succes inschatten of ze kwaad of vrolijk zijn. 

 

Daarmee is voor het 
eerst aangetoond 'dat 
een dier emotionele 
gelaatsuitdrukkingen 
bij een andere soort 
kan onderscheiden', 
schrijven Ludwig 
Huber en collega's van 
de Universiteit voor 
Diergeneeskunde in 
Wenen vandaag in het 
vakblad Current Biolo-
gy. 'Waanzinnig inte-
ressant', vindt ook hoogleraar intelligente systemen en 
hondenonderzoekster Catholijn Jonker van de TU Delft. 
'Dit verklaart waarom de hond zo'n geslaagd huisdier is. 
En waarom ze zulke goede therapiedieren zijn die men-
sen troost kunnen bieden.'   

Al eerder werd duidelijk dat honden gezichten herken-
nen, en aandachtig naar de klank van menselijke stem-
men kunnen luisteren. Ook zijn er aanwijzingen dat de 
viervoeters op huilende mensen reageren alsof ze begrip 
tonen. Maar op dergelijke experimenten zijn vaak techni-
sche zaken aan te merken.  

Müller pakte het daarom grondig aan. Eerst dresseerde 
hij 11 honden met lekkere hapjes om ze te laten reageren 
op het zien van een blij, dan wel een boos mensenge-
zicht. Daarna moesten de dieren de geleerde gezichtsuit-
drukking herkennen op foto's van gezichten die ze nog 
niet hadden gezien. 

'Om te voorkomen dat de honden zouden 'valsspelen' 
door bijvoorbeeld naar ontblote tanden te kijken, toon-
den de onderzoekers steeds halve gezichten. 'Om de taak 
tot een goed einde te brengen, moeten ze de emotionele 
gelaatsuitdrukking hebben gebruikt', constateren de Oos-
tenrijkers nu. Opvallend is dat de honden die boze ge-
zichten moesten herkennen wat trager waren: volgens de 
wetenschappers bewijs dat de dieren snappen wat boos-
heid is - een emotie waar je als hond voorzichtig mee 
moet omgaan. 

Een 'grote verrassing', 
vindt Jonker de uit-
komsten. 'We hebben 
het hier over best sub-
tiele emoties. Honden 
zijn ontzettend goed in 
het aflezen van li-
chaamstaal, en kunnen 
fantastisch ruiken en 
horen. Maar dat ze dit 
kunnen aflezen door 
alleen te kijken naar 
een deel van het ge-
zicht, vind ik spectacu-
lair. Zelfs voor een mens is dit best een lastige taak.'  

 

De onderzoekers denken dat honden het gezichten lezen 
leren door veel met mensen om te gaan. Of ze ook ande-
re emoties herkennen, is onduidelijk, laat onderzoekslei-
der Huber desgevraagd weten. 'Het is mogelijk dat ze 
empathie hebben als hun baasje bijvoorbeeld droevig is 
of lijdt. Maar daarvoor is meer onderzoek nodig.'  

Hoewel de wetenschappers vooral bordercollies testten, 
achten zowel Huber als Jonker het aannemelijk dat ook 
andere rassen de kunst van het gezicht snappen beheer-
sen. 'Goed kijken en bijvoorbeeld met een balletje spelen 
kunnen ze allemaal', zegt Jonker. 'Dus lijkt het me geen 
beperkende factor.' 

 

 

Hond in staat menselijke emoties te herkennen 

Door: Maarten Keulemans (ons toegezonden door  Ling Siem   ) 
De Volkskrant, 14 februari 2015. 
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Cacher  

Door Engel Geurkens 

Wat me nou toch weer is overkomen. Het baasje is een 
paar weken met het regenachtige weer niet met mij naar 
het bos geweest, omdat het erg nat en modderig was op 
sommige plekken. Toen het weer wat beter was, werd het 
natuurlijk weer tijd om lekker in het bos te spelen. Nou 
ja, het baasje had daar in eerste instantie andere gedach-
ten over, want ik moest weer aan de lange lijn. Ik moest 
weer laten zien, dat ik best wel op de paden blijf. Ook 
werd die lange lijn meegenomen om het apporteren te 
oefenen. Daarvoor heeft het baasje een speciale bal, die 
hij alleen hiervoor gebruikt. Wel jammer, want het is zo’n 
verschrikkelijk leuke speelbal. Helemaal te gek! 

Hoera, hoera. wij, ik en m’n broertjes en zusjes, zijn deze 
maand 10 maanden oud geworden. Ja, ik voel me echt 
geen puppy meer. Ik ben al bijna net zo groot als een 
volwassen Airedale. 

Het geheimpje van Plato en ik is inmiddels algemeen be-
kend. Het baasje van Plato heeft dat gewoon zitten te 
vertellen op de nieuwjaarsbijeenkomst en dat vond ik niet 
zo leuk. Aan de andere kant hebben we nu ons geheim 
wel gedeeld met Casper en Noortje. 

Volgens mijn baasje heb ik weer een record gevestigd. 
Hoe  snel heb ik de koorden van mijn rugbybal en speel-
bal kapot. Nou dat is me in binnen een week gelukt, dus 
heeft het baasje reserve katoenen koord gehaald en mijn 
speeltjes voorzien van een nieuw koord. Wel tof hoor. 

O ja, het is carnaval geweest! Ik snap er niks van. Wat 
kunnen mensen toch raar doen! Een paar dagen hossen 
springen en gek doen en vervolgens wachten op het car-
naval van volgend jaar. Ik heb dat echt niet nodig! Geef 
mij 2 ballen met een koord eraan en ik heb daar dagen, 
weken, maanden plezier mee (mits het koord er aan blijf 
zitten). Met de bal in mijn bek zwiep ik het koord om mij 
heen en ren ik van de ene kant naar de andere kant van 
de kamer. Soms blijft de lus aan mijn achterpoot hangen. 
Als jullie denken dat mijn baasje mij dan helpt dan heb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ben jullie het mis. Mijn baasje moet wel hard lachen maar 
ik moet het zelf oplossen. En dat…….. lukt mij best. 

Het baasje wilde met mij het afgelopen weekend naar 
onze zuiderburen, maar het vrouwtje had haar knie ge-
blesseerd, dus dat ging mooi niet door. Toen is het baasje 
met mij een heel eind gaan wandelen in het buitengebied. 
Daar geniet ik ook wel van, want dan kan ik een heel eind 
snuffelen. oh, ja snuffelen, maar wat nog belangrijker is 
om een reukspoor na te laten. Ja, want ik ben al bijna 
echt groot. 

Ik heb weer op de cursus een paar nieuwe dingen geleerd. 
Nou nieuw, niet helemaal, want het commando “over” 
had het baasje al lang in het bos bij de trimbaan met mij 
geoefend. Dan moet over een paar horizontaal liggende 
palen springen en tijdens de cursus over een drietal lage 
bankjes. Het commando “door” was wel nieuw, want ik 
moest door iets heen springen.  

Dan was er ok nog het “los volgen”. Ook dit was voor 
mij niet nieuw, want dat had ik ook al met het baasje ge-
oefend. Alleen dan kreeg ik van het baasje iedere keer een 
hondensnoepje en tijdens de cursus deed hij dat niet. Dat 
beviel me voor geen meter, dus liep ik een andere kant op 
en dat was natuurlijk niet zo’n beste zet van mij, want ik 
werd toch wel behoorlijk hardhandig gecorrigeerd. Want 
het heet dan wel “los volgen”, maar stiekem had het 
baasje wel de lange lijn bevestigd. 
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KNUFFELEN !!! 
Door Marc Weyts (Een nieuw waargebeurd verhaal uit België.) 

Hallo lieve ATVN-ertjes ! 

In mijn vorig verhaaltje vertelde ik jullie dat ik er zeker 
van was, dat er wel iemand iets zou schrijven over de 
voorbije Nieuwjaarsreceptie en inderdaad, dat gebeurde 
ook. Ik heb het allemaal gelezen hoor en zo kon ook ik 
nog even nagenieten en kwam deze heerlijke dag weer 
helemaal naar boven. Ik moet wel bekennen dat het voor 
mij wat raar was, om zoveel Airedale’tjes tezamen te zien. 
Ik hoop dat jullie het niet erg hebben gevonden dat ik 
steeds mijn plekje opzocht tussen mijn beide baasjes. Ik 
voel mij namelijk zo veilig tussen hen en vond het net 
zoals jullie heel fijn om af en toe iets lekkers toegestopt te 
krijgen. 

Februari was voor mij heel apart. Vooral 14 februari 
vond ik super ! Eigenlijk is het hier voor mij alle dagen 
Valentijn, maar op die dag werd ik wel erg vertroeteld. 
Mijn baasjes zegden zo van alle lieve woordjes tegen mij. 
Ik kreeg zoveel aandacht dat ik, eigenlijk wel bewust 
hoor, soms al eens niet deed wat altijd van mij verwacht 
wordt. Maar dat hadden die baasjes van mij heel snel 
door hoor en moest ik bijvoorbeeld wel terug gaan zitten 
wanneer zij het wilden. Weet je wat ik die grote mensen 
altijd hoor zeggen ? Dat je bij een Airedale ‘consequent’ 
moet zijn en kan er nu iemand mij eens uitleggen wat dat 
betekent ? Ach, ik begrijp het wel allemaal hoor. Mensen 
zullen zich net als wij ook wel netjes moeten gedragen, 
denk ik. 

Ik wil jullie nog iets vertellen, nu ik het over Valentijns-
dag heb ! Wij Airedales houden onze baasjes heel goed in 
de gaten, dat weten jullie vast wel. Ik heb helemaal niet te 
klagen hoor, want ik krijg elke dag genoeg knuffels van 
hen, maar ….. sssssssst !!! ….. niet verder vertellen hé 
…… soms knuffelen mijn baasjes ook eens elkaar ! Jaja, 
echt waar hoor ! Wanneer ik dat zie gebeuren, kan ik het 
gewoon niet laten en moet ik erbij zijn. Ik probeer dan de 
aandacht naar mij toe te trekken met alles wat ik ook 
maar in mij heb. Ik begin dan met allerlei speeltjes bij hen 
te brengen, spring tegen hen aan en soms durf ik al eens 
te blaffen. Het helpt niet altijd direct hoor, want die twee 

blijven maar knuffelen en ik heb zo een vermoeden dat 
ze net doen alsof ze niet opmerken dat ik er nu eenmaal 
bij wil zijn. Ja lieve mensen, wij honden hebben dat alle-
maal snel door hoor en we kunnen het nu eenmaal niet 
laten om tussenbeide te komen. Gelukkig laten ze me 
vlug toe en krijg ik dan ook zo’n knuffel, net zoals tussen 
hen, zodat ik terug rustig word en zalig liggend vanop 
mijn plekje hen weer in de gaten kan houden, wachtend 
op de volgende knuffel. 

Tot slot wil ik jullie nog iets vertellen over wat ik gisteren 
beleefd heb. Mijn baasjes hebben voor mij een nieuw 
kapsalon uitgezocht. Het is zo’n 15 km van waar wij wo-
nen, dus helemaal niet zo ver hé. Wat zijn het toch lieve 
mensen ! Zou het komen omdat de vrouw des huizes uit 
Nederland komt ?  

Weet je dat ik daar zelfs niet in een bench hoef te wach-
ten tot mijn baasjes terugkomen om mij op te halen ! 
Neen hoor, nadat ik een grote plukbeurt heb gekregen, 
mag ik gewoon aan de lijn lekker bij die mevrouw en die 
meneer blijven en al die andere hondjes die net zoals mij 
mooi willen zijn. Ook hier kreeg ik een knuffel en hoorde 
ik hen zeggen dat ik zo een rustige hond was. Fijn toch ! 
Het was de eerste maal dat ik daar was en gelukkig waren 
mijn baasjes heel blij met het resultaat. Jullie kunnen wel 
denken hoe fier ik was. Mijn neus ging alweer recht de 
lucht in. Twee maanden moet ik nu wachten om die lieve 
mensen terug te zien. Dan volgt er naar het schijnt een 
napluk en zal ik volgens hen er altijd netjes bijlopen. Nu 
ik zo mooi ben, kijken de mensen nog wat meer naar mij 
en daar kan ik zo ongelooflijk van genieten. Zou dat ook 
een eigenschap zijn van een Airedale ? Dat moet ik beslist 
eens opzoeken ! 

Zo lieve ATVN-ertjes, dit verhaaltje zit er weer op ! Met 
de nieuwe Nieuwsbrief is het alweer maart geworden en 
dan gaan we met de weekends terug naar ons stekje in 
Nederland aan de zee. Binnenkort heb ik dus nog genoeg 
te vertellen en wat ben ik blij dat ik dit allemaal met jullie 
kan delen. Knuffel van Beau ! X … en zalig liggend vanop mijn plekje hen weer in de gaten kan houden, 

wachtend op de volgende knuffel. 

Voor de plukbeurt                          Na de plukbeurt 
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www.natuurlijkedierenvoeding.nl. 
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Hondentaart 

Bron: Labradoor forem. 

400 ml kippenbouillon  

200 g. tarwebloem  

200 g. kippengehakt  

zak gemengde groente  

knoflook  

ei  

Je doet het allemaal in een kom en mengt het door elkaar 
met de mixer. Het mengsel in een springvorm doen die 
bekleed is met bakpapier. Daarna gaat ie anderhalf uur in 
een voorverwarmde oven 175 graden. Pas als de taart 
klaar is kun je hem versieren met de koekjes die worden 
dus niet meegebakken. 

 

 

           ATVN           ATVN           ATVN           ATVN    
  5 jaar erkende rasvereniging  5 jaar erkende rasvereniging  5 jaar erkende rasvereniging  5 jaar erkende rasvereniging    



 

 

Pagina 22 Nieuwsbr ie f  ATVN Jaargang 9,  nr .  3 

Dat heb ik 

echt niet ge-

daan hoor! 

Ingezonden door Huub de Bruin 

http://youtu.be/F7-TSZEIfaA 
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