
 

 

Op zondag 24 april gaan we wandelen in     

Wijnandsrade, gelegen in het mooie Zuid-

Limburg. U wordt vanaf half elf in het Ge-

meenschapshuis van Piet Vleeshouwer ont-

vangen  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 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 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 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 18 

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 5 van deze nieuwsbrief. 
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2016 voorjaarswan-
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• Zondag 26 juni 

2016 Familiedag. 

• Zondag 8 septem-

ber najaarswande-

ling. 



 

 

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. 

Het ATVN wenst u een bloemrijke lente.  
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Hebt u in het zoek-

plaatje van de vorige 

Nieuwsbrief alle 

Britse kolonies kun-

nen vinden? Het 

zijn, van boven naar 

beneden, Canada, 

India, Australië, 

Nieuw Zeeland en 

de Afrikaanse kolo-

niën.  

Dit keer weer een echte 

Optische Illusie: “Het 

Terras”, gemaakt door 

David Macdonald.  Het 

is geïnspireerd op een 

optische illusies van 

Sandro Del Prete: “Het 

Gevouwen Schaak-

bord”.  

Op het terras zijn enke-

le mannen aan het 

werk, maar ze zijn zo-

wel boven als beneden 

bezig. Het is daarbij 

niet echt duidelijk of 

het terras al dan niet 

gevouwen is.  

Het is een thema dat 

vaker terugkomt in 

optische illusies, ook in 

de tekeningen van b.v. 

Maurits Escher.  



 

 

Deel 7 

Je vervelen 

U kent dat gevoel wel, met iemand samen te zijn die heel erg 

saai is. Denk alleen maar eens terug aan de tijd dat u klein was 

en met uw ouders moest gaan winkelen. Dat ging natuurlijk 

nooit naar een speelgoedwinkel of naar een leuk park. Herinnert 

u zich dat gevoel nog, dat u alleen nog maar wilde zeuren en 

klagen of je alsjeblieft iets anders mocht gaan doen. Je kon niet 

deelnemen aan de volwassen gesprekken, dat was echt heel saai , 

en er werd je ook nog  verteld dat je vooral stil moest zijn  en 

stil moest blijven zitten.  Maar oh boy, je zat boordevol  energie 

en je wilde rennen en spelen, al was het maar gewoon keihard 

rondjes lopen om de saaiheid te doorbreken. Dat is hoe uw 

hond zich voelt als u druk aan het werk bent . Honden veraf-

schuwen saaiheid. En het is moeilijk voor ons om niet saai te 

zijn! We komen thuis van het werk en willen ons het liefst even 

ontspannen, voordat we de klusjes gaan doen die nog gedaan 

moeten worden, zoals bv het eten klaarmaken. En na het eten 

zakken we met de krant onderuit op de bank.  

Maar dat is voor onze honden nu precies het meest irritante 

wat we kunnen doen, die hebben de hele dag gewacht tot het 

tijd was om eindelijk met hen te gaan spelen . 

Als uw hond stoute dingen gaat doen, zoals op schoenen kau-

wen of de bank slopen, is dat haar manier om u te vertellen 

dat zij zich ongelooflijk verveelt.  Gelukkig is er een snelle en 

gemakkelijke oplossing tegen dit vervelen: het trainen met 

spelletjes. Leer uw hond een nieuwe truc, of verfijn oude 

trucs. Speel bv het spel van " vinden" met een favoriet speel-

tje , of laat haar uit en gebruik bij de wandeling lage muurtjes 

of plassen o.i.d om overheen te springen om zo te werken aan 

haar behendigheid. Dat zijn allemaal manieren om zowel de 

geest als het lichaam van uw hond te stimuleren. Een uur trai-

ning staat gelijk aan en paar uur hetzelfde spelletje spelen. De  

wandelingen met oefening zijn heel belangrijk voor uw hond. 

Als u iedere dag een wandeling van 15-30 minuten met hin-

dernissen maakt, wordt uw hond geestelijk en lichamelijk blij-

moe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elf  dingen die mensen doen waar honden een hekel aan kunnen 
hebben 
Bron: Mother nature network 
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Dagboek van Phaenna (Phaantje)  

Door: Sonja de Cooker 

Hallo lieve mensen, mag ik me even voorstellen, mijn naam is 

Phaenna, dat spreek je uit als Faènna, maar eigenlijk gebruiken 

ze bijna altijd mijn koosnaam Phaantje.  Phaenna was in de 

Griekse mythologie de godin van de welwillendheid en dank-

baarheid, Sonja vindt dat die naam precies bij mijn karakter 

past. Ik heb de eerste anderhalf jaar van mijn leven bij Saskia 

gewoond, dat was heel fijn, want Saskia deed alles voor mij. 

Maar soms gebeuren er dingen in het leven die je niet tegen 

kunt houden, zo ook bij Saskia en mij. Saskia kreeg een andere 

baan waardoor ze veel moest werken en er weinig tijd voor mij 

overbleef. Dat vond Saskia verschrikkelijk, en deed toen iets 

wat alleen een liefhebbende moeder kan doen, ze heeft voor 

mij een nieuw thuis gezocht waar ik de hele dag kan spelen. Op 

zaterdag 6 februari zijn Saskia en ik naar Limburg gereden, naar 

Ohé en Laak. Daar aangekomen, stonden Mario en Sonja al op 

ons te wachten, en wat nog leuker was, er stonden ook drie 

hondjes op mij te wachten. Ik heb de hele dag met hen ge-

speeld. Toen Sonja ons ‘s avonds eten gegeven had zijn we een 

stuk gaan lopen, toen we thuiskwamen was Saskia weg. Sonja 

heeft geprobeerd om het mij uit te leggen waarom, maar hele-

maal begrijpen doe ik het niet. Saskia heeft het heel moeilijk, 

haar verstand zegt dat dit beter is voor mij, maar haar hart 

bloedt. Ze belt iedere dag om naar mij te informeren, en Sonja 

stuurt iedere dag foto’s en filmpjes op, zodat Saskia toch kan 

meegenieten. Ze komt eerdaags op visite, daar verheug ik me 

nu al op, en in april zie ik haar weer op de wandeling.  

Vandaag is er nog een vriendje bijgekomen, Guinness, dat is de 

hond van Barbara, de dochter van Mario en Sonja. Maar het 

allerleuks is toch wel dat er ook twee kleinkinderen van Mario 

en Sonja zijn komen logeren, dat is ‘kei vet cool’ althans, dat is 

wat Renko en Misha van mij zeggen. Dat vind ik heel leuk klin-

ken, dus dat houden we er in. We gaan iedere dag naar het ka-

naal, daar mogen we allemaal loslopen, ook Renko en Misha, en 

geloof mij maar, dat is ‘kei vet cool’! 

 

 

Hier doen we steile wandje onder de brug bij het kanaal, stoer 

hè! 

Ik heb me voorgenomen om een heleboel avonturen te gaan 

beleven, en die ga ik met u delen, ‘kei vet cool’ hè! 

Oh ja, ik heb een trekspelletje 

met de giraf met Aphaia gedaan, 

ik heb gewonnen, grinnik. 

Tot de volgende keer, heel veel 

likjes, Phaantje. 
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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 

Een paar reacties van vorig jaar:  

“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! 
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 “Kita’s blog”: Ik en de CopyKita’s  

Door: Patricia Moons  

Lieve vrouwtjes en baasjes, daar ben ik weer! 
 
Vandaag kom ik met een stripverhaal. Jaja, het 
CopyKita-stripverhaal. Mijn vrouwtje houdt van 
haken en zij maakt CopyKita’s. Eén van de Copy-
Kita’s is “mijn” CopyKita. Het is te zeggen: die 
CopyKita woont bij ons. De anderen vertrekken 
altijd naar een nieuw vrouwtje en baasje… ;-) 
 
De allereerste keer dat ik kennismaakte met 
CopyKita, wel, dan hebben mijn vrouwtje en 
baasje hard gelachen… Ja, gelachen met mij! 
Waarom? Omdat ik dacht dat CopyKita echt 
was en ik alles deed wat ik ook doe bij het ken-
nismaken met andere honden! Mijn vrouwtje 
plikplokte alles met het blinkend ding en nu is 
er een stripverhaal! :-) 
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Kita (vervolg) 

 

 

Als er vrouwtjes of baasjes zijn die ook een 
CopyKita willen, hihi, mail dan naar mijn vrouw-
tje: 

moons.patricia@skynet.be 

Some other CopyKita’s! :-) 
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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 Babs, 
 
Deze keer moet ik je iets vertellen waar ik niet zo vrolijk van 
ben geworden. Je weet toch dat wij Airedales altijd heel erg blij 
zijn als ons baasje of vrouwtje thuis komt. Wij kwispelen met 
onze staarten en springen en dansen om te laten zien dat hun 
thuiskomst voor ons het fijnste moment van de dag is. 
Bij mij zijn ze nooit zo heel erg lang weg en ook is meestal een 
van de twee altijd thuis. Echt alleen ben ik dus niet, Maar dat 
thuiskomen… het blijft een feestje. 
Om mijn blijdschap nog wat extra’s mee te geven, houd ik het 
niet alleen bij kwispelen, dansen en springen. Als ik de kans 
krijg, pak ik een theedoek of ik ruk een schort van het haakje 
om er snel mee naar de kamer te rennen. Het vrouwtje begrijpt 
dan meteen dat ik heel graag met haar wil spelen. Wij spelen 
dan: “ik pik iets en jij komt het halen.” Dat is zo’n leuk spelletje. 
Heb jij dat ook al eens met jouw vrouwtje gespeeld Babs. Moet 
je eens doen! Is zo leuk!  
Alleen de laatste keer dat ik het weer wilde spelen met haar, is 
het helemaal mis gegaan. 
Het eerste wat ik doe, is het vrouwtje op mijn allerhartelijkst 
begroeten.. Het vrouwtje vindt meestal veel eerder dan ik dat 
het wel genoeg is. Voor mij is dat het moment om die theedoek 
of dat schort te pakken om ons spelletje af te maken. 
Nu komt het Babs… Ik kijk wat ik zal pakken. Wordt het van-
daag de theedoek of toch het schort… Terwijl het vrouwtje wat 
aan het opruimen is, zie ik op tafel een prachtige theedoek lig-
gen. Die is voor mij! Ik grijp hem van de tafel en ren ermee 
naar het kleed in de kamer. Ik lig er net heerlijk aan te trek-
ken… Schrik ik me een hondenbrok. Het vrouwtje begint heel 
boos tegen mij te praten en zegt dat ik meteen “haar theedoek" 
moet loslaten. Ik snap daar dus niets van en knaag nog eens lek-
ker op die doek. 
Dit is toch ons 
spelletje… “Borre, 
geef hier. Ben je 
nu helemaal gek 
geworden!” Ik be-
grijp het nog 
steeds niet en 
weet ook heel ze-
ker dat ik niet gek 
ben geworden. 
“Dat is geen thee-
doek, dat is de 
quilt voor Kalijn. 
Kom op, geef.” 
Quilt voor Kalijn? 
Dat zie ik dus 
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Schuif  aan bij Babs en Borre  (vervolg) 

echt niet. Voor mij is dat gewoon een theedoek en die is om mee te spelen. Het vrouwtje is zo boos 
dat ik die doek maar snel los laat, zodat zij die kan pakken. 
Ze legt hem op tafel en ziet dat ik er hier en daar wat hapjes uit heb genomen. De theedoek, of 
nee, de quilt is dus stuk. “Leuk Borre, bedankt!" 
Het vrouwtje wil mij even niet zien. Ik moet een poosje naar de gang.  
Ik hoor haar bij de tafel nog na mopperen. Ik hoor ook dat ze zegt dat “het erop lijkt dat ze het 
wel kan repareren." 
Babs weet jij hoe je kunt zien of iets een èchte theedoek is of niet. Ik zag echt geen verschil.  
Na een poosje mocht ik weer terug komen bij het vrouwtje. Gelukkig was ze niet meer boos. “Ach 
ja, jij kunt ook niet weten, dat je een quilt in plaats van een theedoek hebt meegenomen.”  
“Ik vind het alleen wel vervelend dat ik niets meer op tafel kan laten liggen, omdat jij er mee 
aan de haal kunt gaan.” 
Wat ze daar nu weer mee bedoelt? Er ligt zo vaak iets op tafel waar ik niet eens naar omkijk… ’s 
Avonds bij de koffie heb ik ook weer net zoals iedere avond mijn hondenkoekje van het vrouwtje 
gekregen.  
Ik weet het nu zeker. Het vrouwtje is niet meer boos op mij. Pfff, is het toch nog goed afgelopen. 
 
Heel veel “schriklikjes” van Borre. 
 
Lieve Borre, 

Je hebt groot gelijk hoor, hoe kunnen wij nu zien of het een theedoek is of niet. Ik vind de 

naam theedoek sowieso een rare naam, er zit helemaal geen thee in, waarom noemen ze 

het dan een theedoek? Maar ja, mensen doen wel meer dingen die wij niet snappen. 

Zal ik jou eens vertellen wat ik gedaan heb toen ik nog een pup was:” op een dag kwam het 

baasje ’s avonds thuis van zijn werk, het vrouwtje en het baasje drinken dan altijd voor het 

eten een drankje om even bij te kunnen praten.” Het baasje tilde mij op en nam mij op 

schoot. Ik bleef heerlijk tegen het baasjes borst aanzitten terwijl hij mij streelde. Toen het 

drankje op was, werd ik op de grond gezet en stonden het vrouwtje en het baasje op om te 

gaan eten. Opeens zei het vrouwtje tegen het baasje: ”waar is het onderste stuk van je strop-

das gebleven?” Het baasje keek verbaasd 

naar zijn stropdas en zag dat er een groot 

stuk vanaf was, daarna keek hij argwa-

nend naar mij, maar ik keek vrolijk rond 

en deed net of mijn neus bloedde. De vol-

gende dag toen ik een keuteltje moest bak-

ken, staken daar allemaal blauwe stukjes 

stof uit, 

dus had 

ik mij-

zelf verraden. Na dit voorval, deed het baasje altijd als 

hij thuiskwam van het werk eerst zijn stropdas af voor-

dat hij mij op schoot nam, flauw he!  Zo Borre, nu ga ik 

eerst een schoonheidsslaapje doen, 

Likjes, Babs 



 

 

Schuif  aan bij Babs en Borre  (Vervolg) 
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Lieve Babs, 

 

Wat een leuk verhaal over die stropdas van jouw baasje. Ik kan me voorstellen, wanneer dat 
ding daar toch vlak voor je neus hangt, je heel erg graag wilt weten hoe die smaakt. Bovendien: 
zo’n das, die er maar een beetje bij bungelt, vraagt om er aan te gaan knabbelen. Als jouw 
baasje niets merkt omdat hij gezellig met jouw vrouwtje zit te praten, ga jij natuurlijk gewoon 
door met knagen. Jammer dat jouw keuteltje je verraden heeft. Ik denk wel dat het een heel bij-
zondere keutel is geworden met al die blauwe draadjes eraan. Zoiets moet eigenlijk bewaard 
worden! Dat is toch veel te mooi om weg te gooi-
en! Is niet gebeurd natuurlijk.  

Als wij het voor het zeggen hebben, dan nemen 
we zo'n super-mooi-drolletje mee naar huis om in 
te lijsten. Zie je het al voor je Babs. Je eigen 
kunstwerk ingelijst boven je mand of je bench. 
Voordat je gaat slapen, kijk je eerst een poosje 
naar het prachtige schilderij, wat jij gebakken 
hebt. Wanneer je ogen dan langzaam dicht val-
len, ga je van zelf dromen over het heerlijke mo-
ment dat je bij je baasje op schoot lag te sabbelen 
aan die verrukkelijke stropdas van hem. 

Ik moet nu meteen aan nog iets denken. Op 
schoot liggen bij de baas of het vrouwtje. Ik bedoel dan ècht op schoot. Helemaal. Met alle vier 
je poten èn je lijf èn je kop èn je staart. 

Voor mij is dat al heel lang geleden. In mijn pupjes-tijd. Is dat bij jou ook zo Babs?  

Zo maar opgepakt worden en heerlijk verwend worden op de schoot van de baas of het vrouw-
tje? 

Terwijl jij of ik liggen te genieten met onze ogen dicht, wordt er heerlijk gekriebeld onder je kin 
of achter je oren. Of gewoon over je rug. Mmmm! 

Dat op schoot liggen met je hele lijf is er niet meer bij. Pas jij nog op de schoot van het baasje 
of  het vrouwtje?  

Ik niet. Ik ben gewoon te groot. Al is het wel heel erg stoer dat ik zo’n 
grote Airedale ben. Stiekem vind ik het ook een beetje jammer. Nu 
kan ik alleen nog maar met mijn voorpoten en een stuk van mijn lijf 
op schoot kruipen. Mijn achterpoten blijven altijd op de grond staan. 
Wel kan ik nu mijn kop in de hals of de nek van de baas leggen. Nu ik 
er over na denk, moet ik je zeggen dat zo met mijn kop tegen de baas 
aankruipen ook heel erg prettig is. Eigenlijk word ik dan net zo fijn 
gekriebeld als toen ik nog een pupje was. 

Heb jij ook in de gaten dat, wanneer wij zo met elkaar praten, wij er 
achter komen dat wij wel een heel fijn hondenleven hebben! 

Daar ga ik maar eens een poosje over nadenken nu ik weer lekker op 
het kleed lig. 

 

Heel veel likjes van Borre. 
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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. 

 

Edvard Beneš, de tweede & vierde President van Tsjechoslowakije  in 
de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw, had een Airedale. 
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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  
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 soe-

peler mogen zijn. Een paar voorbeelden. Vorige maand is nummer 1 aan de orde 

geweest, nu nummer 2.  

2. Een tweede ding wat ze niet snappen is dat ik een erg schoon hondje ben. Iedere 
avond ga ik ook netjes naar boven en duik de badkamer in. Ik spring dan netjes in 
bad. Ze komen dan naar boven. Vol verwachting kijk ik naar de kraan, maar die doen 
ze niet open. Schandalig toch? Zeker voor mij die erg op zijn persoonlijke hygiëne 
gesteld is. Vervolgens halen ze mij eruit!!!! Zonder gepoedeld te hebben! En om het 
erger te maken, zelf gaan ze er wel in en ik mag toekijken! Te zot voor woorden. Mijn 
vraag, hoe ga ik dit aanpakken? 

Lieve Maurits,  

Er is echt iets ernstig mis met die baasjes van jou. Het is 
toch van de zotte dat jij niet in bad mag. Nu moet ik je 
eerlijk bekennen dat ik een bloedhekel  aan badderen 
heb. Iedere keer, als ik me bij het kanaal geparfumeerd 
heb met de daar door vissers achtergelaten rotte vis, waar 
ik dan heerlijk doorheen rol, moet ik als ik thuiskom in 
bad. Dat wil ik absoluut niet, ik heb niet voor niets zoveel 
moeite gedaan om zo heerlijk te ruiken, maar ik word ge-
woon gedwongen. En jij wilt graag in bad en mag niet. 
Gekker moet het toch niet worden!  Maar lieve Maurits, je 
laat je toch zeker niet kisten, je bent uiteindelijk een Aire-
dale. Je moet gewoon je tijd afwachten en dan toeslaan. 
Als je baasje lekker in bad ligt, kom jij argeloos kijkend de 
badkamer in, en als het baasje dan even niet oplet, spring 
jij ‘pats boem’ bij het baasje in bad. Ik weet zeker dat hij 
dat hartstikke leuk gaat vinden. Ga je het uitproberen? 
Heel veel succes! 

Tot volgende maand, 
dan zal ik vraag 3 be-
antwoorden. 

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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werken, niet vanzelfsprekend ook deskundig zijn.  Ge-
dragstherapie bij honden is veel meer dan alleen fout 

gedrag negeren en goed gedrag belonen. Neem het vol-
gende simpele voorbeeld: Je wilt bij thuiskomst niet dat 

je hond als begroeting enthousiast tegen je opspringt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt dit gedrag negeren door stokstijf te blijven staan 
en dan net zo lang wachten tot je hond niet meer springt, 
vervolgens beloon je de hond als hij niet meer springt. 

Bedenk dat ook dit stress betekent voor je hond, niet dat 
dit meteen ernstig is, het is niet zo ernstig als een knietje 
geven of op de poten te gaan staan (een advies dat ook 

wel eens wordt gegeven), maar toch kan je dit probleem-
gedrag sneller met nog minder stress voor je hond oplos-
sen. Uiteraard ga je de hond niet uitbundig aanhalen als 

hij springt, dan beloon je het ongewenste gedrag, dat is 
zeker niet te bedoeling. Je kunt het probleem sneller op-

Beste Airedale Terriër vrienden,  

Fout gedrag negeren? Zo simpel ligt dat niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hondentrainers die hun eigen trainingsmethode verdedi-
gen door te beweren dat honden niet heropgevoed kun-

nen worden met positieve hondentraining, omdat ernstig 
probleemgedrag niet altijd op te lossen is door fout ge-
drag te negeren en goed gedrag te belonen, hebben daar-

in vaak wel gelijk. Maar hieruit blijkt ook dat zij niet op 
de hoogte zijn hoe goede gediplomeerde gedragsthera-
peuten werken, want gedragstherapie bestaat niet uitslui-

tend uit ongewenst gedrag negeren en goed gedrag belo-
nen. Er zijn veel mensen die roepen dat je ongewenst 
gedrag moet negeren en dat het probleem dan na een 

tijdje vanzelf wel stopt. Er zijn ook positieve hondentrai-
ners en gedragstherapeuten die dit roepen, hieruit blijkt 
dat ook gedragstherapeuten die op een positieve wijze 

Het nieuwe jaar is alweer twee maanden oud, en uit onze administratie blijkt dat enkelen van u vergeten zijn om het 

lidmaatschapsgeld over te maken. Daarom vragen u vriendelijk om uw jaarlijks lidmaatschapsgeld over 2016 als u dat 

nog niet voldaan heeft, zo snel mogelijk aan ons over te maken op rekeningnummer: NL87INGB0004460357 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 maar een hoger bedrag is natuurlijk ook zeer welkom. De extra donaties maken 

het ons mogelijk om u, iedere maand weer, een nieuwsbrief toe te zenden en wandelingen, een Familiedag en de 

Nieuwjaarsreceptie te organiseren.  Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet,  

Mario de Cooker, penningmeester  

Fout gedrag negeren? Zo simpel ligt dat niet. 

Bron: Hondenwijzer.nl 
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lossen door de hond onverenigbaar gedrag te laten doen. 
In dit geval laat je de hond al zitten (of liggen) voordat hij 

de kans krijgt om te springen. Beloon je het zitten bij 
thuiskomst, dan zul je zien dat na een tijdje je hond netjes 
zit te wachten als je thuiskomt, zonder dat de hond over-

dreven gestrests is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het enthousiaste opspringen van je hond is een probleem 
dat iedereen eigenlijk zonder al te veel moeite zelf wel 

kan oplossen, zelfs door het gedrag alleen te negeren, al 
heeft dit niet de voorkeur. Maar hoe moet je een grote 
hond van over de 50 kilo negeren die (agressief) uitvalt 

naar andere honden? Dit is geen situatie die je zomaar 
even negeert. In plaats van te negeren probeer je dan juist 
dat de hond de aandacht op jou richt en niet op dat waar-

naar hij uit wil vallen. Je krijgt absoluut geen aandacht 
van je hond door hem te negeren. Daarnaast los je dit 
probleem op met de therapieën desensitisatie en counter-

conditionering. Het uitvallen naar andere honden wordt 
bijna altijd veroorzaakt doordat de hond zich bedreigd 
voelt door andere honden, de motivatie is dus angst. De 

therapieën desensitisatie en counterconditionering wor-
den gebruik bij angsten en fobieën. Als angst de motiva-
tie is voor het uitvallen naar andere honden, is het dus 

ook niet zo verwonderlijk dat deze therapieën hiervoor 
worden gebruikt. Uiteraard moet je ongeoorloofd gedrag 
niet (onbewust) gaan belonen door er aandacht aan te 

schenken. Maar angst is geen gedrag, het is een heftige 
emotie en dat kun je niet belonen. Het gedrag dat uit 
angst voortkomt is reflexmatig, dit is een overlevingsme-

chanisme voor wanneer een dier zich bedreigd voelt. Ge-
drag dat voortvloeit uit angst mag nooit en ten nimmer 

genegeerd of afgestraft worden. Doet men dit wel, dan 
doet men niets anders dan symptoombestrijding en laat 

de hond, in de voor hem benarde situatie, verrekken. Op 
het moment de hond angstig is, moet men proberen de 
hond steun te bieden. Men probeert de stress te vermin-

deren met bijvoorbeeld een kalme stem of door de hond 
te strelen op plaatsen waar hij het fijn vindt. Op een an-
der moment ga je door middel van de therapieën desensi-

tisatie en counterconditionering je hond helpen om van 
de angst af te komen. Is je hond bang voor harde gelui-
den, zoals vuurwerk of onweer, dan heb je misschien iets 

aan het artikel fonofobie. De gedachte achter ongewenst 
gedrag negeren is: dat je het ongewenste gedrag beloont 
door er aandacht aan te schenken. Beloning zorgt er voor 

dat gedrag standhoudt of zelfs toeneemt. Het volgende 
veelvoorkomende gedragsprobleem bewijst wel dat nege-

ren bij angst niet werkt. Bij verlatingsangst is de hond 
alleen gelaten, er is dus niemand die zijn ongewenste ge-
drag kan belonen. Zelfs als de hond alleen gelaten wordt 

in een lege ruimte, waar hij dus ook geen prikkels kan 
vinden voor zelf belonend gedrag, zullen de symptomen 
van verlatingsangst (piepen, janken, blaffen enz.) nooit 

afnemen. Al zijn gedrag wordt dus door iedereen en alles 
genegeerd, maar zijn gedrag blijft in stand. Dit voorbeeld 
is het bewijs dat angstig gedrag niet vanzelf ophoudt als 

je het negeert. Dit waren enkele voorbeelden van ge-
dragsproblemen waarbij uitgelegd is dat negeren alleen 
niet de oplossing is. Helaas is het onmogelijk om alle 

soorten gedragsproblemen hier te behandelen. Wanneer 
je een gedragsprobleem met je hond ervaart die je niet 
zelf op kunt lossen, dan kun je beter het advies inwinnen 

van een deskundige die persoonlijk de situatie kan bekij-
ken. Gedragstherapie bestaat dus uit meer dan belonen 
en negeren. Bij hondenscholen kun je meestal wel advies 

krijgen, maar bedenk wel dat ook een goede (opgeleide) 
hondentrainer niet vanzelfsprekend een kynologisch ge-
dragstherapeut is, dit is wel een vak apart. Wel zijn er 

hondentrainers die tevens ook opgeleid zijn voor ge-
dragstherapeut. Ook al werkt een gedragstherapeut op 
een positieve manier (dus zonder dwang of pijn), dan wil 

dat nog niet zeggen dat dit een deskundige gedragsthera-
peut is. Helaas mag iedereen zich hier kynologisch ge-
dragstherapeut noemen. Hondentrainers die beweren dat 

bij moeilijke gevallen het (soms) nodig is om de hond af 
en toe een tik of schop te geven om hem bij de les te krij-
gen, zijn slechte therapeuten. Deze mensen hebben totaal 

geen wetenschap van de hondenpsychologie.  Dat is ook 
niet zo vreemd, want zij zijn er niet voor opgeleid, anders 

hadden zij wel de kennis hoe moderne kynologische hon-
dentherapeuten te werk gaan. 

 

Als ik dan toch niet bij jullie in bed mag, wil ik een eigen bed! Fout gedrag negeren?  ( vervolg)                                                                                                                             
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De duurste hondenhokken.  

Bron: De uitgelaten hond. 

Het hondenverblijf van Paris Hilton heeft $250.000 ge-

kost. Het huis telt 2 verdiepingen, beneden een huiskamer 

en boven een slaapkamer. Verder is het huis uitgerust met 

verwarming, airconditioning en een zwarte kroonluchter. 

Dit luxe villa kost maar liefst $30.000 en is van de hon-

den van actrice Rachel Hunter. Het huis is een minia-

tuurversie van haar eigen huis. 

De ontwerper achter deze villa is Alan Mowrer, die be-

kend staat voor het maken van de meest modieuze hon-

denhuizen in de wereld. Deze kost zo'n $25.000 compleet 

met lopend water, verlichting, airconditioning en verwar-

ming. 

Dit traditionele hondenhuisje is te koop vanaf $7.500. 

Het op honden geïnspireerde interieur zit vol met als 

bot gevormde kussens, kleden en accessoires en is 

behangen met een schattige hondenpootprint. 
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Heeft uw hond overgewicht?  

Bron: De uitgelaten hond. 

Hoe ontstaat overgewicht 

Verkeerde, of te veel voeding en te weinig beweging is meestal 

de hoofdoorzaak. Een oudere hond is minder actief en zal dus 

ook minder calorieën nodig hebben. Ook een gecastreerde of 

gesteriliseerde hond zal sneller dik worden als gevolg van een 

verlaagde en minder actieve stofwisseling. Zwaarlijvigheid 

komt ook vaker voor bij bepaalde rassen. Denk bijvoorbeeld 

aan Labradors, Beagles, Bassets en King Charles Spaniels. 

Het komt erop neer dat er minder energie wordt verbruikt dan 

dat er wordt geconsumeerd. De verhouding tussen beweging 

en eten is niet in balans. 

Een medische probleem kan er ook voor zorgen dat een hond 

te dik wordt. Voorbeelden hiervan zijn: hypothyreoidie (een te 

langzaam werkende schildklier), de ziekte van Cushing (de 

bijnieren die teveel cortisone produceren) en suikerziekte of 

diabetes. Het is verstandig om altijd eerst langs de dierenarts te 

gaan om ziektes uit te sluiten. 

De nadelen en gevaren van overgewicht 

Uiteraard zal een te dikke hond sneller moe, lui en kortademig 

worden. Hij zal minder zin hebben in lange wandelingen en 

minder vaak spelen met soortgenoten. Hiermee verliest een 

hond toch een stukje van zijn levenslust en dat is zonde! He-

laas kan overgewicht ook tot ernstigere problemen leiden. Na 

verloop van tijd krijgt de hond gewrichtsproblemen, huidpro-

blemen, leveraandoeningen, hart en vaatziektes, suikerziekte en 

tot slot een vroege dood. Overgewicht geeft tevens tijdens 

operaties en narcose een groter risico op complicaties. Genoeg 

reden om af te vallen! 

 

Afvallen: De behandeling 

 

Allereerst moet er een verandering in voeding en levensstijl 

komen, dit vergt een actieve en gedisciplineerde houding van 

de baas. Bij de dierenarts en sommige dierenwinkels kun je je 

Uit onderzoek is gebleken dat zeker 50% van de honden lijdt 

aan overgewicht. Het komt vooral voor bij oudere honden en 

gesteriliseerde/gecastreerde honden.  In de meeste gevallen is 

verkeerde voeding de oorzaak. Er is sprake van overgewicht 

indien een hond 15% boven zijn of haar optimale gewicht 

weegt, wanneer dit boven de 20% is spreken we van zwaarlij-

vigheid. Om te controleren of je hond te dik is, moet je goed 

letten op de volgende symptomen: 

• De ribben zijn niet of amper voelbaar 

• De taille is niet meer zichtbaar 

• De hond is kortademig 

• Weinig uithoudingsvermogen 

• De hond heeft moeite met lopen en is lui 

• De hond slaapt meer dan normaal 
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hond gratis laten wegen. Eerste stap is het bepalen van de hoe-

veelheid overgewicht en vervolgens het streefgewicht, dit kun 

je het beste overleggen met de dierenarts. Mensen die willen 

afvallen zullen gezonder en minder gaan eten, dit zelfde geldt 

ook voor honden. Geef je brokken? Zoek dan naar een light 

variant met minder calorieën. Er is ook genoeg licht verteer-

baar diepvries vers vlees te vinden, vers vlees zorgt voor een 

goede darmflora en de aanmaak van enzymen wat de vertering 

ondersteunt. Er mag gerust gekookte groenten gemengd wor-

den tussen het voer. Om het hongergevoel te verminderen kun 

je het voer ook verdelen over 3 tot 4 maaltijden per dag. 

Vermijdt extra bijvoeding als hondensnoepjes, brood, worst of 

kaas, dit zijn echte dikmakers! De meeste mensen gebruiken 

voedsel om te belonen maar er zijn genoeg alternatieven zoals 

lief aanspreken, piepende speeltjes, een trekspelletjes of een 

bal.  

Als je hond niet van speeltjes houdt geef hem dan een speciale 

Activity Ball, waar je de brokjes in stopt die er tijdens het spe-

len geleidelijk uitvallen. Combineer het belonen met voedsel in 

combinatie met spel en beweging. Af en toe een tussendoortje 

geven kan geen kwaad maar geef liever groente, fruit of een 

rijstwafel. 

Bewegen en spelen is essentieel om overgewicht te voorkomen. 

Dagelijkse wandelingen van minimaal een uur zijn zeer belang-

rijk. Probeer deze wandelingen ook leuk en afwisselend te hou-

den door bijvoorbeeld naar het strand te gaan of een plek waar 

de hond kan zwemmen. Apporteren met een bal en ravotten 

met soortgenoten zijn geweldige manieren om de conditie van 

je hond te verbeteren. Voor oudere honden en honden met 

gewrichtsproblemen is het raadzaam om samen met de dieren-

arts een aangepast bewegingsprogramma op te stellen. 

Zorg ervoor dat je hond zijn ideale gewicht blijft behouden, 

zodat er minder risico is op ziektes en zijn levensverwachting 

en kwaliteit van leven verbetert. Voldoende beweging en goede 

voeding zijn geen tijdelijk oplossingen maar basisbehoeftes van 

de hond. 

Heeft uw hond overgewicht? (vervolg) 
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Daar is de lente! (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België) 
Door Marc Weyts 

 Hallo lieve ATVN-ertjes, 

 

Hier ben ik weer ! ’t Is met Beau uit België !  

Februari is voorbij en hoe triest zeg ! Zoveel regen ! Echt niet 

prettig om dan buiten te komen. Zeggen ze in Nederland ook 

‘Wat een hondenweer!’ of ‘’t Is geen weer om een hond door te 

jagen !’? 

Neen ’t was helemaal niet prettig. Op de wandelingen met mijn 

baasjes kon ik zelfs op vele plaatsen niet meer ‘kaka’ doen, da’s 

het Vlaamse woord voor ‘poepen’.   ;-) 

De grasweiden waar ik altijd over dartel, lagen er nu bij als 

moeras en het was soms echt uitkijken om een droog plekje te 

vinden.  

Bij al die regen, was er dan ook nog af en toe die verdomd 

vervelende wind. Alles leek soms weg te gaan vliegen en wan-

neer ikzelf bijna weggeblazen werd, hinderde dit me enorm in 

mijn speurwerk.  

Ik blijf dan altijd even staan tijdens die windvlagen en wanneer 

er eentje voorbij is, moet ik dan telkens opnieuw beginnen met 

snuffelen. Ja lieve ATVN-ertjes, speuren met mijn fraaie pik-

zwarte neus en alles van ver reeds gezien hebben, zijn nu een-

maal twee van mijn favoriete bezigheden. 

Neen, geef mij maar het zonnetje hoor en kijk …. het is maart ! 

Ach ik weet het wel, jullie hebben gelijk … maartse buien ko-

men er vast en zeker ook nog aan, maar …. beseffen jullie wel 

goed dat we deze maand terug de Paasklokken zullen zien 

overvliegen en het dus ook bijna terug lente is !  

Heerlijk toch ! Mijn dikke rubberen maar uiterst gevoelige en 

fijne speurneus heeft al jonge ontluikende blaadjes aan vele 

takjes geroken hoor ! Elke dag kan ik die blaadjes meer en 

meer ruiken, want die worden natuurlijk alsmaar groter en gro-

ter. Soms zijn er ook al eens takjes die een heel ander geurtje 

hebben. Ik ruik dan onmiddellijk dat één van mijn vrienden is 

langs geweest en weet meteen dat dit zeker geen vrouwtje als 

mij is dat net is voorbijgegaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kan deze geur dan wel minutenlang onderzoeken. Mijn baas-

jes snappen daar helemaal niks van. Maar bij mij is het dan echt 

wel de bedoeling dat ik dit heel grondig bestudeer. Ik wil dan 

namelijk te weten komen welk hondje hier vlak voor mij dat 

achterste pootje zo kunstig omhoog heeft getild en probeer 

nog verschillende zaken te achterhalen, maar …. daar zal ik het 

maar niet verder over hebben, want dat begrijpen die mensen 

toch niet. Voor jullie hondjes hoef ik er geen tekeningetje bij te 

maken hé, want jullie snappen dat allemaal uiteraard perfect ! 

Soms vind ik het wel jammer dat ik mijn speurwerk aan som-

mige struikjes niet volledig kan afwerken. Mijn baasjes zeggen 

dan ‘Kom Beau, genoeg gesnuffeld !’. Hadden die maar zoveel 

geduld als wij honden ! 

Laatst was ik zelfs wat triest. Ik voelde de lente zo bij me opko-

men en wou stilstaan bij alle bomen en struiken. Mensen zou-

den nu eenmaal moeten beseffen dat wij honden ook veel snel-

ler ruiken dat er een nieuw seizoen voor de deur staat. Da’s net 

hetzelfde zoals we al van ver op voorhand ook een onweer 

kunnen aanvoelen. Maar mijn baasjes wilden natuurlijk niet dat 

ik zowat overal wou halthouden en ik moest maar verder met 

hen meelopen. Ik vond dat zo jammer ! Heel de wereld en dan 

vooral alle dieren maken zich op voor de lente. Luister maar 

naar de vogeltjes die al zo goed hun best doen en ik ….. ik 

moest maar mee aan die soms toch wel vervelende lijn en maar 

braaf naast hen wandelen en gaan zitten aan elke oversteek-

plaats.  

Thuisgekomen kon ik het dan ook niet wegsteken en ben direct 

in mijn bench gaan liggen. Niet dat ik moe was hoor … neen 

… ik was nu eenmaal wat triestig dat ik niet overal had mogen 

snuffelen. Tot mijn grote verbazing zag dit toch één van mijn 

baasjes en kwam die zelfs helemaal bij mij in mijn bench zitten 

om mij een dikke knuffel te geven. Lief hé ! Jullie kunnen wel 

denken dat ik onmiddellijk terug mijn opgewekt Airedale-

humeur naar boven bracht, want het voelde zo zalig aan, ik en 

mijn baasje in ‘mijn’ bench ! 

Lieve ATVN-ertjes, ik wens jullie voor deze maand maart een 

heel mooi begin van voor mij het allermooiste seizoen van het 

jaar …. de lente ! 

 

Heerlijk ruikende lenteknuffels van Beau uit België !     X 
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Airedalewinkeltje.  

Mocht u nu denken, dat lijkt mij wel leuk, dat zou ik wel 

willen doen, laat het mij dan even weten , door een mail-

tje te sturen naar atvn@home.nl of een telefoontje naar: 

0475552227   

 

Na zes jaar lang met veel plezier en passie voor het 

ATVN-winkelje gezorgd te hebben, vindt Anique het tijd 

worden dat een andere enthousiaste ATVN-er het van 

haar over gaat nemen. 
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