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Op zondag 9 april 2017 organiseert het
ATVN haar voorjaarswandeling
Op zondag 9 april gaan we wandelen in
Wijnandsrade, gelegen in het mooie ZuidLimburg. U wordt vanaf half elf in het Gemeenschapshuis van Piet Vleeshouwers
ontvangen 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 wandelen is er een alternatieve wandeling.
Ook voor deze wandeling vragen wij u
om u van tevoren aan te melden, per email atvn@home.nl of per telefoon:
0475 552227 en daarbij te vermelden
met hoeveel personen u komt, en even
aan te geven welk broodje u wilt. U
kunt kiezen uit: een broodje kroket,
broodje frikadel of een broodje kaas.
Graag voor maandag 2 april.
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Als iedereen uitgesmuld is begint onze wereldberoemde verloting.

Bij terugkomst in het Gemeenschapshuis
staat Piet u al op te wachten met een drankje en een lekker broodje. Dit alles wordt u
aangeboden door het ATVN.

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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Het ATVN wenst u veel wijsheid toe bij
het stemmen op 15 maart

Optische Illusies
In deze Nieuwsbrief weer een prachtige optische
illusie: de Ames-kamer. Een Ames-kamer is een
kamer met een optische illusie waardoor zaken groter/kleiner lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Het
ontwerp werd in 1934 gemaakt door Adelbert Ames,
een Amerikaanse oogheelkundige. De eerste kamer
werd gebouwd in 1935.
Iemand die aan de ingang van een Ames-kamer
staat, zal deze interpreteren als een gewone kubusvormige-kamer met een achterwand en twee parallelle zijwanden die loodrecht staan tussen een horizontale vloer en plafond. Echter is dit optisch bedrog: in
werkelijkheid heeft de kamer de vorm van een trapezium. De muren staan ietwat schuin achterover. De
vloer en het plafond lopen naar elkaar toe. De rechterwand staat dichter bij de persoon die voor de kamer staat ten opzichte van de linkerwand (of omgekeerd).

Om afstand en grootte correct te kunnen inschatten, moet de
observator als referentie een trapezium nemen. De optische
illusie zorgt er echter voor dat hij een kubus als referentie
neemt, waardoor er vreemde en onverklaarbare zaken lijken te
gebeuren.
Stel: men neemt 2 personen (A en B) die even groot zijn
(bijvoorbeeld 180 cm). Wanneer men persoon B tegen de linkermuur zet en persoon A tegen de rechtermuur, blijkt persoon
B plots veel groter te zijn en persoon A beduidend kleiner.

Werkelijke positie
van persoon A

Schijnbare positie
van persoon A

Werkelijke en
schijnbare positie
van persoon B

Kijkgat

Schijnbare vorm
van de kamer

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.
De verklarende tekst is overgenomen uit Wikipedia.
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Hotel Pension Bergrust***
Sinds 1931 een vertrouwd Familiehotel.
Geniet van het Limburgse landschap en de gastvrijheid.

Emmaberg 8 • Valkenburg • Boekingen graag op: tel. 043 - 601 27 55 • b.g.g.
06 - 38019475 of via: info@hotelbergrust.nl

Omdat de afstand wat groot was en het ons ter ore kwam dat Airedales en andere honden welkom zijn in HotelPension 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 driegangendiner 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.
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Dagboek van Phaenna (Phaantje)
Door Sonja de Cooker.

De voetstap in de bijkeuken.
Hallo lieve mensen, hier ben ik alweer met een nieuw
verhaaltje. Maar ditmaal is het wel een verhaal waarbij
het schaamrood mij op de kaken staat terwijl ik het aan
het schrijven ben.
Als er hier in huis over inbraakpreventie gesproken
wordt, zegt Sonja altijd steevast en met duidelijke trots
in haar stem: “ Ik hoef geen nieuwe sloten, camera’s of
rolluiken, ik heb hier vier waakhonden, er is geen inbreker die hier naar binnen durft te komen.” Wij zitten dan
aan haar voeten heel trots rond te kijken, en volmondig
ja te knikken, ons welbewust van de zeer belangrijke
taak die op onze schouders rust. En nu komt het ronduit beschamende verhaal.

Op een gegeven moment vraagt Mario aan Sonja of zij
zin in een drankje heeft. Nu, dat heeft Sonja natuurlijk
wel, Mario staat op om in de bijkeuken de glazen te
pakken, daar aangekomen roept hij: ”Son, moet je nu
eens komen kijken.” Sonja gaat nieuwsgierig kijken wat
er in de bijkeuken te zien is. Op de grond ligt een kartonnen voetstap, met daarop de woorden:” Deze
schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn.” Mario en Sonja schrikken zich een hoedje, de politie is in

Het is zaterdagavond, de TV staat aan, wij hebben ons
heerlijk neergevlijd op de bank.

huis geweest zonder dat zij, en erger nog, zonder dat de
geweldige waakhonden van de familie De Cooker er
ook maar iets van gemerkt hadden. De bijkeukendeur
gaat normaal pas op slot als we naar bed gaan, eerder
hoeft niet, want er zijn waakhonden in huis. Sonja probeerde het nog voor ons op te nemen, door te zeggen
dat de politie wel heel zachtjes naar binnen geslopen
was, maar dat vond Mario belachelijk: ” Wat denk je dat
een inbreker doet,” zei hij, ”even aanbellen om te melden dat ze gaan inbreken?” Vanaf vandaag gaat de bijkeukendeur op slot. Hij keek ons aan een zei: ” Jullie
zijn een stelletje waakhonden van niks.” Erg hè, en hij
heeft nog gelijk ook.
Zo, dat was mijn verhaal, heel veel likjes van een beschaamde Phaantje
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Het op de rug gaan liggen van honden is geen vorm van
onderdanigheid.
Bron: Hondennieuws uit de wetenschap

Het op de rug gaan liggen van honden is geen vorm van
onderdanigheid. Lang werd er geloofd dat honden zich
op de rug wierpen uit onderdanigheid, via deze manier
van onderwerping zouden honden proberen het gevecht
te stoppen, als een soort overgave. Met de zogenoemde
alfarol, dat wil zeggen dat men de hond op de rug legt,
proberen veel hondentrainers hun alfapositie te bevestigen. Onderzoekers van de Canadese Universiteit van
Lethbridse en onderzoekers van een Zuid-Afrikaanse universiteit hebben dit gedrag onderzocht. Er werden 33
spelende hondenparen onderzocht, daarvan draaiden
maar 9 honden zich op de rug. Ook bekeken de onderzoekers 20 video’s uit sociale media kanalen, daar draaiden 27 honden zich op de rug. In totaal werd er 248 keer
gezien dat honden op de rug gingen liggen. Het doel van
dit onderzoek was om te kijken of het lang gekoesterde
geloof dat honden zich op de rug werpen als onderdanigheid wel klopte. De studie toonde aan dat de mensen dit
gedrag altijd verkeerd geïnterpreteerd hebben. “Als het op
de rug leggen tijdens het spelen een vorm van onderwerping zou zijn, dan zouden we verwachten dat dit gedrag
veroorzaakt zou worden door openlijk agressief gedrag”,
aldus onderzoeker Dr. Sergio Pellis “Dit omdat de hond
zich erg ongemakkelijk zou voelen of omdat de hond
door de ander pijn is aangedaan. De hond die benadeeld

is, zal normaal gesproken dan kleiner of zwakker dan de
andere partij moeten zijn en zal pogen door op de rug te
gaan liggen, het ruwe spel of de agressie van de ander te
remmen, net zolang totdat de andere stopt. ”In de onderzoeken wierpen grotere en sterkere honden zich vaker op
de rug dan kleinere zwakkere honden, ook duurde het
maar erg kort dat de honden op de rug lagen. Wanneer er
echt sprake van overgave zou zijn, dan zou men verwachten dat honden net zo lang op de rug bleven liggen totdat
de andere stopte, dat was nooit het geval. De onderzoekers stelden vast dat in geen enkele geval het op de rug
gaan liggen als doel had onderdanigheid te tonen, maar
meer tactisch was bedoeld. Op deze manier probeerden
de honden de (speelse) aanvallen te blokkeren, om te

voorkomen dat ze in de nek werden gebeten, daarna
werd er meteen weer overgegaan tot de tegenaanval. Volgens de onderzoekers moet men het op de rug gaan liggen van honden niet zo zwart-wit bekijken zoals men dit
in het verleden altijd deed. Het heeft niets met onderdanigheid te maken, maar is vaker een slimme manier om
zichzelf te verdedigen. Dit onderzoek is één van de vele
bevestigingen dat van de oude dominantietheorie niet
veel klopt.
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5 redenen om je hond NIET te verzekeren
Bron: Doggo

1. De kleine lettertjes
De meeste verzekeraars hanteren
vaak een maximaal uit te keren
bedrag per verzekeringsjaar (bijv.
€ 2.000) en een vaste eigen bijdrage van gemiddeld 20%. De kans
bestaat dat je dan toch nog voor
kosten komt te staan.
Bekijk dit dus goed voordat je een
verzekering afsluit!

2. Hoge premie
Als je een hond 10 jaar lang verzekert voor een standaard
dekking ben je minstens € 2000 aan premie kwijt. Dit is
afhankelijk van leeftijd, hondenras en gewicht. Vooral als
je hond op leeftijd is kan de premie flink oplopen.
Je kunt er ook voor kiezen om zelf iedere maand een vast
bedrag opzij te zetten voor onvoorziene uitgaven voor je
hond. Zo kom je nooit voor vervelende verrassingen te
staan.

3. Rasgerelateerde aandoeningen
Welk hondenras heb je? Je kunt soms voor hoge kosten
komen te staan als jouw hond van een ras is dat bekend
staat om bijvoorbeeld heupdysplasie. Gewrichtsaandoeningen (ellebogen, heupen) worden vaak niet vergoed.
In de voorwaarden staat ook vaak vermeld dat aandoeningen die reeds aanwezig waren vóórdat de verzekeringspolis werd afgesloten niet gedekt zijn. Dit is vaak het geval
bij erfelijke aandoeningen. Informeer hier dus naar voordat je een verzekering afsluit.

4. Een hondwaardig bestaan
De duurste behandelingen zijn vaak behandelingen die de
levenskwaliteit van de hond zullen beïnvloeden. Stel je
hond krijgt een ongeluk en zal daarna gehandicapt zijn en
nooit meer kunnen ravotten. Is het dan een goede beslissing om je hond allerlei dure behandelingen te laten ondergaan als de kwaliteit van leven er uiteindelijk alleen
maar op achteruit gaat? En dan spreken nog niet eens over

de lange herstelperiode na een ongeluk of het herstellen
van een ziekte.
Natuurlijk wil je zo lang mogelijk plezier hebben met je
hond, maar wat schiet de hond er uiteindelijk mee op?
In combinatie met het karakter en de leeftijd van je
hond kan dit een afweging zijn om te bepalen welke medische ingrepen je wel of niet laat plegen. Kortom: Wil
je jouw hond dit nog wel aandoen?

5. Niet alle kosten worden gedekt
Dit verschilt per verzekeraar. Controleer wat er wel niet
verzekerd wordt en wat jij belangrijk vindt. Soms kun je
een aanvullende verzekering nemen om bepaalde kosten
toch te dekken zoals voor crematie en preventieve zorg.

•
•
•
•
•
•

Sterilisatie en castratie
Fysiotherapie
Preventieve zorg (inentingen)
Crematie
Kosten van behandelingen in het buitenland
Gezondheidsonderzoeken zoals preventieve checks
als oog- en heuponderzoeken
• Gebitsbehandelingen zijn vaak beperkt gedekt
• Aandoeningen aan de voortplantingsorganen
• Behandeling van kanker
• Revalidatie en protheses
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Lidmaatschapsgeld 2017
Beste Airedalevrienden,
Enkele leden hebben over het hoofd gezien dat ze
het lidmaatschapsgeld nog niet voldaan hebben. 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 wandelingen, een Familiedag en de Nieuwjaarsreceptie
te organiseren.

Daarom willen wij u vragen om uw jaarlijkse lidmaatschapsgeld over 2017 zo snel mogelijk 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.
Alvast bedankt,
Mario de Cooker
Penningmeester ATVN

Ik zit mij voor het vensterglas
Joepie, het is gelukt!

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)

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 11, nr. 3

Renske stoofpotje met wild.
Beste product van het jaar 2016-2017.

h p://www.renske.com
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Schuif aan bij Babs en Boebie
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Ha lieve Babs,

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

Heb jij ook leuke speel- en knaagdingetjes? Ik heb een paar favorieten. Een heel dik touw met een paar stevige knopen erin, een
groot knaagbot waar ik mijn kaken in kan zetten, af en toe een
stuk gedroogde huid om lekker op te kauwen een piepbal en een
varkentje dat kan knorren.
Dat dikke touw is zo fijn om er mee te schudden en door de kamer en de keuken te racen. Ik doe dat het liefst als de baas en
het vrouwtje net naar het journaal kijken. Zij hebben dan even
geen tijd voor mij en om te laten zien dat ik me ook heel goed
zelf kan vermaken, ga ik even keten. Als ik uitgeraasd ben, plof
ik op de bank met het touw tussen mijn poten.
Ik ga je iets vertellen over het varkentje. Ik speel daar ook
graag mee. Het is lekker zacht en als ik erin bijt, knort het
zachtjes.
Een paar dagen geleden lag het varkentje vlak bij de schuifdeur
naar de tuin. Ik moet je er wel bij zeggen
dat het buiten al donker was. Van die tuin
zie je dan niet veel.
Ik ga rustig naar mijn varkentje toe en zie
dat achter die deur precies dezelfde hond
als ik ook naar dat varkentje loopt.
Meteen sta ik doodstil! De hond, die ik zie,
doet dat ook! Eerst maar eens even grommen naar die andere hond. Hij moet wel
weten dat dit hier mijn varken is. Die
moet niet denken dat hij zomaar met
mijn speeltje aan de haal kan gaan. Ik til
een voorpoot op om een beetje indruk te
maken… Wat denk je Babs… De ander
doet dat ook! Die staat ook met een poot
omhoog. Om te laten weten dat ik het hier
voor het zeggen heb, blaf ik maar eens
een keer, ren snel naar mijn varken en
pak het voordat de ander de kans krijgt.
Als ik op het kleed lig en fijn met mijn
Knorretje speel, kijk ik heel voorzichtig
een beetje achterom en zie dat de hond
weg is. Zo, die heeft het tenminste goed
begrepen. Wegwezen hier.
Ik heb dit varkentje al twee maanden en speel er iedere dag
mee. Nu voel ik iets in mijn bek wat ik nog niet eerder gemerkt
heb. Er steekt iets naar buiten bij de snuit van het varkentje.
Een heel klein stukje maar. Voor mij genoeg om dat eens wat
beter te onderzoeken. Ik zet mijn tanden er in en ga trekken
aan dat kleine stukje wat eruit steekt. Het lukt, het stukje
wordt groter. Mooi, nu kan ik het beter vastgrijpen. Ik zet mijn
voorpoten op het lijf van het varkentje en trek wat harder.
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(vervolg)

Na een paar keer flink sjorren heb ik iets in mijn bek waarop ik kan knagen.
De baas en het vrouwtje hebben nog steeds niets in de gaten, totdat het vrouwtje hoort dat ik
iets doe, wat niet bij het bijten in het varkentje hoort.
Aan de baas vraagt zij of hij kan zien wat ik in mijn bek heb. Hij weet het niet en roept mij.
Vrolijk loop ik naar de baas. Als ik merk dat hij wil hebben waar ik nu net fijn op kan knagen,
loop ik snel weer weg.
“Boebie, wat heb jij daar?”
Aan de stem van het vrouwtje hoor ik dat zij het niet eens is met mijn geknaag.
Het lukt haar om het ding uit mijn bek te halen en begrijpt niet wat het is en ook niet waar ik
dat vandaan heb gehaald.
De baas kijkt ook eens. Weet het ook niet en geeft het weer aan het vrouwtje. Zij draait iets van
het ding af en ziet meteen wat het moet zijn.
“Ik weet wat het is, luister maar". Ze blaast op het ding en het begint te knorren… Ik hoor dat
ook Babs en ga meteen bij het vrouwtje staan.
"We gaan jouw varkentje eens bekijken Boebie.”
Het beestje ligt zonder snuit op het kleed. Het vrouwtje probeert of ze het knording weer terug
kan stoppen. Dat lukt natuurlijk niet. Als ik iets sloop, doe ik dat grondig.
Ik pak het varkentje in mijn bek en loop met het vrouwtje mee naar
haar stoel. Zij heeft nog steeds dat knording in haar hand.
Ik bijt maar eens in het varkentje. Daar komt geen geluid meer uit.
“Wacht even, Boebie. Als jij nu bijt, zal ik blazen.”
Ze doet het nog ook, Babs. Het vrouwtje blaast gewoon op het knording
als ik in het varken bijt.
Heb je ooit zoiets geks meegemaakt Babs. Het vrouwtje krijgt de slappe
lach en de baas vindt het ook leuk.
Ik vind er niets meer aan. Als er dan geknord moet worden, doe ik dat
liever zelf.
Het wordt tijd voor een tukje. Ik spring op de bank en ga er eens goed
voor liggen.
Heel veel likjes, Boebie.
Lieve Boebie,
Wat leuk dat jij een ander hond hebt gezien, ik heb dat namelijk ook. Als ik in de badkamer tegen de wasbak ga staan zie ik een hele leuke Airedale staan, echt Boebie het is een
schatje. Ze lacht me vriendelijk toe, maar als ik weer op de grond ga staan met mijn vier
pootjes, zie ik haar niet meer. Ik ga dan weer snel tegen de wastafel
staan en zie haar weer naar mij kijken. Ik denk dat ze best met mij
wil spelen, maar ze weet waarschijnlijk niet hoe ze bij mij moet komen, jammer hè! Ik ga iedere dag een paar keer kijken of ze er nog
is, tot nu toe is ze er steeds. Dat geeft me en heel fijn gevoel. Wat jouw
varkentje betreft, leuk hè als je weet hoe je het geluidje eruit moet
halen. Als ik een nieuw piepbeestje krijg, is dat bij mij secondenwerk.
Helaas krijg ik ze tegenwoordig niet meer, mijn vrouwtje zegt dat ze
net zo goed haar geld meteen kan weggooien, heb je ooit zo’n onzin
gehoord? Ik voel dat het tijd wordt voor mijn schoonheidsslaapje.
Heel veel likjes, Babs.
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Ha lieve Babs,
Wat toevallig dat jij in de badkamer ook zo’n Airdale-vriendinnetje hebt. Gek hè, dat het
vriendje of vriendinnetje zomaar weg is en ook plotseling weer te voorschijn komt. Ik begrijp
het niet helemaal. En jij Babs? We komen er vast wel eens achter.
Bij het lezen over jouw piepbeestje heb ik erg moeten grinniken… Tegen het vrouwtje zegt de
baas dat Boebie zo fijn met het varkentje heeft kunnen spelen.
Jammer dat het stuk is.
De volgende dag heeft hij voor mij meteen een nieuw varkentje gekocht.
Alleen de kleur van het beestje is anders. Voor mij maakt dat geen verschil. Net zoals jij weet
ik nu precies waar ik moet beginnen om zo snel mogelijk het knording er uit te halen.
Dat is het enige wat ik nu nog wil doen: Dat binnenste ding eruit halen!!
Ik zet mijn voortanden op de juiste plek en pulk tot het begin van het geluidje een stukje uit de
snuit van het varkentje steekt. Als dat is gelukt, kan ik dat
ding steviger vastpakken en trek het in een keer uit het varkentje. Het voelt alsof ik een overwinning heb behaald. Het
pijpje met het knor-geluidje erin is mijn beloning.
Het baasje en het vrouwtje zijn er stil van. Ik denk eerst nog
dat het van bewondering voor mij is, omdat ik zo verschrikkelijk snel het varkentje uit elkaar heb getrokken.
Mijn teleurstelling is groot als het vrouwtje tegen mij zegt:
“Boebie, wat doe je nu! Het is om mee te spelen, niet om direct te slopen!”
Zij snappen er dus echt niets van. Volgens mij ìs dit spelen. Ik
vind zoiets super om te doen. Ben reuze blij met het nieuwe
knorretje. Ik krijg één speeltje en binnen een paar seconden maak ik er twee
van. Dat kunnen zij toch
alleen maar reuze knap van
mij vinden.
Ik zie de baas dat nog niet
zo snel doen… Ook dit varkentje verdwijnt in de afvalbak.
Jammer!
Ik ben bang dat er geen derde varkentje gekocht wordt. Mijn
vrouwtje zei net zoiets als die van jou.
Iets met geld in de prullenbak en op haar rug groeien of zo.
Gelukkig heb ik nog genoeg andere leuke speeltjes.
Ik ga er maar eens voor liggen om te bedenken welk speeltje
ik het eerst ga uitkiezen.
Heel veel likjes, Boebie.
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12 tips voor een hondvriendelijke tuin; tips nr. 9en 10.
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 inbegrip van het planten van niet-giftige planten
en het creëren van speciale hondgedeelten zodat de
tuin veilig is voor uw hond.

Tip 10.
Beveilig uw compostbak. Compostbakken met
etensresten kunnen potentieel aantrekkelijk zijn
voor honden. Sommige voedingsmiddelen, zoals
avocado's, druiven, rozijnen en uien kan schadelijk
zijn, dus zorg ervoor dat ze niet in de bak kunnen
komen.

Tip 9.
Vermijd cacaoboonschillen. Zoals u weet is chocolade giftig voor uw hond, door de verleidelijke geur
kan uw hond in de verleiding komen om ervan te
eten.

Gebruik een alternatieve mulch, zoals houtsnippers.

Als uw hond plast op het gazon, krijgt u gele plekken. Train uw hond om niet te plassen op het grasveld of spuit de plek waar geplast is af.

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 11, nr. 3

Pagina 13

Kiekjes uit de oude doos

Dame Gracie Fields was een Engelse actrice, zangeres en comédienne en schitterde zowel in films als in het theater.
Ze had vijf Airedales.
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.
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Vraag het aan Babs
Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met
mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van
Lobbes.
Lieve Babs,
Als ik mijn bak met voer en een bak water krijg, zet mijn vrouwtje die bakken niet op
de grond.
Mijn bakken hangen in een beugel op “kophoogte.” Ik kan dan heerlijk mijn voer
eten en water slobberen, zonder dat ik bijna op mijn kop moet gaan staan om dat
naar binnen te werken.
Als hier binnen in de kamer schaaltjes met lekkere hapjes op de tafel worden gezet,
op diezelfde kophoogte, moet ik overal afblijven. Ik snap daar niets van. Buiten mag
het wel en binnen niet.

Bij Babs kun jij als Airedale
alle vragen kwijt waar je nergens anders mee terecht
kunt.
Babs denkt met je mee en
geeft je deskundig advies
over alles waar je mee worstelt. De redactie is echter
nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de mening
en welgemeende adviezen
van Babs.

De baas en het vrouwtje maken samen
die schaaltjes met heerlijk ruikende
smuldingetjes helemaal leeg. Ik krijg van
allebei één zo’n smakelijk hapje en verder niet.
Het water loopt door mijn bek en vind
dat wij alles wat op de schaaltjes ligt
eerlijk moeten delen.
Ik ben bang dat de baas en het vrouwtje
daar heel anders over denken.
Hoe ga ik dit oplossen Babs?
Likjes Lobbes.
Lieve Lobbes,
Eerlijk gezegd weet ik ook niet wat onze baasjes mankeert.
Wat mij ook opvalt, is het volgende: als mijn baasjes mij
eten geven, hebben ze helemaal niet de neiging om er ook
een hapje van te nemen, doen jouw baasjes dat ook niet?
Dat is toch raar, je gaat toch geen
eten weggeven zonder er eerst zelf iets
van geproefd te hebben. Ik snap er
echt niets van, ik zou er eerst zelf een
paar grote happen van nemen voordat ik een ander er iets van zou geven. Sterker nog, liever zou ik alles
zelf opeten. En dan maken onze baasjes lekkere hapjes en gaan ze wel alles
opeens zelf opeten, dat is toch raar.
Nee Lobbes we zijn er nog niet, ik vrees dat we onze baasjes
met heel veel geduld zullen moeten africhten. Ik blijf mijn
best doen, doe jij dat ook.
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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Top 10 Gedragsproblemen bij mensen, nr. 1.
Bron: www.Doggo.nl

1. Mijn mens legt me niet goed uit wat de regels
zijn

stressvol, ik weet niet waar ik aan toe ben. Ik heb
duidelijkheid nodig, maar ik denk dat mijn mens ook
duidelijkheid nodig heeft, want mijn mens krijgt veel
verschillende adviezen over hoe je het beste met
honden kunt omgaan. Ik kan me voorstellen dat
mijn mens het dan ook niet meer weet.
Mensen geven ook veel signalen af met hun lichaam.
Wanneer ze met mij proberen te communiceren bewegen ze vaak met allebei de handen en daar doen
ze allerlei verschillende dingen mee! Daarnaast praten ze er veel bij! Waar moet ik dan op letten?

Verwarring. Als hond moet je een andere taal leren
en je een andere cultuur eigen maken als je bij mensen in huis gaat wonen. Een pup kent die taal en
cultuur nog niet. Een mens kan dit een hond prima
bijbrengen, echter dit vergt tijd en geduld. Ik begrijp
niet altijd wat mijn mens bedoelt en dat maakt hem
dan ongeduldig en soms zelfs boos. Toen ik nog
klein was mocht ik tegen mijn baas opspringen, dan
kroelde hij lekker door mijn vacht. Plotseling
mocht ik dat niet meer, nu wordt hij zelfs boos als
ik dat doe. Dat is heel verwarrend en soms ook
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Houten paaltjes! (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)
Door: Marc Weyts.

Hallo lieve ATVN-ertjes,
Februari is al weer voorbij en dus ook die hele speciale
dag waarover ik het op het eind van mijn vorig verhaaltje had. Ik bedoelde natuurlijk 14 februari. Mijn baasjes
noemen dat Valentijnsdag, maar voor mij is dat gewoon
dé dag waarop mijn baasjes me nog wat meer liefhebben. Ik hoor het jullie nu reeds allemaal denken …
‘Nog meer ?’. Oh ja hoor, voor mij kan het eigenlijk
nooit genoeg zijn. Trouwens, ik op mijn beurt laat toch
ook elke dag zien dat ik van hen hou.

eens aan bepaalde dingen ruiken, vooral wanneer we op
plaatsen komen waar we nog nooit geweest zijn.
Na een heel eind stappen was het dan zover. Ik zag een
heleboel houten paaltjes staan. Het waren er bijzonder
veel. Ik wist echt nog niet waar we nu beland waren en
vertrouwde zoals altijd dan maar op mijn baasje. Hij liep
veel van die paaltjes voorbij en opeens bleef hij stilstaan.

Neem nu bijvoorbeeld … mijn baasjes zijn even zonder
mij de deur uit. Of ze nu lang weggeweest zijn of niet,
dat maakt niks uit. Feit is dat ik bij de minste klik die de
sleutel maakt in het slot van onze buitendeur, ik meteen
paraat sta om hen op de meest vriendelijke manier te
verwelkomen. Het is net of mijn bloed stijgt dan ten
top en ik pak dan vlug één van mijn speeltjes zodat ik
me wat kan afreageren. Het voelt telkens aan alsof mijn
geluk niet op kan en pas nadat mijn baasjes me dan
eens flink geknuffeld hebben, kan ik beetje bij beetje
terug wat tot rust komen.
Ach, ik heb niet te klagen hoor. Ze zijn best wel altijd
lief voor mij, maar die hele speciale dag verliep toch
anders. Eén van mijn baasjes had de dagen ervoor veel
te veel en vooral te lang op dat computerding gezeten
en af en toe kreeg ik gelukkig nog eens een blik van
hem.
Op die bewuste dag, toen ik net al mijn brokjes opgegeten had, hoorde ik hem opeens heel luid iets roepen.
Het was alsof hij iets in dat ding gevonden had. Het
gebeurt echt niet vaak dat ik even alleen moet blijven
en nu op een dag als deze, 14 februari, mocht dit uiteraard ook niet gebeuren. Al heel snel na die kreet, die
me liet vermoeden dat wat hij gevonden had, wel leuk
moest zijn, haalde hij zijn jas uit de kast. Dit was dan
weer voor mij uiteraard het teken dat we op stap gingen
en ja hoor … ik kreeg de leiband om en weg waren we.
Het viel me op dat we een heel andere richting uitliepen
en ik had er het volste vertrouwen in. Dit zou een super Valentijn voor mij worden !
Het was een heel eind stappen en mijn baasje wou echt
wel alsmaar sneller verder lopen. Gelukkig nam hij af
en toe ook even de tijd om mij hier en daar even te laten snuffelen. Wij honden, willen nu eenmaal af en toe

Ik moest gaan zitten, hij maakte met zijn beide handen
iets los aan die paaltjes en sterker nog … ook ik moest
los … de leiband dus niet meer om. Mijn baasje duwde
nu aan enkele van die houten paaltjes en het was net alsof er een deurtje openging en eigenlijk was dat ook wel
zo.
Plotseling zat ik voor een open veld en vooraleer mijn
baasje iets kon zeggen, was ik al vertrokken en verkende
ik het terrein met die hele fijne speurneus van me.
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Beau (vervolg)

In mijn vorig verhaaltje vertelde ik jullie ook al over een
terrein waar ik heerlijk niet aangelijnd kon rondlopen.
Maar daarvoor dienden mijn baasjes altijd de auto te nemen. Nu was dat helemaal niet nodig geweest, want dit
terrein ligt niet ver van waar we wonen. Onze stad heeft
er een nieuwe speelweide voor hondjes bij en dat had
mijn baasje nu thuis ontdekt op die computer van hem.
Een mooiere Valentijn konden mijn baasjes me echt niet
geven hoor en weet je wat nog leuker is ? Omdat we nu
niet telkens de auto hoeven te nemen, kunnen we hier
veel vaker naar toe en daar zal je mij niet over horen klagen hoor ! Er is niets zo plezant als niet aangelijnd kunnen lopen, spurten, snuffelen en nog zoveel meer.
Nu weet ik al direct waar we naar toe gaan als we die
richting nemen. Daar is die neus van mij nu iets te ontwikkeld voor om dit niet onmiddellijk in de gaten te hebben. Wat heb ik het daar toch naar mijn zin.
Als we terug thuiskomen, duurt het niet lang of ik lig
languit in mijn bench, zalig uitrusten met alle vier de
pootjes in de lucht, heerlijk voldaan.
Zo lieve ATVN-ertjes, ik had jullie beloofd te vertellen
over die dag en dat heb ik nu wel in geuren en kleuren
gedaan, een heel nieuw verhaaltje lang.

Volgende keer laat ik jullie meegenieten van wat er nu
voor de deur staat : de lente ! Hebben jullie op een
wandeling wel al eens goed rondgekeken ? Ik wel hoor!
Toen ik alweer even wou stoppen tijdens het wandelen
om te snuffelen, liet ik mijn baasje zien dat ik genoot
van de frisse geur van nieuw ontluikende blaadjes. ‘Hey
… !’, zei mijn baasje, ‘dat had ik nog niet gezien ! Bedankt Beau, ik maak vlug een fotootje van die struiken
!’ Ja ja, de lente komt
eraan ! Ik beloof jullie
binnenkort nog meer
foto’s van nieuw fris
groen, allemaal langs
die weg naar die leuke
nieuwe speelweide in
de stad waar we wonen.
Tot slot wil ik jullie
ook nog even eraan
herinneren dat wanneer het weer lente
wordt, wij opnieuw
terug meer en meer
op ons vakantieplekje in Nederland zullen zijn en ik
weet het nu al zeker … dat wordt weer een heerlijke
tijd !
Een speelse knuffel van Beau uit België ! X
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Vakantieoppas gezocht een aangeboden.
Nelson zoekt een vakantieadres, en zijn
baasjes bieden aan om op een hond te
passen.

Mira zoekt een vakantieadres en haar
baasjes bieden aan op een hond te passen

Gisteren hebben we onze vakantie zitten bespreken
voor januari 2018. Nog ver weg misschien maar toch
heel belangrijk. We gaan naar Nieuw-Zeeland en zullen
hier een MAAND voor uittrekken. NATUURLIJK
moeten we op de eerste plaats iets vinden voor Nelson.
Niet niks, een lange periode. Het is dan ook belangrijk
om een tijd dáárvoor reeds kennis te kunnen maken en
zien of het wel klikt met iedereen!

Wij vertrekken dit jaar 3 weken op vakantie zonder Mira
(eerste keer) en dat is best eng... Dus wij zouden graag
hebben dat ze goed zit. Niet in een kennel of hondenhotel, maar in een liefdevol gezin dat Airedales weet te appreciëren.

Het is ook evident dat wij zullen openstaan om een vakantieganger op te vangen in onze huiskring.

Wij kunnen zelf een hond opvangen van 2/7/2017 tot
23/7/2017.

Mira is een brave, speelse en pittige teef van 3 jaar oud.
Wij zoeken opvang van 25/7/2017 tot 18/08/2017.

Reacties graag naar: atvn@home.nl
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.
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