
 

 

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, en omdat we vijf 
jaar bestaan als erkende rasvereniging, ook 
deze keer weer twee hoofdprijzen 

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! 

Adres:  

Stichting Gemeenschapshuis Wijnandsrade 
(SGOW),  Oudenboschstraat 50, 

6363 BV Wijnandsrade.  

Tel: 0455241830 
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Om te onthouden: 

• De data van onze 

volgende activitei-

ten zijn nog niet 

vastgesteld. U 

wordt daarover tij-

dig geïnformeerd. 
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Fijne paasdagen. 
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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. 

Sommige kunstenaars zijn wonderwel 

in staat om in een plat vlak prachtige 

driedimensionale illusies te creëren.  

Bij deze zogenoemde anamorfische 

kunst moeten de tekeningen uit een 

bepaalde hoek bekeken worden om 

dit effect te kunnen zien. 

In deze op een straat gemaakte teke-

ning van Edgar Müller uit 2007 lijken 

de mensen op een vlot te zullen gaan 

neerstorten in een waterval. Althans, 

dat proberen onze hersenen ons wijs 

te maken. Maar het ziet er toch wel 

griezelig echt uit! 

In de volgende uitgaven van ‘Onze 

Airedale’ kunt u nog meer van dit 

soort prachtige optische illusies ver-

wachten.  



 

 

Gebitsverzorging 

Bron: Dierendokters 
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Eén van de meest voorkomende ongemakken voor uw 
hond zijn aandoeningen van het gebit. De verschijnselen 
worden vaak pas in een laat stadium opgemerkt. De ge-
volgen hiervan zijn ernstige tandvleesontsteking en verlies 
van kiezen en tanden. Ontstoken tandvlees is pijnlijk en 
de betrokken bacteriën kunnen hart, lever en nieren be-
schadigen. Preventieve tandheelkundige zorg is voor uw 
huisdier minstens zo belangrijk als voor u. 

Wat zijn de gevolgen van een onverzorgd gebit? 

Voedselresten, bacteriën en speeksel kunnen een witte 
aanslag op de kiezen veroorzaken, dit heet tandplaque. 
Wanneer dit niet tijdig wordt verwijderd kan het uithar-
den tot tandsteen. Tussen het tandsteen en tandvlees 
kunnen vervolgens weer voedselresten en bacteriën nes-
telen die zorgen voor een tandvleesontsteking (gingivitis). 
Dit is pijnlijk. Als in dit stadium geen behandeling plaats-
vindt zal de ontsteking zich uitbreiden naar het bot(!) 
waardoor kiezen uiteindelijk zullen uitvallen. Bovendien 
kunnen de betrokken bacteriën in de bloedbaan komen 
en zo ontstekingen in de hartkleppen, lever en nieren ver-
oorzaken. 

Hoe herken ik een tandvlees/kaakontsteking? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rood tandvlees op de overgang van tandvlees naar 
tanden of kiezen 

• Gemakkelijk bloedend tandvlees 

• Slechte adem 

• Bruine aanslag op tanden/kiezen 

• Speekselen 

• Losse tanden/kiezen 

• Eénzijdig kauwen 

Tandvlees- en kaakontsteking zijn pijnlijke aandoenin-
gen. Onze dieren kunnen nog steeds niet spreken dus 
het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een 
goed gebit. Als uw hond of kat een van de bovenstaande 
verschijnselen vertoont, maak dan op korte termijn een 
afspraak met uw dierenarts, zodat die kan beoordelen of 
een gebitsreiniging noodzakelijk is. Speciale snoepjes of 
voer tegen slechte adem verbloemen slecht het pro-
bleem; het tandsteen en de ontsteking blijven aanwezig! 

U kunt zelf overigens ook vrij eenvoudig bepalen of het 
verstandig is om een afspraak met uw dierenarts te ma-
ken aan de hand van deze gebitsscorekaart. 
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Waaruit bestaat een gebitsreiniging? 

Een gebitsreiniging is de standaardbehandeling voor be-
ginnend tandsteen en tandvleesontsteking. De behande-
ling bestaat uit handmatig en ultrasoon verwijderen van al 
het tandsteen, gevolgd door het polijsten van het gebit. 
Het polijsten is nuttig om de terugkeer van aanslag te 
vertragen. 

Wat kan ik zelf doen om tandsteen te voorkomen? 

Als uw huisdier nog een schoon gebit heeft (of als het net 
gereinigd is) heeft u de volgende mogelijkheden: 

 

• 2-3x per week poetsen met speciale tandenborstels en 
tandpasta. Uw dierenarts legt u graag uit hoe u dit het 
beste doet. 

• Een speciaal dieetvoeder waarmee de vorming van tan-
plaque voorkomen wordt. 

• Met speciale speeltjes als 
de Kong Dental onder-
houdt uw hond zelf spe-
lenderwijs het gebit. 

• Enzymatische kauwstrips 
die de vorming van tand-
plak tegen gaan. 

 

Ervaringstip van Marga Bouma en Sonja de Cooker: 

Geef uw Airedale regelmatig een hoefje. Ze zijn er gek 
op, en onder het kauwen wordt het tandvlees gemasseerd 
en het tandsteen verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met als resultaat: 
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schijnen Mario en Sonja doodnormaal te vinden, zij noe-
men dat vol trots hun ‘kleinkinderen’, maar kijk nu zelf 
eens naar de foto, dat zijn toch ‘grote kinderen’ en geen 
‘kleinkinderen’. Dus jullie merken wel dat het hier goed 
mis is. Nu heb ik het volgende bedacht, Sonja neemt ons 
regelmatig mee naar de dierenarts voor een 
‘hondsdolheidprikje’ en dat terwijl wij absoluut niet ‘dol’ 
zijn. Maar als ik het eens voor elkaar kon krijgen om Ma-
rio en Sonja naar een mensenarts te laten gaan om daar 
een ’mensdolheidprikje’ te gaan halen. Misschien zou het 
dan een stuk beter met hen gaan. Zoals jullie zien heb ik 
nog een lange weg te gaan, maar ik doe mijn best. 

Zo, dat was het weer. 

 

Heel veel pootjes van een zeer verontruste Phaoon 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De zwakke genen 

Hallo hier ben ik weer. Ik maak me op dit moment heel 
erg ongerust over het geestelijke welzijn van Mario en 
Sonja. Vandaag kregen Mario en Sonja visite van kennis-
sen van heel lang geleden. Er werd koffie gedronken, en 
al gauw kwamen de verhalen. Zoals jullie weten ga ik 
dan dicht bij Sonja zitten om te luisteren, in de hoop dat 
de verhalen over mij zullen gaan. Maar nee, het ging nu 
over Mario en Sonja zelf. Ik zal het jullie in mijn eigen 
woorden vertellen, luister en huiver. 

Sonja vertelde heel trots dat zij vroeger twee nesten 
heeft geworpen, met in ieder nest één mensenpuppy!  
(zielig hè! Eén pup, niet zes of acht zoals bij ons nor-
maal is maar één, wat moeten Mario en Sonja zwakke 
genen hebben!) 

Heel trots vertelde ze over hun ‘kinderen’. Kijk, en daar 
begint het vreemde, want het zijn helemaal geen kinde-
ren, het zijn grote mensen. Beginnen jullie mijn onge-
rustheid een beetje te begrijpen? Mario jr is getrouwd 
met Fernanda, en Barbara is getrouwd met Rob. Mario 
en Fernanda, en Barbara en Rob hebben ook twee nes-
ten geworpen. En zal ik je eens iets vertellen, zij hebben 
de zwakke genen van Mario en Sonja geërfd, en in ieder 
nest ook maar één pup gekregen! Zielig hè! Maar dat 
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De belevenissen van Phaoon. 

Door Sonja de Cooker 
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`Beroemde Airedale Terrier ‘Laddie Boy’ 

Bron: Wikipedia 

Laddie Boy (26 juli 1920 - 23 januari 1929) was de Aire-
dale Terriër van de Amerikaanse president Warren G. 
Harding en was een beroemdheid toen Harding regeerde.  
Laddie Boy was een trouwe hond. Zo ging hij altijd mee 
met de president als hij ging golfen. Als de president de 
bal kwijtraakte ging Laddie Boy net zolang zoeken tot hij 
de bal gevonden had.  

Het Witte Huis hield verjaardagsfeestjes voor de hond. 
Andere buurthonden werden uitgenodigd om op het 
feest te komen en kregen hondentaart.   

Laddie Boy had zijn eigen handgesneden stoel om in te 
zitten tijdens de kabinetsvergaderingen.   

 

Hij was de "eerste hond" waar regelmatig over werd ge-

schreven door de nationale pers.  

Kranten publiceerden zogenaamde interviews met de 

hond.   
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Laddie Boy (vervolg) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zijn dood werd herdacht in een lied. 

In de zomer van 2012, werd Laddie Boy's halsband ge-
stolen uit het Harding Huis en Museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laddie Boy was zó beroemd, dat hij een persoonlijke 
verzorger had.  

 

Laddie Boy heeft drie dagen voorafgaand aan de dood 
van de president in het Palace Hotel in San Francisco 
constant gehuild, in de wetenschap van zijn baasjes’  na-
derende einde. 

Ter nagedachtenis van president Harding en ter ere van 
zijn voormalige loopbaan als krantenjongen, zamelden 
krantenverkopers 19.134 centen in, die omgesmolten 
werden om er een standbeeld van Laddie Boy van te ma-
ken.  Harding's weduwe stierf jammer genoeg nog voor 
het beeld in 1927 werd voltooid. Het standbeeld werd 
geschonken aan het Smithsonian Instituut , waar het mo-
menteel nog altijd aanwezig is.  
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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. 

Lieve Babs, 

Aan de overkant woont Joop. Joop is mijn boxervriendje. Ik heb 
je nog niet eerder over Joop verteld. 

Er is iets extra leuks gebeurd wat ik je wil laten weten.  

Wij komen elkaar geregeld tegen als onze baasjes met ons gaan 
wandelen. Joop en ik begroeten elkaar op de manier, die bij ons, 
Airedales, bekend is. Wij springen vrolijk tegen elkaar op en 
hebben zo samen veel plezier. De baas van Joop vindt het 
prachtig dat zijn hond zo hoog kan springen. Mijn baas is nog 
altijd bang dat het springen misschien vechten gaat worden. 

Toen ik nog geen sneue reu was, zat die mogelijkheid er dik in, 
maar nu de èchte reuen geen partij meer voor mij zijn, haal ik 
voor hen mijn hondenschouders op en heb alleen nog maar lol 

met Joop. 

Gisteren is het uitlaatrondje heel an-
ders gelopen dan ik gewend ben. 

De baas en ik kuieren op ons gemak-
je buiten. Natuurlijk ruik ik wel 
overal heel goed om vooral een 
nieuw geurtje niet te missen. Tijdens 
het snuffelen doe ik meestal mijn 
poot omhoog om eens een flinke plas 
te doen. Terwijl ik plas en moet 
wachten tot ik daarmee klaar ben, 
kan ik meteen even rondkijken om te 
zien of er iets is wat ik heel nodig 

aan jou moet vertellen. 

Je begrijpt het al Babs.  Ik zie de baas van Joop. Je weet nu wie 
dat is. Hij is niet alleen, maar wel zonder Joop. Joop’s baas is 
samen met het vrouwtje van Joop. Zij duwt iets. Ik kan nog niet 
zo goed zien wat dat precies is. Dat wil ik wel zo snel mogelijk 
weten en dus probeer ik mijn baas wat harder te laten lopen 
door maar eens flink aan de riem te gaan hangen. Nou Babs, 
dan ken jij mijn baasje nog niet. Trekken werkt averechts bij 
mijn baas, die geeft me toch een ruk aan die riem en zegt dat ik 
“naast” moet blijven. Dat doe ik direct. Doe ik dat niet, dan 
maakt de baas rechtsomkeert en gaan we terug naar huis. Dat 
wil ik niet. Ik wil zien wat het vrouwtje van Joop duwt. 

Ik pas mijn snelheid aan aan die van de baas en iets later dan 
ik eigenlijk wil, zijn we bij de baasjes van Joop met: ja, wat is 
dat eigenlijk. Er komt een lekker luchtje uit dat duwding. Daar-
aan wil ik wel eens snuffelen. Dat mag Babs! In het duwding 
ligt een klein mensje en dat slaapt. Heel voorzichtig steek ik 
mijn kop in het duwding en ruik aan het mensje.  

Zo iets heb ik nog niet eerder geroken. Ik voel dat ik dit mensje 
zachtjes moet begroeten. Ik geef het dus een heel klein likje. 



 

 

Pagina 10 Nieuwsbr ie f  ATVN Jaargang 9,  nr .  4 

Schuif  aan bij Babs en Borre  (vervolg) 

“Dat is ons kleinste meisje,” zegt het vrouwtje van Joop.  

“Wat fijn dat jij ons tegen komt tijdens onze boodschappenwande-
ling. Nu ken je haar ook, Borre.” 

Het is dus een meisje Babs. Bij ons komen ook kleine mensen, maar 
niet in een duwding. Zij lopen zelf. 

Van mijn vrouwtje heb ik gehoord dat zo’n duwding een kinderwa-
gen is. Ik heb weer iets geleerd Babs. Heb jij wel eens een klein 
mensje in een kinderwagen gezien? Ik kan je vertellen dat ik zo,n 
klein mensje wel heel erg lief vind. 

Dag Babs, tot een volgende keer. 

 

Veel likjes van Borre. 

Lieve Borre, 

Wat een schitterend verhaal vertel je daar.  Kleine mensjes zijn het leukste wat er is, zeker 
voor ons Airedales. Ze ruiken zo heerlijk zoet. Als je dat ruikt, komt opeens dat diepe oerge-
voel naar boven, dit mensenpupje wil je koesteren en beschermen. Ik heb nog een foto van 
mijn bet-, bet-, bet- overgrootmoeder, die 
deed dat ook al. Wat is er nu nog fijner dan 
zo'n klein mensenpupje likjes te geven? Er zijn 
ook mensen die vinden dat je als Airedale 
niet bij mensenpupjes mag komen, dat vin-
den ze niet hygiënisch. Maar wat is er nu 
zuiverder dan een Airedaletong? Kun jij iets 
bedenken Borre? En ….er is voor een mensen-
pup niets fijner dan op te groeien met een Ai-
redale als trouwe vriend.  

Vroeger, toen hier in huis nog mensenpups 
waren, ging ik stiekem, als het vrouwtje niet 
keek, in de wandelwagen van de mensenpup 
zitten. Dat zat lekker joh! Dan zou je zo de 
hele dag wal rondgereden willen worden. 

Mijn vrouwtje moest wel altijd grinniken als ze mij zag zitten, 
maar duwen was er niet bij . 

 

Soms droom ik wel eens, jij 
en ik samen op een mensen-
pup passen, zie je het al voor 
je? 

 

Heel veel likjes, Babs 

 

 



 

 

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

Jij hebt mij met jouw droom aan het denken gezet. Samen oppassen op een klein mensje. Jij 
noemt dat een “mensenpup.” 

Ik vind dat zo’n leuk woord dat ik dat ook ga gebruiken. En… het geeft voor ons heel goed aan 
hoe wij, Airedales, dat voelen. 

Oppassen op een mensenpupje, dat moet toch kunnen. Alle baasjes van onze vriendjes en vrien-
dinnetjes weten al heel goed wie wij zijn en hoe wij problemen bij de “poot” nemen om op te los-
sen. Dus! Babs en Borre als oppas-Airedales moet voor al die baasjes nu net dàt zijn waar ze al 
jaren op zitten te wachten. 

Aan wie kun je je mensenpup nu beter toevertrouwen dan aan Babs en Borre. Wij zorgen er 
samen voor dat hun pupje veilig 
is en blijft. Wij zijn keien in het 
wegjagen van iedereen die wij 
niet kennen of waarvan wij den-
ken dat die niet geschikt is om ook 
maar één blik op de mensenpup te 
werpen. Wie dat toch meent te 
moeten doen, krijgt met Babs en 
Borre te maken. 

Wat vind jij ervan om dat samen 
eens te proberen. Hier bij mij in 
de buurt wonen mensen, die het 
een goed plan vinden en staan te 
popelen om van onze diensten ge-
bruik te maken. 

Hoe is dat bij jou? Denk er maar 
eens over na. Wie weet zijn er bij 
jou ook mensen, die met smart 
naar ons uitkijken om in geval van plotselinge nood hun mensenpup bij ons achter te laten. 

Samen kunnen wij dat varkentje wel wassen. Om maar eens een mensenuitdrukking te gebrui-
ken. 

Ik ben benieuwd Babs. Ik hoor graag van je of we 
kunnen beginnen met: “Babs en Borre; de oplos-
sing voor kortstondig onderdak van uw mensen-
pupje." 

 

Heel veel likjes van Borre. 
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Nieuws over honden uit de wetenschap. Hersenscans tonen aan 
dat honden echt van ons houden  

Uit een wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het deel 
van de hersenen bij honden dat instaat voor affectie nau-
welijks verschilt bij die van mensen, dat concluderen de 
onderzoekers van de Universiteit van Atlanta (Georgia). 
De wetenschapper Gregory Berns was erg benieuwd hoe 
honden denken over de relatie met de mensen. Komt de 
liefde alleen maar voort omdat wij hen te eten geven of 
speelt er meer? De onderzoekers hadden honden opge-
leid om stil te blijven liggen in MRI-scanners, zodat de 
dieren niet verdoofd hoefden te worden wanneer er beel-
den gemaakt werden van hun hersenen.  

Ook werden honden getraind om bepaalde handsignalen 
te herkennen. Zo onderzocht de neurowetenschapper 
hoe de hersenen reageerden op het handsignaal dat er een 
traktatie zou komen. Vervolgens bekeek hij scans hoe 
honden reageerden op geuren van bekende mensen en 
honden en vergeleek die met scans waarbij de honden 
geconfronteerd werden met onbekenden. Het bleek dat 
hersenen van honden op dezelfde manier reageerden op 
de handsignalen die aangaven dat er een traktatie zou 
komen en op de geuren van bekende mensen. Volgens 
Berns is dit belangrijk omdat het laat zien dat honden de 
geuren herkennen van bekenden en waarbij zij positieve 
gevoelens voor hebben. Uit dit onderzoek concludeert de 

neurowetenschapper dat honden mensen echt lief heb-
ben en dat deze liefde niet alleen komt omdat wij de hon-
den voorzien van lekkernijen. In principe houden honden 
net zo van ons zoals wij mensen van elkaar houden, lief-
de gaat niet alleen door de maag maar sociale comfort en 
sociale banden spelen een hele belangrijke rol. Gregory 
Berns heeft zijn bevindingen gepubliceerd in het boek: 
“How Dogs Love Us”.  

 

Met toestemming overgenomen van:  
www.hondenwijzer.com  
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Een trektouw van oude T-shirts  

Bron: www.woordenboek.nl 
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Dit zelfgemaakte speeltje is erg leuk als trekspeelgoed of 
om mee te apporteren! Het is erg eenvoudig te maken, 
erg leuk om het samen met de kinderen te doen dus. 

 

 

Wat heb je nodig? 

• Oude T-shirts, broeken, topjes etc in verschillende 
kleuren die je leuk vind. 

• Schaar 

Aan de slag. 

 

 

 

 

Knip de stoffen in 20 stukken van 2,5 x 50cm, dit is voor 
middelgrote honden. Verdeel de stukjes stof in 2 groepen 
van 10 stuks. Draai de 2 groepen stof om elkaar heen en 
maak aan alle 2 de kanten een grote knoop, zoals in het 
voorbeeld. Trek de knopen nog goed aan zodat ze strak 
genoeg zitten. Lijmen of vastzetten met naald en draad is 
niet nodig, je trektouw is al klaar voor gebruik! 
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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  

Wiske en Guust. 

Lieve Babs, 

Ik ben maar een guppy van 11 maanden, maar ik zou graag weten waarom 
mijn broer Guuft, ja ik flif nog een beetje, en ik alleen op zaterdag en zondag 
na het ontbijt van onze baasjes een gekookt eitje krijgen. Mag van ons iedere 
dag. 

Hartelijke groet, Guust en Wiske 

Lieve Wiske en Guust, 

Wat schattig Wiske dat je nog een beetje flift, dat vind ik 
zo vertederend!  Maar nu even over onze baasjes, wat een 
krenten zijn dat toch! Zal ik jullie eens wat vertellen, ik 
krijg alleen maar op zondag een gekookt eitje, dus die 
baasjes van mij zijn nog veel erger. Hierbij doen wij een 
oproep aan alle baasjes van het ATVN: 

” woensdag eidag!” En  als we dan toch bezig zijn, maan-
dag, dinsdag donderdag en vrijdag ook. Dat moeten on-
ze baasjes toch begrijpen. Wij functioneren veel beter als 
we iedere dag een eitje krijgen. Dan zijn we scherper, ik 
weet zeker dat Guust veel beter luistert als hij iedere dag 
een eitje krijgt. En mocht dat niet het geval zijn, dan ligt 
dat niet aan het eitje. Er bestaat niet voor niets het gezeg-
de : “An egg a day keeps the doctor away!”  En laat je niet 
door Mieke en Huub wijsmaken dat het gezegde anders is, 
want daar zie ik ze namelijk ook nog voor aan. We gaan 
ervoor!  Laten jullie weten of onze oproep succesvol is 
geweest?   

Heel veel likjes, Babs 

Lieve Babs, 

Wat ben ik reuze blij met jouw antwoord uit de vorige Nieuwsbrief. Fijn dat ik op 
mijn eigen gevoel kan blijven vertrouwen. Ook al denken mijn baasjes er echt anders 
over; ik blijf alles en iedereen uit mijn tuin jagen als ik denk dat ze daar niet thuis ho-
ren. Het zou toch te gek zijn als ik maar net doe of ik een sulletje ben en stil blijf zit-
ten als ik vind dat er een indringer in de tuin verschijnt. Het is fijn om te merken dat 
wij Airedales er allemaal de zelfde ideeën op na houden. Diep in je hondenhart weet 
je natuurlijk al dat je precies doet waarvan jij weet dat dit het enig juiste is. De baasjes 
brengen je toch vaak aan het twijfelen met hun totaal andere opvattingen over het 
oplossen van hondenvraagstukken. Gelukkig ben jij er Babs om iedere vraag die er bij 
jou binnen komt zo te beantwoorden dat onze Airdalevriendjes en -vriendinnetjes 
gerust gesteld worden en een steuntje in de rug krijgen als de baas ons, volkomen 
onterecht, tot de orde roept.  

Likjes van Bommel. 

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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Pasen in Nederland  

Door Marc Weyts (Een nieuw waargebeurd verhaal uit België.) 

Hallo lieve ATVN-ertjes ! 

Inderdaad, ruim twee weken geleden zijn mijn baasjes en 
ik neergestreken op ons plekje in Goeree en dit voor al-
weer een heel lekker lang nieuw seizoen. 

Ik moet jullie niet vertellen hoe gelukkig ik me voelde, 
wanneer ik terug vrij kon ravotten in onze tuin. Na heel 
wat speurwerk van mij naar die ongewenste bezoekers, 
die vervelende wilde konijnen, deed één van mijn baasjes 
nog een andere ontdekking in ons schuurtje. De aarde in 
één van de bloempotten was helemaal op een hoopje 
komen te staan en al gauw dacht men aan nog andere 
indringers. Ik zag hoe mijn baasje de bloempot in de 
kruiwagen ledigde en opeens sprongen er twee grote mui-
zen uit. Eéntje kon ontsnappen, maar de andere bleef 
achter in de kruiwagen. Wat schrok ik van mijn baasje, 
toen deze dat beestje gewoon een slag gaf en echt waar, 
helemaal dood door mijn baasje aan de staart uit de krui-
wagen werd gehaald. Het was echt wel schrikken hoor, 
dat één van mijn baasjes zo’n klein beestje vermoordde, 
want zo kon je het echt wel noemen. Net zoals het ande-
re baasje stond ik genageld en totaal verstijfd aan de 
grond toe te kijken en was het voor mij echt niet mogelijk 
hier tussenbeide te komen. Nadien hebben mijn baasjes 
het me wel allemaal uitgelegd en vertelden ze me dat die 
beestjes heel veel kwaad kunnen aanrichten, zowel op de 
mensen als op de dieren en het om met een groot woord 
te zeggen over ‘ongedierte’ gaat. Ook werd het snel dui-
delijk waarom het andere baasje net zoals mij helemaal 
verstijfd bleef toekijken. Maar dat had een heel andere 
reden. 

Maar goed, ik had het over hoe blij ik was, ons tuintje 
terug te zien. Weet je, wij Airedales passen ons heel ge-
makkelijk aan. Wanneer ik op het appartement terugkom, 
hol ik meteen naar mijn bench en haal daar onmiddellijk 
mijn favoriet speelgoed uit, een voetbal in pluche. Wan-
neer ik op ons buitenverblijf ben, ren ik mij te pletter en 
10 rondjes in de tuin met alweer een voetbal, maar dan 

wel een echte, is niet abnormaal hoor. Ik ben ook veel 
slimmer geworden tegen vorig jaar. Wanneer ik op de 
achterbank in onze auto, languit van het vele werk, lig te 
soezen, weet ik precies wanneer de auto een speciale 
bocht met onmiddellijk daarna een afdaling neemt, dat 
wij ofwel toegekomen zijn aan het appartement in België 
ofwel aan ons verblijf in Nederland. Ik kan het niet uit-
leggen hoe dat komt, maar het is net alsof ik het ruik dat 
we gearriveerd zijn. Is dat niet bijzonder slim van me ?! 
Dat kon ik vorig jaar nog niet hoor ! Daar verdien ik toch 
wel een pluim voor hé of neen, zo’n ongelooflijke dikke, 
dikke knuffel, dat heb ik eigenlijk veel liever ! 

Lieve ATVN-ertjes, het is alweer april en wat is de lente 
toch een verschrikkelijk mooi seizoen ! 

Tot slot moet ik jullie iets heel bijzonders vertellen. Iets 
waar ik ook heel stil van werd. 

In Middelharnis, een heel gezellig stadje niet ver van ons 
stekje in Nederland, gingen mijn baasjes met mij shop-
pen. In een bepaalde shop, waar je echt van alles kan krij-
gen, kochten mijn baasjes verschillende kleine dingen, die 
ik nog nooit had gezien en waarvan ik dus totaal geen 
weet had tot wat dit allemaal diende. Wat mij opviel, was 
dat al die dingen vooral een ‘gele’ kleur hadden. Komt 
daar dan nog bij dat er in die winkelstraat, nog een plek 
was waar allemaal wilde takken op elkaar gestapeld lagen. 
Ik wist niet wat ik zag toen mijn baasjes daar eentje uit-
zochten en daar dan ook nog geld voor gaven. Stel je 
voor zeg, op een doodgewone dag gewoon geld geven 
voor een tak die je eigenlijk zo uit een boom kan pluk-
ken ! Ik begrijp het soms echt allemaal niet hoor, maar 
later op die dag, toen we terug thuis waren, werd alles 
opeens weer heel duidelijk. Mijn baasjes staken die tak in 
een hele mooie nieuwe vaas, die ze ook daar hadden aan-
gekocht en ze vulden ze volledig met water van de kraan. 
Eigenaardig hé ! 
Het was net of 
ze gingen bin-
nenshuis een 
boom planten. 
Die grote tak 
met heel veel 
krullen, werd 
vlak voor het 
raam geplaatst 
en je gelooft het 
of niet, maar al 
die ‘gele’ dingen 
die ze gekocht 
hadden, werden 
stuk voor stuk 
opgehangen aan 
die tak die maar 
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Beau (vervolg) 

liefst 75 Eurocent had gekost ! Toen alles ophing, moet 
ik wel toegeven dat dit wel heel erg mooi was en net zoals 

bij de kerstboom, leg ik me nu lekker neer naast die su-
permooie versierde tak in onze kamer en zelfs wanneer ik 
buiten ben, kijk ik ernaar, recht door het raam en geniet 
met volle teugen hoe gezellig het mijn baasjes hierdoor 
alweer bij ons hebben gemaakt. 

Diezelfde avond vertelden mijn baasjes me dat het bin-
nenkort alweer Pasen zou zijn en dat is hét feest van de 
lente, van nieuw leven, van blij zijn dat die vervelende 
winter voorbij is en dat vieren we samen met al die geel-
gekleurde eitjes die net alsof ze gedropt zijn door één of 

andere Paasklok, zo weelderig en frivool aan die ‘dure’ 
tak hangen te bengelen. 

Pasen zullen wij hier in Nederland vieren, maar ik weet 
nu al zeker dat op die hoogdag onze televisie heel Bel-
gisch en vooral Vlaams zal kleuren, want dan is de 
‘Ronde van Vlaanderen’ alweer van de partij en zitten ze 
hier vast en zeker op hun paasbest voor de buis ! 

Zalig Pasen lieve ATVN-ertjes en tot mijn volgend ver-
haaltje ! Doeeeiiii ! 
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NTU Terrier Wijchen. Midsummer Dream of  Malton 

Midsummer Dream of  Malton 

Bijna niet te geloven! 

Op haar eerste show, net 10 maanden behaalde ze het volgende resultaat onder terriër-specialist            
Mr. B. Brown-Cole (UK). 

Jeugdklasse Uitmuntend 1, Jeugd CAC, Beste teef  en Beste van het ras, vervolgens   

Best in show onder de 18 maanden, keurmeester: Mr. P.J. Greenway (UK) 

Ook werd ze nog derde in de groep, keurmeester: Mr. B. Brown-Cole (UK) 

Papa Tiger zal trots op haar zijn. 
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https://www.facebook.com/natuurlijkedierenvoeding/photos/

a.727988617284289.1073741828.727970190619465/801096483306835/?type=1&theater 
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Zelf  hondenkoekjes en hondensnacks maken 

Bron: puppy opvoeden, van pup tot volwassen hond. 

In de winkel zijn veel verschillende hondensnacks te 

koop. Toch is het vaak moeilijk om snacks te vinden 

waar je echt tevreden mee bent. Zeker als je een hond 

hebt die ergens allergisch voor is. Echter, wist je dat het 

helemaal niet zo moeilijk is om zelf beloningen voor je 

hond te maken? Je kunt dan zelf beslissen wat je er in 

stopt en hoe groot de snack is. En het is vaak ook nog 

goedkoper dan kant en klare koekjes! 

Kippen gehaktbrood 

 Ingrediënten 

 ■450 gram kip, fijn gehakt 

 ■175 gram gekookte rijst ( uit 53 gram ongekookte rijst) 

 ■32 gram geraspte wortel 

 ■1 tl gedroogde oregano 

 ■1 tl gedroogde basilicum 

 ■2 el gedroogde peterselie 

 ■115 gram tomatenpuree 

 Verwarm de oven op 175 graden 

 Meng alle ingrediënten in een bak, kneed het goed. 

Schep het mengsel over in een kleine cakevorm (10 * 20 

cm) en druk het aan. Bak het 50 minuten, laat het hele-

maal afkoelen voordat je het verder bewerkt. Alternatief: 

Rol er tussen je handen kleine balletjes van en leg deze 

op een met bakpapier bedekte bakplaat. Bak ongeveer 15 

minuten afhankelijk van de grootte. Controleer tussen-

tijds of ze niet al gaar zijn. 

  

Deze beloningen zijn ongeveer 1 week houdbaar in de 

koelkast  
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De prins op de erwt Ingezonden door Huub de Bruin 

Princess charming  
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Het is bijna zover. De maand april nadert. Een  belangrij-
ke maand. Ik wordt namelijk 1 jaar en dat is heel belang-
rijk. 

Ik ben dan puppy af (hoewel ik de puppy-streken nog 
niet ben verleerd) en ik ga na een andere school. Net als 
bij kinderen. Die gaan ook na verloop van tijd naar een 
andere school. Ze noemen dat het voortgezet onderwijs. 
Nu dit is voor mij ook zo. Ik moet eerst een paar lessen 
volgen en een soort test doen, examen noemen ze dit 
geloof ik. Na de zomer kan ik dan naar de behendig-
heidscursus. Helemaal te gek. Is kijken hoe behendig 
mijn baasje is, haha! 

Zou ik dan ook wat meer vrijheid krijgen als ik 1 jaar 
ben?. Lijkt me geweldig. Achter vogels aan, speuren naar 
eetbare zaken, graven in de tuin en mee met de fiets. Ik 
denk alleen dat ik wel thuis moet komen slapen. Maar 
goed dat moeten puberende kinderen ook! 

Ik heb mijn verjaardagscadeau al gehad. Een echte 
dreamboy. Zo een met van die lekkere hoeken waar ik 
mijn dikke nieuwsgierige neus in kan steken. 

Het baasje is wel erg kwaad om mij geweest want toen 

Tieme, de kleinzoon van 2 jaar met mij speelde en de bal 
wilde afpakken beet ik hem spelenderwijs een beetje in 
zijn armpje. Natuurlijk was het niet echt bijten, maar ik 
wilde wel even duidelijk maken dat ik niet altijd met me 
laat sollen. 

Ja, jullie hebben het goed gelezen. Mee met de fiets. Het 
baasje is al een paar dagen lopend met de fiets en mij aan 
het oefenen. Een klein blokje om om mij te laten wennen 
aan de fiets en aan het lopen naast die fiets. De trappers 
vind ik wel interessant, maar daar moet ik van afblijven. 

Cacher 
Door Engel Geukens 

Ik heb mijn neus maar niet tussen de spaken gestoken, 
want dat lijkt me niet zo verstandig. Wel moet ik gewoon 
volgen en naast blijven. Zal me dat ook fietsend lukken? 
Ik weet het niet, moet er wel weer veel voor doen. Zal 
het baasje eens vragen of er ook hondensnoepjes als be-
loning worden gegeven. 

Afgelopen zondag ben ik op bezoek geweest bij mijn 
broertje. Wat hebben we een lol gehad. Eerst heel veel 
spelen in de grote tuin. Ik heb in lange tijd niet zo veel 
gerend en later hebben we ook nog een lange wandeling 
in het bos gemaakt waar we ook best vaak los mocht lo-
pen. Het baasje en vrouwtje hielden alleen de tijd niet in 
de gaten en dat ging wel ten koste van mijn eten. Ik kreeg 
mijn eten toen we weer thuis waren om 9.00 uur           
's avonds en dat vond ik nou weer niet zo leuk. 

Zien jullie het verschil op deze twee foto's? De honden-
lijn is het zelfde, maar de Airedales zijn anders. Voor en 
na het plukken. Het was weer zover. Ik moest voor de 2e 
keer geplukt worden. Op zich is dat nog niet zo erg, maar 
het vrouwtje herkende me niet meer en noemde mij een 
windhond. Dat vond ik niet leuk. 

Maar ja, je kunt niet altijd een favorietenrol hebben. 

 

De volgende keer zal ik jullie in ieder geval iets vertellen 
over de nieuwe hondenschool waar ik naar toe ga.  

De groetjes van Cacher. 
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