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Om elf uur gaan we wandelen. Truus en
Tonny hebben een schitterende wandeling
voor u uitgestippeld. Een wandeling met

Wij kijken er naar uit, u komt
toch ook!
Gemeenschapshuis Wijnandsrade

The Airedale Lovers Cook- 21
book
Om te onthouden:
•

Zondag 3 april 2016 Jaarvergadering.

•

Zondag 24 april 2016 voorjaarswandeling.

•

Zondag 26 juni 2016 Familiedag.

•

Zondag 8 september 2016
najaarswandeling.

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 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 gezond. Graag voor maandag 18
april.

Oudenboschstraat 50, 6363 BV Wijnandsrade.
holle wegen en mooie vergezichten. Voor
pups en mensen die niet zo ver willen wandelen is er een alternatieve route.
Bij terugkomst in het Gemeenschapshuis
staat Piet u al op te wachten met een drank-

Tel: 0455 241830
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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Het ATVN wenst u fijne paasdagen.

Optische Illusies
Dit keer weer eens een echte 3D Optische Illusie waarbij u even met de ogen
moet knipperen.
Het betreft een kunstproject van
François Abélanet uit 2010 in het Bois
de Boulogne in Parijs en meet 120 x 16
meter.
U ziet het kunstwerk aan de voorkant
(grote foto) en aan de zijkant (kleine foto).
Vanaf de voorkant bekeken lijkt het een
reusachtige kubus, met de ganzen zowel
op als vóór de kubus.
Een prachtig staaltje van gezichtsbedrog!

De tekening is ontleend aan ‘Illusion Confusion’, the wonderful world of
optical deception. Paul M. Baars, Thames & Hudson, ISBN 978-0-50029131-3.
Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel.
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Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2015
Het jaar 2015 is voor het ATVN naar tevredenheid
afgesloten. Ons ledenbestand bestond op de peildatum 1 april 2015 uit 158 leden en 4 donateurs, een geringe teruggang ten opzichte van 2014.
De kern van de vereniging wordt nog steeds gevormd
door een groot aantal trouwe leden, die vaak al jarenlang lid zijn. Daaromheen bevindt zich een schil die
tamelijk frequent van samenstelling wisselt. Het gros
van de aanwas wordt gevormd door de pupkopers, die
vaak voor het eerst een Airedale aanschaffen. Een aantal hiervan haakt na een aantal jaren echter weer af,
waardoor aanwas en verlies elkaar ongeveer in evenwicht houden. Het blijft daarom uitermate belangrijk
dat onze fokkers de pupkopers overtuigen van het
belang en de waarde van het lidmaatschap van het
ATVN, en het lidmaatschap ook actief aanbieden.
Mevr. Karin Brusselman-Bouma is gestopt met fokken
en heeft de vereniging verlaten. Als nieuwe fokker
mochten we begroeten mevr. Tonneke Duis-van
Schaik. We blijven ernaar streven om het aantal fokkers dat lid is van onze vereniging continu uit te breiden. Ons verenigingsfokreglement heeft inmiddels de
definitieve goedkeuring gekregen van de Raad van Beheer. Hoogtepunt in het showgebeuren in 2015 was
het behalen van BOB op de Amsterdam Winner door
de reu Expression Factor-X of Malton van Martin
Bouma.
Ook in 2015 hebben we weer een vijftal activiteiten
georganiseerd. Uitgebreide verslagen en fotoreportages hierover zijn gepubliceerd in onze maandelijkse
Nieuwsbrief. Ook op onze website zijn uitgebreide
fotoreportages te vinden. Ga daar beslist nog eens kijken om lekker te kunnen nagenieten.
De nieuwjaarsbijeenkomst in ’t Hôfke in Handel was
weer een groot succes. De weersomstandigheden waren prima, met een droge dag en een dun laagje
sneeuw, waardoor de leden ook nu weer in groten getale acte de présence gaven. De voorjaarswandeling
vond begin april plaats in Wijnandsrade in ZuidLimburg. De opkomst was met 79 inschrijvingen
overweldigend. De wandeling vond plaats in een
prachtige omgeving met mooie holle wegen en fraaie
vergezichten. Het ontluikende voorjaarsgroen en het
stralende weer zorgden voor extra sfeer. En de ontvangst in het gemeenschapshuis van Wijnandsrade
met als gastheer Piet Vleeshouwers was fenomenaal.

Een aantal leden heeft de nacht, voorafgaande aan
de wandeling doorgebracht in hotel Bergrust in het
pittoreske Valkenburg. Omdat onze voorjaarswandeling ook dit jaar weer plaatsvindt in Zuid-Limburg
zal ook dit niet-officiële onderdeel van het programma zeker een vervolg krijgen.
De Familiedag vond eind juni weer plaats in ’t Hôfke met (het wordt wat eentonig, maar in dit geval is
dat geen probleem) een overweldigende opkomst bij
prachtig weer. De wandeling werd als altijd georganiseerd door Anique en Lambert, met als verrassing
onderweg een heerlijke kop chocola met ontbijtkoek. De BBQ was weer meer dan voortreffelijk, en
de quiz viel goed in de smaak.
Voor de najaarswandeling begin september togen we
weer eens naar de Geffense Plas, gelegen in de buurt
van Oss. Prima opkomst met puike sfeer. Ook de
strandwandeling in november hebben we, na een
aantal strubbelingen die ons ertoe noopten een ander strandpaviljoen op te zoeken voor ons drankje
en de verloting (dank Johp voor jouw actieve rol
hierin!) weer uitstekend kunnen invullen met een
hoge opkomst en prachtig weer. De baasjes konden
lekker uitwaaien, en de honden konden heerlijk in
alle vrijheid onderling dollen.
De verlotingen, standaardonderdeel van alle activiteiten, wordt door onze leden nog steeds zeer gewaardeerd. Wij blijven ons best doen om de prijzenpot elke keer weer zo goed mogelijk te vullen. Ook
door het lobbyen van Huub de Bruin bij diverse bedrijven en het schenken van prijzen door verschillende leden blijft het voor ons mogelijk om steeds
weer voor een mooie prijzenpot te zorgen. Met dank
aan de leden voor het kopen van de vele lootjes!
Als altijd was ook het goed gesorteerde winkeltje,
dat beheerd wordt door Anique van Berkel, weer bij
alle activiteiten aanwezig.
Tot slot: dank aan de vele leden die hebben bijgedragen aan de inhoud van onze Nieuwsbrief: de maandelijks verschijnende periodiek Onze Airedale. In
hun bijdragen, vaak zeer persoonlijke verhalen, komt
altijd weer de grote liefde voor de Airedale naar voren. Als bestuur proberen we daar jaar in, jaar uit
binnen de vereniging telkenmale weer een mooie
invulling aan te geven.
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Elf dingen die mensen doen waar honden een hekel aan kunnen
hebben
Bron: Mother nature network

Deel 9
Het lopen met een strakke lijn.

Honden zijn geweldig in het lezen van onze lichaamstaal,
ze zijn kanjers in het lezen van onze spanningsniveaus
zelfs door de riem heen. Door de leiband strak te houden,
verhoogt u het niveau van stress, frustratie en opwinding
van uw hond, en omgekeerd. Ik weet wat u zou kunnen
denken: "Ik wil geen strakke lijn, maar ik moet. Mijn hond
is degene die trekt, niet ik! "Dat is dan ook de reden waarom het zo belangrijk is om een hond te leren hoe te lopen
met een slappe riem.

Een verbazingwekkende hoeveelheid energie wordt
overgedragen tussen u en uw hond door dat kleine
strookje canvas of leer. Door de lijn los het houden, laat
u uw hond weten dat alles prima is, dat er geen reden tot
ongerustheid of gespannenheid is. Met een slappe riem
zegt u uw hond dat u rustig bent en u alles onder controle hebt, zodat uw hond ook rustig en kalm kan blijven.
Als u de leiband
stak houdt,
zendt u het
bericht naar uw
hond uit dat u
gespannen, nerveus en alert
bent, klaar om
te vechten of
iemand aan te
vliegen, en uw
hond reageert
daar meteen op.
Net zoals u niet
door uw hond
voortgetrokken
wilt worden, is
het niet goed
dat uw hond voortdurend het gevoel heeft dat er aan
hem getrokken wordt en hij dus voortdurend alert moet
zijn. Een hond die met een strakke lijn loopt is meer
geneigd te blaffen of reactief te zijn in zelfs de meest
milde sociale situaties. Als een hond kan lopen met een
slappe lijn is de kans groter dat hij kalm zal blijven. Het
is moeilijk om het met de slappe lijn lopen te beheersen,
iets wat de meerderheid van de hondenbezitters kan beamen. Maar het is de moeite waard er op te oefenen, zodat u aangename wandelingen kunt hebben met een ontspannen hond.
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Dagboek van Phaenna (Phaantje)
Door: Sonja de Cooker

Hallo lieve mensen, hier ben ik weer. Ik heb jullie een
heleboel te vertellen. We hebben een logeetje, Indy, dat is
toch een leuke meid joh, daar kun je de hele dag mee spelen. En dat doe ik dus ook. We doen tikkertje rond de
eettafel, dan steken we over naar de salontafel, daar rennen we keihard rond,

en dan weer met een bloedvaart naar de eettafel.

ik kroop bijna in haar. Ze bracht lekkers voor ons mee en
heeft een hele tijd met mij gekroeld, dat vond ik heel fijn.

Toen Saskia weer naar huis moest, begreep ik dat ik niet
mee kon, dat ik nu in dit huis woon bij mijn nieuwe
vriendjes. En toen Saskia mij in het oor fluisterde dat ik
haar op de voorjaarswandeling weer zou zien, werd ik
heel blij van binnen. Sonja heeft mij beloofd dat de kleinkinderen ook weer snel drie dagen komen logeren, dus
heb ik weer iets om naar uit te kijken. Maar nu ga ik een
tukkie doen, van al dat spelen word je hartstikke moe.
Tot de volgende keer,
Phaantje

Dat is echt ‘kei vet cool.’ Indy slaapt bij ons in de keuken
en gaat ook iedere dag met ons naar het kanaal. Wat mij
betreft mag ze nog een hele tijd blijven. Zaterdag is Saskia
weer bij ons geweest, wat was ik blij om haar weer te zien,
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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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Het couperen van oren en staarten bij honden wordt verboden,
waar dan ook in de wereld
Bron: Raad van Beheer.

Het couperen van staarten en oren is in Nederland en in
vele Europese landen en andere delen van de wereld al
lang verboden. Er zijn nog landen in de wereld waar nog
géén coupeerverbod is ingevoerd. Het bestuur van de
FCI heeft een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar
aanleiding van de situatie die is ontstaan na publicatie van
enkele rasstandaarden die werden aangepast op basis van
nieuwe nationale wetgeving in het land van oorsprong
van het betreffende ras. Deze wetgeving die een verbod

1. Voor landen waar een formeel verbod op gecoupeerde
honden is, geldt dat er géén mogelijkheid meer is om gecoupeerde honden op FCI gereglementeerde shows en
evenementen uit te brengen.
2. Voor landen waar nog géén verbod op gecoupeerde
honden is, geldt dat honden van rassen waarin couperen
(nog) gebruikelijk is, in een overgangstermijn nog zonder
restricties geshowd worden op FCI gereglementeerde
shows en evenementen.
Het is keurmeesters niet toegestaan tijdens de keuringen
enig onderscheid te maken tussen gecoupeerde en nietgecoupeerde honden.
Deze maatregelen zijn effectief vanaf de datum van publicatie tot 31 december 2024. Met deze maatregel krijgen
alle Kennel Clubs waar ook ter wereld de tijd om beleid
te ontwikkelen met de nationale overheid om een nationaal coupeerverbod van kracht te doen krijgen en/of
haar fokkers en liefhebbers te overtuigen dat het couperen van oren en staarten niet meer geaccepteerd wordt
door de wereld hondenorganisatie de FCI.

op het couperen van staarten en oren inhoudt, is daar
recent van toepassing geworden.
In een aantal landen in de wereld is het inzicht in dierenwelzijn nog niet zo doorgevoerd en gemeengoed geworden als dat gelukkig wel is in vele andere landen in de
wereld. Jaren geleden toen het coupeerverbod in Nederland is ingevoerd heeft onze overheid de fokkers en de
branche jaren de tijd gegeven om de nieuwe wetgeving te
implementeren en uitvoerbaar te maken. Deze zelfde
procedure stelt het bestuur van de FCI nu voor om dit
wereldwijd door te gaan voeren, ongeacht of landelijke
wetgeving van toepassing is of wordt. Dit door alle landen de mogelijkheid te geven om te komen tot een verbod op het couperen van honden aan oren en staarten.
Indien de landelijke overheid niet is te overtuigen van dit
noodzakelijke verbod, dan zal de landelijke Kennel Club
op basis van het handhaven van de rasstandaard het couperen verbieden.
Het bestuur van de FCI heeft hierbij het belang van de
fokkers en hun honden in overweging genomen en om
een duidelijke richtlijn naar de FCI keurmeesters uit te
zetten, alsmede het voorkomen van problemen bij het
beoordelen van de rassen waar ook in de wereld. De FCI
nam daartoe de navolgende beslissing:

Met dit besluit geeft de FCI een krachtig signaal af naar
alle Kennel Clubs, fokkers en liefhebbers van honden
waar dan ook in de wereld om te komen tot een wereldwijd verbod op het couperen
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Schuif aan bij Babs en Borre
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Lieve Babs,
Al eerder heb ik je wel eens over Samantha geschreven. Je weet
wel. Sam, die mijn vacht verandert van een “berenvacht" in
één, die bij een Airedale hoort.
Het vrouwtje zegt al vaker dat het hoog tijd wordt dat mijn
haar eraf gaat. “Tjonge jonge, de vlokken vliegen weer over de
vloer.” Ja, je leest het goed, Babs. “Vlokken." Zo noemt het
vrouwtje mijn prachtige haren. Ze mocht willen dat zij zelf zulke stevige, krullende haren had… Daar zal ik het verder maar
niet over hebben.

Bij Babs en Borre krijgen
jullie allerlei interessante
achtergrondinformatie over
de Airedale, messcherpe
analyses en heel veel kletspraat voor bij de waterbak.

Waar ze wel gelijk in heeft, is dat er geplukt moet worden. Als

Bij deze rubriek is de redactie echter nadrukkelijk niet
verantwoordelijk voor de meningen en welgemeende adviezen van Babs en Borre.

Het gekke is, dat als ik een poosje lekker door mijn vacht aan

mijn vacht fors gegroeid is, gaat het wel kriebelen. Heb jij dat
ook? Bij zo’n jeuk-aanval ga ik er eens lekker voor zitten om
eens flink te krabben waar dat het ergst is. Heerlijk is dat. Bij
iedere haal met mijn poot, voel ik dat de jeuk minder wordt.
Daar knap je echt van op.
het raggen ben, het vrouwtje vindt dat ik daarmee moet ophouden. “Zo is het wel genoeg Borre!” Hoe kan zij dat nu weten…?
Ik voel toch die jeuk… Zij toch niet. Raar is dat.
Zij heeft wel in de gaten dat ik naar Sam moet voor een “beurt.”
Maandag was het zover. ’s Ochtends vroeg heeft de baas mij
naar Sam gebracht. Het is maar een kort ritje in de auto. Sam
woont aan de andere kant van ons dorp. Als we bij haar voor
de deur staan, word ik al helemaal blij. “Joepie, ik ga een dagje
naar Sam.” Het is zo fijn bij haar. Er is een leuk vriendenhondje voor mij, waarmee ik tussen het plukken door kan spelen en…
Sam heeft heerlijke koekjes!
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(vervolg)

Als ik bij Sam binnenkom, weet ik al precies hoe het gaat. Ze heeft een tafel waarop ik mag
staan.

Dus Babs, omdat ik zo’n slimmerik ben, ga ik meteen op die tafel staan. Wat er dan ge-

beurt… dat is heel leuk, maar ook wel een beetje spannend. Sam drukt op een knopje… De tafel
gaat heel langzaam omhoog. Dat is handig Babs. Zo kan Sam mij veel gemakkelijker plukken. Zij
zet mij ook nog goed vast, zodat ik niet van de tafel kan vallen. Zij zorgt heel goed voor mij!
Als ik goed sta, gaat Sam beginnen. Hoeveel haar er dan van mij af komt… jij kunt zoiets vast
wel bedenken. Dat is veel… Af en toe mag ik van de tafel om buiten met mijn vriendje te spelen
of om even lekker te soezen en… ik krijg zo’n heerlijk koekje, omdat ik zo verschrikkelijk lief ben.
Na een poosje mag ik weer op de tafel en gaat Sam verder met plukken.
Als al mijn haar op de grond ligt, word ik gewassen. Als ik helemaal ben
schoon gespoeld, word ik droog geblazen. Het enige plekje waar Sam niet
mag komen met die blazer, is onder mijn staart. Daar heb ik zo’n hekel
aan!
Aan het eind van de middag ben ik helemaal mooi. Deze keer heb ik van
Sam een sjaaltje gekregen. Zij vindt mij nu een "echte heer.” Ik vind het
ook wel chic zo’n sjaaltje om mijn nek.
Het baasje ziet het meteen als hij mij
komt halen. “Wat zie jij er deftig uit,
Borre.”
Je begrijpt dat ik er thuis maar eens
goed voor ben gaan zitten om het
vrouwtje een foto te laten maken. Nu kun jij ook zien wat een
mooie Airedale ik ben geworden. Goed kijken naar dat sjaaltje Babs.
Nu ga ik even met het baasje wandelen. Ik ben benieuwd of
mijn wandel-vriendjes in de gaten
hebben dat ik er zo perfect uitzie.
Heel veel likjes, Borre.
Lieve Borre,
Wat zie jij er weer patent uit zeg, wauw je bent echt een spetter! En ook zo mannelijk, ik zou
zo wel een hondenkoekje met je willen eten. Maar Borre, een ding snap ik niet, vind jij het
fijn om in bad te gaan? De rillingen lopen mij al over de rug als ik daar aan denk. Al
mijn heerlijke natuurlijke luchtjes weg en een vies mensenparfumluchtje
daar voor in de plaats. Vind jij dat niet erg? De laatste keer dat ik in bad
ben geweest, heb ik er weken over gedaan voordat ik weer naar mezelf rook,
en ik me niet hoefde te schamen tegenover mijn vriendjes. Nee Borre badderen is niets voor mij.
En wat het trimmen betreft, jij ziet er puik uit, de laatste keer dat ik getrimd
werd, liep ik in mijn blote gat, je wist niet wat je zag, ik zag al de reutjes uit
de buurt naar me kijken, ik schaamde me dood. Ik durfde niet zonder hoed,
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sjaal en zonnebril naar buiten. En iedere keer als ik denk: ”Babs meid, wat zie jij er eindelijk weer geweldig uit,” hoor ik het vrouwtje zeggen: ’het wordt echt weer tijd dat Babs
getrimd gaat worden.” Om gek van te worden! Nee Borre, bij mij werkt dat niet, ik ben
meer het type van puur natuur, maar ja die baasjes van mij hè, die hebben daar een hele
andere mening over. Daar zullen we het waarschijnlijk nooit over eens worden.
Likjes, Babs

Lieve Babs,
Wat een mooie complimenten kun jij weggeven zeg! “Patent” en “Spetter.’ Weet je wel dat ik al
een paar dagen super-rechtop loop bij het uitlaten en goed kijk of mijn wandel-vriendjes toch
wel zien dat daar die -patente-spetter-van-een-Borre- loopt.
Wat is er met jou gebeurd Babs, dat je, na een trim-dag, incognito over straat moet? Ben je dan
echt zo kaal dat het lijk of je in je blootje loopt? Ik vind wel dat je er heel indrukwekkend uitziet in die vermomming! Als ik je zo op staat tegen kom, ga ik meteen in de houding zitten, omdat ik denk dat ik daar de koningin van de Airedale Terriërs zie lopen.
Wat jammer dat jij niet zo graag in bad gaat. Ik geniet daar iedere keer weer van. Dat heerlijke warme water en dan die handen van Sam… Eigenlijk is dit geen wasbeurt maar een massage. Als zij zo mijn vacht aan het soppen is, word ik er gewoon slaperig van. Ik ontspan helemaal.
Ik moet je iets bekennen Babs. Als ik mezelf daarna druipnat
in de spiegel zie, word ik een beetje treurig. Als ik nat ben geworden van een fikse regenbui vindt het vrouwtje dat ik eruit
zie als een verzopen kat. Daarmee wil je toch niet vergeleken
worden Babs! Ik moet er niet aan denken dat ze dat zal zeggen
als ik weer thuis ben.
Wat ben ik blij dat Sam dan met die blazer komt. Je moet daarvoor ook wel weer wat geduld hebben, want alles aan mij moet
droog geblazen worden. Behalve onder mijn staart. Daar moet
Sam niet in de buurt komen. Dat heb ik jou al verteld en Sam
weet het ook en houdt daar gelukkig rekening mee.
Zo’n dagje bij haar is een feestdag. Als ik daarna door de baas
word gehaald, die al meteen zegt dat ik er zo mooi uitzie en het
vrouwtje doet dat ook nog eens als ik weer thuis ben, dan neem
ik het luchtje, waarover jij het hebt, maar op de koop toe. Ik
heb dat er graag voor over. Ik word zo blij van al die complimentjes, die ik krijg!
Na een poosje is dat luchtje weer weg en ruik ik weer helemaal
naar mezelf.
Het wordt tijd voor mijn middagdutje.
Veel likjes, Borre.
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Kiekjes uit de oude doos.

Camilla Parker Bowles Hare Koninklijke Hoogheid de hertogin van
Cornwall, met een Airedale.

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
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 soepeler mogen zijn. Een paar voorbeelden. Vorige maand is voorbeeld nummer 1 aan
de orde geweest, nu nummer 3.

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.

3. Tot slot de werksters. Leuke vrouwen. Nemen altijd extra brood met kaas voor me
mee en het is altijd erg gezellig. Uiteraard wil ik ze voor die gezelligheid bedanken en
wil ze ook helpen. Je weet wel, met sponzen sjouwen, de plumeau alvast pakken, de
sopdoeken in mijn mand leggen. De hele reutemeteut. Volgens mij doe ik hier iets in
verkeerd. Heb jij hier nog hier nog tips voor om hun mijn behulpzaamheid duidelijk
te maken? Oh en weet jij ook een schoonmaaktip om modderpootafdrukken weg te
werken? Oh en als laatste, als mijn kussens gewassen zijn ruiken ze naar dat vervelende beertje op TV. Mijn eigen geur is dan weg. Bestaat er ook een speciaal wasmiddel
met geurtjes voor airedaleterriërs? Iets met paarden of zo?
Lieve Maurits,
Wat ben jij een veelzijdige hond zeg! Je helpt zelfs de werksters met poesen, wat goed van jou. En dan krijg je als beloning een broodje kaas, Bofkont. Sommige honden hebben ook alles. Maar nu even serieus, ik wil het even over
die modderpootafdrukken van jou hebben, dat is toch
hartstikke mooi, dat ga je toch niet wegpoetsen. Dat is iets
unieks, daar moeten je baasjes zuinig op zijn. Nu kunnen
ze precies zien hoe elegant je hebt gelopen. Dat wegpoetsen
komt natuurlijk van je baasjes vandaan. Kijk Maurits, dat
bedoel ik nou, onze baasjes zijn natuurlijk hartstikke lief,
maar ook een beetje simpel. Daar kunnen ze niets aan
doen hoor, maar voor ons Airedales, met onze aangeboren artistieke aanleg, is het af en toe wel even slikken.
Nee, die modderpootafdrukken moeten absoluut blijven.
Je gaat toch zeker geen kunst vernietigen. En wat betreft
je kussen, tja Maurits ook hier geldt de simpelheid van onze baasjes, zij kunnen gewoon niet genieten van heerlijke
natuurlijke luchtjes, overal moet die vieze parfumlucht op.
Wat ruikt er nu lekkerder dan een kussen dat een maand
niet gewassen is? Precies, een kussen dat twee maanden
niet gewassen is. Lieve Maurits, heel veel sterkte met het
opvoeden van je baasjes, je moet maar zo denken :
“oefening baart kunst!”
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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Honden communiceren als jonge kinderen
Bron: NU.nl

AMSTERDAM - De sociale vaardigheden van honden lijken op die van jonge kinderen.

hetzelfde, maar dan met een lage stem, terwijl zij oogcontact vermeed.

Dat beweren Hongaarse onderzoekers in het tijdschrift Current Biology dat online verscheen.
Dit verklaart mogelijk waarom zoveel mensen hun hond
als hun kind behandelen. De manier waarop hun huisdier
reageert blijkt verrassend gelijk aan de manier waarop
jonge kinderen dat zouden doen.

De honden bleken significant langer naar haar kijken als
ze eerst contact had gelegd met haar ogen en stem. Op
deze manier reageren baby’s en peuters ook op mensen,
blijkt uit eerdere studies.
Eerste keer
“Honden en mensen delen enkele sociale vaardigheden,
waarbij honden lijken op kinderen van 6 maanden tot 2
jaar oud”, zegt József Topál van de Hongaarse Akademie
van Wetenschappen. Het gaat volgens hem vooral om
verbale communicatie en oogcontact.
Oogbewegingen
Tijdens het onderzoek kregen 16 volwassen honden een
video te zien van een vrouw die zich omdraaide naar één
van twee precies dezelfde potten. Met een eyetrackingtechniek konden de oogbewegingen van de hond
worden gevolgd.
Er waren twee verschillende video’s. In de ene keek de
vrouw recht naar de hond en zei met een hoge stem:
"Hallo hond!" In de tweede video zei de vrouw precies

De resultaten bevestigen wat veel hondenbezitters al lang
weten, erkennen de onderzoekers. Maar dit is wel de eerste keer dat er eye-trackingtechnieken gebruikt worden
om de sociale vaardigheden van honden te bestuderen.
Door: NU.nl/
Desiree Hoving
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De belevenissen van Delphobe.
Door: Sonja de Cooker

De Bambi en de eekhoorn.
Hallo, hier ben ik alweer. We hebben weer van alles meegemaakt. Gisteren zijn mijn zusjes en ik samen met Mario en Sonja een mooie wandeling wezen maken. Het was
een hele afwisselende wandeling, we gingen eerst langs
weilanden, toen door een stuk bos, daarna weer langs
weilanden, en via een ander stuk bos gingen we weer
richting auto. Aan het begin van de wandeling was er nog
helemaal niets aan de hand. Mijn zusjes en ik liepen zoals
altijd heerlijk te ravotten. Toen we uit het eerste stuk bos
kwamen liep Mario voorop. Sonja bleef bij ons lopen,
dat ging niet zo snel, want wij roken allemaal sporen van
konijnen, en er lagen allemaal heerlijke konijnenkeuteltjes, jammie, jammie.
Mario liep al een flink stuk op ons vooruit, hij sloeg een
heel smal paadje tussen twee weilanden in. Plotsklaps
bleef hij staan, draaide zich om en kwam naar ons toe
gelopen, terwijl hij riep:” Son, doe de honden aan de
lijn.” Sonja riep ons, en wij keken argwanend om ons
heen. Als wij op een wandeling opeens aan de lijn moeten, komen we meestal andere honden of kindjes tegen,
en dan vinden wij het leuk om die hondjes of kindjes
uitgebreid te begroeten en tegen ze op te springen en dat
kan niet als je aan de riem zit. Mario en Sonja hebben
daar (totaal onbegrijpelijk) een hele andere mening over.
Omdat we helemaal niets aan zagen komen, lieten wij
ons heel geduldig de riempjes
aandoen. Mario
zei tegen Sonja:” als we bij
het smalle patje zijn gekomen moet je de
honden heel
kort houden,
dan zul je iets
heel moois zien. Bij het smalle paadje aangekomen, zagen we een ondiepe greppel, en in die greppel lag een
schattige Bambi. De Bambi keek ons met grote ogen aan.
Sonja waarschuwde ons meteen dat we rustig moeten
zijn en dat we absoluut niet bij de Bambi mochten komen, en als Sonja ons iets op die zachte maar scherpe
toon beveelt, kun je maar beter luisteren, die ervaring
hebben we wel. Dus bleven we bleven rustig naast Mario
en Sonja staan om nog even te genieten van het mooie
plaatje. Daarna liepen we verder het bos in, daar mochten wij weer loslopen, Mario en Sonja waren nog hele-

maal vol van die schattige Bambi. Opeens schoot er iets
bruins langs ons heen, wauw, spannend, wij er als een
haas achteraan. Het bleek een eekhoorn te zijn, die zouden we toch moeten kunnen pakken. Luid blaffend en
met een bloedvaart gingen wij achter de eekhoorn aan.
Maar de eekhoorn speelde vals en klom in een hele hoge
boom, en keek vanuit de hoogte brutaal en heel arrogant
op ons neer.

Totaal gefrustreerd stonden wij blaffend tegen de stam
van de boom omhoog te kijken, maar de eekhoorn bleef
zitten waar hij zat en verroerde zich niet. En Mario en
Sonja stonden ons uit te lachen, gemeen hè! Als het er op

aankomt, heb je helemaal niets aan die twee. Toen we
weer thuis kwamen zijn mijn zusje en ik op de bank een
uiltje gaan knappen. Ik hoorde in mijn slaap heel vaag dat
Sonja tegen Mario zei: ”kijk eens naar Delphobe, die
loopt en blaft in haar slaap, ik denk dat ze achter die eekhoorn aanzit”. Nou, reken maar van yes, en in mijn
droom had ik hem ook nog eens te pakken, maar dat
vertel ik ze lekker niet.
Likjes, Delphobe.
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Eindelijk terug het bos in! (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)
Door: Marc Weyts.

Hallo lieve ATVN-ertjes !

Zoals ik jullie al schreef in mijn vorig verhaaltje, voelen
wij honden gewoon onmiddellijk aan dat er een nieuw
seizoen voor de deur staat en alweer hebben wij toch
maar gelijk gekregen, want ondertussen is de lente al flink
begonnen.
Onze baasjes hebben hiervoor een kalender nodig waarop ze kunnen zien wanneer dit allermooiste seizoen begint. Wij dus lekker niet !
De laatste tijd is hier in België al heel wat regen gevallen.
Bij jullie in Nederland ook ?
Maar gelukkig hebben we ook al wat zonnige dagen gekend en mocht ik plotseling datgene meemaken wat ik
jullie nu allemaal ga vertellen !
Ik heb jullie destijds al verteld dat mijn baasjes elke dag
zowat rond het middaguur een hele grote en lange wandeling met mij maken. Nu ik al groot ben geworden,
weet ik eigenlijk al heel goed overal de weg waar wij wonen. Ik weet perfect welke richting we telkens uitgaan.
Zo weet ik wanneer zij met me de binnenstad intrekken
en kan ik dan in de winkelstraten de lekkere geur van
snoepjes ruiken die via de openstaande schuifdeuren uit
de winkels recht op mijn snoet terechtkomt en dit vergezeld van heerlijke warme lucht.
Ik weet ook wanneer we niet naar het centrum lopen en
we dus bij de bomen, de vele struiken en welriekende
bloemen blijven rondhangen.
Al vind je tussen de winkels heel veel snoepjes, toch loop
ik het liefst in die prachtige natuur.
Ja lieve mensen, een goeie raad van deze Airedale : neem
eens wat meer tijd om alles rondom je goed waar te nemen. Je zal dan zien hoe mooi de natuur kan zijn. Natuurlijk moet ik hier overal aangelijnd lopen en dat vind
ik dan weer wat minder prettig.

Maar … laatst, na die triestige winterse natte dagen,
kleurde de lucht opeens helemaal blauw en was het lentezonnetje van de partij. Ik dacht bij mezelf … ik moet iets
uitproberen om van die vervelende lijn verlost te zijn en
ja hoor … het gebeurde.
Zoals ik al zei, weet ik precies welke richting we uitgaan
tijdens onze wandeling en zoals ik jullie vroeger al
schreef zal ik nooit meer vergeten dat er hier vlakbij een
heel groot bos is.
Wat was ik blij dat mijn baasje plots met me deze richting uitging. Natuurlijk moet ik hem altijd hierbij een
beetje bijsturen, want soms durft hij met me wel eens
van koers veranderen. Maar deze keer had ik me voorgenomen dat ik zou bepalen waar we heen gingen en ik was
vast van plan om nu zelf eens de leiding te nemen.
Heel flink liep ik naast mijn baasje en volgde hem keurig
aan de lijn. Af en toe richtte ik mijn lieftallig Airedalekopje omhoog en keek met mijn fonkelende donkere
oogjes recht in de zijne. Mijn bedoeling was zijn aandacht te trekken en ik weet gewoon dat dit mij altijd lukt
en zo dus ook nu.
Mijn baasje brabbelt dan zowat van alles tegen me, wat ik
onder ons gezegd allemaal niet zo belangrijk vind, maar
het zijn telkens wel hele lieve woordjes en het belangrijkste is dat ik hem heb waar ik hem wil en dat ik de aandacht dus naar mij heb toe kunnen trekken.
Ik maakte hier dan ook ten volle gebruik van en begon
op het juiste moment en op de juiste plaats beetje bij
beetje en dus meer en meer aan de lijn te trekken en dit
naar de juiste richting toe … de weg die naar het bos
leidt !
Lieve ATVN-ertjes, wat was ik blij toen ik voelde dat het
me gelukt was en mijn baasje nu eens mij volgde. Ik was
dolgelukkig ! Het was ook al een tijdje geleden dat we
nog naar het bos waren gegaan. Ik stoor mij er niet aan
wanneer alles er wat modderig bij ligt. Ik spring daar wel
over, maar mijn baasjes vinden dat maar niks, dus was
het blijkbaar afwachten tot alles er wat droger bij lag en
gelukkig was dit dus nu eindelijk het moment !
Aan de rand van het bos gekomen, ga ik altijd mooi maar
vooral doordacht zitten, want ik weet dat de lijn dan los
gaat en het duurt echt niet lang hoor vooraleer ik met
een spurt het bos in ga.
Niet aangelijnd lopen is gewoon super ! Ik amuseer me
dan rot ! Hier en daar zijn er ook van die beekjes in het
bos en die vormen voor mij geen obstakel hoor. Met een
flinke aanloop, spring ik gewoon over ze heen !
Weten jullie wat ik eigenlijk het liefste doe in het bos ? …
Takken verzamelen !
Eigenlijk mogen ze blij zijn dat ik daar godzijdank regelmatig kom, want dan wordt er ook wat opgeruimd ! Je
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Beau (vervolg)
moest eens zien hoeveel takken daar met de winter zijn
afgevallen.
Voor mij dus één van mijn leukste hobby’s, is ze allemaal
een beetje van de ene plek naar de andere te brengen.
Vorige week heb ik het record gehaald. Ik weet niet
hoe lang die tak wel was en heb echt mijn best gedaan om hem een hele tijd mee te slepen.
Echt waar lieve mensen … het bos … da’s voor mij
gewoon het einde !
In mijn komende verhaaltjes vertel ik jullie nog wel
meer hierover, maar nu moet ik echt stoppen met
schrijven ! Mijn baasje heeft me nodig. Ik denk dat
ik hem zal moeten helpen met paaseitjes op te hangen of misschien wel te schilderen ? Zou dat aan mij
besteed zijn ? … Ik vertel er jullie alles over in een
volgend verhaaltje !

Fijne Paasdagen en geniet van die prachtige natuur !
Beau uit België

X
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Kijk eens wat ons baasje voor ons gemaakt heeft

Nu hoeven wij nooit meer op bed te springen
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