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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.

Als iedereen uitgesmuld is begint onze wereldberoemde verloting.

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: +31
(0)475 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.

Wij kijken er naar uit, u komt
toch ook!

Airedale Lovers Cookbook 20

Gemeenschapshuis Wijnandsrade
Om te onthouden:23Nieuwjaarsreceptie

Oudenboschstraat 50, 6363 BV Wijnandsrade.

26

• Zondag 9 april
Airedale
Lovers
Cookbook
2017
ATVN
voor- 27
jaarswandeling.
• Zondag 25 juni
2017 ATVN Familie
-jongehondendag

Tel: 0455241830

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 en uw Airedale hele
fijne paasdagen

Optische Illusies
Na de Ames-kamer in de vorige Nieuwsbrief (zie
hieronder) nu weer iets heel anders.
De Chinese schilder Jiu Bolin (1973) heeft naam
gemaakt met het schilderen van mensen die wegvallen in de achtergrond.
De hier afgebeeld schildering uit 2010 (een beschilderde man op de voorgrond tegen een wand
met een afbeelding van een draak) komt uit de
drakenserie.
Een waar kunstwerkje!

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.

Ames-kamer
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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.
Mieke en Huub
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Dagboek van Phaenna (Phaantje)
Door Sonja de Cooker.

Hallo lieve mensen, hier ben ik weer. We hebben een
nieuw vriendje, en Friese waterhond. Hebben jullie daar
wel eens van gehoord? Ik nog nooit, maar nu komen
we hem aan het kanaal bijna iedere dag tegen, keileuk!

De eerste keer dat wij hem zagen ging hij om indruk te
maken tegen ons blaffen, maar ‘blij ei’ als ik ben, heb ik
me daar natuurlijk niets van aangetrokken, stormde op
hem af en ging meteen in de speelhouding staan. Daar

eens zei Sonja tegen Mario:” snel, doe Delphobe aan de
lijn, er zwemt weer een bever in het kanaal.” Terwijl ze
dat zei, gaf de bever een harde klap met zijn staart op
het water een dook onder. Delphobe hoorde de klap
een stond helemaal strak naar het water te kijken. Mario
kon haar nog net op tijd bij de halsband pakken, zij
stond al klaar om in het water te springen om achter de
bever aan te gaan.

Het water is nog veel te koud wij mogen nog niet
zwemmen van Sonja. Straks als het weer mooi weer
wordt, mag ik mijn zwemvest weer aan en kunnen we
weer gaan zwemmen, stokken uit het water halen. Daar
kan ik me nu al op verheugen.

Nu moeten we ons nog aan de kant in het gras amuseren, en zeg nu zelf, daar is ook niets mis mee.
kon hij geen weerstand aan bieden, en vanaf dat moment komt hij ook op ons afstormen als hij ons ziet.
Onze baasjes vinden het prachtig, terwijl wij spelen,
maken zij een praatje met elkaar. Daaruit blijkt dat ons
vriendje bij ons in het dorp woont, maar een straat van
ons vandaan, dat is ook toevallig he! En ook raar dat we
elkaar nooit zagen, en nu bijna iedere dag. Als we een
tijdje gespeeld hebben, gaan we weer verder lopen. Op-

Tot de volgende Nieuwsbrief, en likjes
Phaantje.
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Zo schudden honden zichzelf droog
Bron: De Volkskrant

nen. Grote dieren - waarvoor het gemakkelijker is
om voldoende kracht te genereren - bewegen langzamer om een vergelijkbare mate van droogheid te bereiken.

Wetenschapper David Hu en zijn collega's van het
Georgia Institute of Technology in Atlanta (USA)
bestudeerden zestien doorweekte soorten dieren,
waaronder muizen, honden, tijgers en beren. Hieruit
bleek dat ieder dier zijn 'schudsnelheid' zo afstemt,
dat het zo droog mogelijk wordt zonder tijd en energie te verspillen. Sommige dieren bereiken die prestatie al binnen senkele econden.
Kleine dieren schudden het snelst om op die manier
de kracht te genereren om de oppervlaktespanning
die het water aan hun vacht doet kleven te overwin-

Sommige harige honden worden geholpen door hun
losse huid, 'waardoor het vocht veel sneller wegwaait
dan wanneer de huid strak is', zegt Hu tegen Science.
Dit genereert een kracht die zo'n 10 tot 70 keer
zwaarder is dan het gewicht van het dier. Hierdoor
moet een hond dan ook tijdens het schudden zijn
ogen dicht doen, om zo zijn ogen te beschermen
tegen de kracht van het rondschietende water.
Hu hoopt dat het inzicht over het 'droogschudden'
van dieren van invloed kan zijn op de door de mens
ontwikkelde apparatuur. 'Zelfs de meest simpele
wasmachine zou een truc of twee kunnen leren uit
de dierenwereld over het afstoten van water.'
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Communicatie honden vergelijkbaar met die van jonge kinderen
Bron: NU.nl

Hongaarse onderzoekers beweren dat sociale vaardigheden van honden op die van jonge kinderen lijken. Dit verklaart mogelijk waarom zoveel mensen
hun hond als hun kind behandelen.

De manier waarop hun hond reageert blijkt verrassend gelijk aan de manier waarop jonge kinderen dat
zouden doen. ‘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 Academie van Wetenschappen. Het
gaat volgens hem vooral om verbale communicatie
en oogcontact. Tijdens het onderzoek kregen 16 vol-

wassen honden een video te zien van een vrouw
die zich omdraaide naar één van twee precies dezelfde potten. Met een eye-tracking techniek 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 hetzelfde, maar dan met een
lage stem, terwijl zij oogcontact vermeed. De honden bleken significant langer naar haar kijken als ze
eerst contact had gelegd met haar ogen en stem. Uit
eerdere studies blijkt dat baby’s en peuters ook zo
reageren op mensen. De resultaten bevestigen wat
veel hondenbezitters al lang weten, erkennen de
onderzoekers. Maar dit is wel de eerste keer dat er
eye-tracking technieken gebruikt worden om de
sociale vaardigheden van honden te bestuderen.
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Ik zit mij voor het vensterglas
Joepie, het is gelukt,
onnoemlijk te ver elen.
het zijn er nu drie!

Ik wou dat ik t ee hondjes was,
dan kon ik samen spelen.

Godfried Bomans
(2 maart 1913 - 22 december 1971)
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Beste product van het jaar 2016-2017.
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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 al lekker buiten kunnen spelen en in het zonnetje
gelegen? Fijn, na een lange winter waarin we meer in huis dan
in de tuin konden zijn, is
het nu weer tijd om te
genieten van wat er allemaal buitenshuis te beleven valt.
Toch moet ik je nog iets
over de winterperiode
vertellen. Ik heb gehoord
dat veel van onze baasjes
en vrouwtjes ziek zijn
geweest. Ze hadden
griep. Weet jij of er ook
zoiets als hondengriep
bestaat?
Ik hoop het niet. Die griep maakte de baasjes en vrouwtjes zo
erg ziek, dat zou ik zelf niet willen zijn. Zij lagen in bed of op de
bank en hoestten heel veel. Het zag er niet best uit.
Bij mij is niemand ziek geworden van die griep. Het baasje van
mijn vriendje Joop is zeker 14 dagen niet naar buiten geweest.
Moet je je voorstellen Babs, twee hele weken binnen blijven. Iets
ergers kun je niet bedenken.
Het betekende voor Joop dat hij uitgelaten werd door zijn
vrouwtje. Als ik het goed begrepen heb, was Joop daar niet zo
heel erg blij mee. Het baasje
ziek, dat was al erg genoeg.
Joop niet uitlaten…dat was vreselijk!
De eerste dag mocht hij in de
tuin plassen en zo. Zijn vrouwtje
ruimde alles op en boende het
terras schoon. Dat wel, maar
wandelen… dat kon hij vergeten. Zoiets is voor een dagje niet
erg. Het moet zeker niet te lang
duren. Gelukkig dacht het
vrouwtje van Joop er net zo
over en heeft zij hem uitgelaten.
Ik heb ze zien lopen met hun tweetjes. Joop leek niet erg blij.
Hij liep vlak naast zijn vrouwtje en hield zijn kop voorover gebogen. Wij hebben niet eens echt aan elkaar kunnen snuffelen.
Zijn vrouwtje liep de verkeerde kant op; Joop mocht niet springen; hij mocht niet trekken; hij mocht niet naar andere honden
lopen: hij mocht niet in de riem bijten. Eigenlijk mocht hij niet
zo veel. Ja, zijn plas doen en nog iets meer. Dat was het dan.
Zijn vrouwtje ging daarna weer snel haar huis om te zien hoe
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(vervolg)

het met zijn baasje was. Joop kon haar zelf wel laten weten hoe het thuis zou zijn. Zijn baasje
was ziek en na zo’n kort wandelingetje was hij vast niet beter geworden.
Arme Joop! Hij hoopte echt dat zijn baasje snel weer opknapte. Hij wilde zo
graag weer lol maken met zijn baas.
Zijn vrouwtje is heel erg lief, maar die grote sterke Joop uitlaten… Nee… dat
was geen succes.
Gelukkig was zijn baas na een paar weken weer zo veel beter, dat hij zelf
met Joop naar buiten kon.
Je begrijpt wel Babs, dat Joop reuze blij was. Hij sprong zo hoog! Ik had dat
nog niet eerder gezien. Hij trok als nooit tevoren. Hij beet bijna zijn riem in
tweeën. Hij mocht weer aan andere honden ruiken.
Dit was pas uitlaten! Iedereen weer vrolijk. Zijn baas, omdat hij van die
nare griep af was. Zijn vrouwtje omdat het baasje weer helemaal de man
was die ze al jarenlang kende.
En Joop… Voor hem was die saaie tijd voorbij en geniet hij weer van iedere wandeling, die hij samen met zijn baas kan maken.
Zo, lieve Babs, ik heb er dorst van gekregen. Ik ga eens een flinke bak water leegdrinken.
Heel veel likjes van Boebie.
Lieve Boebie,
Wat een verhaal, en wat zielig voor Joop en zijn baas. Ook mijn baasjes hebben dit jaar
de griep gehad. Hier was het een hele saaie bedoening. Gelukkig hadden ze niet tegelijk
de griep zodat ik wel uitgelaten kon worden. Het is wel heel ongezellig in huis als je
baasjes griep hebben. Ze liggen de hele dag in bed en doen helemaal niets. Als ik dan
eens in de slaapkamer ging kijken, kwam er wel
even een arm uit bed om mij te aaien, maar dat
was het dan ook wel. Het liefst was ik natuurlijk
boven op hen gesprongen, zoals ik normaal
‘s morgens altijd doe, maar op de een of andere
manier durfde ik dat toch niet. Gelukkig ligt dit
allemaal achter ons, het baasje en vrouwtje zijn
weer kiplekker en zijn weer als vanouds. Ook wij
hebben al een paar dagen van het zonnetje genoten. Heerlijk hoor na zo’n lange winter. Ik lig weer
te loeren naar de tortelduiven, als ze op de voedertafel landen, spring ik op en jaag ze weg. Een
superleuk spelletje
dat ik uren lang
kan volhouden.
Lieve Boebie, ik
moet nu ophouden met schrijven, er zitten twee tortels in
de boom, die gaan naar de voedertafel, althans dat zijn
ze van plan, daar moet ik even een stokje voor steken.
Likjes, Babs.
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Ha Lieve Babs,
Zie je wel, nog meer baasjes en vrouwtjes, die griep hadden. Wat fijn dat jouw vrouwtje en
baasje helemaal beter zijn. Alles bij jullie is gelukkig weer zoals je het gewend bent.
Jij geniet met je zusjes net zoals ik van het mooie weer. Er is niets leuker dan buiten zijn… Lekker spelen, een beetje snuffelen, hier en daar een beetje graven, een slokje water uit mijn bak
of, nog lekkerder, uit de vijver en af en toe een
dutje doen in de zon. Als dat te warm wordt, zoek
ik een plekje in de schaduw. Wat hebben wij het
toch goed getroffen met z’n allen.
Nu komt het Babs.
Jij begint over de tortelduiven bij jouw tuin…
Praat me er niet over! Wij hebben hier nog een
ander soort duiven erbij. Houtduiven zijn dat.
Heb jij die ook? Ze zijn groter dan de torteltjes.
Volgens mij zijn ze supersloom. Heb je ze al eens
door de tuin zien waggelen? Dat lopen lukt ze niet
zo goed. Die duiven kunnen van ons nog wel iets
leren. Al moet ik wel eerlijk bekennen, dat wij dan
weer niet kunnen vliegen. Met dat laatste hebben
ze mij echt te pakken.
Net zoals jij word ik razend als die beestjes over mijn grasveld lopen. Al helemaal als ze dan ook nog eens van alles oppikken om op
te eten. Wat denken ze wel! Dat ligt daar voor mij en niemand
anders.
Dus… In de startblokken en als een speer er naar toe om ze weg te
jagen. Ik lust ze rauw!
Bijna heb ik zo’n duif te pakken, slaat
die slomerd zijn vleugels uit en de vogel is gevlogen.
Van nijd blaf ik een paar keer heel hard. De duif wordt daar niet
warm of koud van en zit mij, op een tak hoog boven in een boom,
doodleuk uit te lachen. Oei, oei ,oei, dat lachje… woest word ik
daarvan.
Een volgende keer, moet ik iets anders verzinnen om die duif te
grazen te nemen.
Ik ga naar buiten om een fijn plekje te zoeken. Ik ga daar eens op mijn gemak heel goed over
nadenken.

Heel veel likjes, Boebie.
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Onrust over tekenmiddel Bravecto voor honden
Bron: NPO. EenVandaag

Een aantal hondenbezitters claimt dat hun huisdieren ziek worden of zelfs sterven door een middel
tegen teken en vlooien. Het gaat om een kauwtablet
van het middel Bravecto.

dat zijn gezonde, 6,5 jaar oude Beagle ziek geworden is
na inname van de pillen. Zijn hond is uiteindelijk overleden aan ernstig leverfalen na spoedopname in een dierenkliniek.
De fabrikant van het middel laat in een reactie weten dat
de gezondheid en het welzijn van de dieren hun hoogste
prioriteit heeft. 'Wij hebben vertrouwen in de veiligheid
van Bravecto. Registratie-autoriteiten wereldwijd bevestigen consistent dat Bravecto veilig is voor gebruik als aangegeven op de bijsluiter. Bravecto is een van de weinige
nieuwe diergeneesmiddelen die goedgekeurd zijn voor
gebruik in zwangere en lacterende dieren. Bravecto is
voorgeschreven aan miljoenen honden wereldwijd, en
het aantal bijwerkingen is geclassificeerd als zeldzaam.'
Een woordvoerder laat weten dat ze waar mogelijk met
de diereigenaar en behandelend dierenarts samenwerken
om te achterhalen wat de oorzaak is van het gezondheidsprobleem van het dier en of het diergeneesmiddel
daarbij een rol speelt of niet.
Hieronder de volledige reactie van de fabrikant:

Er verschijnen honderden berichten online van baasjes
van over de hele wereld, die claimen dat hun hond
slachtoffer is geworden. Bij de Europese Commissie zijn
inmiddels bijna 3000 meldingen binnengekomen over het
middel, zo bevestigt de European Medicine Agency
(EMA) aan EenVandaag. Eind oktober 2016 komt er een
nieuwe halfjaarlijkse rapportage van alle meldingen wereldwijd. Op dat moment beoordeelt de EMA deze
klachten verder.
In Nederland 50 klachten
In Nederland zijn er sinds 2014, toen het middel werd
geïntroduceerd, 50 meldingen binnengekomen van vermoedelijke bijwerkingen na gebruik van Bravecto. Het
Bureau Diergeneesmiddelen laat weten: 'Deze meldingen
kwamen van dierenartsen, eigenaren en via het farmaceutisch bedrijf. Wij nemen de klachten en meldingen van
bijwerkingen heel serieus. Alle meldingen worden in behandeling genomen.' Het Veterinair Centrum in Utrecht
noemt het aantal 'substantieel' en pleit voor nader onderzoek.
Vorige week plaatste de Nederlandse hondenbezitter
Maurice van Elburg in de Facebookgroep ‘Is Bravecto
veilig?’ een foto van zijn opgebaarde hond Jara. De post
ging daarna de hele wereld over. Hij is ervan overtuigd

'De meeste medewerkers van MSD Animal Health zijn zelf diereigenaar en wij houden van onze dieren; de gezondheid en welzijn
van uw en onze dieren zijn onze hoogste prioriteit. Wij begrijpen de
band tussen huisdier en diereigenaar. Wij willen dan ook ons medeleven betuigen aan deze diereigenaar.
Waar mogelijk werken we met de diereigenaar en behandelend
dierenarts samen om zoveel mogelijk klinische informatie te verzamelen. Zo proberen we te achterhalen wat de oorzaak is van het
gezondheidsprobleem van het dier en of het diergeneesmiddel daarbij
een rol speelt of niet. Al deze informatie wordt met de autoriteiten
gedeeld, ook als er geen relatie lijkt te zijn tussen aandoening en
diergeneesmiddel. Zodoende wordt data met betrekking tot bijwerkingen correct weergegeven op de bijsluiter en in de SPC van een
diergeneesmiddel.
In dit specifieke geval lijkt het er niet op dat de hond recentelijk is
behandeld met Bravecto, volgens het patiëntdossier van de hond
verstrekt door de eigen dierenkliniek van de hond.
Wij hebben vertrouwen in de veiligheid van Bravecto. Registratieautoriteiten wereldwijd bevestigen consistent dat Bravecto veilig is
voor gebruik als aangegeven op de bijsluiter. Bravecto is een van de
weinige nieuwe diergeneesmiddelen die goedgekeurd zijn voor gebruik in zwangere en lacterende dieren. Bravecto is voorgeschreven
aan miljoenen honden wereldwijd, en het aantal bijwerkingen is
geclassificeerd als zeldzaam.'
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Kiekjes uit de oude doos

Hugo Eckener ondernemer, en pionier op het gebied van de luchtvaart, met Airedale (circa 1932). Dr. Hugo Eckener was de manager
van het bedrijf Luftschiffbau Zeppelin tijdens het interbellum. Hij
was ook de commandant van de beroemde Graf Zeppelin bij het
grootste deel van zijn recordvluchten, met inbegrip van de eerste
vlucht van een luchtschip rond de wereld, waardoor hij de meest succesvolle luchtschipcommandant is in de geschiedenis. Hij was ook
verantwoordelijk voor de bouw van de meest succesvolle type luchtschepen.

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
Nelson,
Lieve Babs,
Als hier in huis visite komt, moet ik echt de mensen als eerste begroeten. Ik spring
dan tegen hen op om te laten zien hoe blij ik ben dat zij er zijn. Nu zou je zeggen dat
mijn baasjes dat begrijpen en mij zouden aanmoedigen om maar eens flink te springen, maar helaas, niets is minder waar. Ik hoor alleen maar, ”Foei Nelson, af, hou op
met springen. Snap jij dat nu Babs, ik snap er een sikkepit van. Heb jij misschien een
idee hoe ik mijn baasjes op andere gedachten kan krijgen?
Likjes, Nelson
Lieve Nelson,

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.

Hier gaat het precies hetzelfde. Altijd maar weer dat gemopper! Weet je wat ik denk, ik denk dat onze baasjes gewoon stik jaloers op ons zijn. Zij lopen op twee benen en
kunnen niet zo als wij heel hoog springen, daar zit volgens mij de pijn. Het is me al meer opgevallen, als ik iets
doe wat mijn baasjes niet kunnen, zoals bijvoorbeeld heerlijk door de rotte vis rollen met alle vier je poten ophoog,
dan hoor je ze ook meteen mopperen. Nee Nelson, laat je
niets wijs maken, onze baasjes zijn gewoon jaloers omdat
wij van die verrukkelijke gaven hebben. Mijn advies aan
jou is dan ook het volgende: ”trek je maar helemaal niets aan van je
baasjes.” Geloof me maar
op mijn woord, als zij konden doen wat wij kunnen,
deden zij het zeker ook.
Dus spring of je leven er
van afhangt, en geniet er
met volle teugen van. En
als je baasjes mopperen,
kijk je ze maar eens heel
meewarig aan.
Doe je best.
Lijkjes, 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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Top 10 Gedragsproblemen bij mensen, nr. 2 en 3.
Bron: www.Doggo.nl

2. Mijn mens luistert niet

3. Mijn mens is onrustig en overprikkeld

Zoals vorige maand bij 1 beschreven, begrijp ik mijn
mens vaak niet, maar ik merk dat mijn mens mij ook
vaak niet begrijpt. Al meerdere keren heb ik proberen uit te leggen dat ik niet van omhelzen hou, maar

Mijn mens is hyperactief en eigenlijk zijn er nooit
echt rustmomenten op een dag. Werken, werken,
werken, snel boodschappen doen, kinderen uit
school halen, familiefeestjes, sportschool en als ze
dan op de bank zitten dan lezen ze de krant,

ze blijft het toch doen. Ik gaap, ik tongel, ik geef
allerlei signalen om aan te geven dat ik het niet fijn
vind. Mijn mens bedoelt het goed, ze is heel lief en
ze houdt van mij, maar ik
zou graag duidelijk willen
maken wat mijn behoeften zijn en hoe ik me
voel. Zo mag ik bijvoorbeeld nooit los lopen,
vies worden of met andere honden spelen.
Het zou fijn zijn als ze
leert over hondentaal,
zodat ik me beter verstaanbaar kan maken.
Weet u een goed boek of
weet u iemand die lezingen geeft over hondentaal?

kijken ze naar de TV, op de iPad of op hun telefoon, het liefst met een muziekje op de achtergrond.
Eigenlijk zijn er de hele dag door prikkels en daar
wordt mijn mens onrustig van. Wat zou het heerlijk
zijn als mijn mens meer ontspannen is, zodat we
weer wezenlijk contact kunnen hebben, dan heb ik
ook meer rust en kan ik beter omgaan met situaties.
Hoe pak ik dit aan?
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‘t Is weer lente.. Pasen komt eraan! (een nieuw waargebeurd verhaal
van Beau uit België)
Door: Marc Weyts.

Hallo lieve ATVN-ertjes,
In mijn vorig verhaaltje had ik het over hoe goed ik mij
voelde tussen een heleboel houten paaltjes.
Ik hoop dat er nu niet veel onder jullie denken: ‘houten
paaltjes ?’, want dat zou dan betekenen dat jullie mijn
vorig verhaaltje niet hebben gelezen en zou dat nu niet
jammer zijn !
Op het eind ervan schreef ik iets over de lente die er
aankwam en dat we binnenkort ook weer meer op ons
vakantieplekje in Nederland zouden verblijven.
Wel lieve ATVN-ertjes, ik kan jullie zeggen dat we daar
ondertussen alweer gearriveerd zijn, het ondertussen
lente is geworden en als jullie heel goed de foto hierbij
bekijken, kunnen jullie uiteraard zien hoe beeldig ik als
een echt fotomodel weer op de foto sta, maar kunnen

jullie ook links die prachtige bloemen zien die echt wel
het mooiste seizoen van het jaar inluiden. In België
noemt men deze ‘Paasbloemen’, maar eigenlijk zijn het
narcissen en je vindt ze in verschillende kleuren hier op
ons vakantiepark aan zee.
Wanneer je overal Paasbloemen ziet staan, kan je wel
stellen dat één van de grootste feesten van het jaar er
alweer aankomt … Pasen !
Mijn baasjes hebben dan ook niet stil gezeten om de
boel hier wat te versieren en raar maar waar, ze hebben
toch weer wel een dode tak in huis gehaald zeker ! Jaja,
je hoort of leest het goed … een ‘dode’ tak en die tak,
die kostte dan nog geld ook ! Ik zal ze nooit begrijpen
die baasjes van me !
Ze staken die tak in een witte vaas die ze volledig met
water vulden. Nou, wat hadden ze nu gedacht, dat die
dode tak terug tot leven zou komen ? Dat kan toch
nooit !
Nadat ook zij dit eindelijk begrepen hadden, zijn ze dan

maar begonnen met er dingen in te hangen, net zoals met
Kerst, maar dan nu in de vorm van eieren. Maar zelfs
hiermee komt die dode tak nu eenmaal dus ook niet
meer terug tot leven hoor !

Ik heb jullie vroeger nog verteld over hoe raar mijn baasjes rond deze tijd van het jaar altijd tekeer gaan met eitjes
op te hangen en ook nu moesten zij alweer mij uitleggen
wat deze rare bedoening van hen eigenlijk inhoudt. Zo
vertelden ze me achteraf dat het binnenkort weer Pasen
wordt en dat dit het feest van de lente is, van nieuw leven, van blij zijn dat die vervelende winter voorbij is en
dat we dit samen met al die gekleurde eitjes vieren die net
alsof ze gedropt zijn door één of andere Paasklok, zo
weelderig en frivool aan die ‘dure’ tak hangen te bengelen.
Zo begon het beetje bij beetje terug bij mij door te dringen, maar eigenlijk begreep ik alles nog veel beter toen ik
aan die tak met eitjes begon te snuffelen. Mijn gesofistikeerde neus liet me terugdenken aan vorige jaren, wanneer ik inderdaad het zo gezellig vond, al die gekleurde
eitjes voor het raam te zien ! Mijn baasjes mogen nog zo
goed mij alles uitleggen, ik snap het toch het best wanneer ik mijn fijne neus in werking zet !
Tot slot wil ik jullie nog even wat vertellen over nog iets
raars wat ik samen met mijn baasjes heb beleefd. Zo,
verbleven we laatst helemaal in het noorden van het land
en voor Nederland dus helemaal in het zuiden. Mijn
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Beau (vervolg)
baasjes waren allebei op hun paasbest toen ze een heel
chique restaurant binnen stapten en ik mocht mee ! Toen
we terug naar onze auto liepen, zagen we hoe de grens
tussen België en Nederland gewoon als het ware de straat
in twee verdeelde.

Aan de ene kant stond je in België en aan de andere
kant was je in Nederland. Het leek wel Nederland –
België !
Nou, ik heb zoals bij het voetbal niet met een vlag
staan zwaaien hoor, maar heb mijn baasje hiervan wel
een fotootje laten maken. Ik wou immers ook dit weer
met jullie allemaal delen !
Zo lieve ATVN-ertjes, ik kom alweer aan het eind van
dit verhaaltje. Oh ja, laatst kreeg ik nog een vraag van
een mevrouw die altijd mijn verhaaltjes leest en telkens
niet goed begrijpt waarom ik altijd ‘Lieve ATVN-ertjes’
schrijf. Die wel heel lieve dame, heb ik dan uitgelegd
dat ATVN staat voor Airedale Terriër Verbond Nederland. Ze begreep het meteen en is het niet fijn dat
ook mensen buiten de vereniging interesse hebben in
mijn verhaaltjes ! Daar mag ik best fier op zijn en dat
ben ik beslist ook hoor !
Een vrolijke Paasknuffel van Beau uit België ! X
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Vakantieoppas gezocht en 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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