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Op zondag 28 juni 2015 organiseert het
ATVN haar negende Familiedag met BBQ.
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Om te onthouden:
• Zondag 7 juni 2015
Jaarvergadering.
De agenda wordt u
t.z.t. toegestuurd.
• Zondag 28 juni
2015 ATVN Familiedag.

Anique en Lambert hebben weer een schitterende wandeling voor ons uitgezet, voor
de pups is er een korte wandeling. Na de
wandeling houden wij een quiz om u te
testen op uw kynologische kennis, met
voor de winnaars natuurlijk leuke prijzen.
Daarna gaan we BBQ-en. Doordat we het
laatste jaar geconfronteerd worden met
stijgende prijzen in de horeca, komen wij er
niet onderuit om aan u ook een hogere bijdrage te vragen. Wij kunnen u de BBQ met
stokbrood, heerlijke salades en sausjes, aanbieden voor maar €7,50 pp, de meerprijs is
voor het ATVN. Met mooi weer vertoeven
we in de prachtige tuin van ‘t Höfke, en
met slecht weer blijven we gewoon in de
zaal waar wij onze nieuwjaarsreceptie ook

U kunt zich vanaf nu opgeven voor de
Familiedag. Mail naar atvn@home.nl of bel
naar 0475-552227 en als u dan de € 7,50 pp
voor de BBQ overmaakt op banknummer:
NL 87 INGB 0004460357 komt het dik
voor mekaar.
Het Airedalewinkeltje is natuurlijk ook aanwezig.
Voor de kinderen is er de traditionele zak
snoep, voor de hondjes een paar lekkere
kluiven en de baasjes gaan zoals altijd met
een verrassing naar huis.

Wij kijken er al naar uit, u
komt toch ook!
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Fijne Moederdag.

Optische Illusies
Het is bijzonder knap hoe
sommige kunstenaars in
staat zijn om in het platte
vlak een driedimensionale
illusie te creëren.
In de vorige Nieuwsbrief
hebben we daar een fraai
voorbeeld van gezien in de
vorm van een waterval die
levensecht lijkt. En dat alles uitgevoerd als een
straattekening!
Hiernaast treft u een ander
indrukwekkend voorbeeld
aan van een straattekening.
Is dit een doos met grote
kleurstiften .... of toch niet?
Rembrandt zou jaloers
kunnen zijn op dit vernuft.

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.
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ATVN’ers nemen Zuid-Limburg over......
Zaterdag voor de wandeling, komen Mieke en Huub de
sponsoring van Renske, die per abuis bij hen bezorgd was
bij ons afgeven. Na een beetje spannende begroeting tussen Wiske, Guust en onze honden, dartelen ze al snel
door het huis. Onder het genot van een drankje keuvelen
we gezellig over de sponsoring en de wandeling van morgen.

Dan wordt het tijd voor hen om naar zuid- Limburg te
gaan. Mieke en Huub zitten met nog zes ATVN’ers in
een hotel in Valkenburg, en daar wordt het diner om zes
uur geserveerd. (Leuk om even te vermelden: nog twee
ATVN’ers hebben een huisje in Zuid-Limburg gehuurd
en twee ATVN’ers hebben het weekend vertoefd op een
natuurcamping.) Alle spullen voor de verloting en sponsoring zetten we in de auto, zodat we zondag als de honden uitgelaten zijn, meteen kunnen vertrekken. Als we
zondagmorgen wakker worden straalt de zon ons al tegemoet. We hebben er zin in, en rijden vol van verwachting
naar Wijnandsrade .Daar aangekomen zien we een groot
welkomstbord, dat doet je ATVN-hart goed.

Snel onze Limburgse vrienden begroeten. De deur van
de grote zaal staat uitnodigend open, wat ziet het er
prachtig uit, allemaal mooi gedekte tafels, met op iedere
tafel een bloemetje. Al gauw druppelen de eerste gasten
binnen, wat een opkomst.
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Om elf uur is iedereen er en als de koffie met vlaai op is
kunnen we gaan wandelen. Ook dit keer hebben we twee
routes, een van twee km voor de pups en een van zes km.

We lopen de straat uit meteen een holle weg in, de pups
buitelen over elkaar, zoals alleen pups dat kunnen. Je ziet
hun baasjes genieten.

Via een zandweg komen we bij een groot weiland, daar
mogen de honden los om lekker te kunnen spelen, een
schitterend gezicht.

Als de groepsfoto is gemaakt, en deze keer ook een foto
van de fotografen, moeten de honden weer aan de lijn en
gaan we verder wandelen.

We lopen langs een manege en dan slaat het noodlot toe.
Janny Zwaan loopt heerlijk rond te kijken met haar handen in haar jaszak, als ze opeens met haar voet ergens
achter blijft steken. Ze valt en omdat ze haar handen in
haar zak heeft kan ze die niet uitsteken, waardoor ze met
haar hoofd met een klap op de grond terechtkomt. Dapper staat ze meteen weer op.
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Dat zier er niet goed uit, een paar lelijke schaafwonden,
een blauwe knie en een blauwe pink. Er is al een auto
onderweg om Janny op te halen, zodat in het gemeenschapshuis de schaafwonden ontsmet kunnen worden.
We lopen door naar het volgende weiland waar de honden weer los mogen en waar voor iedereen een lekker
ijsje klaarligt. De honden hebben dikke pret, de baasjes
smullen van de ijsjes en de zon schijnt.

Daar staan onze vrienden al klaar met een lekker glaasje
en lekkere broodjes. Janny ziet er gehavend uit, maar kan
gelukkig al weer lachen, en lijkt geen ernstige gevolgen
aan de val overgehouden te hebben.

Na een tijd gespeeld te hebben worden de honden weer
aangelijnd en wandelen we verder door een bos met
schitterende bosanemoontjes en langs Kasteel Wijnandsrade terug naar het gemeenschapshuis.

Nadat we gegeten hebben kan onze verloting beginnen.
Een hoofdprijs is gesponsord door Pet Care Nederland.
Lieve ATVN’ers, bedankt voor het kopen van zoveel
lootjes. De twee hoofdprijzen zijn dit keer naar Spijkenisse gegaan. Alle aanwezigen krijgen van Discout4pets twee
hondenkluiven met een waardebon van €2,50 die op de
website verzilverd kan worden en van Renske een proefpakketje Renske vers vlees.
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En zo komt een einde aan een schitterende dag. Wij hebben ervan genoten, en hopen dat u dat ook gedaan heeft.

PS. De volgende dag is Janny naar de huisarts geweest,
maar er waren gelukkig geen complicaties.

We spreken af om elkaar weer te zien op de Familiedag
op 28 juni. Tot dan.

PPS. De foto’s van de wandeling staan op www.atvn.nl
En het filmpje vindt u ook op de website of op http://
youtu.be/VuYNcI3L-qE
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Cacher
Door Engel Geukens

Volgens het baasje had ik een slechte gewoonte. In het
weekend als het baasje en vrouwtje wilden uitslapen,
vond ik het rond 8 uur tijd worden, dat een van hen opstond, dus begon ik met tussenpozen te janken, totdat
een van beide naar beneden kwam. Dan was het toch
mooi gelukt. Maar het baasje had iets anders bedacht.
Eerst kwam met veel lawaai een paar boeken naar beneden. Dat maakte op de trap veel lawaai, maar maakte op
mij geen indruk en jankte ik gewoon door. Toen kwamen
er plotseling boeken keihard op de bench afgevlogen.
Dat maakte tegen de bench natuurlijk veel lawaai en het
baasje riep daarbij ook nog dat ik moest ophouden. Toen
begreep ik dat ze er niet op gesteld waren dat ik zo vroeg
begon te janken en heb ik het voortaan maar gelaten.
Op 12 april hebben we op de ATVN-bijeenkomst een
lekker lange wandeling gemaakt. Weet je wat ik het leukste vond? De plek waar de mensen een ijsje kregen, want
daar was ook een hindernis van banden. Het baasje deed
direct 2 oefeningen met mij. Door de band en over de
banden heen. Dat was hartstikke leuk. Zie je me vliegen
over de banden.

Het hele weekend zijn we op een camping in Schinnen
geweest. Dat was best leuk want we gingen vaak in het
bos vlakbij wandelen.
Ik mocht net zoals het baasje en het vrouwtje in de caravan slapen, want het baasje had alleen de luifel opgezet,
dus hadden ze de bench ook niet meegenomen. Dat was
wel een verandering, maar dat vond ik niet erg, want ik
mocht lekker om mijn hondenkleed slapen. ’s Morgens
vond het baasje me wel erg enthousiast als ik wakker was
en het baasje nog niet helemaal. Ik mocht niet eens op
het bed springen, maar al met al is het weekend mij best
bevallen. Ik heb begrepen van het baasje dat dat de laatste keer was dat we gingen caravannen, want hij heeft de
caravan inmiddels verkocht. Dus de caravan heeft een
nieuw baasje.
Het baasje gaat voor de volgende vakantie een buscamper huren. Ben benieuwd of ik dat ook leuk vind.

Toen we terugkwamen
op de camping, was ik
toch wel moe. Het ene
moment stond ik er nog
fier bij en even later was
ik helemaal uitgeteld.
Nou, die verandering
van hondenschool is me
voor geen meter bevallen. In één keer andere

oefeningen, andere
commando’s die gebruikt
werden, een ander terrein, veel meer honden
waar je niet mee mag
spelen. Dus al met al
vond ik het een ramp en
het baasje volgens mij
ook, want ik luisterde
voor geen meter. Alleen
als het baasje hondenkoekjes gebruikte wilde
ik nog wel eens opletten, maar voor de rest vond ik het
maar een vreemde cursus. Het baasje heeft daarom besloten, wat minder ambitieus met mij om te gaan. Terug
naar de basis noemde hij dat en dat betekent dat ik met
meer aandacht voor het baasje de basisoefeningen moet
doen, voordat we nieuwe dingen gaan doen ofwel ik ben
terug gezet naar een lagere klas. Of ik dat wel leuk vind,
weet ik nog niet. We zullen wel zien.
De nieuwe oefeningen, die we nu moeten doen, zijn
“voor”, “voet”, “vooruit”, “links en rechts", terwijl ik
andere oefeningen al tot in den treure heb gedaan, zoals
“volgen”. “blijf”, “wacht” en slalommen tussen de honden door.
Op mijn verjaardag kreeg ik echt wel knuffels, maar het
baasje had ook bedacht om met mij naar de dierenarts te
gaan voor de nodige prikjes.
Dat viel echt wel mee, want ik kreeg van die dokter lekkere snoepjes. Hij vond alleen dat ik wel een erg droge
huid had, dus daar is het vrouwtje nu mee bezig om me
wat ander voer en naast de zalmolie ook nog een paar
scheutjes andere olie te geven.
PS. Ik mag al een klein stukje samen met het baasje met
de fiets mee. Maar daar een volgende keer meer over.

Pagina 8

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 9, nr. 5

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 9, nr. 5

Pagina 9

Schuif aan bij Babs en Borre
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Lieve Babs,
Mijn bewondering voor jou wordt met de dag groter. Je Hebt
Wiske en Guust precies het antwoord gegeven waar wij Airedales goed mee uit de voeten kunnen komen.

Bij Babs en Borre 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 Borre.

Ik zal het je nog sterker vertellen! Weet je hoe het hier bij mij
thuis gaat. Ik krijg alleen een piepklein beetje ei als er na een
maaltijd van het baasje en het vrouwtje nog wat sla over is. Ik
zie altijd dat het vrouwtje een ei kookt om dat met nog veel
meer andere lekkere dingen door de sla te snipperen. Meestal
blijft er wel sla over. Gelukkig is
dat ook àltijd voor mij. Soms
krijg ik het door mijn eigen
brokken, maar vaak apart, als
een soort toetje. Eerlijk gezegd
smul ik van dat laatste het
meest. Je proeft dan pas echt
wat je voor lekkers hebt gekregen. Al zitten er maar een paar
snippertjes ei in dat restje sla; ik
moet wel bekennen dat ik het
heerlijk vind. Ik lik zowat de bodem uit mijn bak.
Als ik dan lees dat jij 1 heel ei krijgt op zondag en Guust en Wiske 1 ei èn op zaterdag èn op zondag, vind ik mijn portie toch
echt aan de magere kant.
Jouw raad Babs, aan de baasjes, om ze elke dag een eitje in onze
voerbak te laten stoppen, is één van de beste dingen die ik de
laatste tijd heb gelezen.
Ik denk dat het “fliffen” van Wiske daarmee ook veel sneller zal
over gaan. Ik weet zeker dat Wiske daar graag vanaf wil. Onze
baasjes kunnen dat dan wel héél erg grappig vinden, maar het
voelt toch een beetje als uitgelachen worden. Dat willen wij met
z’n allen toch helemààl niet. Dus: doe als in het paasliedje! “Eén
ei is geen ei, twee ei is een half ei en drie ei is een paas-ei.”Laten
we het er van nemen Airedale vriendjes en -vriendinnetjes.
Heel veel likjes van Borre.

Lieve Borre,
Is bij jou ook de lente begonnen? Er is hier bij ons in de tuin
opeens iets heel spectaculairs gebeurd. De zon ging schijnen en het
werd heerlijk warm. Ik had me lekker lui op de ligstoel genesteld, en
keek om mij heen, en weet je wat ik
zag Borre? Je gelooft het bijna
niet! Ik zag wel 50 tinten groen.
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Prachtig gewoon. Dus al die mensen die alleen maar 50 tinten grijs zien, moeten maar
eens bij mij in de tuin komen kijken, dan zullen ze wel anders gaan piepen.
De vogels zingen het hoogste lied, en bij de vijver liggen de kikkers in de zon. Als je goed
kijkt zie je in de vijver
kikkervisjes zwemmen,
en mijn baasje had al
een paar kleine kikkertjes gevangen met
zijn hand, zie je dat?

Kijk, en daar kan ik me dan ook meteen weer zó kwaad om maken. Ik vind die kikkers geweldig, en als mijn baasjes niet kijken ga ik daar dan ook schaamteloos
achteraan om ze in het water te duwen, en als ze dan weer op het droge komen, duw ik ze meteen weer met mijn neus ram het water in. (dat is een
geinig spelletje joh.) Als mijn baasjes dat zien doen ze meteen zo akelig opvoedend, zo van:”foei Babs, durf je wel, zo’n grote lummel achter die kleine
kikkers aan. Je moest je schamen om die kikkers zo te laten schrikken”. Nee,
die kikkers vinden het leuk om door een reus op de hand genomen te worden, maar niet heus. Maar ja, alle Airedales van het ATVN weten wel wat wij
met onze lekkere consequente baasjes te stellen hebben. Maar… verder is het hier fantastisch, het idee dat we nog de hele zomer voor ons hebben geeft mij een geweldig gevoel. Zo
Borre, ik ga nu mijn schoonheidsslaapje doen.
Heel veel likjes, Babs.
Lieve Babs,
Heb jij ook van die fijne lentekriebels. Net zoals bij jou is ook hier de zon gaan schijnen Niet zo
maar een beetje. Nee, echt lekker warm. Ik voel de warme zonnestralen zo heerlijk op mijn vacht
schijnen dat ik er helemaal vrolijk van word. Ik moet eerlijk bekennen dat ik af en toe al even de
schaduw heb opgezocht.
Ik kies dan vaak een koel plekje op in het gras, maar vandaag ben ik eens lekker in het zand
gaan liggen.
Dat is pas superfijn! Dat koele zand dat dan helemaal tot op je huid doordringt. Ik heb wel een
beetje het idee dat het vrouwtje daar niet echt blij
van wordt. Als zij met haar handen in de aarde
heeft gezeten, gaat ze naar binnen om die handen te
wassen! Snap jij daar wat van? Wat is er nu heerlijker dan lekker rollebollen door het zand. Als je zoveel zand hebt verzameld in je haren, kun je daarvan wat mee naar binnen nemen om dat fijne gevoel
ook in de kamer te hebben en ’s nachts in je mand of
in mijn geval in mijn bench. Ik lig me daar nu al op
te verheugen. Ik denk dat het vrouwtje geen zand in
haar bed wil… Ook zoiets raars. Ze zijn ècht anders
Babs, die baasjes van ons.
50 Tinten groen, dat is een goeie! Als ik hier in de
tuin ga tellen hoeveel verschillende kleuren groen er al te zien zijn, kom ik nagels op mijn poten
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(Vervolg)

tekort. Grijs is grijs. Saai vind je ook niet. Dat hebben we de hele winter al gehad. Nee, dan
groen! Dat is tenminste een èchte kleur.
Dat van die kikkers heb ik hier ook. Mijn vijver ligt vol kikkerdril. Het vrouwtje zegt dat het
alleen nog maar bruine kikkers zijn, die voor dril hebben gezorgd. De groene komen later. Die blijven gelukkig wel bij het water, zodat zij een spelletje met ons
kunnen spelen.
Die bruine laten hun kikkerpupjes hier gewoon in de
vijver achter en gaan er zelf vandoor. Ik vind dat wel
een beetje vreemd hoor Babs. Je laat je kindjes toch niet
alleen in die grote waterplas. Wat dan wel weer heel
erg leuk is dat je die bruine kikkers over het grasveld,
de bosjes in kunt laten verdwijnen. Ik denk stiekem
Babs, dat ze dat voor ons doen. Als Airedale heb je wel
eens zin in een verzetje en wat is er nu leuker dan de kikkers de stuipen op het lijf jagen.
Heel veel likjes van Borre.

Lieve Babs,
Er is nog iets wat ik aan je moet vertellen. Het heeft ook met het voorjaar te maken.
Heb jij ook gemerkt dat wanneer wij met dat heerlijke lenteweer samen met onze baasjes in de
tuin zijn er nog veel meer beestjes zijn wakker geworden? Jij had het al over de vogels. Ik heb
ze hier bij mij ook al druk zien vliegen bij de nieuwe nestkastjes die de baas heeft opgehangen.
De oude waren stuk. De bodems vielen eruit. Daarin kunnen geen eitjes uitgebroed worden.
De baas is de ladder opgegaan met zo’n nieuw nestkastje in zijn hand… Nu wil je vast en zeker
weten wat er gebeurd is. Als ik je dat vertel, zeg je: “kom op Borre, dat kan helemaal niet.”
Luister, dit is ècht gebeurd! Ik heb al gezegd dat de baas met één van de nestkastjes naar boven
is geklommen om het aan de muur te hangen.
Op de plek van het oude nestkastje, wil de baas het nieuwe ophangen. Hij komt in de buurt van
dat plekje en de meesjes vliegen al om zijn hoofd. “Even rustig,
vogeltjes,” zegt het baasje tegen die meesjes. “Jullie mogen zo de
nieuwe woning bekijken. Ik moet eerst even de boel goed vastschroeven.”
Als je het mij vraagt Babs, dan willen die meesjes een nestje in
het haar van de baas maken. Nu heeft de baas prachtig haar om
een nestje in te bouwen. Van het haar van mijn baas moeten ze
afblijven. Ik ben maar eens onderaan die ladder gaan zitten en
heb heel lelijk naar boven gekeken. Dat heeft wel geholpen!
Pas toen ik er bij kwam, kon de baas zijn werk behoorlijk afmaken!
Het is toch wat met die meesjes van tegenwoordig!
De huisjes zijn nu wel bewoond. Ik heb net gezien dat er een
nieuw bankstelletje naar binnen werd gevlogen… Dit laatste is
natuurlijk niet waar, maar ze maken er wel wat moois van.
Heel veel likjes van Borre.
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Nieuws over honden uit de wetenschap. Zonder dat eigenaren het
weten, hebben veel honden last van verlatingsangst.
Symptomen van verlatingsangst bij honden zijn: blaffen,
janken, huilen, krabben aan deuren en ramen, kauwen op

meubels of andere zaken. Soms plassen en poepen de
honden in huis. Onderzoeker van de Universiteit van
Milaan en de Universiteit van Montreal probeerden uit te
vinden wat honden doen wanneer de eigenaar weg is.
Daarvoor filmden zij 53 honden gedurende 90 minuten
wanneer zij alleen gelaten waren. Verlatingsangst bij honden is een term die gebruikt wordt als honden lijden wanneer ze alleen gelaten worden. Verlatingsangst is een
groot probleem voor de hond, maar niet alleen voor de
hond, ook voor de eigenaren kan het een probleem zijn.

Airedale te koop

Wanneer zij weer thuis komen kan het zijn dat de hond
uit nervositeit het halve huis gesloopt heeft. Ook kan het
zijn dat buren gaan klagen, omdat zij bij afwezigheid de
hond horen janken, blaffen en huilen. Hondeneigenaren
kunnen niet meer met een gerust hart hun huis verlaten.

Even verveeld geeuwen ......

Omdat eigenaren uiteraard er niet zijn wanneer de hond
alleen is, missen zij de tekenen van angst. De onderzoekers vergeleken het gedrag van honden die al waren gediagnosticeerd met verlatingsangst (dit werd de ‘klinische
groep’ genoemd) met honden die volgens de eigenaren
geen last van verlatingsangst hadden (niet-klinische
groep).Bij de klinische groep, dus de groep waarvan de
eigenaren wisten dat de honden verlatingsangst hadden,
veranderde het gedrag extreem wanneer zij alleen gelaten
werden. De klinische groep vertoonde meer symptomen
van angst dan de niet klinische groep. Erg verrassend bij
dit

... en nog harder geeuwen!
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Zonder dat eigenaren het weten, hebben veel honden last van
verlatingsangst. (vervolg)
onderzoek was dat de meeste niet-klinische honden ook
veel gedragssignalen van angst lieten zien. De videobeelden lieten zien dat 13% van de honden jankte, 10% blafte
en 10% huilde in afwezigheid van de eigenaren. Nog eens
57% toonde meer subtiele tekenen van angst, zoals tongelen, geeuwen enz. Dat deze honden nooit gediagnosticeerd zijn als honden met verlatingsangst is waarschijnlijk
omdat de honden niet vernielzuchtig waren en de buren
niets gehoord hebben. De bevindingen van dit onderzoek
suggereren dat het altijd goed is om te zorgen dat honden
zich prettig voelen wanneer ze alleen gelaten worden.
Veel hondeneigenaren hebben er geen notie van dat hun
honden verlatingsangst hebben. Het is een optie om eens
videobeelden te maken van uw alleen gelaten hond, want
het is zeer waarschijnlijk dat ook uw hond last van verlatingsangst heeft. Met behulp van een gedragstherapeut
kan ervoor gezorgd worden dat honden minder last van
angst hebben.

Baasje, mag ik mee?

Met toestemming overgenomen van: www.hondenwijzer.com

ATVN
5 jaar erkende rasvereniging

Pagina 14

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 9, nr. 5

Vraag het aan Babs
Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met
mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van
Guus.

Lieve Babs,
Sinds twee weken is er een nieuw mensenkind bij ons in huis. Stiekem vind ik
het nog niets, mijn baasje kan nu namelijk minder met mij lopen en ik moet
de aandacht delen. Toch denk ik dat hij niet meer weggaat. Hoe moet ik hier
het beste mee omgaan?
Groetjes,
Guus uit Breda
Lieve Guus,

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.

Wat lees ik daar een heus mensenkindje, dat is geweldig,
super leuk. Renee heeft mij in het oor gefluisterd dat het
mensenkindje Lucas heet, wat een stoere naam.
Geloof mij maar Guus, van dit kleine mensje ga je veel plezier beleven. Nu is hij nog klein en moet jij hem beschermen tegen de boze buitenwereld, maar straks, als Lucas
groot wordt heb je er een geweldig speelkameraadje bij.
Wat is eer voor een Airedale nu nog leuker dan met een
mensenkindje te kunnen spelen? Ik weet het, met twee
mensenkindjes spelen. Dus lieve Guus, probeer een beetje
geduld te hebben, jouw tijd komt straks dubbel en dwars.
Laat je me af en toe weten wat de vorderingen van Lucas
zijn?
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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Kiekjes uit de oude doos.
boodschappentas en lekker gevulde zakjes, moesten het
eerst door hem bekeken en besnuffeld worden.
Het mooiste verhaal wat ik te voorschijn kan halen is dit:
Vlak na de oorlog kon er alleen nog maar “op de bon”
gekocht worden. ( Er zullen vast nog wel mensen zijn die
zich dit fenomeen ook kunnen herinneren.) Het betekende in die tijd in ieder geval dat je maar weinig kon kopen
en dat je zuinig moest omspringen met wat je in huis had.
Mijn moeder had dus “op de bon” iets lekkers kunnen
kopen. Fondantjes! Een heerlijk zoete lekkernij.
Er zal vast wel iemand jarig zijn geweest en dan zorg je
voor iets bijzonders voor je gasten.
Erg veel plezier hebben zij er niet van gehad.
Ik had dat zakje met lekkertjes ook gezien en heb het een
prima idee gevonden om samen met Kuno dat snoepgoed soldaat te maken. Om de beurt smikkelden wij van
deze zoetigheid. Kuno eentje, ik eentje, Kuno eentje, ik
eentje. Net zo lang tot het zakje helemaal leeg was.
Mijn moeder kwam de kamer binnen om eens te kijken
waarom het zo stil was…
Wat zij aantrof was twee genietende deugnieten (wat zij
van zichzelf natuurlijk niet wisten) en een leeggesnoept
zakje.
Zoals er hier valt te lezen is in de loop der jaren niet zoveel heel veel veranderd aan het karakter van onze geliefde viervoeters.
Dat ze nog maar lang net zo mogen blijven!
Bonneke van der Bij.
Na het lezen en bekijken van de foto’s over Laddie Boy,
de Airedale Terriër van W.G. Harding (Eén van de presidenten van de V.S.) ben ik gaan zoeken in mijn allereerste
album naar de foto van mij met Kuno.
Kuno, de Airedale van mijn vader en moeder, was al bij
hen voordat ik geboren was.

Hebt u net zoals Bonneke van der Bij 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 zetten wij het in de Nieuwsbrief.

Na mijn geboorte, ben ik dus bij wijze van spreken
schoongelikt door Kuno.
Mijn herinneringen aan hem zijn de verhalen die mij verteld zijn. Zoals op de foto te zien is, was ik nog te klein
(nog maar net 2 jaar) om zelf herinneringen aan hem over
te houden.
Uit alles heb ik kunnen opmaken dat wij tweetjes dikke
maatjes van elkaar waren. Waar ik was, was Kuno en omgekeerd.
Net zoals onze Airedales van nu, leek het erop dat die
van toen ook heel goed voor zichzelf konden zorgen.
Nieuwsgierig… hoezo! Overal vooraan staan en iedere
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KIPLEKKER ! (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit Belgie)
Door Marc Weyts

Hallo lieve ATVN-ertjes !
Wat gaat de tijd vlug zeg als je elke maand een verhaaltje voor
de Nieuwsbrief schrijft. Je hebt het ene nog maar pas verteld
en daar is het volgende alweer.

ATVN-ertjes, soms gebeurt het echt wel eens dat wij helemaal
niet begrepen worden hoor. Onze baasjes mogen dan nog zo
lief zijn, maar soms hebben wij het wel eens aan het rechte eind
hoor en zij lekker niet !

Weten jullie dat ik in de mooiste maand van het jaar, anderhalf
jaar oud word ? Straf hé !
Ja lieve ATVN-ertjes, al was ik vorig jaar met mei nog maar
een half jaartje oud, toch besefte ik toen al meteen dat dit de
mooiste maand van het jaar zou worden. Er staan dan allemaal
nieuwe blaadjes aan de takken van de bomen, overal vers
groen, alles ruikt zo heerlijk fris, maar waarom al die vogeltjes
zo’n rond huisje bouwen heel hoog in de bomen, waar ze dan
urenlang in stil kunnen zitten, dat begrijp ik wel nog niet zo
goed.
Mijn lieve dokter heeft me ook verteld dat ik dan in mei ook
helemaal volgroeid zal zijn.
Laatst was ik nog bij haar voor een tweede hervaccinatie, dat
viel best mee. Eind februari had ik er ook nog eentje, maar die
voelde helemaal anders aan. Ik trilde over heel mijn Airedalelijfje en moest zelfs braken. Dat was geen mooi gezicht hoor.
De lieve dokter stelde mijn baasje meteen gerust en zei dat de
hervaccinatie nogal zwaar was, omdat er zoveel verschillende
dingen in zitten die me allemaal moeten beschermen om nog
heel lang zonder zorgen en vooral zonder ziek te worden, bij
mijn baasjes te kunnen zijn.
Ik weet het al goed hoor wat er allemaal volgt als ik op die tafel
moet met die koude metalen plaat erop. Soms moet ik op mijn
linkerzij gaan liggen en dat vind ik niet zo prettig. Maar ik ben
er wel gerust in hoor en ik wil jullie één ding toch echt wel
vertellen … die dokter weet wat wij Airedales nodig hebben
hoor, want ik voel mij gewoon kiplekker !
Dat ik mij heel goed voel, konden mijn baasjes onlangs wel bij
mij ontdekken, maar eerst vertel ik jullie nog iets anders.
Laatst hebben we op Goeree kunnen genieten van enkele dagen heel mooi lenteweer. Mijn baasjes zorgen er dan altijd voor
dat onze tuin daar heel netjes bijligt. Ik help hen graag een
handje of liever, een pootje mee. Soms vinden ze dat helemaal
niet leuk, maar ik kan er toch ook niet aan doen dat ik dikwijls
hier en daar nog het spoor ruik van één of ander verdomd wild
konijn ! Zo was er eentje die steeds op dezelfde plaats een put
groef en ik wou nu eenmaal met mijn speurneus toch onderzoeken waarom die indringer dat altijd daar deed. Dus groef ik
daar ook altijd op diezelfde plaats in de tuin om te achterhalen
waarom dat verschrikkelijk akelig konijn daar steeds een put
maakte. Jammer genoeg heb ik mijn speurwerk moeten stopzetten, want om te vermijden dat ik daar nog graaf, hebben
mijn baasjes nu die put vol met poep van mij gevuld en dat
vind ik helemaal niet leuk. Daar hou ik niet van. Mijn baasjes
hebben me dus niet begrepen. Jammer ! Je probeert dan eens
uit te zoeken waarom die vervelende schepsels in onze tuin er
soms een zootje van maken en dan gebeurt er zoiets. Ja lieve

Dat ik mij kiplekker voel, dat bewees ik ook tijdens die mooie
dagen op het strand. Da’s hier echt niet zover af hoor en telkens wanneer mijn baasjes mij meenemen op de achterbank,
hoop ik altijd zo hard dat we naar daar rijden. Ik weet echt wel
wanneer de schoenen aangaan en de jas aangetrokken wordt,
dat er iets op til is. Maar dat dit soms betekent dat we dan vertrekken naar de zee, … dat heb ik nog niet zo goed begrepen.
Maar dat komt wel hoor. Misschien moet ik daar toch nog iets
ouder voor zijn.
Dus op een dag was het gelukkig weer zover en ja hoor, daar
was het strand en daar was de zee !!!!
Wanneer de deur van de auto opengaat, dan ruik ik wel al onmiddellijk waar we zijn hoor, al is er nog geen water te bespeuren ! Ik ben dan aan de lijn haast niet meer te houden en gelukkig duurt het niet lang of ….. zoef …. daar ben ik weg … in
één rechte lijn naar de zee en het water in.
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Beau (vervolg)
Mijn baasjes hebben een strand gevonden waar je gans het jaar
niet aangelijnd vrij kan los lopen en dat is gewoon super ! Ik
vind het dan ook heel plezant om andere hondjes te ontmoeten
en zo heb ik laatst met eentje een ‘spurt’ gemaakt ! Wees gerust, altijd maar rondjes lopen hoor, want mijn baasjes verlies
ik ook echt wel niet uit het oog. Maar aan wat voor een tempo !
Wat hebben wij, Airedales, toch energie en uithoudingsvermogen meegekregen zeg ! In huis kunnen we beslist rustig zijn,
maar ergens buiten waar het heel weids is …. daar maken wij
een snelheid ! ….. ja daar kan geen enkele kampioen- hardloper
tegenop hoor !

kunnen speurneuzen of kunnen hardlopen !
Ik denk dat ik de volgende maal bij de dokter wel wat meer
mijn best zal doen om op mijn linkerzij te gaan liggen, want dat
ik mij zo kiplekker voel, daar zal zij wel iets voor tussen zitten.
Denken jullie ook niet ?
Tot mijn volgend verhaaltje en steeds waargebeurd hoor !
Dooooeeeeeiiiiiiii !!!!!
Beau

Wanneer we dan verder op onze strandwandeling een leuk
terrasje tegenkomen, ben ik eigenlijk wel een beetje blij dat ik
eventjes wat mag gaan liggen hoor of is het meer voor iets anders ? Misschien wel, want ik weet dat één van de baasjes altijd
mij wel iets toesteekt. Da’s echt niet veel hoor, want ik let wel
op mijn gewicht. Ik wil er nu eenmaal slank en mooi uit blijven
zien, maar soms is de verleiding wel wat groot en kijk ik met
mijn lieflijke ogen zo naar mijn baasjes, dat ze er echt niet aan
kunnen weerstaan om iets toe te steken. Wat kunnen wij toch
geniaal zijn hé of neen, ’t zijn gewoon onze charmes die we
naar boven halen en die hebben wij Airedale-teefjes meer dan
genoeg hoor !
Zo lieve ATVN-ertjes, we zijn alweer aan het eind gekomen
van dit verhaaltje. Dit maal dus over hoe kiplekker ik mij momenteel voel. Gelukkig maar hé …. want anders zou ik niet zo

Wiske is al druk in de weer met het schoonmaken
van de BBQ voor 28 juni.
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Reacties van onze leden op de voorjaarswandeling.
Mooi gastvrij Limburg, aardige mensen zoals altijd, gezellig familie hotel aan de Emmaberg, 's middags wandelen naar pitoresk Valkenburg,
hallo vervelend snijdende wind, lekker iner met fijne Airedale vrienden,
de dag afsluiten met een gezellige borrelavond met geweldige verhalen.
Onrustige nacht in 'n prima bed. Goede morgen zere keel, was het de
wind? Lekker ontbijt, hallo paracetamol. Wat 'n ontvangst! Wat 'n opkomst! ! Geweldige wandeling, perfecte organisatie, bedankt ! ! Wat een
geweldige club !! Oh ja, nog steeds die keel.... goede morgen ? 4.45 uur
op de wekker, niet meer alleen die keelpijn, hallo griepvirus. Onder de
wol met de laptop en paracetamol. Kan niet slapen...........geveld denk ik
terug aan een superweekend. Lambert.

Hoi Mario en Sonja,
Wij hebben een heerlijke dag gehad gisteren. Wederom
bedankt voor de geweldige organisatie!
Ook de kinderen zijn weer ontzettend verwend en de
kweepeergelei is trouwens ook heerlijk; complimenten aan
de chef!
Groetjes, Johnny, Susan, Isis, Yara en Ian natuurlijk!

Beste Mario en Sonja,
We hebben het gisteren weer ontzettend naar ons zin gehad. Het was een behoorlijk stukje rijden, maar het mooie Limburgse landschap en de gezelligheid
maakte het meer dan waard.
Wij waren ontzettend dankbaar dat we er weer bij waren, want het had maar een
haartje gescheeld of we waren onze Dribbel kwijt geweest. Hij is weer helemaal
op de been en begint zelfs alweer aardig ongehoorzaam te worden.
Vanwege onze grote vakantie houden we nog even een slag om de arm voor de
barbecue op 28 juni a.s. Maar als het even kan zijn we erbij.
Nogmaals onze dank voor een fijne dag.
Met hartelijke groet,
Henk en Ria Limburg

Het was bere gezellig!!!
Groetjes , Cees.

Hallo Sonja, wat een mooi filmpje en een super gezellige dag.
Wij wisten niet wat ons te wachten stond, maar wat een aardige lieve honden allemaal en niet te vergeten super vriendelijke mensen
en wat was ik moe bij thuis komst
groeten Fayza Jolanda en Theo
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De ziekte van Lyme bij de hond
Bron: www.dierendokters.com

De ziekte van Lyme is een ernstige aandoening voor
mens en dier. Het wordt veroorzaakt na een besmetting
van de Borrelia bacterie na de beet van een teek. We zien
het steeds vaker in Nederland voorkomen. Mits in een
vroeg stadium behandeld is de prognose goed. Tekenpreventie is de belangrijkste maatregel om de ziekte te voorkomen.
In heel Nederland komen
besmette teken voor.
Verder onderzoek is in
volle gang. Het is inmiddels duidelijk dat in ieder geval op
de Hoge Veluwe en rondom Ede de hoogste concentratie
besmette teken voorkomt, maar ook in andere teekrijke
omgevingen (bos, heide, duinen) in Nederland zijn teken
gevonden die de Borrelia bacterie met zich meedragen.

zegt niets over het wel of niet ontwikkelen van Lyme.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De ziekte van Lyme is op zich een vrij lastige diagnose
omdat de symptomen kunnen passen bij een groot aantal
andere (wellicht meer voor de hand liggende) aandoeningen. De verdenking van de diagnose Lyme kan voor een
deel op het verhaal en goed uitvoerig klinisch onderzoek
worden uitgesproken. Bloedonderzoek kan een infectie
aantonen maar het kan zijn dat dit bloedonderzoek herhaald moet worden omdat in het begin de dieren nog
geen positieve uitslag laten zien terwijl ze wel besmet zijn!
Röntgenfoto’s kunnen geadviseerd worden om andere
oorzaken van kreupelheid uit te sluiten.

"Voege verwijdering van de teken op uw huisdieren verkleint de kans op ontwikkeling van de ziekte van Lyme!"

Hoe wordt de bacterie overgedragen?
Het type teek dat de bacterie kan overdragen is de Ixodes teek. De bacterie kan zich in wilde dieren (zoals herten zwijnen en reeën) vermeerderen zonder dat deze dieren ziek worden. Wanneer een teek zich voedt op zo’n
geïnfecteerd dier, wordt de teek besmet. Deze teek kan
dan op zijn beurt weer uw huisdier besmetten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de teek zich minimaal
24 uur moet voeden om voldoende bacteriën over te dragen om ziekte te veroorzaken. Vroege verwijdering van
teken verkleint dus de kans op ontwikkeling van ziekte.
Wordt Lyme bij uw huisdier vastgesteld dan loopt uzelf
geen kans op besmetting via uw huisdier.

Welke symptomen zien we bij een hond (of kat) bij de ziekte
van Lyme?
Het meest voorkomende verschijnsel is gewrichtsontsteking dat zich uit in plotselinge kreupelheid en pijn aan
meerdere gewrichten. Andere verschijnselen zijn:
•koorts
•Verlies van eetlust
•Uitdroging
•Sloomheid
•Gezwollen lymfeklieren
•Aantasting van nieren
•Dood (dit treedt zelden op)

Let op:
- Een rode plek rondom de beet zoals we bij mensen
met Lyme zien, zien we niet bij de hond of kat.
- Het ontwikkelen van een bult op de plaats van de beet

Hoe wordt de ziekte van Lyme behandeld?
De ziekte van Lyme wordt behandeld met antibiotica.
Het middel van eerste keus is Doxycycline. Een huisdier
met Lyme reageer normaal gesproken binnen enkele dagen op de ziekte. Wanneer de ziekte niet snel genoeg
wordt gediagnosticeerd kan de ziekte chronisch worden
en ernstige nierschade veroorzaken.

Wat is de beste preventie?
Dieren in gebieden waar veel teken voorkomen hebben
de grootste kans op infectie (bos / heide / duinen /
Ede / Hoge Veluwe). De risico’s op door teken overgebrachte ziekten zijn in de meer zuidelijke landen een echte must. Goede preventie berust een aantal maatregelen:
Voor goed werkende teekwerende en teekdodende middelen, kunt u het beste contact opnemen met uw dierenarts.
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