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Op zondag 26 juni 2016 organiseert het
ATVN haar tiende Familiedag met BBQ.
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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 Hôfke, en met slecht
weer blijven we gewoon in de zaal waar wij
onze nieuwjaarsreceptie ook gehouden
hebben. En onder het genot van een
drankje start dan ook onze wereldberoemde verloting. Ook dit keer met twee hoofdprijzen.
Omdat wij de catering helemaal aan ‘t Hôfke overlaten, moet u zich wel opgeven en
de BBQ vooruit betalen. 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.

The Airedale Lovers Cook- 22
book
Om te onthouden:
• Zondag 26 juni
2016 Familiedag.
• Zondag 18 september 2016 najaarswandeling.

Het Airedalewinkeltje, vanaf nu bemand
door Chris van Bladel, is natuurlijk ook
aanwezig.

U komt toch ook!
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Het ATVN wenst u een fijne moederdag.

Optische Illusies
Onze vorige Optische Illusie betrof een
kunstproject in het Bois de Boulogne in Parijs (zie hieronder).
Dit keer betreft het een ondeugende afbeelding van een amazone op een oude ansichtkaart uit ongeveer 1900.
Ondeugend? Het hangt er natuurlijk maar
vanaf wat u op de ansichtkaart denkt te zien.
Maar dat is uw eigen interpretatie!

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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Elf dingen die mensen doen waar honden een hekel aan kunnen
hebben
Bron: Mother nature network

Deel 10
Gespannenheid.

U kunt denken dat het belachelijk is wat ik hier beweer, absolute lariekoek. U mag me uitlachen en

Als u gespannen bent, voelt uw hond die spanning
ook als hij niet aan de leiband loopt.
Stel u zich eens voor, u bent in een ruimte met een
zeer gespannen persoon, aan zijn lichaamstaal kunt u
de spanning voelen, zelfs als de persoon zich niet realiseert dat hij die signalen uitzendt. Honden hebben
dezelfde capaciteit.
zelfs met uw ogen gaan rollen, maar de volgende
keer dat uw hond gefrustreerd en gespannen is,
check dan eens - hoe voelde ik me de laatste paar
minuten, of de laatste paar uren, of zelfs de laatste
dagen? Uw hond is gewoon een spiegel van uzelf
geworden. Als u als baas rustig en kalm bent, zal uw
hond dat ook zijn.

Als u gestrest en opgewonden bent, zal uw hond dat
aanvoelen en die gestrestheid en opgewondenheid van
u overnemen. En net als wij, houden honden niet van
dat gevoel.

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 10, nr. 5

Pagina 4

Dagboek van Phaenna (Phaantje)
Door Sonja de Cooker.

Wat ik nu weer meegemaakt heb, dat was toch wel, ’kei,
vet, cool’. We zijn naar de voorjaarswandeling van het
ATVN geweest, wauw, wat was dat geweldig. Toen we
daar aankwamen, stond Saskia mij al op te wachten, wat
was ik blij om haar te zien.

Wat was dat genieten. Toen ik ‘s avond weer moe maar
heel tevreden thuiskwam stond daar een verrassing op
mij te wachten, de kleinkinderen Misha en Renko waren
er. Dat is toch wel zo leuk, ik was mijn vermoeidheid
meteen vergeten en ging lekker met hen spelen.

De volgende dag zijn we weer naar het kanaal gegaan,
dat was toch wel zo ‘kei, vet, cool!’

Na haar stevig begroet te hebben gingen wij naar binnen,
het Gemeenschapshuis in om daar ook iedereen te begroeten. En wat er toen gebeurde, de zaal werd alsmaar voller
en voller, er waren 34 Airedales en nog 4 andere hondjes
waar ik mee kon spelen. Opeens trokken alle baasjes hun
jas aan en gingen we wandelen, dat was in een woord geweldig. Bij een weiland mochten we allemaal los.

Mario en Sonja hielden ons vast en gingen voor ons
staan, zodat wij niets konden zien. Renko en Misha renden hard weg om zich te verstoppen, toen er niets meer
van hen te zien was, lieten Mario en Sonja ons los, zodat
wij konden gaan zoeken. De eerste keer vond ik dat best
wel moeilijk, maar uiteindelijk vond ik hen achter een
dikke boom. Daarna was het een eitje, iedere keer als zij
zich verstopt hadden, ging ik gewoon een voor een de
bomen langs en vond hen iedere keer. Leuk spelletje he!
Renko en Misha zijn weer weg, maar volgende week komen Belle en Guinness hier logeren, dat belooft weer
een groot feest te worden. Maar daar vertel ik jullie de
volgende keer weer over.
Likjes, Phaantje.
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Wandelen in Wijnandsrade.
Door Janny Zwaan.

Hier zoals beloofd een stukje over de wandeling, georganiseerd
door het ATVN in Limburg.

maar mocht met Martin meelopen, super bedankt Martin, en
daar gingen we dan van start.

Voor ons was het superspannend want onze nieuwe huisgenoot
Sjors mocht natuurlijk ook mee, wat het voor Floris ook weer
spannend maakte.

Het weer werkte even niet mee maar kort daarna knapte het
toch op en hebben eigenlijk geen klagen gehad.
Het was weer een prachtige
tocht en na ruim de helft gelopen te hebben was er weer een
verrassing , warme chocolademelk met slagroom en ook nog
een wafel.

Zaterdagmorgen zijn we vertrokken om via Maastricht naar ons
logeeradres, Hotel Berglust in Valkenburg, te rijden om daar
gezellig met meer mensen van het ATVN onder het genot van
koffie en een drankje gezellig bij elkaar te zijn.

Hoe goed kun je het hebben en
ook daarvoor hartelijk dank.
Na nog en stukje gelopen te
hebben weer terug in het gemeenschapshuis waar we onthaald werden met broodjes wat
ook weer superlekker was. En
natuurlijk onder het genot van
een drankje weer de wereldberoemde verloting wat nog
steeds een schot in de roos is. Daarna ging iedereen weer met
een tevreden gevoel naar huis, zo ook wij, maar dat liep even

anders want we kregen nog een heerlijke kom soep voorgeschoteld, waarvoor onze dank.
Lieve mensen, ik hoop dat iedereen heeft genoten en namens
iedereen, het bestuur , organisatie , het winkeltje niet te

We zijn superhartelijk door de gastheer en gastvrouw ontvangen, en deze mensen waren zo vriendelijk om het vlees voor
Floris, die een speciaal dieet heeft, te bewaren in hun koelkast
en ook weer op tijd eruit te halen zodat het goed van temperatuur was
Na een heerlijk diner gingen we met zijn allen nog naar de lobby om daar lekker te ontspannen.
Cees en ik moesten elkaar wel aflossen, want Floris kreeg teveel
prikkels en Sjors kan nog niet goed alleen zijn, maar dat ging
prima.
Na een heerlijk ontbijt ons startklaar maken om naar Wijnandsrade te rijden, wat heerlijk dichtbij was, waar we hartelijk ontvangen werden door Sonja en Mario , lekker koffie met vlaai
voorgeschoteld kregen, met de complimenten voor de verzorging. Eindelijk was het dan zover, Floris zou bij Cees blijven

vergeten, onze dank en tot de volgende keer.
Met een afscheidspoot van Floris en Sjors en de groeten van
Janny en Cees Zwaan.
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HEEL GROOT NIEUWS! (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)
Door: Marc Weyts.

Hallo lieve ATVN-ertjes !

Mijn vorig verhaaltje moest ik plots beëindigen omdat ik dacht
dat mijn baasje me nodig had om hem te helpen met paaseitjes
op te hangen.
Hij was zelfs wat kwaad op me, omdat hij vele malen mij had
moeten roepen om te komen en ik maar niet luisterde. Ja lieve
vriendjes, wanneer ik een verhaaltje aan het schrijven ben, lijkt
het nu eenmaal of ik helemaal van de aardbodem verdwenen
ben. Ik wil immers dat jullie geen enkel detail zouden missen.
Het was niet om paaseitjes op te hangen of te schilderen hoor
… neen neen, dit karweitje is blijkbaar nog iets te hoog gegrepen voor me en dus bleef het gewoon bij het feit dat het alweer
tijd was voor een nieuwe maaltijd vol met lekkere brokjes en
deze maal met tonijn ! Heerlijk !
Ik vertelde jullie vorige maand ook dat het bos werkelijk voor
mij het einde is !
Maar zoals ik vroeger jullie reeds vertelde is er nog iets wat ik
zo fantastisch vind en eigenlijk als ik heel eerlijk ben, moet ik
toegeven dat ik dit nog veel leuker vind !
Kunnen jullie het zich nog herinneren ? …. Goed geraden ! ….
Inderdaad …. De zee !!! Nu de winter voorbij is, was het de
afgelopen maand ook weer tijd om naar ons vakantieplekje te
trekken en eigenlijk heb ik jullie groot nieuws hierbij te vertellen
…
Als ik heel goed nadenk
en erg mijn best doe om
een flink eind terug te
gaan in mijn geheugen
(en geloof me dat is niet
niks voor ons hondjes
hoor !), dan kan ik me
niet herinneren dat ik
jullie reeds verteld heb
dat mijn baasjes de afgelopen maanden ons oud
plekje hebben geruild
voor een nieuw. Ons
nieuw buitenverblijfje
bevindt zich gelukkig
nog steeds in Nederland

maar weten jullie wat er nu voor mij werkelijk het meest plezante aan is … deze maal is het onmiddellijk aan zee, dus direct
aan het strand ! Da’s werkelijk de max hé … vinden jullie ook
niet !
Via een bijzonder mooie weg in volle natuur kom je nu direct
op het strand en het heeft echt niet lang geduurd voor ik die
weg kende hoor. Na één keer deze afgelegd te hebben, wist ik al
meteen bij de tweede maal mijn baasjes in de goeie richting te
laten stappen.
Ik mag hier ook vaak niet
aangelijnd lopen en ik
voel mij in heel deze omgeving gewoon super !
Ik weet nu al zeker dat ik
hier nog veel ga meemaken en jullie nog heel veel
zal kunnen mee laten
genieten van deze heerlijke streek. Er beloven dit
jaar dus nog spannende
verhaaltjes te volgen !
Op ons nieuwe vakantieplekje heb ik natuurlijk
ook weer een heel kleurrijke bal gekregen en
nieuwe speeltjes en een
eigen kamer waar ik heerlijk weg kan dromen in mijn zalige bench.
Jullie zullen wel denken … ‘Hoe wordt die verwend zeg !’. Ik
weet het … momenteel is het misschien een beetje teveel van
het goeie, maar ik laat het niet aan mijn hartje komen hoor …
ik geniet gewoon … het leven van een Airedale is immers al
kort genoeg … heb ik geen gelijk ?
Laatst was het hier op een dag aan zee enorm slecht weer. Het
had zelfs stevig gehageld en alles zag wit ! We zijn dan uiteraard
niet buiten geweest en hebben binnen een heel lekkere appeltaart aangesneden. Ik weet dat ik dan al mijn kunstjes moet
waar maken en doe eigenlijk al alles na elkaar voor
dat mijn baasje het me
gevraagd heeft. Wie zou
er nu geen hapje lusten
van zo’n heerlijke taart !
Ik wel hoor en natuurlijk
werd mijn luisteren beloond ! Mmm … lekker !
Zo lieve ATVN-ertjes,
deze maal had ik dus wel
heel groot nieuws te vertellen en zoals beloofd
laat ik jullie beslist in mijn
volgende verhaaltjes meegenieten van al datgene
wat ik hier meemaak, op
mijn meest favoriete plekje in mijn eigen geboorteland … de
Nederlandse Kust !
Vele groetjes van aan zee !!!
Beau uit België ☺
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Xylitolvergiftiging bij honden
Bron: dierenkliniek ‘t Hoogveld.

Naar aanleiding van een tragisch geval waarmee onze
collega dierenartsen geconfronteerd werden willen wij u
graag waarschuwen voor het volgende:

(hypoglycemie) die levensbedreigend kan zijn. Dit proces
leidt naast een verlaagde bloedsuiker ook tot leverfalen.

Steeds vaker zien we in de supermarkt producten verschijnen die onder de vermelding “light” of “suikervrij”
worden verkocht. Er ontstaat steeds meer een hype
rondom deze suikervrije producten. Er is Coca Cola Zero, suikervrije kauwgoms nu ook Peijnenburg Zero. Deze laatste heeft een hoop stof doen opwaaien nadat een
hond is overleden na het eten van deze peperkoek.

De minimale dosis xylitol die een verlaagde suikerspiegel
kan veroorzaken bij een hond ligt rond de 100 mg per kg
lichaamsgewicht. Hoe hoger de dosering des te meer risico er bestaat op het ontwikkelen van symptomen en leverfalen. Bij doseringen van 250-500 mg/kg ontstaat er
vaak een acute leverontsteking met leverfalen tot gevolg.
Er zijn gevallen gerapporteerd waarbij het eten van 9 suikervrije kauwgompjes fataal waren voor een hond van
rond de 25 kg.

Hoeveel Xylitol is giftig voor mijn hond?

Verschijnselen kunnen zich ontwikkelen binnen 30 minuten na opname, echter in sommige gevallen kan het langer duren (12-18 uur) omdat er bepaalde producten in
bijvoorbeeld de kauwgom zitten die de opname van de
xylitol wat vertragen.
Symptomen
Kunnen ontstaan vanaf een half uur na inname.
• Braken
Producten zoals bovenstaand beschreven, bevatten namelijk in plaats van suiker het suiker vervangende stofje
Xylitol. Xylitol is een suiker-alcohol die wordt gebruikt
als suikervervanger in veel producten. Het is een natuurlijke zoetstof die voorkomt in vezels van bepaalde soorten groenten en fruit. De zoetkracht van xylitol is ongeveer gelijk aan die van suiker, maar het levert 40% minder calorieën. Xylitol wordt bij consumptie nauwelijks
omgezet in zuur en is dus veel minder schadelijk voor
het gebit dan suiker of andere zoetstoffen. Vanzelfsprekend dat Xylitol dus een populaire stof is om te verwerken in producten.

• Zwakte / slapheid

Waarom is Xylitol voor een mens niet gevaarlijk maar wel voor een
hond?

Indien de hond symptomen vertoont doen we het volgende:

Voor honden is xylitol echter heel gevaarlijk. Het heeft
bij honden een andere werking dan bij ons mensen. Bij
zowel de mens als de hond wordt het bloedsuikergehalte
in ons bloed gecontroleerd door de afgifte van insuline
door de alvleesklier. Bij de mens stimuleert xylitol de
afgifte van insuline door de alvleesklier niet. Echter bij
andere diersoorten, zoals met name de hond, wordt xylitol extreem snel opgenomen in de bloedsomloop, waar
het zorgt voor een extreme stimulatie van de alvleesklier
om insuline af te geven. Deze plotselinge verhoogde afgifte van insuline in het bloed zorgt voor een acute en
grote verlaging van het bloedsuikergehalte

• we leggen de hond aan een infuus

• Toevallen
• Leverfalen (treden vaak pas na 1-2 dagen op)
• Coma
• Sterfte
Behandeling
Indien u de inname van xylitol direct opmerkt, heeft het
zin direct uw dierenarts te bellen om de hond te laten
braken. Dit voorkomt hopelijk nog de opname van het
xylitol via de maag in de bloedbaan.

• we dienen met behulp van kleine maaltijden, of via
infuus, gedoseerd glucose of suiker toe naar behoefte om
de bloedglucosespiegel weer omhoog te krijgen.
• we controleren regelmatig de bloedwaardes van uw
hond (glucose, zouten, lever en nierwaardes etc.) om mogelijke gevolgen van de vergiftiging zo vroeg mogelijk te
kunnen vaststellen en zonodig te kunnen behandelen.
LET OP: Bovenstaand verhaal geldt ook voor katten,
alleen zullen katten over het algemeen minder snel dergelijke producten opeten.
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Schuif aan bij Babs en Borre
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Ha lieve Babs,
Wat er nu toch allemaal met mij aan de hand is… Van de ene
op de andere dag ben ik zo maar ziek geworden. Niet gewoon
een beetje balen of gewoon nergens zin in hebben, maar echt
ziek. Ik liep erbij alsof ik met de baas de 4 daagse heb gewandeld. Ik kan je verklappen dat dit niet zo is.
Pijn in mijn poten, en heel erg moe. Ik was niet vooruit te branden. Het vrouwtje, dat begrijp je... super-ongerust.
Ik snap dat wel. Ik ben nooit zo. Lieve woordjes en verleidelijke

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.

hapjes… overeind komen… vergeet het maar. "Kom alles maar
brengen, dan blijf ik hier lekker liggen.” Wel sukkel ik met veel
moeite naar mijn heerlijke bak met voer en voor een lekkere
plens water. Je moet af en toe ook eens een flinke plas doen en
een keutel draaien. Gelukkig kan ik mijn plas heel lang ophouden, zodat ik daarvoor ook niet al te vaak met mijn slome lijf
omhoog hoef te komen.
Heb jij ook weleens zoiets meegemaakt Babs? Ik hoop het niet
voor je. Dit past toch niet bij ons, pittige Airedales als wij zijn.
Het vrouwtje heeft mij meegenomen naar de dierenarts. Samen
met een student, die het vak moet leren, heeft hij mij uit de auto
getild. Ik was te lamlendig om uit de auto te komen en voor het
vrouwtje ben ik te groot en te zwaar.
Binnen bij de dierenarts ben
ik helemaal nagekeken. Hij
heeft mijn temperatuur opgenomen. Je raadt het natuurlijk al… koorts. De dokter heeft naar mijn ogen gekeken. Mijn lippen, daar
heeft hij zachtjes in geknepen. Mijn poten heeft hij alle
kanten op bewogen. Mijn
buik heeft hij ingedrukt en mijn rug ook. Nergens deed het pijn.
Als dat echt zo is, ga ik wel piepen. Je moet je ook niet flinker
voordoen dan je bent, vind je ook niet?
Ik krijg tegen de pijn een injectie. “Een paardenmiddel.” Even
ben ik bang dat de dierenarts zich vergist en niet goed heeft gezien dat ik een Airedale ben en geen
paard. Aan het vrouwtje merk ik niet dat
zij het heel erg raar vindt wat de dierenarts zegt. Het zal dus wel goed zijn.
De dokter wil wel wat bloed van mij hebben om te kijken of iets
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(vervolg)

in mijn lijf, wat je dus aan de buitenkant niet kunt zien, niet helemaal in orde is.
Samen met het vrouwtje heb ik in de wachtruimte gezeten tot het onderzoek van mijn bloed
klaar was. Ik vind het zo knap dat de dierenarts in dat bloed kan zien wat ik mankeer.
Na een poosje wachten, is de dokter bij ons komen zitten om te vertellen wat hij in mijn bloed
heeft kunnen zien. Gelukkig is het niet zo erg als waar het vrouwtje diep in haar hart heel bang
voor was. Zij, en het baasje ook, kunnen mij niet missen. Alles met mij is eigenlijk goed. “Alles
werkt prima. Borre heeft wel een ontsteking in zijn lijf.” Vertel mij wat Babs. Ik ben natuurlijk
niet voor niets zo honds- beroerd. Wat een prima woord trouwens!! Wie dat heeft uitgevonden
verdient een kluif!
Nadat de dokter heeft bedacht welke medicijnen het beste
voor mij zijn, gaan het vrouwtje en ik weer terug naar huis.
Nu moet ik ieder uur een klein beetje beter worden. Daaraan
kunnen het vrouwtje en het baasje zien dat de medicijnen
werken.
O, ik hoor de sluiting van mijn riem. Dat betekent dat de
baas met mij een stukje gaat wandelen.
Kijk, dat vind ik al weer leuk. Ik moet wel af en toe in beweging blijven, anders word ik superstijf.
Heel veel likjes van Borre.
Lieve zieke Borre,
Arme stumper, wat zal jij je beroerd voelen met zo’n ontsteking in je lijf, ik voel helemaal
met je mee. Naar de dierenarts gaan is ook al geen pretje, zeker niet als hij overal voelt en
duwt. Is het jou ook al eens opgevallen dat wij altijd een prik krijgen als wij naar de dierenarts gaan? Volgens mij doen die lui een wedstrijdje: ’wie kan de meeste prikken geven.’
En mijn dierenarts is vast van plan om die wedstrijd te winnen. Ik moet je iets vertellen, het
is heel gênant, maar ik weet zeker dat jij het niet verder vertelt. Ik ben namelijk ook naar
de dierenarts geweest, voor een heel delicaat probleem. Het loopt mij (om maar even een
mensenuitdrukking te gebruiken) dun door de broek. Als ik maar even
moet hoesten, of dat ik denk dat ik een windje moet laten, komt er vanachter van alles uit wat niet hoort, zelfs als ik in de woonkamer ben. Dan zegt
mijn vrouwtje wel: ’kom maar Babs, ik ruim het wel op, jij kunt daar ook
niets aan doen.’ Maar Borre, je schaamt je als volwassen Airedale toch
dood, als je zoiets overkomt. Dat is de reden dat ik ook naar de dierenarts
ben geweest. En Borre, fanatiek dat die man is, hij stond bij wijzen van spreken al met die spuit in zijn hand voordat hij goed en wel wist wat mij mankeerde, alhoewel mankeren niet echt het goede woord is geloof ik, ik heb
duidelijk een overvloed van iets. Dus voor dat ik het in de gaten had, zat er
alweer zo’n venijnige prik in mijn bovenbeen. Maar… er zit ook een voordeel
aan, ik krijg de rest van de week macaroni met gekookte kipfilet, dat maakt
een hoop goed. Word maar snel weer beter!
Likjes, Babs
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(Vervolg)

Ha lieve Babs,
Wat je me nu vertelt zal ik alleen voor mezelf houden. Ik kan me voorstellen dat jij je afschuwelijk voelt als je achterkant dingen gaat doen waarover je zelf even niet meer de baas bent. Je
hebt wel een heel lief vrouwtje. Zij ruimt zonder te mopperen de troep op die jij zomaar de kamer in hebt geblazen. Je zou je dan nog schuldig kunnen voelen ook, terwijl je er niets aan kunt
doen. Jij bent dus ook bij de dierenarts geweest. Ik vind die van mij wel heel erg aardig hoor
ook al worden er altijd prikjes gegeven.
Heeft die prik bij jou wel geholpen? Ik hoop zo dat je weer gewoon een
windje kunt laten zonder dat je meteen gaat “mesten.” Windjes moet
je gewoon kwijt kunnen zonder daarbij na te hoeven denken.
Gewoon hupsakee weg er mee!
Met mij gaat het iedere dag een beetje beter. Volgens het baasje en het
vrouwtje kan ik weer gewoon lopen zonder te hinkelepinken. Wel zit
de vaart er nog niet echt in. Ik heb pillen gekregen tegen die infectie.
Het is een kuur die ik moet afmaken. Wat mij betreft zou ik daar
vandaag al mee willen stoppen. Ik word me daar een partij suf van…
dat wil je niet weten. Niet suf in mijn hoofd, maar in mijn lijf. Je zou
bijna denken dat ik dronken ben. Dat ben ik niet. Dat weet ik zeker.
Ik drink alleen maar water. Daar kun je toch niet dronken van worden Babs?
"Nog een paar dagen Borre, dan zijn de pillen op.” Het
vrouwtje probeert er de moed in te houden. Niet alleen voor
mij, maar ook voor haar zelf. Ik zie er naar uit dat ik dan
weer stevig op mijn poten sta. Dit is niets voor een stoere
Airedale zoals ik. Ik slaap nu heel veel. Dat bevalt me eerlijk gezegd ook wel goed. Voor de verandering ben ik even
op de bank geklommen om te proberen of ik daar ook lekker
kan slapen.
Voor het vrouwtje was het duidelijk. Als ik op de bank kan
klimmen met mijn gammele poten, dan gaat het met mij de
goede kant op.
Ik ben ook even naar buiten geweest om een keuteltje te maken en het loopje door de tuin viel niet tegen. Nu lig ik weer
op het kleed om een flinke tuk te maken. Die bank… dat lukt
nu even niet. Het vrouwtje zit in de kamer. Zij wordt niet
boos op mij hoor als ik op die bank lig, maar ik weet dat zij,
eerlijk gezegd, liever niet heeft dat ik daar ga liggen. Als ze de kamer uit gaat… dan is die
bank vast weer voor mij!

Heel veel likjes, Borre.
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Kiekjes uit de oude doos.

Theodor Heuss was een liberale Duitse politicus die als eerste president van de Bondsrepubliek Duitsland na de Tweede Wereldoorlog zijn
land diende van 1949 tot 1959.

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
Puck.
Lieve Babs,

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.

Vandaag wil ik mijn probleem met je bespreken.
Als de baas of het vrouwtje mijn bak met voer voor mij klaarzet, krijg ik daar ook
altijd een bak vers water bij. Soms vind ik het heerlijk om na het leegeten van mijn
voerbak meteen aan het verse water te beginnen.
Eerst moet ik je even vertellen dat ik in mijn tuin een grote vijver heb.
Die staat tot aan de rand vol met water. Vijverwater.
Het gebeurt nog wel eens dat ik in plaats van het water uit de kraan, wat in mijn waterbak zit, toch liever een flinke slok van dat vijverwater naar binnen werk.
Als het baasje dat ziet, tikt hij meteen hard op het raam. Ik kijk dan wel even naar het
raam waarop de baas staat te tikken, maar ga dan weer snel door met het drinken van
dat superlekkere vijverwater.
Omdat ik niet stop met drinken, komt de baas naar buiten en zegt meteen: “Puck ga
weg bij die vijver. Er staat hier een bak met schoon kraanwater!”
Ik weet dat zelf ook! Ik ben daar net vandaan gelopen om juist die vijver een stukje
leger te drinken.
De baas moet maar eens slokje van dat water proeven, dan begrijpt hij misschien
waarom ik dat zo lekker vind. Ik heb nog nooit gezien dat hij dat heeft geprobeerd.
Hoe kan hij mij dan wegsturen van die vijver?
Ik zou graag van je willen horen wat jij hiervan vindt.
Heel veel likjes, Puck.
Lieve Puck
Die baasjes toch van ons, daar zou je echt wanhopig van
worden. Leren die nu nooit eens iets bij? Waarom zou je in
vredesnaam water uit een bak drinken als je een hele volle vijver in de tuin hebt met daarin heerlijk smakend water , trouwens, waar bemoeien ze zich eigenlijk mee, jij
maakt zelf wel uit waar je water uit wilt drinken. Als je
baasjes ‘s avonds TV kijken, en dan voor zichzelf zo’n klein
glaasje inschenken met zo’n vies sterk ruikend drankje,
zeg jij toch ook niet:” foei baasje, dat mag niet, je moet
water uit de kraan drinken.” Ze zien je al aankomen. Nee
Puck, je moet natuurlijk gewoon
doorgaan met het drinken uit
de vijver, alleen moet je het wel
iets slimmer aanpakken, eerst
kijken af het baasje niet kijkt,
en dan toeslaan, ‘proost’.

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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Hond speelt met zwaartekracht bij drinken
Bron: NU.nl

AMSTERDAM - De techniek die honden gebruiken om
water te drinken uit een bakje is onverwacht complex.
Dat blijkt uit een Amerikaanse studie.
Honden drinken wilder en onbeheerster dan katten, maar
de techniek die ze hanteren om de vloeistof op te slurpen, is ongeveer vergelijkbaar.

Dat meldt BBC News naar aanleiding van een onderzoek
aan de Universiteit van Harvard. Wetenschappers van die
instelling toonden al eerder aan dat katten op ongeveer
dezelfde manier met zwaartekracht spelen tijdens het
drinken.

Lang werd gedacht dat honden een fundamenteel andere
drinktechniek gebruikten dan katten. De dieren lijken
namelijk simpelweg water naar binnen te scheppen met
hun tong.
Als de viervoeters water drinken, krijgen ze het meeste
binnen doordat ze hun tong in de vloeistof duwen en
weer omhoog trekken. Op die manier ontstaat er een
kolom van water die omhoog komt. Vlak voordat de
zwaartekracht de substantie terug trekt, sluiten honden
hun bek om een slok te nemen.
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Wandelen in Wijnandsrade
Veertien dagen van tevoren kijken we al op ‘Weeronline’ wat
de verwachting voor zondag de 24ste zal zijn, weercijfer 7 en
droog. Ondanks het feit dat er in veertien dagen veel kan gebeuren op weergebied, zijn we toch gerustgesteld. Maar hoe
dichter we bij de 24ste komen, hoe slechter de voorspelling.
De dag voor de wandeling zijn 23 ATVNers al naar Limburg
getogen en hebben daar een hotel geboekt. In hotel Bergrust
zijn 17 ATVNers neergestreken, uit de eerste hand heb ik ver-

nomen dat ze een zeer genoeglijke avond hebben gehad.

Als wij zondagmorgen in de auto stappen is het koud maar
droog. Als we in Wijnandsrade aankomen is Heinz al bakken
water voor de honden aan het klaarzetten. Nadat we de gastvrouwen en gastheren begroet hebben, ruimen we snel de auto
leeg. Al snel wordt het gezellig druk.
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Zodra de koffie met vlaai op is gaan we wandelen.
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Halverwege de wandeling staat ons een wel heel aangename
verrassing te wachten, Mia en Ger staan daar met zoon en
schoondochter op ons te wachten met warme chocolademelk
met slagroom en heerlijke Luikse wafels.

Bij een weiland mogen de honden los, er wordt heerlijk geravot.

Als we allemaal verzadigd zijn gaat de wandeling weer verder
door holle paden over een bruggetje het bos in. Het weer
houdt zich goed, we hebben even een lichte hagelbui gehad,
maar die was zo snel over dat we er nauwelijks nat van zijn
geworden
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Bij binnenkomst in het gemeenschapshuis, stonden er heerlijke
broodjes op ons te wachten.
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Terwijl iedereen aan het smullen was gingen Marga en Saskia
met de lootjes rond.
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Wat heeft u weer veel lootjes gekocht, heel hartelijk dank daarvoor. Van de opbrengst kunnen we op de Familiedag weer
leuke dingen doen. We drinken samen gezellig nog een lekker
glaasje, maar onvermijdelijk komt het tijdstip van afscheid nemen.
Onze dank gaat uit naar onze gastvrouwen Truus, Tonny en
Mia en naar onze gastheren Piet, Heinz en Ger, wat hebben
jullie veel werk verzet, jullie hebben er voor het ATVN weer
een onvergetelijke dag van gemaakt.
Mario en ik vonden het super om u allen weer te zien, en hopen u op zondag 26 juni in Handel weer te mogen begroeten
op onze Familiedag. Tot dan.
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Gehoorzame honden leven langer
Bron: Nu.nl

Gehoorzame honden leven langer. Honden van rassen
die van nature ongehoorzamer zijn, sterven eerder dan
honden die wel gemakkelijk af te richten zijn.

Uit dit onderzoek bleek dat gehoorzame honden zoals
Duitse Herders en Poedels over het algemeen langer
leven dan rassen die moeilijk zijn op te voeden, zoals
Dwergkezen en Beagles. Bij het onderzoek werd rekening gehouden met het feit dat grote honden gemiddeld
genomen sowieso korter leven dan kleine exemplaren.
Uit de analyse van de wetenschappers blijkt ook dat gehoorzame honden over het algemeen minder calorieën
verbruiken dan honden met een sterke territoriumdrift.
Dit zou hun langere levensduur mogelijk kunnen verklaren. Volgens hoofdonderzoeker Vincent Careau is het
verband tussen de persoonlijkheid van honden en hun
levensduur en calorieverbruik waarschijnlijk genetisch
bepaald.
De onderzoeker vermoedt dat mensen de verschillende
hondenrassen in de loop van de geschiedenis vooral
hebben gefokt op basis van persoonskenmerken. De
genen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde karaktereigenschappen, hebben mogelijk echter ook invloed op de
levensduur en het calorieverbruik van de dieren, zo verklaart de wetenschapper Careau

Dit blijkt uit een onderzoek van Canadese wetenschappers. De wetenschappers van de Universiteit van Sherbrooke vergeleken persoonlijkheidskenmerken van diverse hondenrassen uit eerdere wetenschappelijke studies met gegevens over levensduur van diezelfde rassen.
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ATVN Nieuwsbrief
De ATVN Nieuwsbrief verschijnt twaalfmaal
per jaar. De verantwoordelijkheid voor de artikelen ligt volledig bij de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor om, in overleg met de
schrijver, artikelen in te korten of aan te passen.
De inhoud van de artikelen hoeft nadrukkelijk
niet de mening weer te geven van de redactie.
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