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Fijne Vaderdag!

Optische Illusies
In de vorige Nieuwsbrief
hebben we u een mooie
doos met kleurstiften laten
zien.
Alhoewel, ..... ze lagen toch
allemaal echt wel in het platte vlak!
Op nevenstaande foto heeft
Håkan Dahlström een huis
gefotografeerd op een steile
heuvel in San Francisco.
Het moet toch wel lastig
wonen zijn in zo’n huis. Stelt
u zich eens voor dat u een
lekker bordje soep wil leeglepelen.

Crazy Hill in San Francisco (2009)

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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Op zondag 28 juni 2015 organiseert het ATVN haar negende
Familiedag met BBQ( vervolg )

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. Na negen jaar
dezelfde prijs gevraagd te hebben voor de BBQ, komen
we er, door stijgende prijzen in de horeca, niet onderuit
om aan u een hogere bijdrage te vragen. Desondanks
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

Omdat wij de catering helemaal aan ‘t Hôfke overlaten, moet u zich wel opgeven en de BBQ vooruit
betalen. U kunt zich opgeven voor de Familiedag tot 21
juni, 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!

we gewoon in de zaal waar wij onze nieuwjaarsreceptie
ook gehouden hebben. Na de BBQ start onder het genot
van een drankje onze wereldberoemde verloting, en omdat wij dit jaar 5 bestaan als erkende rasvereniging ook dit
keer twee hoofdprijzen.
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Cacher
Door Engel Geukens.

Die nieuwe hondenvereniging valt toch wel mee, want
naast die paar nieuwe dingen, ken ik alle andere oefeningen als de beste. Het baasje zei tegen mij, dat hij eigenlijk
wel met de cursussen wilde stoppen, maar dat vind ik niet
zo’n goed idee. We hebben toch elke week een bijzonder
uitje en waar moet ik dan behendigheid gaan doen? Dus
ik heb het baasje overgehaald om toch maar gewoon mee
te doen.
Ik heb nog geen
actiefoto van het
fietsen van mij en
het baasje, maar
het gaat al hartstikke goed. Het baasje
heeft en of ander
vreemd ding aan de
fiets gemonteerd,
waardoor ik er netjes naast moet blijven lopen. Soms
heb ik echter wel
het idee om onderweg nog een stokje
of iets anders te pakken. Het lijkt erop dat het baasje dat
niet prettig vindt, maar ja ik zie ook zoveel leuke dingen
nog onderweg.
Het voordeel van dat fietsen vind ik wel dat ik lekker lang
kan uitrennen. Maar ik ben ik niet echt moe na afloop en
daar hoopte het baasje eigenlijk wel op. Dan moet hij nog
langer met mij gaan fietsen, dan lukt dat misschien.
Hebben jullie ook trek in bloemen? Nou ik wel. Paardenbloemen vind ik heerlijk op het menu. Ook die witte
pluisjes vind ik wel lekker. Het baasje probeert me dat af
te leren, maar dat lukt nog niet erg. Op het veldje bij de
hondenschool staan er ook een heleboel. Het baasje
wordt dan wel eens een beetje boos op mij, omdat ik dan
niet oplet, maar meer oog heb voor die paardenbloemen.
Nu het weer wat vaker mooi weer is, mag ik regelmatig
bij ons op het grasveld buiten. Dat vind ik geweldig want
meestal krijg ik dan zo’n groot kauwbot. Dan kan ik rustig een hele tijd als het even kan in de schaduw liggen.
Ja, je ziet het al als iemand mij dan probeert te benaderen.
Het maakt niet uit wie, het vrouwtje of het baasje dan
ben ik er als een haas vandoor naar een ander plekje waar
ik rustig verder kan kauwen.

Zie je mij springen? Zo sierlijk. Dat kan het baasje lekker
niet.
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Voorjaarswandeling in Wijnandsrade. Nog even nagenieten.
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Honden eten gras om hun systeem te zuiveren
Bron: Mercola.com

Zoals de meeste van u wel weten, eten honden bij gelegenheid gras om over te kunnen geven.

braken (zoals ook mensen doen als ze ziek zijn). Dat
houdt in een paar keer per jaar. Meestal is er niets aan de
hand, en hoe verrassend dit ook mag klinken, uw hond
weet in dat geval precies wat hij moet doen om van de
misselijkheid af te komen.

Wat te doen als uw hond vaak gras eet.
Zoals hierboven aangegeven, eten veel honden gras om
te kunnen overgeven, maar als een hond zeer regelmatig
gras eet kan dat duiden op spijsverteringsproblemen.
In dit geval is het absoluut noodzakelijk om na te gaan of
de hond wel de juiste voeding krijgt.
Ook als de hond een goede kwaliteit voer krijgt, en dat al
jaren graag en zonder problemen eet, kan het voorkomen

Maar als uw hond grote hoeveelheden gras eet, kan het
zijn dat uw hond een van de onderstaande problemen
heeft.
• gastro-intestinale klachten
• Misselijkheid
• Gas of een opgeblazen gevoel
• Iets verkeerds gegeten
• een virus of bacterie
Als een hond een van de bovenstaande klachten heeft,
zal hij of zij gaan jammeren en piepen en naar buiten
willen om gras te kunnen eten. Ze eten dan gewoon al
het gras dat ze tegen komen en zijn niet selectief.
Nadat de hond een grote hoeveelheid gras gegeten heeft,
zal hij veelvuldig zijn lippen likken omdat hij misselijk is,
en zal hij gaan braken.
Het is volkomen normaal voor een hond om af en toe te

dat er toch problemen ontstaan.. Als uw hond begint te
braken en zeer regelmatig gras eet, is dat zijn manier om
u te vertellen dat hij zich niet goed voelt.
Het is dan aan te raden om eens over te gaan op ander
voer, met een andere samenstelling van eiwitbronnen en
een andere smaak. Ook kan het goed zijn om op rauw
hondenvoer over te gaan.
U kunt, als u het niet zelf wilt uitzoeken, de hulp van uw
dierenarts inschakelen om een goed dieet voor uw hond
te vinden. Mocht uw hond al jaren hetzelfde voer krijgen,
dan is het belangrijk om heel geleidelijk op een ander
voer over te gaan.
Ook kunt u eventueel overwegen om probiotica toe te
voegen aan het voer van uw hond. Probiotica helpen het
versterken van de goede bacteriën in de darmen van uw
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( wolven, coyotes , dingo's , enz. ) het eten van gras volkomen normaal is.
U hoeft dus niet in paniek te raken als uw hond gras eet,
u hoeft ook niets te ondernemen om dat te voorkomen,
tenzij u het gras behandeld heeft met pesticiden, herbiciden of andere chemische producten.

Gras heeft voedingsstoffen die uw hond nodig kan hebben
De grassen waar uw hond naar op zoek is bevatten waarschijnlijk altijd wel een beetje voedingswaarde. We weten
dat het gras een rijke bron is van vezels, we weten bijvoorbeeld dat gras fytonutriënten met een hoog kaliumen chlorofylgehalte bevat. Grassen zijn ook een vrij goede bron van spijsverteringsenzymen.

Gewoon gras eten omdat ze dat willen
In tegenstelling tot het bovenstaande zijn er ook honden
die het lekker vinden om gras te eten. Als u goed oplet
zult u zien dat uw hond heel selectief zijn gras uitzoekt en
er lekker rustig op gaat knabbelen.

Gras eten is voor honden heel normaal

Het is dus geen enkel probleem als uw hond selectief gras
eet als aanvulling op zijn dieet.
Sommige honden kunnen ook gras eten omdat ze honger
hebben, of zich gewoon vervelen, maar de overgrote
meerderheid zal gewoon die grassen uitzoeken die goed
zijn voor zijn gezondheid.

Honden weten precies wat ze nodig hebben. Door onderzoek is vast komen te staan dat bij alle hondachtigen

Mmm, lekker, volgens mij is
dit citroengras!
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Schuif aan bij Babs en Borre
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Dit moet ik je eerst vertellen Babs.
Niet zo lang geleden was ik met de baas en het vrouwtje op visite bij een andere hond.
De hond van die baas en dat vrouwtje zag er heel anders uit
dan wij, Airedale Terriërs. Dit was een voor mij niet zo grote
hond met op haar rug zwarte haren, net zoals wij hebben en op
haar buik en poten de kleur, die wij daar ook hebben zitten. Alleen haar vacht was helemaal glad en zacht. Een groot verschil
met die van ons. Deze hond was een Rottweiler, echt een lieve
lobbes.

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.

Het was een leuke hond om mee te spelen. En nu komt het Babs.
In de tuin van deze hond lagen heel veel tennisballen, niet een
stuk of drie, vier, maar veeeel meer. Ik begreep dat niet zo
goed. Een paar van die ballen, nou ja oké. Maar zoveel!
Zelf ben ik niet zo van de
tennisballen, maar toen ik
zag wat haar baasje haar
allemaal liet doen met die
ballen, viel mijn bek open.
Zij is er één om bij ons aan
tafel aan te schuiven Babs,
en te vertellen over haar
kunstjes met die tennisballen.
Ik heb haar maar vast uitgenodigd, zodat zij ons kan laten delen in haar balspelletjes.
Lijkt me een uitstekend idee Borre.
Ik denk dat zij over een kwartiertje met haar baas hier kan
zijn Babs. Wij hebben dan genoeg tijd om vast aan tafel te gaan
zitten en haar te kunnen ontvangen.
Prima, Borre. Goed dat je haar hebt uitgenodigd. Ik ben heel
benieuwd wat wij van haar kunnen leren.
Ik hoor een auto Babs, zou dat de baas met Indra zijn? Indra.
Zo heet ze.
Ja, Borre het zijn ze. Kijk de deur gaat open ik zie een baasje
met een hond, die er uit ziet zoals jij net uitgelegd hebt.
Babs, dit is Indra met haar baasje. Indra, dit is Babs, mijn Airedalemaatje. Schuif maar aan Indra. We zijn zo benieuwd naar
jouw verhalen over het spelen met tennisballen.

-Ha, Borre. Jou ken ik al. Ik begrijp nu helemaal dat jij
Babs moet zijn.
-Borre heeft mij al veel over jou verteld.
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(vervolg)

Fijn dat je er bent Indra. Ik denk dat wij en onze Airedalevriendjes en-vriendinnetjes net zoals
wij tweeën, graag willen horen wat jij allemaal met tennisballen kunt doen.
-Dat kan ik me goed voorstellen, Babs. Het is zo leuk om samen met je baasje met een tennisbal te -spelen.
Ik heb niet zoveel met tennisballen. Als de baas een tennisbal naar mij toegooit, wil de baas dat
hij die terug krijgt. Nou, mooi niet. Die heb ik net gekregen! Die geef ik dan niet zo maar weer
af. Die houd ik gewoon zelf.
-Dat is het hem nu net, Borre. Dat teruggeven is het begin van
het balspel.
Ik heb dat gezien, Indra, toen ik bij jou op visite was. Ik vond wat
jij allemaal met die bal deed zo knap, dat wij allemaal maar eens
moeten horen hoe jij dat doet.
-Dan zal ik dat eens gaan vertellen Babs en Borre.
-Je begint met een tennisbal uit te zoeken, die een beetje prettig
in je bek ligt.
-Hij moet goed aanvoelen, dat maakt het spelen met de bal
dubbel zo leuk.
-Als de baas niet uit zichzelf met jou aan het balspel begint, ga
je natuurlijk je baasje uitdagen en leg je jouw favoriete bal
voor zijn voeten. Reageert de baas daar niet op, dan pak je die bal in je bek en legt hem op
de schoot van het baasje. De baas merkt dat meteen. Zoiets weten jullie natuurlijk ook.
Ja, Indra, Mijn baasje heeft dat direct in de gaten.
-Precies Babs, zo is het maar net.
-De eenvoudigste manier van spelen met de bal is: de
baas gooit de bal weg en jij rent als een haas -achter
die bal aan om hem te halen en terug te brengen bij
de baas.
Dat jij dat doet, Indra! Bij mij houdt het balspel dan op.
Bij jou ook Babs?
Nee, niet echt Borre. Ik houd wel van een spelletje met de
bal samen met de baas. Maar ik wil graag weten wat Indra nog meer met die bal doet.
-Dat begrijp ik Babs. Ik zal jullie vertellen wat nog leuker is. Weten jullie wat een tennisracket is?
Ja, Indra zo’ ding heb ik wel eens gezien. En jij Borre? Ik? Wij hebben een oude melkbus vol met
van die dingen. Mijn baas pakt er ook wel eens eentje, maar ik word daar niet koud of warm
van.
-Let op allebei. Nu komt het leuke. De baas slaat met het racket de tennisbal met een enorme klap knetterhard op de grond. De bal gaat daardoor heel hoog de lucht in. Ik kijk heel
precies naar die bal en houdt hem zo steeds goed in de gaten. De bal komt weer naar beneden en… ik vang hem op in mijn bek!
Echt waar? Hoe doe je dat?
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(Vervolg)

- Wat ik al zei Borre, door heel goed naar die bal te blijven kijken. Ik weet zeker dat het
jullie ook zal lukken.
Pfff, knap hoor! Ik ga dat ook eens proberen. Gewoon goed blijven kijken en dan moet het lukken?
Ik weet het niet hoor. Jij Borre?
-Natuurlijk lukt jullie dat ook Babs, maar je moet wel een beetje oefenen. Ik weet zeker
dat jullie dit kunnen en dat jij dat ook leuk gaat vinden Borre.
Mmmm, ik weet het nog niet hoor.
-Vooruit Borre niet zo somber.
-Ik heb voor jullie nog een superleuke truc met de bal.
-Jullie willen die vast wel horen.
Ik ben zo nieuwsgierig ernaar, jij ook Borre?
Ja, ik eigenlijk ook wel. Als het super is, moet het wel goed zijn, denk je ook niet Babs?
Precies, Borre! Laat maar horen Indra.
-Deze keer gooit de baas de bal op het dak.
Op het dak! Is dat niet heel erg hoog? Daar kun je toch niet bij komen Indra?
-Ho,ho, Babs. Het dak van het huis van de baas is niet zo hoog en ik hoef er niet òp te
klimmen. De bal rolt weer naar beneden. Ik kan die bal niet zien, maar wel horen. Ik
hoor precies waar de bal naar beneden komt rollen. Ik ga ook precies op de goede plaats
zitten en… jullie raden het al!
Je vangt hem natuurlijk op in je bek! Wat knap Indra! Zonder de bal te zien! Door alleen maar
goed te luisteren!
-Juist, Babs. Helemaal goed!
Tjee, dat is moeilijk zeg! Dat leren wij nooit!
-Vast wel Babs. Jullie hebben net zulke goede
oren als ik. Ga het maar eens proberen met jullie baasjes.
Wat hebben wij veel van je geleerd, Indra, hier bij
ons aan tafel. Ik denk dat onze vriendjes en vriendinnetjes jouw trucjes ook graag willen gaan proberen.
Fijn dat jij bij ons hebt willen aanschuiven. Drink
je nog een bak vers water met ons mee? Dat is zo
de gewoonte.
-Dat doe ik graag. Ik heb dorst gekregen na het
ballenverhaal. Zo, dat smaakt goed.
-Ik heb het leuk gevonden om bij jullie mijn
verhaal te kunnen vertellen.
Nog eens bedankt Indra.
-Babs, Borre, ik ga weer terug met mijn baas. Kunnen we thuis nog even met de bal spelen.
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Nieuws over honden uit de wetenschap: eigenaar-hond relatie te
vergelijken met ouder-kind relatie
Mensen hebben een aangeboren behoefte om nauwe relaties met andere mensen aan te gaan. Maar deze natuurlijke behoefte is niet beperkt tot de mens, ook dieren lijken een behoefte te hebben om relaties aan te gaan met
hun eigen soort. Voor gedomesticeerde dieren is de situatie nog complexer, huisdieren kunnen niet alleen een
hechte band aangaan met hun soortgenoten, maar ook
met hun eigenaren. Wetenschappers aan de Universiteit

voor Diergeneeskunde in Wenen (Vetmeduni Wenen)
hebben de band tussen honden en hun eigenaren onderzocht en opvallend veel overeenkomsten gevonden met
de ouder-kind relatie bij de mens. Gedomesticeerde honden zijn ongeveer 15.000 jaar verbonden met mensen. De
dieren zijn erg goed aangepast aan het leven met mensen,
in veel gevallen vervangt de eigenaar de rol van hun
soortgenoten en is de eigenaar hun belangrijkste sociale
partner. De relatie tussen eigenaren en honden blijkt erg
vergelijkbaar met de hechte binding die jonge kinderen
en hun ouders hebben.
Het belang van deze relatie
Een aspect van de
band tussen mensen en
honden is het zogenaamde “secure base
effect”. Dit wordt ook
gevonden in de ouderkind binding: menselijke baby’s gebruiken
hun verzorgers als een
veilige basis als het gaat
om interactie met de
omgeving. Tot voor

kort was de “secure base effect” nog niet goed bij honden onderzocht. Lisa Horn van de Vetmeduni's Messerli
Research Institute heeft daarom besloten eens te kijken
naar het gedrag van de hond met hun eigenaren. Ze onderzocht de reacties van honden onder drie verschillende

omstandigheden: ‘afwezige eigenaar’, ‘stille eigenaar’ en
‘bemoedigende eigenaar’. De honden konden voedsel als
beloning verdienen bij interactieve hondenspelletjes. Verrassend leken ze veel minder enthousiast om voor voedsel te werken wanneer hun eigenaren er niet waren dan
wanneer die er wel waren. Bij aanwezigheid van de eigenaar had het geen invloed of de eigenaar zweeg of de
hond aanmoedigde, alleen de aanwezigheid van de eigenaar bleek al voldoende om de hond te motiveren.
Wanneer de eigenaar wordt vervangen door een vreemde.
In een vervolgonderzoek vervingen Horn en haar
collega’s de eigenaar door een onbekend persoon. De
wetenschappers zagen nauwelijks interactie met de
vreemden, de honden waren niet veel meer geïnteresseerd om een beloning te verdienen dan wanneer deze
persoon er niet was. De honden waren alleen veel gemotiveerder als hun eigenaar aanwezig was. De onderzoekers concludeerden dat de aanwezigheid van de eigenaar
ervoor zorgt dat de hond zelfverzekerder is. Het onderzoek levert als eerste het bewijs op dat er een gelijkenis
tussen de ‘secure base effect’ tussen honden-eigenaar en
kind-ouders relatie gevonden is. Deze opvallende parallel
zal verder worden onderzocht in vergelijkbare studies
over honden en kinderen. “Eén van de dingen die ons
echt hebben verrast is dat volwassen honden zich gedragen tegenover hun verzorgers als menselijke kinderen
tegenover hun verzorgers’ , aldus Horn. In 1959 begon
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Eigenaar-hond relatie te vergelijken met ouder-kind relatie(vervolg)
de Russische geneticus Dmitry K. Belyaev met zijn team
de vossen die voor de pelsfokkerij werden gebruikt zo te
selecteren dat zij alleen verder fokten met de dieren die
het minst schuw waren naar mensen. Na vele generaties
kwamen er vossen die zo goed aangepast waren aan mensen dat ze als het ware net als honden gedomesticeerd
waren. Opvallend was dat deze vossen die puur op hun
gedrag waren geselecteerd ook van uiterlijk waren veranderd. Sommige vossen bijvoorbeeld hadden een krulstaart. Maar nog een andere belangrijke verandering was
dat deze vossen als ze volwassen waren nog steeds veel
juveniel (jeugdig) gedrag vertoonden. Vergeleken met
wolven blijven honden ook altijd juveniel gedrag vertonen. De honden die we in huis hebben zijn deels vergelijken met onvolwassen wolven. Waarschijnlijk is dat ook
de reden dat honden zo afhankelijk van ons zijn, net als
mensenkinderen. dit verklaart vermoedelijk ook het
‘secure base effect’ in de hond-eigenaar relatie. Wij mensen nemen de taken van de ouderdieren over, we zijn dus
als het ware de pleegouders.
Met toestemming overgenomen van: www.hondenwijzer.com

ATVN
5 jaar erkende rasvereniging
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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
Marley

Liefste Babs,
mijn naam is Marley en ik woon met mijn baasje (Ayla) in België.
Mijn vraag is: waarom mag ik niet mee op het lekkere zachte bed slapen.
Mijn mand is ook wel lekker zacht, maar het bed is zoveel leuker en vooral
groter. Ik probeer altijd wel, maar wordt er telkens afgestuurd. Is dit bij de
baasjes in Nederland ook zo? Hoe kan ik mijn baasje aan het verstand
brengen dat met twee slapen echt wel leuker is dan alleen.
Pootjes en Likjes,
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.

Marley
Lieve Marley.
Onbegrijpelijk, dat baasje van jou. Dat ze niet begrijpt dat
het slapen een stuk leuker wordt als jij knus naast haar
kunt liggen. Je weet wel, je helemaal als een balletje oprollen, en dan lekker onder de dekens in haar knieholten
kruipen, heerlijk gewoon! Hoe ik dat zo goed weet? Nu gewoon, ik heb mijn vrouwtje heel goed afgericht. Iedere
keer als zij mij wegstuurde liep ik met mijn staartje tussenmijn pootjes en mijn schouders heel zielig naar beneden
getrokken ,en dan die blik in mijn ogen van een geslagen
hond. Dat werkt bij mijn baasje altijd, ze gaat zich dan
heel schuldig voelen, en voor je het weet heb je een vast
plekje in bed. Zeker het proberen waard. Je zult als ze niet
kijkt wel even goed moeten oefenen, zodat je de perfecte
zielige hond kunt uitbeelden.
Laat je even weten of het gelukt is? 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.

Ringo Starr met zijn twee Airedale’s, Daisy en Donovan
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Let op met je hond voor de processierups!
Bron: Vrouw en Jacht

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder
die in Nederland vooral in Noord-Brabant en Limburg,
en soms in Gelderland, voorkomt. In Vlaanderen komt
de rups overal voor.

Ziekteverschijnselen bij processierups

De oorzaak van het gevaar

Vooral bij honden (en paarden) zijn klachten gezien door
de brandharen van deze rups:

De brandharen van de rups vormen een gevaar voor
mens en dier. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang.
Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen
van. Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging
worden afgeschoten. De haren kunnen dan makkelijk de
huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen.

- Er ontstaat zwelling en roodheid van de lippen en het
slijmvlies in de bek.

De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact komen
met mens en dier.

- Vaak raken ook de ogen ontstoken.

- De tong kan gaan zwellen en er kunnen blaren ontstaan.
- De dieren krijgen veel jeuk, gaan kwijlen en kunnen
moeite met slikken krijgen.
Daarnaast kunnen ze diarree en koorts krijgen. Huidklachten zoals rode bultjes met jeuk bij mensen zijn zeldzaam door de vacht bij dieren.
Niet aangelijnde honden die spelenderwijs nesten in hun
bek nemen kunnen gevaar lopen. De verschijnselen ontstaan vaak acuut tot hooguit binnen enkele uren. Is de
rups in de keel terechtgekomen, dan kan de keel flink
opzwellen en dreigt er verstikkingsgevaar.

Wat te doen?
Het is belangrijk als je enkele van bovenstaande verschijnselen bij uw huisdier ziet en het komt mogelijk
door de processierups de bek meteen te spoelen om de
brandharen te verwijderen. Draag hierbij handschoenen
zodat u zelf geen irritatie op uw huid krijgt. Neem contact op met de kliniek zodat er een injectie kan worden
gegeven tegen de allergische reactie opdat de verschijnselen zo snel mogelijk verdwijnen en niet erger gaan worden.
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Grasaar ALERT!!!
Bron: Dierenkliniek Statenlaan.

Elk voorjaar en zomer groeit het hoge gras weer in het
gebied waar de honden worden uitgelaten. Dat is op zich
een mooi gezicht en we zijn ook blij met dit vele groen.
Maar het wilde gras heeft een nadeel: dit gras bevat
grasaren.

Als de hond niet goed op de antibiotica tegen de ontsteking reageert en er is nog steeds een gaatje zichtbaar na
de kuur, gaan we meestal "zoeken" (opereren).
2.- Grasaar in het oor
Grasaren hebben een scherpe punt aan de voorkant en
aan de achterkant kleine weerhaakjes. Hierdoor kunnen
ze zich aan de vacht van de hond vasthechten. Dat gebeurt natuurlijk vooral bij honden met een langharige
vacht. Deze kleine zaadjes kunnen soms door de huid
van uw hond naar binnen dringen. Daardoor wordt de
grasaar ook wel eens een 'kruiper' genoemd.
Dit gebeurt meestal op plaatsen als tussen de tenen, achter het oog of in de oren. Het lichaam beschouwt deze
zaden als lichaamsvreemd materiaal en gaat hierop reageren met een ontsteking. Meestal ontstaat er een fistel om
het ontstekingsvocht af te voeren. De ontsteking geeft
veel ongemak voor de honden. De zaden kunnen erg
diep in het weefsel dringen en zijn vaak erg moeilijk te
vinden. Deze zaden kunnen ook via het oog achter de
oogbol terechtkomen en daar een ernstige ontsteking
veroorzaken. Andere zaden komen weer in het oor terecht en kunnen daar als ze niet op tijd worden verwijderd door het trommelvlies dringen met alle ellende van
dien.

Wanneer moet u verdacht zijn op een grasaar?
1.- Grasaar tussen de tenen
U moet verdacht zijn op een grasaar als uw hond plots
kreupel loopt, veel op een bepaalde plek tussen de tenen
likt en daar een klein gaatje zichtbaar is. Helaas is het
niet altijd duidelijk of de grasaar dan nog aanwezig is; of
er door het likken van de hond toch weer uit is gekomen.

Als uw hond na een wandeling plots fanatiek met zijn
kop loopt te schudden, soms zelfs pijn aan geeft. Dan zit
er vaak een grasaar in een oor. Het gevaar bestaat dat als
een grasaar in het oor raakt, de aar via de uitwendige gehoorgang het trommelvlies doorboort en in het middenoor terecht komt. M.b.v. een otoscoop wordt er in de
gehoorgang een klein tangetje in de gehoorgang gebracht,
daarmee kan de aar verwijderd worden. Vaak zal dit onder verdoving moeten gebeuren. Soms is het mogelijk,
ondanks dat de grasaar het middenoor al heeft bereikt
om de grasaar nog via de uitwendige gehoorgang te pakken. Lukt dit echter niet meer dan moet er een operatie
plaatsvinden om rechtstreeks het middenoor te bereiken.
U kunt bedenken dat de nabehandeling gebaseerd zal zijn
op de schade die is aangericht. Uiteenlopend van een
oorzalf tot een uitgebreide antibioticumkuur.
3.- Grasaar in het oog
Als uw hond na een wandeling plots veel last heeft van
een oog en daar met de poot in wil wrijven dan is hij verdacht van een klein zaadje in het oog. Ga hiermee direct
naar de dierenarts. Deze kijkt dan, na het oog eerst tijdelijk verdoofd te hebben, met een speciale pincet achter
dit 3e ooglid. Als te lang wordt gewacht dringen de zaadjes door het oogslijmvlies en zijn niet meer zichtbaar.
Een paar weken later kunnen ze dan achter of boven de
oogbol een flinke ontsteking geven.
4.- Grasaar in de neus
Een enkele keer komt zo’n grasaar ook nog wel eens in
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Grasaar (vervolg)
leren op de voornaamste 'gevoelige' plekken: tussen de
tenen, in de oren, rond de ogen, bij de neus, in de lossere
vacht rond de nek en in de huidplooien rond voor- en
achterpoten

de neus terecht. Uw hond begint dan tijdens de wandeling plots te niesen.

Hoe voorkomt u problemen door een grasaar?
De problemen door de grasaar zijn nooit geheel te voorkomen.
Het enige advies dat we kunnen geven is om uw hond na
elke wandeling in het 'grasaar-seizoen' (ongeveer van medio juni tot eind augustus) bij thuiskomst goed te contro-
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EEN GROTE FAMILIE !
(een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit Belgie)
Door Marc Weyts

Hallo lieve ATVN-ertjes !
Wanneer jullie de nieuwe ATVN-nieuwsbrief van tante
Sonja ontvangen denken sommigen onder jullie misschien …. ‘Oh dat is die Beau uit België weer. Die heeft
elke maand wel iets te vertellen, dus … die slaan we deze
keer eens over. Volgende maand is die er toch weer.’
Oh oh oh lieve ATVN-ertjes, wat zou ik dat toch jammer
en spijtig vinden !
Jullie moeten namelijk weten dat ik elke maand, wat ik
ook beleef, dat ik dit heel graag met jullie wil delen en dit
vooral omdat we eigenlijk toch één grote familie zijn.
Zoals jullie bovenaan kunnen lezen, is elk verhaaltje ook
telkens ‘waargebeurd’ en dat maakt het voor jullie toch
wel extra spannend om te vernemen wat ik de afgelopen
maand alweer heb meegemaakt, denk ik.
De ene maand gebeurt er al wat minder dan de andere.
Da’s heel normaal, maar toch probeer ik telkens jullie wel
wat nieuws te brengen. Zo blijven we verbonden met
elkaar en hoop ik steeds dat er zoveel vriendjes iedere
maand, telkens weer denken … ‘OK, we zijn weer helemaal bij en vooral gerust, dat Beau uit België het goed
stelt !’.

uitgeweken is naar nieuwe baasjes. Mijn ander zusje Grace woont in Duitsland en gelukkig heeft zij net zoals ik
ook een hele fijne en warme thuis gevonden. Is er iemand
onder jullie, lieve ATVN-ertjes, die dit verhaaltje soms
eens voor mij wil vertalen naar het Duits ? Ik weet zeker
dat Grace en haar gezinnetje dit heel leuk zouden vinden.
Alvast een dikke ‘dankjewel’ aan diegene die deze taak op
zich of op haar zou willen nemen !
Weet je wat … ik plaats hierbij een fotootje van mij en
mijn twee zusjes van toen we nog thuis woonden bij mama Kelly en papa Bendert. Aan mijn rechterpoot zie je
ons Grace (met het oranje bandje) en aan mijn linkerpoot
mijn andere zusje, Lady met de neus helemaal omhoog in
de wind. Leuk hé en wat waren we jong en …. schattig !
Maar nu we alle drie volgroeid zijn volgens de dokter,
zien we er nog steeds beeldig uit hoor, zelfs zonder
schmink !
Ik sta natuurlijk alweer in het midden en …. als je goed
kijkt, was ik diegene met het ‘roze’ bandje, wat had je nu
gedacht ! Ik weet nog dat mijn baasjes er toen ook nog
hartelijk om hebben gelachen, maar tegelijkertijd waren
en zijn ze nog steeds blij dat er zich nu een echte dame in
hun huishouden bevindt.

Omdat er de ene maand al wat minder te vertellen valt
dan bij de andere, is het soms best wel
moeilijk hoor om zo’n hele pagina te vullen.
Maar ik doe mijn best en ik moet zeggen,
mijn baasjes ook hoor, want het valt soms
echt niet mee.
Jullie moeten namelijk weten dat het af en
toe verdomd moeilijk is om mijn baasjes
alles op papier te laten neerschrijven wat ik
hen aangeef. Tja, wij Airedales hebben heel
veel in ons mars, maar toch hebben wij vaak
onze baasjes nodig en daar zijn wij hen wel
heel dankbaar voor. Ik hoop maar dat zij dat
beseffen, maar … dat denk ik wel. Zo kennen wij helemaal niks van dat technisch
wonder dat met zo’n verschrikkelijk moeilijk
uit te spreken woord ‘computer’ noemt !
Maar wat een geluk dat dit bestaat zeg ! …
want zo kan ik via mijn baasjes alles aan
jullie overbrengen in geuren en kleuren en
weten jullie ineens allemaal wat ik te vertellen heb, hoe het met me gaat, wat ik elke
maand beleef en wat nog belangrijker is …
zo houden wij toch maar fijn contact met elkaar.
Ik ben er zeker van dat mijn zusje Lady nogal wat blij is
om op deze manier telkens alles over mij te vernemen.
Zij is in Helmond gebleven en is dus de enige die niet

Hebben jullie al opgemerkt dat elk verhaaltje van mij begint met ‘Hallo lieve ATVN-ertjes !’ ? Lief hé !
Ondertussen ben ik wel tot de vaststelling gekomen dat
ik eigenlijk nog niks verteld heb over wat ik de afgelopen
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Beau (vervog)
maand heb meegemaakt en mijn pagina is al gevuld !
Maar zoals ik al zei, de ene maand verloopt alles soms al
wat rustiger dan de andere en deze maand was het echt
wel mijn bedoeling om jullie te laten weten hoe fijn het is
dat ik elke maand in de Nieuwsbrief mag komen en op
deze manier alles met jullie kan delen.
Eigenlijk is het net alsof ik een dagboek bijhoud en het
gaat later wel heel leuk zijn om alles terug te lezen hoor.
Misschien heb ik hiermee nu andere vriendjes ook aangespoord om dit te doen. Het zou dan best wel eens kunnen dat die Nieuwsbrief van tante Sonja wel heel lang
wordt !
Ik heb mijn baasjes horen vertellen dat ze nog wat moeten regelen om op 28 juni erbij te kunnen zijn. Ik hoop
het zo, want ik lust ook wel wat van die BBQ hoor. Maar
jullie allemaal terugzien is eigenlijk nog veel belangrijker
en fijner, want zoals ik aan het begin zei …. ‘Eigenlijk
zijn we toch één grote familie.’ en daarom hebben ze het
bij het ATVN dan ook over ‘De Familiedag’ die 28 juni
beslist moet worden ! Als het van mij afhangt … ik zal er
zijn hoor ! …. jullie toch ook ?!
Dikke familieknuffel van Beau uit België ! X

www.fokoff.nl
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Wiske en Guust

Allee Guust, ga er eens uit, ik wil ook een keer in de bolderkar!
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