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Op zondag 26 juni 2016 organiseert het
ATVN haar tiende Familiedag met BBQ.
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• Zondag 26 juni 2016
ATVN Familiedag.
• Zondag 18 september 2016 najaarswandeling.
• Zaterdag 12 november strandwandeling.

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.
Het Airedalewinkeltje, sinds kort onder het
beheer van Chris van Bladel, is natuurlijk
ook aanwezig.

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

Optische Illusies
Onze vorige Optische Illusie bestond uit een ondeugende afbeelding van een amazone op een oude ansichtkaart uit ongeveer 1900 (zie hieronder).
Ook nu weer een beetje ondeugende afbeelding van een ansichtkaart uit 1905. Twee kale heren bekijken in het museum
belangstellend een schilderij. Of meent u er toch iets anders in
te zien?

De tekening is ontleend aan ‘Illusion Confusion’, the wonderful world of
optical deception. Paul M. Baars, Thames & Hudson, ISBN 978-0-50029131-3.
Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel.
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Elf dingen die mensen doen waar honden een hekel aan
kunnen hebben
Bron: Mother nature network

Deel 11

plagen
Dit zou duidelijk moeten zijn, dus zullen we er niet te veel
tijd aan besteden. Maar het is toch de moeite waard om
een paar dingen aan te stippen, omdat te veel mensen nog
steeds denken dat het grappig is. Blaf nooit naar een hond
als u hem op straat passeert. Niet zwaaien of praten met
een hond die vanachter een raam of deur of achter een
hek in de tuin naar u blaft.

Trek nooit aan de staart van een hond
Zo kan ik nog een hele lijst opsommen, maar in het kort
komt het erop neer, dat u nooit iets moet doen waarvan
u niet weet of het een hond boos maakt, alleen maar
omdat u het grappig vindt om te doen. Het is voor de
hond meestal niet grappig en het kan leiden tot een aantal ernstige gedragsproblemen.

En… misschien, loopt u bij een vreemde hond het risico
op een tattoo van hond-vormige tandafdrukken.
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Dagboek van Phaenna (Phaantje)
Door Sonja de Cooker.

Hallo allemaal, hier ben ik alweer met mijn avonturen. Zal
ik jullie eens wat vertellen:” Marga en Martin zijn bij ons
thuis geweest, en weet je wat zij gedaan hebben? Vast niet
hè.” Ik zal het jullie vertellen: ze hebben ons getrimd.”

Wat ben ik mooi geworden he! Mijn zusjes zien er net zo
mooi uit als ik. Even dacht ik dat ze Mario en Sonja ook
zouden trimmen, dan zouden ze er net zo mooi uitzien als
wij, maar dat is toch niet gebeurd, jammer he, anders had
ik ook een foto van hen hierbij gezet.
Ik moet jullie nog iets leuks vertellen: we hebben weer een
logee, Belle. Dat is toch een geinige meid joh, die durft
alles en is nergens bang voor. Ze durft ook van het aanrecht te pikken, goed he! Ik heb een enorme bewondering
voor haar. Ze gaat iedere dag met ons mee naar het kanaal,
heerlijk rennen en spelen. Belle sprong op een gegeven
moment in het water om een grote stok te pakken, maar
de stok was heel zwaar en Belle ging kopje onder. Mario
schrok zich een hoedje en kwam al aanrennen om Belle uit
het water te redden, maar opeens kwam ze weer boven en
zwom heel onbeholpen met haar voorpootjes steeds boven water naar de kant. Dat was wel een hele opluchting
voor Mario en Sonja.

Tim is ook nog geweest, hij mocht opa Mario meehelpen met maaien, dat wilden wij ook wel doen, maar dat
mocht niet van Mario, dus hebben we gekeken en hem
onder luid geblaf aangemoedigd.

Likjes, Phaantje
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Honden werken niet gratis en willen eerlijk beloond worden.
Bron: Hondenwijzer.nl

de onderzoekers konden ruilen voor voedsel. Wanneer
een andere aap meer of lekkerder voedsel kreeg, werd het
ruilen al snel opgegeven.
Gedragsbiologen uit Oostenrijk denken dat een negatieve
reactie bij het ongelijk verdelen van beloningen een kenmerkende eigenschap is bij samenwerken. Wilde hondachtigen werken samen in de jacht en huishonden werken
samen met de baas. Bovendien zijn honden door domesticatie gevoelig geworden voor menselijk gedrag en hebben zij ook een klein beetje begrip gekregen van menselijke intenties. Hoe zullen honden reageren op het oneerlijk verdelen van beloningen? Om dit te testen kregen 29
honden de taak ‘poot geven’. Dit is een taak die honden
heel makkelijk aanleren en ook heel leuk vinden om te
doen.

Honden werken niet gratis en willen eerlijk beloond worden Vinden honden het fijn om te werken voor hun
baas? Alleen als er een goede beloning tegenover staat,
zo blijkt uit onderzoek van gedragsbiologen. Bovendien
maakt het de dieren ook uit of er tijdens het uitvoeren
van de taak nog een andere hond aanwezig is. Wanneer
zij zelf geen beloning krijgen en de andere hond wel, weigeren ze sneller de taak nog langer uit te voeren.
Mensen kunnen hun eigen inzet en de beloning die ze
voor het doen van een taak ontvangen, afwegen tegen de
inzet en de beloning van anderen. Als de beloning voor
ons werk lager is dan die van de buurman met hetzelfde
werk, reageren wij hier negatief op. Onderzoekers denken dat deze negatieve reactie bij ongelijkheid de fitness
verhoogt, omdat we door onze reactie vaak een hogere
beloning kunnen krijgen. Ook kapucijnaapjes en chimpansees hebben het niet zo op ongelijkheid. Dit werd
aangetoond in een experiment
waarbij de apen muntjes met
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Honden werken niet gratis ( vervolg )
De taak ‘poot geven’ kunnen honden makkelijk aanleren
en ze vinden het ook leuk om te doen. De baas ziet ‘poot
geven’ als kunstje, waardoor de taak altijd goed beloond
wordt.
De onderzoekers testen de honden eerst zonder partner
en zowel met als zonder beloning. Als een hond geen
beloning krijgt, stopt hij op een gegeven moment met het
uitvoeren van de taak ‘poot geven’. Na de solotest werd
bij alle honden een partner geïntroduceerd en er volgde
een simulatie van vier verschillende situaties. Eerst krijgen beide honden voor het uitvoeren van de taak ‘poot
geven’ een stukje bruinbrood. De andere drie situaties
vinden plaats in willekeurige volgorde. Of de kwaliteit
van de beloning van invloed is op de reactie van de hond
blijkt uit de situatie waarin de testhond bruin brood krijgt
en de partner een stukje worst. Ook is het mogelijk om
de testhond voor de taak ‘poot geven’ geen beloning te
geven terwijl de partner wel bruin brood krijgt. In de laatste situatie krijgen beiden honden een stukje bruin brood,
maar hoeft de partner hiervoor geen taak uit te voeren.
In de test heeft de hond eerst een poot gegeven en daarPlaag me
niet, ik wil
ook een
stukje
worst!

voor geen beloning ontvangen. Nu ziet hij dat zijn partner voor dezelfde taak wel wat lekkers krijgt.
Wanneer de testhond geen beloning krijgt voor het uitvoeren van de taak en de partner wel, stopt de testhond
met ‘poot geven’. Bij de solotest stopt de hond ook met
het uitvoeren van de taak als hij geen beloning krijgt,
maar de aanwezigheid van een partner die wel beloond
wordt, versnelt deze reactie. Bovendien vertonen testhonden meer signalen van stress (bijvoorbeeld krabben
en langs de bek likken) wanneer zij zien dat hun partner
iets krijgt. Honden reageren, in tegenstelling tot apen,
niet op de kwaliteit van het voedsel dat zij ontvangen.
Ook zal een hond nooit voedsel weigeren, terwijl een aap
dit wel doet als hij niet tevreden is met de beloning. De
onderzoekers nemen daarom aan dat honden een primitieve gedragsvorm hebben voor het herkennen van oneerlijk delen. De hond weigert nog langer de taak ‘poot
geven’ uit te voeren, omdat hij door de onderzoeker oneerlijk werd behandeld.
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Borre is niet meer
Wat waren wij blij met Borre. Een vrolijke, lieve Airedale, die bijna 5 jaar was toen hij bij ons kwam.
Hij heeft maar 2,5 jaar hier mogen zijn.
Op 2 mei is hij overleden, nadat gebleken was dat hij een auto-immuunziekte had. Zware medicatie kon het
tij niet keren.
Wat missen wij hem, onze trouwe Borre met zijn malle streken. Het is stil en leeg zo zonder hem.
Peter en Bonneke van der Bij.

Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen we hoog de hemel in
en brachten je mee terug
als sterren konden spreken
als sterren konden zien
zou je dan vanavond heel even willen zwaaien
en twinkelen als een groet
zodat wij hier beneden weten
hoe het zonder jou verder moet

Lieve Bonneke een Peter,
Toen wij hoorden dat Borre zo somber was, helemaal niet zijn vrolijke zelf en hij kort daarna ziek werd,
hadden we nog alle hoop dat de Prednison aan zou slaan en hij weer beter zou worden. Groot was dan ook de
schok toen we hoorden dat Borre in de nacht van een op twee mei in zijn slaap is overleden. Wij wensen jullie,
ook namens het bestuur van het ATVN, heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Mario en Sonja
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Schuif aan bij Babs en Borre
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Dag lieve Babs,
Deze keer krijg jij een mailtje van het vrouwtje van Borre. Van
jouw vrouwtje heb je waarschijnlijk al gehoord dat Borre niet
meer beter is geworden, Hij werd maar
zieker en zieker. De
dierenarts heeft hem
niet kunnen helpen
met allerlei pillen en
spuitjes. Onze Borre
is er niet meer. Wij

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.

missen hem verschrikkelijk. Ik denk
dat jij dat ook zal
doen. Jij bent je
schrijfmaatje kwijt.
En Babs, jij moet
toch eigenlijk je ervaringen kunnen
blijven delen met een
vriendje, dat net zo
denkt als jij. Diep in
mijn vrouwtjeshart wil ik ook graag blijven genieten van de
mailtjes zoals die van jou en Borre in de Nieuwsbrief hebben
gestaan.
Wat vind je ervan als ik op zoek ga naar een ander mailmaatje
voor jou? Af en toe moet je als Airedale toch je hart kunnen
luchten bij een gelijkgestemde… Wil je me laten weten hoe je
daarover denkt?
Het zal wel even wennen zijn, maar toch...

Heel veel knuffels van het vrouwtje van Borre.

Lief vrouwtje van Borre,
Wat een groot verdriet, ik kan het gewoon niet geloven dat
mijn beste vriendje er niet meer is. Borre, mijn steun en toeverlaat, altijd zo verstandig, daar kon ik als impulsieve teef
steeds weer op vertrouwen. Hij had altijd oplossingen voor
mijn problemen. Geen vraag zo dol (en mijn vragen zijn
altijd dol) of hij wist het juiste antwoord. Hij was in jaren
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(vervolg)

nog zo jong, maar had de wijsheid van een oude Airedale. Wat een verdriet voor jullie als
baasjes, en voor mij als zijn beste vriendin.
Ik hoop dat hij in de hondenhemel is bij alle
andere hondjes die overleden zijn, en dat hij af
en toe eens naar beneden kijkt om te zien hoe wij
hier op aarde verder gaan.
Lief vrouwtje van Borre, zou je echt naar een
nieuw vriendje voor mij uit willen kijken? Dat
zou super zijn, ook weer voor jullie. Wat is er nog
fijner dan weer zo’n kanjer in huis te hebben. Ik
wacht met spanning af of het jullie echt gaat
lukken.
Heel veel likjes, Babs

Wat heb jij mooi geschreven over Borre!
Ik stuur je een fotootje van het bankje waarop Borre vaak
lag om alles in de tuin, maar ook in huis goed in de gaten
te houden. Op zijn plekje heb ik een mandje met bloemetjes
gezet.
Vaak ging ik naast Borre op datzelfde bankje zitten, als
hij ten minste een beetje ruimte voor mij had overgelaten… Samen lieten wij ons verwennen door de zon. Als ik
daar nu zit en ik kijk naar de bloemetjes dan denk ik ook
aan Borre…
Ik ben blij dat jij een ander mailvriendje van harte welkom zal heten. Ik zal mijn best doen een fijn vriendje te
vinden, waarbij jij met al je dolle vragen terecht kunt.
Jij hebt Borre ook vaak genoeg tips gegeven waarmee hij
aan de slag kon. Hij vond dat geweldig! Af en toe twijfelde
hij wel eens en dan trok jij hem weer net over de streep.
Hij voelde zich dan helemaal een “super-Airedale.”
Dag lieve Babs,
Nog een paar knuffels van het vrouwtje van Borre.
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Vlooien en teken
Bron: www.dapzelhem.nl

Vlooien
Het parasietenseizoen is weer begonnen. De vlooien en
teken zijn er weer! Vlooien, teken zijn alweer volop gezien.

Zoals uit de levenscyclus blijkt; speelt dus een groot deel
van de cyclus zich af buiten het huisdier. Hierom is het
belangrijk dat u langdurig door behandelt als er een plaag
is.
Iedere hond en kat dient regelmatig grondig op vlooien
te worden onderzocht, bijvoorbeeld met behulp van een
vlooienkammetje. Zoek vooral achterop rug en rond
staart. Soms vindt u een vlo, maar heel vaak vindt u alleen bewijsmateriaal dat er een vlo is geweest: kleine
zwarte vlooienpoepjes. U kunt deze zwarte korreltjes op
een natte witte tissue leggen, ze zullen roodbruin afgeven.
• Het is van belang om alle dieren in huis tegelijkertijd te
behandelen! Een onbehandeld dier kan een bron zijn
van herbesmetting.
• Behandel regelmatig. Dat wil zeggen elke maand. Het
liefst het hele jaar door! Vooral bij allergische dieren is
dit van het allergrootste belang.

Vlooien en de daardoor veroorzaakte huidproblemen
vormen kwaal nummer 1 bij onze gezelschapsdieren,
soms zonder dat de eigenaar zich daarvan bewust is.
Vlooien gedijen het beste in warme en vochtige klimaten.
Nu onze huizen met centrale verwarming ook ’s winters
goed warm gehouden worden, is de typische seizoenspiek
aan het verdwijnen. Dramatische vlooienplagen kunnen
optreden met alle gevolgen van dien.

• Kies het geschikte middel voor uw situatie.
• Het dier niet wassen in de week voor of na de behandeling, aangezien de meeste middelen de natuurlijke
vet- en talglaag van de huid nodig hebben om over het
hele lichaam te kunnen verspreiden.
• Houdt uw huis schoon.

De levenscyclus van een vlo bestaat uit 4 stadia:
De volwassen vlo leeft tijdelijk op zijn gastheer. Om zich
te kunnen voortplanten is een bloedmaaltijd nodig, de vlo
legt vervolgens rond de 50 eitjes per dag!!
De eieren vallen vrijwel allemaal van de gastheer af en zijn
vooral te vinden op de ligplaatsen van huisdieren: mandje,
dekens, bankstel, (auto)stoelen, kleden, vloerbedekking
etc.
Uit de eieren komen soms al na een paar dagen larven,
welke 2-5 mm lang zijn, ze leven op de grond in de nabijheid van de eieren. Ze zijn lichtschuw en voeden zich met
vlooienontlasting en huidschilfertjes. Ze kunnen heel
slecht tegen kou en een lage luchtvochtigheid.
Het popstadium. Tijdens dit stadium, dat zo’n 150 dagen
kan duren, zijn de jonge vlooien omgeven door een dikke,
moeilijk doordringbare wand. Zij zijn dan goed beschermd helaas tegen onze bestrijdingsmiddelen. Komt
een mens of dier in de buurt van de rijpe poppen, dan
komen door de vloertrillingen de vlooien uit.

Teken zijn insecten die zich op hun gastheer vastbijten
en zich dan met diens bloed volzuigen. Na een aantal
dagen laten zij spontaan los en vallen van de gastheer af.
Gastheren zijn bijvoorbeeld de hond, de kat, de mens,
maar ook andere zoogdieren. De teken houden zich vanaf het voorjaar tot in de nazomer op in met name laag
kreupelhout en in lang gras.
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Vlooien en teken (vervolg)
De levenscyclus van een teek bestaat uit 4 stadia: ei, larve,
nimf en volwassen teek.

Het belang van tekenpreventie

Verwijderen van de teek
Verwijder de teek met behulp van een speciale tekenpincet. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en
draai de teek er voorzichtig uit (niet trekken). Druk de
teek daarbij niet plat, want dan kan eventueel besmet
speeksel van de teek in de hond komen. Ontsmet de
huid na het verwijderen met alcohol of jodium. Verdoof de teek niet vooraf met alcohol, omdat juist dan
kunnen ziekteverwekkers worden overgedragen. Er
bestaat naast een tekenpincet ook een klein vorkje, die
kunt u om de teek heen schuiven, en draaiend aan het
vorkje, draait de teek vanzelf los.

De dreiging van de door teken overgebrachte ziektes
neemt toe. Volgens recent onderzoek is een groot deel
van de tekenpopulatie in Nederland besmet met de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Bepaalde tekenziekten zoals Babesiosis, die voorheen alleen in Middellandse Zeelanden voorkwamen zijn door klimaatverandering, het vele reizen en importeren van honden ook al in
Nederland aangetroffen.

Ziekte van Lyme bij dieren
Ook dieren kunnen Ziekte van Lyme oplopen door besmetting met de Borrelia-bacterie, hoewel minder vaak
dan de mens. Deze bacterie bevindt zich in de darm van
teken en wordt overgedragen door deze huidparasieten.
Als de teek zich in de huid van een hond hecht en bloed
zuigt, kan hij via zijn speeksel de hond besmetten.
De klachten van de Ziekte van Lyme zijn meestal sloomheid en koorts, en een rode zich uitbreidende plek rond
de teek. Jaren na de infectie kunnen soms nog symptomen optreden, zoals gewrichtsklachten (stijf en pijnlijk),
ontstekingen van de lymfevaten en koorts. Soms worden
ook hartspierontstekingen en nierinfecties waargenomen.
Ook kunnen symptomen aan het centrale zenuwstelsel
optreden. Deze uiten zich in gedragsveranderingen zoals
agressiviteit, epileptische aanvallen en andere neurologische verschijnselen.
De Ziekte van Lyme kan worden gediagnostiseerd met
behulp van bloedonderzoek en eventueel worden behandeld met antibiotica.

Controleer de plaats van de beet gedurende een aantal
weken op het ontstaan van een rode plek. Als er een
klein stukje van de monddelen van de teek in de huid
achterblijft is dat niet erg. Een teek kan niet meer aangroeien en het restje wordt net als een splinter uit het
lichaam gewerkt.
Het is belangrijk dat uw hond één keer per dag op de
aanwezigheid van teken te controleren, met name nadat
u in een gebied met een verhoogd besmettingsrisico
bent geweest. Een teek kan zich over het gehele lichaam vasthechten, maar heeft daarbij wel voorkeursplekken;
• rond en in de oren
• op de kop en in de nek
• tussen de tenen
• in de oksels en liezen
• rond de staart
Het is van belang om teken snel te verwijderen, een
teek heeft namelijk gemiddeld 24-48 uur nodig om een
ziekte over te brengen. Indien hij snel uit het lichaam
verwijderd wordt, is de kans op besmetting minimaal.
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Kiekjes uit de oude doos.

Dochter van Keizer Hirohito van Japan (1950)

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
Casper.

Lieve Babs,
Wat ik me al heel lang afvraag maar nooit durfde te vragen:
Wat doen de mensen met die voorraad "lekkere dingen" die ze eerst in een
bak in de keuken doen, en daarna in een grote grijze voorraadbak in de tuin?
Ik mag het nooit hebben...
Likjes, Casper
Lieve Casper,

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 een goede vraag van jou zeg! Ik denk dat iedere Airedale van het ATVN zich dat
afvraagt. Ik ben meteen op
onderzoek uitgegaan. Na
een paar dagen speurwerk
ben ik tot een afschuwelijke
conclusie gekomen. Schrik
niet lieve Casper, maar ik
heb ontdekt dat ze al die
heerlijkheden weggooien!
Kun jij je dat voorstellen,
al die verrukkelijkheden
zomaar weggooien. Wat
een verspilling, en dat terwijl wij ons vrijwillig aanbieden, om al die lekkernijen op te eten. Met liefde zelfs.
Maar dacht je dat onze baasjes zich daar ook maar iets
van aan trekken,, wel nee, hup weg ermee. Eeuwig zonde.
En dan maar blijven zeuren dat wij Airedales wel lief
zijn, maar zo eigenwijs. Nu, breek me de bek niet open, ik
ken er nog wel een paar, dan hoef ik alleen maar om me
heen te kijken. Maar helaas lieve Casper, dat zullen onze
baasjes nooit toegeven. Er zit voor ons maar een ding op,
en dat is waakzaam blijven. Altijd blijven controleren of
er iets eetbaars op tafel of het aanrecht ligt, en als dat zo
is, en wij kunnen erbij, scoren die hap. En niet vergeten
Casper, altijd heel onschuldig kijken.
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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“Kita’s blog”: Trainen voor de Olympische Spelen
Lieve vrouwtjes en baasjes, daar ben ik weer!
Jullie geloven het nooit, maar ik heb de bewijzen!!
Jaja, echt wel! Ik train voor de Antwerpse
Olympics en ik ga winnen! Ik win bijna elke oefenwedstrijd die er georganiseerd wordt op
onze reuzenhondenwei!
Meestal is een Ridgeback de juryhond van
dienst. En mijn vrouwtje is de fotograaf. Ik
heb haar moeten inschakelen om te bewijzen
dat ik het kan! Een spannende en inspannende
race, al zeg ik het zelf!
Dus weer een stripverhaaltje!
START!

Spannend, hé?

Eerst spioneren hoe het
moet!
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Kita (vervolg)
En het werd nog spannender! Alle vrouwtjes en
baasjes supporterden!
Ridgeback stond al klaar!
I did it! YES!

En het beste plaatje een beetje groter!

Dat heb ik wel verdiend!
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Cacher.
Door Engel Geurkens

Op zeker moment was het baasje mij aan het uitlaten in
het bos. Gelukkig mag ik vaak loslopen als er geen
vreemde honden in de buurt zijn. Dan geniet ik ten volle
van het rennen. Op zeker moment rook ik iets
“heerlijks” en rende er als een pijl naar toe. Voor dat het
baasje het in de gaten had en mij begon te roepen lag ik
al heerlijk in de “p—p” te rollen. Na enige tijd had ik er
genoeg van en ben naar het baasje gerend. Het baasje
schrok zich rot, want ik stonk een uur in de wind.
We gingen wel heel snel terug naar huis. Het vrouwtje
probeerde mijn vacht nog wat schoon te maken, maar
dat lukte niet erg. Wat nu? De doggywash zou wel eens
de oplossing kunnen zijn. Dus met z’n allen in de auto en
na enige kilometers waren we bij de doggywash. Nou dat
was een hele ervaring, maar het is me wel goed bevallen
zo’n wasbeurt, net zoals in de autowasstraat met muntjes
voor het spoelen, shampoo en föhnen.

Ja, ik ben geslaagd voor mijn C-diploma. Welleswaar met
de hakken over de sloot maar dat maakt mij niet uit.
Waarom zou je meer moeite doen. Het baasje vond het
niet zo leuk, want bij de zit/blijf en lig/blijf oefening
ging ik beide keren toch even in de fout en dat leverde 10
aftrekpunten op. Ik had eigenlijk helemaal geen zin in in
zo’n examendag. Ik had de hele week al geoefend en geluisterd. Tevens moest ik die week ook wat vaker in de
bench omdat de schilders elke dag bezig waren om de
kamer en hal van een nieuw verfje te voorzien. Ik had zin
in een vrije dag en wilde lekker spelen en rennen dus
luisterde ik tijdens het examen niet voldoende naar het
baasje. Dat heb ik de dagen daarna wel gemerkt want ik
moest de oefeningen toen opnieuw doen.

Nou mag ik dan toch naar behendigheid. Alleen die cursus begint pas na de zomer. Het baasje heeft daarom in
overleg met mij besloten toch maar de D-cursus voor de
zomer te doen. Bij de D-cursus moet ik toch weer een
paar nieuwe dingen doen. Het op bevel komen en onderweg krijg ik dan het commando liggen. Dat heb ik na een
week al wel een beetje onder de knie, want het baasje
oefent op de meest vreemde plaatsen. Ook apporteren
hoort bij de D-Cursus. Als het baasje het apporteerblok
weggooit mag ik niet al weer weglopen om het bot op te
kunnen vangen, zoals bij andere speeltjes. Ik moet netjes
blijven zitten tot mij baasje “pak" zegt en bij “breng"
moet ik het apporteerblok terugbrengen en voor het
baasje gaan zitten en het apporteerblok pas loslaten als
het baasje dat zegt. Dit vind ik erg leuk om te doen. Ik
blijf echter wel een eigenzinnige hond en ga er dan regelmatig met het apporteerblok vandoor. Helaas heeft het
baasje daar wat op gevonden. Jullie raden het al. De lange lijn :-(
Dit zijn dus een echt goede apporteerblokken. Het baasje
heeft die houten voor me gekocht.
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Cacher. ( vervolg )
Ja, het baasje heeft trouwens ook een clicker. Wat daarvan de bedoeling is weet ik nog niet echt, maar het lijkt
erop dat als ik iets goed heb gedaan, ik dan naast een
snoepje ook de clicker hoor.
Toch nog een andere doggywash belevenis, want ik
moest weer naar de kapper en daar werd ik eerst gewassen. Nou dat vond ik best leuk. Maar ja, nu ben ik weer
zo kaal.

ja die mijn broertje heeft opgeleid als hulphond. Dat is
echt een speciale halsband. Als ik die aan krijg blijf ik
echt rustig naast het baasje of kleinkindjes lopen.
Afgelopen zondag werd ik al vroeg uitgelaten door het
baasje. Meestal gaan we dan ergens naar toe. En ja hoor.
Het baasje en vrouwtje namen me mee in de auto naar
Zuid-Limburg voor de ATVN wandeling. Buiten een
hagelbuitje en wat donker weer was het weer een heerlijke dag om dan lekker los te rennen. Er was echter maar
een broertje. Plato en ik hebben toch best wel nog even
gedold.
Mijn zusje, Noortje, was er niet. Dat was ook niet zo
vreemd, want naast het gegeven dat zij heel ver weg
woont, moest zij binnenkort bevallen. Jullie raden het al!
ik ben oom geworden van 7 kleine nichtjes en neefjes.
Hoera!

Weten jullie wat het baasje nu gekocht heeft voor me?
Nee, he. Het heeft alles te maken met onderstaande foto.
Omdat ik heel sterk ben loop ik niet altijd netjes naast het
baasje of de kleinkindjes. Ik heb dan de neiging om plotseling te gaan trekken als er zich iets bijzonders voordoet.
Ik had al een speciaal tuigje, maar dat hielp maar een
beetje.
Nu heeft het baasje een follow-me halsband gekocht,
Weet je bij wie? Martin Gaus,

Zusje Noortje met mijn nichtjes en neefjes.

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 10, nr. 6

Pagina 20

Nieuwe vriendjes! (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)
Door: Marc Weyts.

Hallo lieve ATVN-ertjes !

Hier ben ik weer … Beau uit België !
Telkens wanneer er een nieuwe maand aankomt, geraak
ik een beetje meer opgewonden dan anders. Ik begin dan
wat meer te hijgen en dat komt gewoon omdat ik het zo
fijn vind dat ik alweer bij jullie mag aankloppen met een
nieuw waargebeurd verhaal !
Aan het begin van dit jaar beloofde ik jullie maandelijks,
ook dit jaar dus weer, al mijn waargebeurde verhaaltjes
aan jullie te zullen vertellen en je zou geen Airedale zijn,
mocht je je belofte niet nakomen. Dus …. daar ben ik
dan weer ! Goed van me hé !
In mijn vorig verhaaltje had ik het over ons nieuw vakantieplekje aan de Nederlandse Kust.
Wel, op die korte tijd dat we hier nog maar verblijven,
heb ik toch al het één en ander meegemaakt hoor ! Al
heb ik hier nog geen Airedale tegengekomen, heb ik hier
toch al heel wat nieuwe vriendjes.
De grote mensen die in onze straat wonen zijn altijd heel
vriendelijk tegen me en in het begin vroegen de kleine
mensen, hun kinderen dus, denk ik toch, aan mijn baasjes
of ze me mochten aaien. Terwijl mijn baasjes toekijken,
mogen ze dat dan ook en ik vind het zo raar dat iedereen,

groot of klein, mij altijd zo graag over mijn superlief kopje wil aaien. Ik heb dat eigenlijk niet zo graag.
Soms komt er dan zo’n grote dikke arm op me af met
daaraan zo’n heel groot hand met zo van die dikke vingers en dat belandt dan allemaal opeens op die weelderige
haardos van me, die vaak nog maar juist door één van
mijn baasjes met een speciale kam in model is gezet.
Dan denk ik : ‘Lap, daar gaat mijn kapsel !’ Zij amuseren
zich dan te pletter op mijn hoofd en veel kan ik ook niet
meer zien, want die dikke arm zit dan voor mijn ogen en
vaak ruikt die ook helemaal niet fris. Neen, ik heb eigenlijk niet zo graag dat ze me daar aaien. Ik heb het veel
liever op een paar heel andere plaatsen ! Zo helemaal achteraan, op mijn rug, in de omgeving van mijn staart. Die
staat bij een Airedale altijd al vrolijk naar omhoog, maar
wanneer men zo eventjes goed op mijn rug er langs heen
gaat … heerlijk gewoon !
Of onderaan, aan mijn buikje, waar ik van mijn baasjes
voor moet opletten dat ik daar niet te dik word. Da’s ook
nog zo’n favoriet plekje van me waar ze altijd minutenlang over mogen wrijven.
Neen, op mijn hoofd heb ik het niet graag, maar wel …
achter mijn oren ! …. Zalig !!!
Er zijn ook heel veel hondjes hier op het park. Wat raar
toch dat steeds de kleinsten zich het meest moeten laten
horen. Gelukkig is dit niet bij alle kleine vriendjes het
geval.
Ook heel veel konijnen heb je hier. Die komen best niet
te dicht in mijn buurt en laatst zagen we tussen de struiken, een beetje verder van ons verwijderd, een heel lief
dier zitten. Wat was het groot en het bleef ons maar aankijken. Mijn baasjes vertelden me dat het een hert was en
dat ik heel rustig moest zijn, omdat het anders zou
schrikken. Ach, ze hoefden niet bang te zijn en ook dat
mooie beestje niet, want op die plaats moest ik toch aan
de lijn en daarbij, ik zou er toch niet naar toe gelopen zijn
hoor. Het leek iets te groot voor mij.
Ook heel veel vogels heb je hier aan de kust ! Zoveel verschillende soorten !
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Gehoorzame honden leven langer
Bron: Nu.nl

Mijn baasjes zeggen altijd dat die hier in Nederland met
al dat water wel een heel mooi leven hebben. Wat zijn die
twee toch verstandig, niet !
Wisten jullie dat het hier in Zuid-Holland dé streek bij
uitstek van de lepelaar is? Wat een prachtige vogel is me
dat zeg !
Als we die zien, moet ik alweer heel rustig zijn, want die
twee baasjes van me, willen die grote witte vogel met die
toch wel heel lange snavel altijd graag eens van dichtbij
bekijken, maar dat is dan wel zonder mij gerekend. Jammer voor hen !
Jullie zien, we zijn hier niet alleen op ons vakantieplekje.

men, alhoewel ik daar toch wel voor moet opletten ! Ik
ben namelijk nog niet vergeten dat vorig jaar in de zomer, ik er zo ééntje te pakken had waarmee ik wou spelen en achteraf moest ik er eigenlijk wel wat van bekomen. Soms kunnen die toch niet zo lief zijn als ik en dat
zijn dingen die je dan best nooit vergeet.
Zo lieve ATVN-ertjes, dat was het dan weer voor deze
maand.
In mijn volgend verhaaltje vertel ik jullie misschien wel
terug eens iets over ons thuisadres in België, al vind ik
ons vakantieplekje in Nederland wel veel leuker hoor.
Hier valt veel meer te beleven en is het alle dagen feest
en weten jullie wat ? … mijn baasjes zijn het daar helemaal mee eens ! ☺
Tja, … een Airedale heeft het nu eenmaal vaak bij het
rechte eind !
Doooooeeeeeeiiiiiiiiiii !!!!
Beau uit België.

Oh ja, tot slot moet ik jullie nog iets vertellen.
Laatst was ik met één van mijn baasjes lekker op het
strand gaan wandelen en weten jullie wat wij zagen toen
we terug thuiskwamen ? Het andere baasje had ondertussen met zijn groene vingers een leuk apart plekje in onze
tuin, voorzien van allerlei bloemetjes. Hij was het laatste
nog aan het planten toen we terugkwamen en wat zag het
er toch allemaal beeldig uit !
Ik kan niet wachten tot dat de bijtjes hier naar toe ko-
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