Onze Airedale
Nieuwsbrief van het ATVN

Juli 2015

Op zondag 13 september 2015 organiseert het ATVN
haar najaarswandeling aan de Geffense Plas bij Oss.
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Anique en Lambèrt hebben voor de najaarswandeling weer een schitterende locatie voor ons uitgezocht, namelijk het Partycentrum-Brasserie De Geffense Plas. Om
half elf wordt u verwelkomd met een kopje
koffie. Om elf uur gaan we wandelen rond
de prachtige Geffense plas. Na de wandeling komen we weer terug bij de brasserie,
daar krijgt u een broodje en een drankje
aangeboden door het ATVN U kun kiezen
uit een belegd broodje, een worstenbroodje
of een saucijzenbroodje. En als we dan gezellig samen zitten begint onze wereld beroemde verloting met prachtige prijzen.

Omdat we het de eigenaar van de brasserie
niet aan willen doen dat hij nog maanden
worsten, saucijzen of belegde broodjes zou
moeten eten, vragen wij u om even te melden dat u komt, met hoeveel personen u
komt en voor welk broodje(s) u kiest.
Dat kan door even een mailtje te sturen
naar atvn@home.nl of een telefoontje
naar: 0475-552227. Graag voor 31 maart.
Gielekespad 10. 5343XN Oss. Tel: 0735324066

Wij hebben er zin in, u
komt toch ook?
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Een hele fijne vakantie ook voor uw Airedale(s).

Optische Illusies
In de Optische Illusie van de
vorige Nieuwsbrief lieten we u
een huis zien in San Francisco
(kleine foto rechts). In de stad
San Francisco in de Verenigde
Staten bevindt zich een aantal
steile hellingen. Op een van
deze hellingen heeft de fotograaf het huis van de vorige
Optische Illusie gefotografeerd. Het huis staat natuurlijk
recht. Dat kunt u o.a. zien aan
de stand van de bomen rechts
op de foto. De fotograaf heeft
op een slimme manier de foto
zodanig gedraaid dat u denkt
in elk geval geen bord soep
meer te kunnen eten.

een door de schilder toegepaste
optische illusie is het beeld
gedeeltelijk gefragmenteerd
terwijl het door de kijker op
het eerste gezicht als een logisch geheel kan worden gezien. De vrouw en het paard
bevinden zich tegelijkertijd
De Optische Illusie in deze
voor, tussen en achter de boNieuwsbrief betreft een Schil- men. Haar rechterarm gaat
derij uit 1965 van René Mag- gedeeltelijk schuil achter een
ritte, een Belgische surrealisti- boom die zich bij nadere besche schilder (1898-1967). Het schouwing op de achtergrond
is ‘Le Blanc-Seign’, ofwel ‘De bevindt.
Blanco Volmacht’. Het schilderij toont een vrouw te paard
die door een bos rijdt. Door
Informatie: Wikipedia.

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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Warmte
Bron:Doggo

Periode: maart tot september

De hond heeft weinig of zelfs geen honger.

Hond in hete auto

De binnenkant van de oren en de lippen voelen duidelijk
(te) warm aan.

Honden raken snel oververhit, omdat ze de
warmte niet zo makkelijk
kwijt kunnen als mensen.
Dit kan zelfs een fatale
afloop hebben!
Laat je hond NOOIT
achter in de auto als het
warm is. De temperatuur
in een auto kan binnen
10 minuten oplopen tot
50 à 60°C, de hond zal oververhit raken en kan zelfs sterven! Ook de ramen op een kier zetten helpt niet!
Wanneer de lichaamstemperatuur van een hond 42°C
bereikt, wordt het bloed stroperig en kan het niet goed
meer worden rondgepompt met de dood tot gevolg.

Het gevaar van oververhitting loert
Warm weer is gevaarlijk voor honden. Ze kunnen niet
zweten zoals wij en hebben ook nog eens een vacht die
isolerend werkt. Honden hijgen om verkoeling te regelen
en verliezen warmte via hun tong en in mindere mate via
de voetzolen.
Ga niet wandelen, hardlopen of fietsen met je hond als
het warmer is dan 20°C. Probeer dit zoveel mogelijk in de
vroege ochtend of laat in de avond te doen.
Zorg ervoor dat er altijd water en schaduw in de buurt is.

De lichaamstemperatuur is hoger dan 39°C (normaal
tussen 38 en 39°C).
Slijmvliezen worden bleek.

Hoe kun je oververhitting voorkomen?
Zorg voor schaduw en water en voorkom inspanning
Zorg voor een plek met veel schaduw. Laat de hond niet
alleen achter in een auto, tent, caravan, bench of schuurtje met plat dak. Deze afgesloten ruimtes veranderen al
gauw in een oven! Water moet altijd beschikbaar zijn.
Ga niet uitgebreid fietsen of wandelen met je hond als
het warmer is dan 20°C. Laat de hond bij warm weer aan
het begin en aan het einde van de dag goed uit, dan kun
je 's middags voldoen met een klein blokje om.
EHBO
Wat als een hond toch oververhit is geraakt?
Verplaats de hond naar een koele plaats.
Probeer de hond in een rustig tempo af te laten koelen
door hem te bedekken met een nat laken of natte handdoek. Gebruik hiervoor koel water en geen ijskoud water, want dat kan bij een oververhitte hond tot een hartstilstand leiden.
Neem de temperatuur op, desnoods meerdere keren.
Deze moet tussen 38 en 39°C zijn.
Geef de hond te drinken tot hij weer
goed reageert en weer normaal hijgt.
Zorg dat de hond z.s.m. een dierenarts
ziet ter controle en indien nodig verdere behandeling.

Zwemmen Praktische tips
Laat je hond zwemmen in schoon
zwemwater.
Heeft je hond een korte
vacht? Dan kun je overwegen een speciale hondenzonnebrandcrème aan te
schaffen.

Hoe weet je of een hond oververhit is?
De hond is hard aan het hijgen en gaat zelfs kwijlen en
braken.
De hond beweegt traag en lijkt uitgeput.

Overweeg een koeltemat of
koeltehalsband.
Borstel je hond dagelijks, hiermee haal je losse haren
weg, wat goed is voor de verkoeling.
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Warmte (vervolg)
Tijdens een lange rit in de auto kun je je hond verkoeling
geven door een kleine autoventilator vlakbij de hond te
bevestigen. Deze kun je eenvoudig aansluiten op het 12
volt aansluitpunt in de auto.

Je zult gauw genoeg merken of het al dan niet prettig is
om op te lopen.
Bij directe zon, geen wind en lage luchtvochtigheid kun je
uitgaan van onderstaande tabel. Als aanvulling: bij 51,6°C
is de huid verschroeid binnen 60 seconden, bij 55°C kun
je binnen 5 minuten een eitje bakken.
Buitentemperatuur: 25°C = temperatuur van het asfalt:
52°C
Buitentemperatuur: 30°C = temperatuur van het asfalt:
57C
Bron: Berens J. - Thermal contact burns from streets and
highways. Journal of American Medical Association.

Advies van de Hondenbescherming en Dierenbescherming
Extra kwetsbare honden
Oude honden en puppy's dienen extra goed in de gaten gehouden te
worden.
Honden met korte neuzen (o.a. Bulldogs, Mopshonden, Boxers) lopen
meer risico op oververhitting.
De temperatuur in een auto kan binnen 10 minuten oplopen tot 50 à 60°
C,
de hond kan letterlijk geen kant op
en raakt oververhit.
Ook de ramen op een kier open zetten helpt niet!

Verbrande pootjes door heet asfalt
Wij dragen schoenen en zijn ons er niet altijd van bewust
hoe heet de ondergrond is waarop we lopen. Asfalt kan
heel heet worden in de brandende zon, honden kunnen
zelfs hun pootjes verbranden! Druk je hand eens 7 seconden tegen het hete asfalt aan om te zien of het te heet is.

Hondenbescherming: "Wanneer je een hond in een auto
aantreft die oververhit dreigt te raken, twijfel niet maar
onderneem actie. Is de eigenaar niet in de buurt en ook
niet -snel- te lokaliseren, waarschuw dan zo snel mogelijk
de politie 0900-8844 en de dierenambulance 0900-0245.
Als het echt een kwestie is van leven of dood, kan het inslaan van een ruit om de hond te redden worden gezien
als ‘zaakwaarneming’ (een juridische constructie waarbij u
optreedt in het belang van een ander)."
Dierenbescherming: 'Volgens directeur Frank Dales van
de Dierenbescherming gebeurt het vrijwel elk weekeinde
dat baasjes hun hond achterlaten in een in de zon geparkeerde auto. Een dier kan in zo’n geval binnen 15 minuten
overlijden door de hitte. Dales vindt daarom dat iedereen
het recht heeft om een autoruit kapot te slaan als daarmee
het leven van een hond gered kan worden."

Noot van de redactie:
Vandaag vertelde mijn dierenarts mij: ”Wanneer je met dit
weer je hond of kind in de auto achterlaat, ook al is dat
maar voor even, staat dat gelijk aan moord!”

ATVN
5 jaar erkende rasvereniging
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De belevenissen van Phaoon
Door Sonja de Cooker

De vrije vos en de rustige reeën.
Nu moet ik jullie toch wel een heel bijzonder verhaal
vertellen.
Ik ben loops, niet zomaar loops maar ook nog eens op
het moment in mijn loopsheid dat ik alle reuen groot of
klein geweldig vind. Sonja is daarom vandaag extra
vroeg opgestaan om met ons naar het bos te gaan, zodat
er nog geen andere hondjes (lees reutjes) in het bos zouden zijn. Aan de rand van het bos aangekomen was het
inderdaad heel stil. Er hing ochtendnevel over de velden, er was geen zuchtje wind en de zon scheen wazig
tussen de bomen. Je zou zo verwachten dat er van achter de bomen bosnimfen zwevend te voorschijn zouden
komen, kortom een hele mystieke gewaarwording. We
wandelden over een paar hoofdpaden dieper het bos in.
Sonja besloot om een heel smal kronkelend bospaadje te
nemen, en omdat er toch geen honden in de buurt waren mocht ik loslopen. Opeens kwam er vlak voor ons,
uit het struikgewas een prachtige mannetjesvos tevoor-

waaierden uit over de velden, maar ik was nog helemaal
beduusd van de romantische ontmoeting en bleef naast
Sonja lopen om te genieten van de aanblik van de natuur.
Wat een schitterend gezicht, de nevel, de laagstaande zon
over de velden en nog steeds geen zuchtje wind, net een
sprookje. Opeens hoorde Sonja en ik geritsel in het
struikgewas, uit nieuwsgierigheid zijn we even gaan kijken, mijn zusjes op de velden hadden niets in de gaten.
We baanden ons een weg door de struiken, en opeens
stond ik in een kring van vijf reeën! Heeft u weleens in
een kring van vijf reeën gestaan? Vast niet, maar ik nu

wel, en ik kan u vertellen dat de reeën dan heel groot zijn
en ik heel klein. Ik schrok zo dat ik u eerlijk moet bekennen dat ik er als een haas vandoor ben gegaan. De reeën,
net zo geschrokken als ik, zetten het ook op een lopen,
maar gelukkig wel de andere kant op. Sonja bleef staan
om te genieten van dit prachtige schouwspel. En mijn
zusjes? Die hebben helemaal niet in de gaten gehad wat er
vlak voor hun neus gebeurde. De windstilte moet de reden zijn geweest dat zij net als ik, de reeën niet geroken
hebben en de reeën ons ook niet. Wat een mooie enerverende dag.
schijn. Wauw…., wat een man, de Brad Pitt onder de
vossen. De vos keek mij zwoel aan, ik smolt ter plekke,
was sprakeloos en prompt hopeloos verliefd.
Sonja zag die blik ook en greep mij, toen ze eenmaal van
de schrik bekomen was snel bij mijn halsband. De vos
overzag dit tafereel, begreep dat er niets te halen was,
zond mij nog eenmaal een broeierige blik toe, draaide
zich heel gracieus om en verdween weer in het struikgewas. Weg mooie romance, weg wilde ideeën! Sonja was
net als ik helemaal opgewonden om zo’n prachtig wild
dier van zo dichtbij te zien. Maar in plaats dat zij zich
kon invoelen in mijn diepste zieleroerselen, deed ze mij
aan de riem en mocht ik niet meer loslopen. Toen we
ver genoeg van het pad van de vos af waren liet Sonja
mij weer los. We liepen nu langs de bosrand, mijn zusjes
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Berenklauw
Bron: Doggo

Periode: juni tot oktober
Mensen willen deze plant nog wel eens verwarren met
het onschuldige, veel kleinere Fluitekruid. In Nederland
hebben we 2 soorten berenklauwen: de reuzenberenklauw (tot 4m) en de gewone berenklauw (2m).

Hoe herken je de berenklauw?
Beide zijn te herkennen aan de witte bloemschermen en
de grote behaarde bladeren. De reuzenberenklauw heeft
ook herkenbare rode vlekken op de stengel. De plant
komt vaak voor langs de waterkant en in bermen en
wordt steeds vaker gezien in stedelijk gebied.

zullen zelfs zwellingen een blaren ontstaan die op brandwonden lijken. De genezing duurt gemiddeld 1 à 2 weken. Als het sap in de ogen terechtkomt, kan de hond
hier zelfs blind van worden. Op internet wordt zelfs een
incident met fatale afloop gemeld.
EHBO
Blootstelling aan zonlicht zo snel mogelijk beperken en
spoelen met water. Neem voor de zekerheid contact op
met je dierenarts om pijn en littekenweefsel beperken.

Brandwonden

TIP
De grote boosdoener is het sap van de berenklauw. Het
is fototoxisch en maakt de huid (en ook het oogoppervlak) gevoelig voor zonlicht. Als een hond in aanraking
komt met het sap zullen er na ongeveer 24 uur rode, jeukende vlekken ontstaan. Dit proces zet zich voort en er

Zie je deze plant groeien bij een losloopgebied of een
hondenuitlaatveld, dan kun je hiervan melding maken bij
je gemeente en vragen of ze de planten willen laten verwijderen.
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Schuif aan bij Babs en Borre
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Ha lieve Babs,
Wat is het fijn dat we weer veel in de tuin kunnen zijn. Je weet
dat ik heel graag buiten ben, maar het is toch echt anders dan
in de winter. Er gebeurt van alles. ’s Winters is het een beetje
een dooie boel, maar nu… Er hangt bij ons een piepklein soort
vogelhuisje met daarin een pot pindakaas, maar dan pindakaas
speciaal voor vogels. De potten hier gaan razend snel leeg. Als
je ziet hoeveel verschillende soorten vogels ervan snoepen, ga ik
toch denken dat wat er in die
pot zit heel erg lekker moet
zijn.

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.

De pot hangt niet zo erg hoog.
Als ik een beetje mijn best
doe, kan ik er met mijn kop zo
bij. Jij begrijpt ‘m al. Ik wil
natuurlijk proeven wat die
vogels wegpikken. Jammer
genoeg zit dat potje te diep in
het huisje en lukt het me niet
om het er uit te peuteren.
Dat zal je nu altijd zien. De
baas hangt iets heerlijks aan
de muur en ik kan er niet bij!
Nu komt het Babs. Er is iets
waarop de baas niet heeft gerekend. De eksters in onze
tuin, die ik meestal direct
wegjaag, hebben ook in de gaten gekregen dat er veel vogeltjes steeds naar het potje
vliegen en daar met hun snaveltjes iets uithalen wat ze dan
weer aan hun jonkies voeren. Die eksters zijn, net zoals ik ook
niet gek. Zij weten heel goed dat daar wat te halen valt.
Weet jij, Babs, dat die huisjes zijn gemaakt voor kleine vogeltjes.
Zij kunnen op het piepkleine stokje van dat huisje gaan zitten of
op de rand van het potje en dan op hun gemak lekker smikkelen
van de vogelpindakaas. Grotere vogels; merels bijvoorbeeld,
moeten daarvoor veel meer moeite doen. Ze zijn slim, die merels. Als zij iets lekkers willen hebben, proberen ze net zo lang
tot het hen lukt om hun pootjes om het dakje te klemmen en zo
met fladderende vleugels iets te kunnen opeten.
En dan nu de eksters. Ik viel bijna van mijn bankje (je weet
wel). Er komt een ekster met een vaart aanvliegen... Als een kamikaze stort hij zich op de vogelpindakaas. Aan zijn grote snavel blijft niet alleen het lekkers zitten. Hij sleurt ook het hele
potje uit het vogelhuisje. Ekster gevlogen! Potje op de grond!
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Gelukkig is het potje nog heel. Het ligt op een bedje van bloemetjes.
Joepie! Nu ben ik aan de beurt. Ik ben helemaal alleen in de tuin.
Ik wandel met mijn neus omhoog naar het potje. Het moet natuurlijk heel gewoon lijken wat ik doe. Als ik als een razende naar dat
potje ren, heeft het vrouwtje meteen door dat er iets gebeurt wat
niet echt bij een beschaafde Airedale past. Het vrouwtje zit namelijk binnen, vlak bij het raam aan
de keukentafel de krant te lezen.
Ik ben bij het potje, pak het in mijn
bek en loop op mijn dooie gemak
naar het grasveld. Ik heb al gemerkt dat wat in het potje zit heel
erg lekker ruikt. Het kwijl loopt al
uit mijn bek.
Ik ga er eens goed voor liggen en neem het potje tussen mijn voorpoten. Ik duw mijn tong in de vogelpindakaas… en wat ik proef…
mmmm, heerlijk! Daar lust ik veel meer van!
Net als ik goed bezig ben, komt het vrouwtje naar buiten. Zou ze
het toch gezien hebben? Ja, hoor!
“Borre, wat heb jij daar.” Ik, ook niet gek, ga er als een speer met dat potje vandoor. “Borre! Zit!”
Oef. Als ik moet gaan zitten. En zeker als het vrouwtje het op die toon zegt, is het menens. Ik ga
dus maar heel gauw keurig zitten met het potje nog steeds in mijn bek. Ik geef het potje af aan
het vrouwtje. Zij neemt het mee naar binnen om aan de baas te vertellen wat er gebeurd is. De
baas heeft jammer genoeg overal een oplossing voor en zet het potje terug in het vogelhuisje. Natuurlijk! Als ik het niet dacht! Hij klemt het vast met twee halve wasknijpers. Jammer hoor! Het
potje zit nu snoei-strak vast Babs. Zelfs kamikaze-eksters kunnen het er niet meer uit laten vallen. Het is uit met de pret Babs. Vervelend dat baasjes het altijd in de gaten krijgen dat jij met
iets superleuks bezig bent, wat zij dan weer niet zo’n goed idee vinden. En daaraan meteen een
eind maken.
Heel veel likjes van Borre.
Lieve Borre,
Wat goed van jou, om heel rustig naar het potje te lopen, dat zou ik echt niet kunnen,
daar zou ik al meteen in de fout gaan, door er keihard naar toe te rennen. Dat bewonder ik echt in jou, die rust. Maar dat vrouwtje van jou is al net zo onhandelbaar als die
van mij, tureluurs word je daarvan.
Je hebt helemaal gelijk Borre, die pindakaas is super
lekker, maar pinda’s zijn ook heel lekker. Daar wil ik
je iets over vertellen. Wij hebben een hele grote bak vol
met heerlijke pinda’s, ik hoor je al denken:”lekker toch
Babs.” Ja zeker, heel lekker zelfs, zij het niet dat wij
niets van die pinda’s krijgen, die zijn allemaal voor
de vogeltjes in de tuin, vind je dat niet gemeen ?
En nu komt het ergste.
Op ons gazon, dus op de plaats waar ik niet bij kan,
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(Vervolg)

dankzij het houtenhek dat onze baasjes geplaatst hebben, wordt twee keer per dag een
volle hand pinda’s gestrooid. Twee keer per dag
landt er dan een houtduif. Nou ja landen, zo
kun je het eigenlijk niet noemen, ze stort zich
meer ter aarde. Daarom hebben we haar de
naam ‘Plok’ gegeven. Te gelijkertijd met Plok,
landt dan ook ‘Gillende Gerrit’ de tortelduif, die
niet kan landen zonder eerst een luide kreet te
geven. Plok en Gillende Gerrit hebben een bloedhekel aan elkaar, en kunnen minuten lang met
de vleugels helemaal wijd tegen elkaar opspringen, terwijl ik ademloos toe sta te kijken.
Ik zou zo graag meedoen, maar ja dat rottige
hek hè!
Na een tijd ruzie gemaakt te hebben, gaan ze
over tot eten en zie ik al die heerlijke pinda’s in
hun snavels verdwijnen. Hels word ik daarvan, ik heb al eens geprobeerd ze weg te blaffen, maar dan komt het vrouwtje waarschuwend naar buiten;”pas op Babs, nog een keer
blaffen en je komt naar binnen.” Dus blijft het bij kijken en ondertussen fantaseren wat ik
allemaal zou doen als er geen hek zou staan. Óh Borre, ik moet ophouden, ik zie net dat
het vrouwtje met de pindabak naar buitenkomt.
Heel veel likjes, Babs.
Lieve Babs,
Wat er nu toch gebeurd is bij het vogeltjespotje… Ik ben me een hondenbrok geschrokken.
Een moederspecht met een jonkie, hadden het lekkers ook in de gaten. De moederspecht vloog
naar het potje en snoepte er wat van om dat aan haar jong te geven. De jonge specht smulde.
En nu komt het Babs. Net zoals wij wil dat jonkie ook zelf proberen om iets uit dat potje te
snoepen. Hij komt met een vaart aan vliegen, maar vergeet om op tijd naar links af te slaan.
Dus! Boem! Tegen het raam. Valt op de grond. En dan… ben ik toch niet altijd even rustig. Je
weet niet hoe snel ik boven die specht stond. Het was eigenlijk best spannend. De specht deed
niets en ik ook niet. Al gauw kwam de baas naar buiten om de specht te pakken. Heb jij wel
eens een specht horen schreeuwen? Hij schrok natuurlijk van de grote handen van de baas. Het
baasje heeft hem voorzichtig helemaal nagekeken. Er was gelukkig niets met de specht aan de
hand. Hij kon even later weer zelf naar de boom vliegen.
Heel veel schriklikjes van Borre.
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Nieuws over honden uit de wetenschap. Honden leven mee met
verdriet mensen.
Kusje
erop!

Onderzoekers van aan de Goldsmiths Universiteit in
Londen concluderen dat honden weten wanneer iemand
verdrietig is. Ook voelen ze de behoefte om hun medeleven te tonen. Bij dit onderzoek onderzochten wetenschappers 18 honden en hun baasjes. De honden waren
van verschillende rassen en leeftijden. De dieren werden
in een kamertje geplaatst, de ene keer met hun eigenaar
en de andere keer met een vreemde. De persoon in de
kamer deed vervolgens alsof hij moest huilen, alsof hij
neuriede of alsof hij een gesprek voerde. De onderzoekers observeerden welke gevolgen dit had voor het gedrag van de honden. Daarbij bleek dat de dieren opvallend veel vaker reageerden op mensen die huilden dan op

Mammie, hij huilt,
mag ik hem troosten?

sen neuriën, omdat deze gedraging voor de honden
nieuw was en dat zou ze wellicht nieuwsgierig maken",
legt onderzoeker Deborah Custance uit. "Het feit dat de
honden onderscheid maakten tussen huilen en neuriën,
wijst erop dat hun reactie op het huilen niet enkel en alleen gemotiveerd werd door nieuwsgierigheid.”Opvallend
was dat de honden heel specifiek op de emotie zelf reageerden; het maakte niet uit of de eigenaar of een vreemde de emotie vertoonde. Onderzoeker Jennifer Mayer:
"Als de honden tijdens het huilen de personen benaderden omdat ze zelf troost zochten, dan zouden ze
vaker naar hun baasje zijn gelopen. Maar die voorkeur was er niet. De honden benaderden degene die
huilde, ongeacht zijn identiteit. Ze reageerden dus op de
emotie en niet op hun eigen behoeften".
Met toestemming overgenomen van: www.hondenwijzer.com

mensen die neurieden. Ze gingen vaker naar de verdrietige personen toe en raakten deze ook vaker aan. Op de
personen die een gesprek voerden, reageerden de dieren
helemaal niet .De wetenschappers zijn er
tamelijk zeker van dat de honden huilende
Kijk eens naar mij, dan
mensen niet uit nieuwsgierigheid, maar echt
kun je weer lachen!
uit medeleven benaderden. "We lieten men-
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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
Puk,

Lieve Babs,
Ik moet je iets bekennen, ik eet poep! Daarin ben ik niet kieskeurig, ik eet alle
soorten poep, ook mensenpoep. Mijn vrouwtje schiet, als ik dat doe helemaal
in de stress. Zeg nu zelf Babs, dat is toch overdreven, een beetje poep op z’n
tijd kan toch geen kwaad. Vol verwachting kijk ik uit naar jouw reactie..
Likjes, Puk.
Lieve Puk,

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.

eten
Niet op
a.u.b!

Aan de ene kant moet ik je teleurstellen, maar aan de andere kant heb ik een smakelijke oplossing. Poep eten is niet
goed. Hoe lekker het af en toe ook kan zijn. Er kan in die
poep van alles zitten waar je ziek van kunt worden, en
dat wil je natuurlijk niet. Maar nu komt de leuke kant ,
om je op te laten houden met poep eten, raden de heren
deskundigen (en wie zijn wij om die tegen te spreken) aan
om een hond die vaak poep eet, eierkoeken te geven, dat
zou het poep eten stoppen. Nu zijn eierkoeken super lekker,
dus doen wij niet moeilijk en eten die dan ook op. Maar
let er wel op dat je een flink stuk krijgt hoor Puk. Ik ken
onze baasjes, die proberen ons af te schepen met zo’n klein
pietepeuterig stukje onder het mom dat we er anders veel
te dik van worden, en dat moet je niet pikken! Als het
stukje te klein is, moet je gewoon weer poep gaan eten, ook
als je er eigenlijk geen zin meer in hebt. Zo kan je, je baasjes africhten, zonder dat zij dat merken. Laat je even weten of je grote stukken krijgt? Heel veel likjes, Babs

Zo lieve luitjes, dat was het weer. Tot volgende maand.
En mochten jullie nog vragen hebben, schroom niet,
maar stuur ze naar atvn@home.nl en jullie krijgen altijd
mijn deskundig antwoord.

ATVN
5 jaar erkende rasvereniging
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Kiekjes uit de oude doos.

Ook Karlheinz Böhm had een Airedale
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HOERA ! HET IS VAKANTIE !
(een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)
Door Marc Weyts

Hallo lieve ATVN-ertjes !
Op het eind van mijn vorig verhaaltje liet ik jullie allemaal
weten dat als het van mij afhangt, Beau uit België er zeker
bij zal zijn op 28 juni en dat mijn baasjes nog van alles te
regelen hadden om aanwezig te kunnen zijn op de familiedag. Wat ben ik blij zeg dat ze mij niet te lang in spanning hebben gehouden en me vlug tussen water en brokken vertelden dat alles geregeld was. Van blijdschap kon
ik bijna mijn kommetje niet leeg eten en het scheelde echt
niet veel of al die lekkere brokken lagen verspreid over de
mat. Maar dat heb ik niet laten gebeuren hoor. Ik was zo
in de wolken, jullie op 28 juni terug te kunnen zien, maar
probeerde me toch te concentreren op die lekkere brokjes, nu gevuld met een maaltijd van tonijn en rijst en die
wou ik voor geen geld missen.
Op het moment dat jullie dit verhaaltje weer lezen, zal
deze plezante dag wel alweer achter de rug zijn en zullen
er vast en zeker enkelen onder jullie staan te popelen om
er iets over te vertellen. Ik weet alvast nu reeds met zekerheid dat het weer een topdag wordt. Voor mij is het
nu nog drie nachtjes slapen, want ik schrijf jullie mijn
verhaaltje nog voor de familiedag en ben dus nu al in de
pen gekropen. Wat een uitdrukking zeg … ‘in de pen
kruipen !’. Maar ja, je bent nu eenmaal een schrijver of je
bent het niet hé. ;-)
Ja lieve ATVN-ertjes alweer een maand voorbij en laten
we het nu met zijn allen eens heel luid uitroepen ! Eens
goed blaffen mag beslist ook hoor ! Hier komt het ! …..
Hoera ! Hoera ! Het is vakantie !!!
Juli en augustus zijn dé vakantiemaanden en al zorgen
mijn baasjes er wel voor dat het voor mij eigenlijk best
wel elke dag wat vakantie is, toch ben ik blij en vind ik
het fijn dat we alweer leuke dingen gaan doen en omdat
het vakantie is, misschien ook wel ergens anders, waar ik
nog nooit ben geweest en dan nog maar te zwijgen over
die vele terrasjes waar we met ons drietjes weer heel lang
van kunnen genieten tot die lekkere warme zon ondergaat en waar elk hapje dat me toegestoken wordt, beslist
niet verloren zal gaan !
We zullen natuurlijk weer heel veel op ons stekje aan de
kust op Goeree vertoeven en het blijft voor mij gewoon
heerlijk, dat stoeien op het strand en een flinke duik maken in het zoute water.
Maar weten jullie wat ik nu eigenlijk het liefste doe ? Of
liever gezegd met wat ik het liefste speel ?
Ach er is zoveel ! Mijn baasjes hebben er voor gezorgd
dat ik thuis in België heel wat ander speelgoed heb dan
hier in Nederland en ik ken die twee ondertussen wel al
hoor …. ze mogen gerust zijn … ik zal echt geen vuil
speeltje van buiten naar binnen brengen ! Flink van mij
hé !

Wij Airedales spelen heel graag en als het ene baasje er
geen zin meer in heeft, dan kloppen we wel aan bij het
andere baasje. Ik breng dan zowat van alles op hun
schoot en soms hebben ze het niet zo snel door als wij
hoor. Maar lang duurt dit gelukkig niet en hebben ze snel
mijn speeltje ergens voor mij verstopt. ‘k Vind dat een
heel leuk spelletje, want voor mij is dat wel heel gemakkelijk … met zo’n speurneus als die van mij … daar vind je
toch onmiddellijk alles mee terug ! Ik heb ook snel door
wanneer het tijd wordt voor een ander spelletje en dan
haal ik het aller, aller, maar echt allerliefste speeltje van
me naar boven en dat is …. mijn bal ! Ik kan daar wel
uren mee zoet zijn. Ofwel hou ik hem gewoon minutenlang tussen mijn tanden of leg ik hem tussen mijn pootjes
terwijl ik lekker een dutje doe. Maar het leukste van allemaal is, wanneer mijn baasjes hem naar mij gooien. Ik
breng hem ook steeds naar hen terug en loop dan al onmiddellijk een eind terug weg, omdat ik weet dat ze hem
heel hoog naar mij zullen gooien. Zoals een echte doelman, weet ik die bal dan uit de lucht te plukken ! Dat is
echt voor mij mijn meest favoriete speeltje ! Binnen, buiten, in België of in Nederland … ik kan nergens mijn bal
missen. ‘Waar is de bal ?’ roepen dan mijn baasjes naar
me en echt waar, dat hele korte woordje ‘bal’ is het beste
wat ik uit die mensentaal versta.
Kijk maar naar de fotocollage die één van mijn baasjes
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Beau (vervolg)
voor mij gemaakt heeft. Op elke foto sta ik erop met
mijn favoriete speeltje. Foto’s van nu en van vroeger.
Leuk hé !

hopelijk is voor mij, net zoals voor jullie, het zonnetje
heel dikwijls van de partij. Geniet van heerlijke vakantiedagen en wat mij betreft …. mijn bal ligt al klaar !

Zo lieve ATVN-ertjes, het beloven hier twee mooie zomermaanden te worden, waarin er nog meer tijd zal zijn
om met mij te spelen. In een volgend verhaaltje laat ik
jullie beslist weten wat we hier allemaal hebben gedaan en

Vakantiegroetjes van Beau uit België !

Cacher
Door Engel Geukens

Nou deze keer kreeg ik het baasje niet zover om mijn
complete dagboek bij te houden.
Een paar hoogtepunten wil ik jullie niet onthouden.
We hebben een trektocht langs de Moezel gemaakt en op
de heetste dag heeft het baasje apart voor mij een parasol
opgezet, zodat ik toch wat schaduw had. Dat was best
fijn, want die hitte in de
volle zon is niet mijn
ding.
We hebben heel veel gereden en dan moest ik
iedere keer aan een veiligheidsriem zodat ik tijdens
de rit toch veilig vast zat
en als we stilstonden ik er
niet onverwacht uit kon
springen.

Na de vakantie moest ik op
de hondenschool een
proefexamen doen. Nou
dat was geen succes. Enerzijds had het baasje de afgelopen weken niet met mij
geoefend en anderzijds had
ik er niet echt zin in om 2
minuten stil te blijven zitten en maar te wachten en
3 minuten liggend te blijven wachten. Ook de ander
dingen gingen niet vlekkeloos.
Dit zijn alle dingen, die ik goed moet doen:
– Oefening gedrag hond-hond;
– Zit en blijf, 2 minuten, op 10 meter afstand;

– Lig en blijf, 3 minuten, op 10 meter afstand;
– Aangelijnd volgen (zowel aan het linker- als rechterbeen) in normaal tempo en draf-tempo (haha goed voor
het baasje);
– Vooruitsturen naar vooruitstuurpaaltje;
– Voorkomen op bevel;
– Voet.
Het leukste wat ik kan, zit er niet eens bij. Het over de
balken springen of over een sloot met het commando
“over” kan ik als de beste en dat vond ik ook leuk. Wat
heb je er nou aan om zo lang te wachten.
Dus het baasje heeft maar besloten met mij na de vakantie nog even met dezelfde cursus door te gaan. Ik merk
het nu dagelijks, dat ik bij het lang uitlaten verschillende
oefeningen moet doen. Dus dat betekent dat ik de komende maanden veel van het baasje moet oefenen, zodat
ik in het najaar naar de volgende cursus mag. Maar ik kan
het wel, zie je hoe ik mijn best doe. Het baasje is best
trots op me.

Ik moet van alles nog leren, voordat ik echt met behendigheid verder mag. Het moeilijkste is vooruitsturen naar
een vak.
De tijd zal het leren of ik zoveel geduld heb om zo lang
te wachten tot ik echt leuke dingen mag doen.
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Cacher (vervolg)
Gelukkig zijn er nog gezellige dingen waar ik niet hoef te
oefenen. Neem nou de ATVN dag en de van Huize Bardill-dag.
Om bij de laatste te beginnen, op de zaterdag voor de
ATVN-dag, hadden we voor het eerst een heel gezellige
bijeenkomst met al mijn broertjes en zusjes. Dus we zagen mekaar na ongeveer een jaar weer. Dat was dollen.
We hebben heel wat afgespeeld, maar mij zusje Bella
vond ik wel de leukste van alle broertjes en zusjes. Ik
vond dat ik mijn kleine zusje toch moest beschermen en
verloor haar dus niet uit het oog!. Er was ook nog een
wedstrijdje met allerlei o.a. behendigheidsoefeningen. Dat
was leuk joh. We hebben ons kostelijk vermaakt en onze
fokker, Gerrit, had het allemaal perfect geregeld.

Mensen kunnen soms best wel goede foto’s maken, zeker
als ik er zo goed op sta. Knap ben ik, hè.

De zondag daarop was de ATVN-BBQ dag met de korte
en lange wandeling. Onderweg kwamen we langs een
watertje en dat vond ik vermakelijk. Enerzijds omdat ik
het water in mocht en anderzijds gooide het baasje de lijn
niet goed naar het vrouwtje en kon ik rustig een tijdje in
het water rond dollen. Het kostte het baasje wel enige
moeite om mij het water toen uit te krijgen, maar een
hondensnoepje doet wonderen. Ja, ik ben dol op dit
soort beekjes.

Er waren een paar baasjes, die klaarblijkelijk de lange
wandeling niet wilden maken, want zij gingen met ons
terug naar een plekje waar we even mochten dollen.

Natuurlijk was Sonja er ook en dat weet ik omdat ik dan
altijd van haar een snoepje krijg. Dus als ik haar stem
hoor dan gaan mijn oren al wapperen en kijk ik rond
waar ze is.
Het was weer een geweldige dag met zoveel vriendjes.
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Familiedag in Handel
Acht dagen voor de Familiedag gaat opeens de telefoon,
het is Lambert:” Sonja, heb jij op ‘Weeronline’ gekeken?
Ze geven voor de 28ste een weercijfer 4 met 70% kans op
7 mm neerslag.” Ik probeer Lambert gerust te stellen met
de opmerking dat het weer vaak nog geen dag van te voren te voorspellen is, en dat ik er goede hoop op heb dat
het mooi weer zal worden. In werkelijkheid zit ik, net als
Lambert ook in mijn piepzak, wel tien keer per dag naar
‘Weeronline’ te kijken. Het weercijfer zwalkt constant
tussen een 4 en een 8, als het een 8 is stuur ik snel een
mailtje naar Lambert, als het een 4 is, laat ik niets van me
horen. Zo zitten we elkaar lekker te stangen. Maar vanaf
vrijdag is het duidelijk, het wordt een weercijfer 7 met
25° en bewolkt. Het ideale wandelweer, en voor ‘s middags, een heerlijke temperatuur om buiten te zitten. Als
wij zondag om 10 uur bij ’t Hofke aankomen, staat Lambert al op ons te wachten. We glunderen elkaar toe vanwege het mooie weer. Anique komt er ook aan, en snel
pakken we de auto uit. Het welkomstbord staat ons uitnodigend toe te stralen.

In de tuin van ’t Hofke zijn de eerste gasten al aanwezig.
Dit belooft een schitterende dag te worden. We hebben
een super opkomst, en mogen 90 ATVN-ers met 47 honden ontvangen.
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Na de koffie met cake gaan we wandelen.
Allereerst wil ik Lambert complimenteren met de wandeling, want die is werkelijk schitterend. Na een flink stuk
door het bos gelopen te hebben komen we via een heel
romantisch houten bruggetje op een open plek bij het
‘Lambert hoekje,’ daar wordt de groepsfoto gemaakt.

weer in. Na nog een half uur in het bos gelopen te hebben, komen ook wij weer bij ’t Hofke aan. De BBQ
wordt al aangestoken, en we gaan een lekker glaasje drinken We delen de kynologische quiz uit, de vragen zijn dit

Daarna lopen we verder weer over zo’n schattig bruggetje
naar onze tussenstop, waar Anique samen met Anthony
al op ons te wachten met heerlijk koele blikjes fris. Dat
gaat er soepeltjes in. Als iedereen uitgerust en uitgedronken is lopen we weer verder, de pups met hun baasjes
gaan links af, richting ’t Hofke’ wij gaan rechtsaf het bos
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keer best pittig, je hoort de hersenen knarsen. De eerste
prijs gaat dankzij de schiftingsvraag naar Anique. Dan
gaan we BBQ-en, iedereen zit lekker te smikkelen en te
smullen.

lootjes gekocht hebben.
Pet Care heeft ons dit keer
twee grote zakken voer als
hoofdprijs geschonken,
onze hartelijke dank daarvoor. De derde hoofdprijs
is een prachtig tappas-stel.

Zodra iedereen verzadigd is start onze wereldberoemde
loterij. Lieve ATVN-ers, dankjewel dat jullie weer zoveel

Na de verloting wordt er
nog gezellig nageborreld.
Als het onverbiddelijke
tijdstip aanbreekt om naar
huis te gaan krijgt iedere
ATVN-er een hele leuke ‘dogshopper’ met inhoud, dit
wordt u aangeboden door ‘Renske.’ Wij zijn ‘Renske’
heel dankbaar voor deze mooie sponsoring.
Lieve ATVN-ers, super dat jullie er allemaal waren, Mario
en ik hebben van deze dag genoten, en gezien het aantal
positieve reacties die wij gekregen hebben, denken wij dat
jullie dat ook gedaan hebben.

Wij hopen jullie allemaal weer te zien op zondag 13 september bij de Geffense plas.
Tot dan.
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Reacties van onze leden op de Familiedag
Van het begin tot het eind een feest. Prachtige locatie, grandioze
organisatie, gulle sponsors en kanjers van honden.

High five van Joep en zijn baasjes. Toppie gewoon
Jaap Kok

In een woord AF! Fijn om dit te mogen meemaken.
PS het weer was ook niet slecht . . .
Huub de Bruin

Bedankt hoe goed jullie het weer geregeld hebben
Alice Ferron

Noor is aan het bijkomen! Gisteren familiedag van Van Huize Bardil, vandaag van de ATVN.
Noor en de baasjes hebben het de beide dagen gezellig gehad. Bedankt!
Johnny Bisschop met Andre Hilberink

Wat een prima familiedag met een geweldige opkomst. Hoe goed wil je iets hebben.
Julie hadden het weer puik voor elkaar. Leuke Quiz met moeilijke vragen. Een tafel vol prachtige prijzen voor mens en dier.
Het kon niet op. En dan het weer… dat was op bestelling denk ik.
Jullie kunnen met een goed gevoel achteroverleunen en terugzien op een dag waarvan de leden en hun honden blij zijn geworden.
Bonneke van der Bij.

We zijn net terug met onze harten vol met prachtige Airedales. Hartelijk dank voor de fantastisch georganiseerde familiedag. Complimenten hoor voor de organisatie. De activiteiten liepen mooi vloeiend in elkaar over. Heel hartelijk dank.
Met hartelijke groeten,
Teddy, Astrid, Roelie

Beste Airedale vrienden, bedankt dat jullie met zo velen aanwezig waren. Het was weer een mooi samenzijn !
Lambert
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Talent binnen het ATVN

Getekend door Anthony Ross

Getekend door Isis Natar
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Wiske en Guust

Guust, kom eens proeven, dit
smaakt echt heerlijk!

Wauw Wiske, je hebt gelijk, dit
smaakt super!
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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.

Jaargang 9, nr. 7

Bestuur ATVN
Voorzitter

Martin Bouma
Akkersvoorde 9
3204 SB Spijkenisse
Secretaris:
Sonja de Cooker
Graaf de Hompeschstraat 9
6109 AK Ohé en Laak
Penningmeester:
Mario de Cooker
Graaf de Hompeschstraat 9
6109 AK Ohé en Laak
Commissaris
Lambèrt van Gelder
activiteiten:
Rector Alden Huysenstr 51
5423 TE Handel
Commissaris
Marga Bouma
activiteiten:
Akkersvoorde 9
3204 SB Spijkenisse
Algemeen bestuurs- Anique van Berkel
lid en Winkeltje
Rector Alden Huysenstr 51
5423 TE Handel
Redactie Nieuwsbrief Sonja de Cooker
Internet
www.atvn.nl

Tel.: +31 181646340
e-mail: m.bouma8@chello.nl
Tel: +31 475 552227
e-mail: sonjadecooker@home.nl
Tel: +31 475 552227
e-mail: mario@decooker.nl
Tel: +31 618404252
e-mail: aniquelambert@hotmail.com
Tel: +31 181646340
e-mail: m.bouma8@chello.nl
Tel: +31 610626150
e-mail: aniquelambert@hotmail.com

e-mail: atvn@home.nl
e-mail: atvn@home.nl

