
 

 

Deze keer hebben Marijke en Willem Ver-
haar de organisatie van deze wandeling op 
zich genomen. In manege ‘De Molenberg’  
wordt u ontvangen met een kopje koffie of 

thee met iets lekkers daarbij. 

Om elf uur gaan we wandelen in het los-
loopgebied van de prachtige bossen van 
Leende met zijn mooie zandvlakten. Er zijn 
twee routes, een korte route voor pups en 
mensen die niet zo lang willen wandelen 
een langere route voor de overige wande-
laars. 

 

 

 

 

 

 

 

Na de wandeling komen we weer terug bij 

de manege, daar krijgt u door het ATVN 

een kopje koffie of thee met twee broodjes 

aangeboden. u kun kiezen uit broodjes 

ham en/of kaas En als we dan gezellig sa-

men zitten begint onze wereldberoemde 

verloting met prachtige prijzen.  

Omdat we het de eigenaar van de manege 

niet aan willen doen dat hij nog maanden 

belegde broodjes zou moeten eten, vragen 

wij u om even te melden dat u komt, met 

hoeveel personen u komt en voor  welke 

broodjes u kiest.  

Dat kan door even een mailtje te sturen 
naar atvn@home.nl of een telefoontje 
naar: 0475-552227. Graag voor 11 septem-
ber. 

Het Airedalewinkeltje van Chris is uiter-
aard ook aanwezig. 

U komt toch ook! 

Manege De Molenberg  

Valkenswaardseweg 29C 

5595 XB  Leende. Telefoon: 06 21871317  

  

 

 

 

Op zondag 18 september 2016 organiseert het 
ATVN haar najaarswandeling in de bossen van 
Leende. 

Onze Airedale 
Nieuwsbrief  van het ATVN 

Juli2016 

Jaargang 10, nr. 7 

Najaarswandeling  1 

Optische Illusies 2 

Grasaar 3 

Phaenna 4 

Hond op het werk vermin-
dert stress 

5 

Hond mee op vakantie? 6/7 

Schuif aan bij Babs en 
Boebie 

9/ 
11 

Warm weer en je hond 12 

Kiekjes uit de oude doos 13 

Babs 15 

Familiedag 16/ 
19 

Beau 20/
21 

Cacher 22/

23 

Airedale mozaïek   24 

The Airedale Lovers Cook-

book 

25 

The Airedale Lovers Cook-

book 

21 

In deze Nieuwsbrief 
          Pag.  

Om te onthouden: 

• Zondag 18 sep-

tember 2016 na-

jaarswandeling. 

• Zaterdag 12 no-

vember strand-

wandeling. 



 

 

Optische Illusies 

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. 

Het ATVN wenst u een avontuurlijke vakantie. 

Onze vorige Optische Illusie bestond uit een on-

deugende afbeelding uit 1905 (zie hieronder) van 

twee kalende heren die in een museum een por-

tret van een deftige dame bewonderen.  

Ditmaal een afbeelding van de kop van een aap. 

Of is het toch een fraai vormgegeven automo-

biel? Inderdaad, meerduidig interpreteerbaar! 
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Grasaren. 
Bron: Alkmaar Noord Dierenartsenpraktijk.  

In de zomer bloeit het gras met zogenaamde grasaren. 

Deze grasaren kunnen afbreken in stukjes en bij dieren 

veel ellende veroorzaken. Een grasaar heeft een scherp 

puntje en een soort weerhaakjes en wordt ook wel kruiper 

genoemd. Een grasaar kan in de vacht van de hond blij-

ven hangen en door de huid heen dringen. Dit gebeurt 

meestal tussen de tenen. Ook kunnen grasaren in de oren 

kruipen of in ogen terecht komen.  

Het lichaam beschouwt ze als lichaamsvreemd materiaal 

en gaat hierop reageren met een ontsteking  

Grasaar tussen de tenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als een hond een grasaar tussen de tenen heeft, zal hij 

vaak kreupel gaan lopen. Dit komt omdat de punt van de 

grasaar al in de huid is gedrongen. De grasaar zal vervol-

gens de neiging hebben om dieper onder de huid te krui-

pen. De hond zal op de plek veelvuldig likken of krabben 

en vaak is daar een gaatje in de huid zichtbaar. Ook kan 

het zijn dat er al een verdikking is ontstaan. Meestal ont-

staat er een fistel om het ontstekingsvocht af te voeren. 

Helaas is niet altijd duidelijk of de grasaar nog aanwezig is 

of er door het likken van de hond toch weer uit is geko-

men.  

Als men er vroeg genoeg bij is kan men de grasaar goed 
verwijderen met behulp van een pincet. Let er goed op 
dat er niet al teveel weerhaakjes in de huid zitten. Pak de 
grasaar zo dicht mogelijk bij de huid en trek voorzichtig 
maar resoluut de grasaar uit de huid. Mocht dit niet luk-
ken of de hond laat dit niet toe, dan kan men het beste bij 
de dierenarts een afspraak maken. Die zal een incisie ma-
ken in de huid en de aar verwijderen. De behandeling kan 
lastig zijn, omdat het grasaartje een behoorlijke afstand 
kan afleggen onder de huid en dus op een onbekende 
plaats kan gaan zitten. 
De wond zal na afloop goed gedesinfecteerd moeten wor-
den, omdat die al heel snel ontstoken raakt. 

 

Grasaar in het oor 

Als een hond een grasaar in het oor krijgt, is dit zeer 
pijnlijk. Hij zal gaan schudden met zijn kop en onrustig 
worden. Vaak mag je het oor nauwelijks aanraken. De 
grasaar zal weer de neiging hebben om steeds dieper de 
gehoorgang in te kruipen. De dierenarts kan via een oto-
scoop een smal tangetje in de gehoorgang brengen, 
waarmee de grasaar verwijderd kan worden. Soms, als 
de grasaar nog niet te diep zit en het dier niet te pijnlijk 
reageert, kan dit zonder verdoving. In andere gevallen is 
het nodig eerst een lichte algehele verdoving te geven. 
Indien de grasaar reeds door het trommelvlies in het 
middenoor terechtgekomen is, is het soms mogelijk via 
de uitwendige gehoorgang het aartje alsnog te pakken. 
Indien dit niet lukt, zal er geopereerd moeten worden.  
 
Nabehandeling is vooral afhankelijk van de beschadigin-
gen. Als het trommelvlies nog intact is, kan het oor met 
een oorzalf behandeld worden. Bij perforatie van het 
trommelvlies is antibiotica noodzakelijk. 

 
Grasaar in het oog. 
 
Als de hond na een wandeling plots veel last heeft van 
een oog en daar met de poot in wil wrijven, dan kan er 
een klein zaadje in het oog zitten.  

Als te lang wordt gewacht, dringen de zaadjes door het 
oogslijmvlies en zijn niet meer zichtbaar. Een paar we-
ken later kunnen ze dan achter of boven de oogbol een 
flinke ontsteking geven.  
Men kan proberen zelf eerst goed te kijken of men iets 
ziet zitten, maar meestal verdwijnen ze snel achter het 
3e ooglid. Ga ook hiermee direct naar de dierenarts. 
Deze kijkt dan, na het oog eerst tijdelijk verdoofd te 
hebben, met een speciale pincet achter dit 3e ooglid. 

 



 

 

De muis die dacht dat hij kon vliegen. 

Nu moet ik jullie toch wel  een heel spannend avontuur 
vertellen. 

 Met Hemelvaart kwam eindelijk het mooie weer. De deur 
van de bijkeuken staat weer de hele dag open, dus kunnen 
we naar buiten als we dat willen en hoeft Sonja niet meer 
de hele dag portiertje te spelen. Mario is druk in de weer 
om zijn planten uit de kas te halen, ze om te potten en ze 
daarna op de plaats te zetten en te hangen. Zo ook een 
hele mooie cactus die in de kas al tot bloei was gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zonnetje scheen heerlijk, Sonja had voor Mario en 
haarzelf een lekker drankje ingeschonken en wij kregen 

Dagboek van Phaenna (Phaantje) 
Door Sonja de Cooker. 
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een botje, we lagen gezellig op het terras in de zon te 
genieten. Opeens zei Mario: “ kijk eens naar de cactus, 
daar zit een klein muisje in de pot.” En ja hoor, op de 
rand van de pot zat een piepklein muisje. “Hoe moet 
dat muisje weer naar beneden komen” vroegen Mario 
en Sonja zich af. Uit ervaring weet Sonja dat je nooit 
moet proberen een muisje met je blote handen te red-
den, ze heeft daar nog een klein litteken van op haar 
pink van die keer dat ze dat spitsmuisje probeerde te 
redden dat onder de terrasbank zat. Mario zei: “als ik de 
pot naar beneden haal raakt het muisje waarschijnlijk in 
paniek en springt zich dan misschien te pletter, dus la-
ten we maar even kijken of hij zelf een weg naar bene-
den weet te vinden.”  Mijn zusjes en ik zaten doodstil 
helemaal gefascineerd naar het kleine muisje te kijken 
dat op de rand van de pot liep te balanceren. Sonja had 
ons duidelijk te verstaan gegeven dat wij moesten blij-
ven zitten en niet in de buurt van het muisje mochten 
komen. Niet dat wij ook maar een poging in die rich-
ting ondernomen hadden hoor, we vonden het veel te 
spannend om naar het muisje te kijken. Opeens nam 
het muisje een grote sprong, hij zweefde even door de 
lucht, en pats boem, daar lag hij op de grond.  

Wij waren zo beduusd dat we gewoon bleven zitten. 
Sonja ging naar het muisje toe. Het ademde wel, maar 

was bewusteloos. Sonja aaide het muisje over zijn kleine 
buikje, dat zag er zo lief en kwetsbaar uit. Opeens deed 
het muisje zijn oogjes open en keek verbaasd om zich 
heen, bleef nog even versuft liggen, stond een beetje 
wankel op, en ging er toen als een speer vandoor. Toen 
pas kwamen wij in actie en gingen met een bloedvaart 
achter het muisje aan, maar te laat helaas, het muisje 
was ‘gevlogen’ (grinnik). Wat een avontuur was dat hè!  

 

Likjes, Phaantje 

 

 

 



 

 

Hond op het werk vermindert stress.  
Bron: Gezondheidsnet.  
Je hond meenemen naar het werk kan stress vermin-
deren. Dit blijkt uit onderzoek van de Virginia Com-
monwealth University.  

 
De wetenschappers onderzochten 75 fabrieksmedewer-

kers die hun hond mee mochten nemen naar het werk.  

Ze vergeleken werknemers die hun huisdier meebrachten 

met werknemers die hun viervoeter thuis lieten en men-

sen die geen hond hadden. 

 

Stressniveau 

Een week lang werd een paar keer per dag hun stressni-

veau gemeten door middel van een monster van het 

speeksel van de medewerkers. Daarnaast bekeken de on-

derzoekers hoe tevreden de medewerkers waren en hoe-

veel steun en betrokkenheid ze voelden van en met hun 

werkgever. 

 

 

 

Hond ontspant 

’s Ochtends was er nog geen verschil tussen de drie groe-

pen. Gedurende de dag steeg het stressniveau van de 

mensen zonder hond en degenen met een hond die hem 

thuis hadden gelaten. Bij hondenbezittters die hun hond 

bij zich hadden, daalde het stressniveau juist.  

 

Positieve reacties 

Volgens Randolph Barker leveren honden een bijdrage 

aan de tevredenheid en productiviteit van werknemers. 

"Het verschil in stress tussen de dagen met hond en de 

dagen zonder hond was aanzienlijk." Bovendien krijg hij 

veel positieve reacties, zoals "huisdieren zijn goed voor 

het moreel", "honden geven ontspanning" en "honden 

verbeteren de samenwerking", aldus Barker.  
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Had je ons 

maar niet thuis 

moeten laten! 
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De hond mee op vakantie? 
Bron: Het Hazewinkel 

Wanneer de hond meegaat 

op vakantie moet u eraan 

denken dat elders in Europa 

veel ziekten voorkomen die 

wij hier in Nederland niet 

kennen. De belangrijkste 

ziekten worden overge-

bracht door teken en vlieg-

jes. Het is dus van belang 

om producten tegen deze 

parasieten te gebruiken. Daarnaast is het ook mogelijk om 

uw dier tegen enkele van deze ziekten te vaccineren en te 

ontwormen. Eerst wordt besproken welke ziekte ver-

schijnselen deze ziekten kunnen veroorzaken en daarna 

wat u er tegen kunt doen. 

De meest belangrijke ziekten zijn: 

Babesiose, overgebracht door besmette teken 

Hartworm, overgebracht door besmette muskieten 

Leishmaniose, overgebracht door besmette zandvliegjes 

Hartworm 

De belangrijkste hartworm, Dirofilaria immitis, komt steeds 

meer voor in Europa, met name onder de grens Parijs – 

Milaan. Riviergebieden, zoals de Po-vlakte en de Rhône-

vallei zijn zwaar besmet, alsmede het Middellandse Zeege-

bied. De piekmaanden van overdracht van de hartworm 

zijn juli en augustus. Honden en katten kunnen in deze 

gebieden door muggen worden gestoken en besmet raken 

met de larven van deze hartworm. Deze larven groeien 

binnen enkele maanden uit tot volwassen wormen van 

wel 20 cm lang. Ze verblijven in het hart of in de long-

slagaders. Hier produceren ze nieuwe larven. Soms zijn er 

wel tientallen wormen in het hart aanwezig, die boven-

dien jarenlang (tot 7 jaar !!) in leven kunnen blijven en 

klachten kunnen veroorzaken. 

Welke symptomen zien we bij honden met hartworm ? 

Enkele wormen veroorzaken bijna geen symptomen. 

Wanneer er meerdere wormen uitgroeien tot volwassen 

wormen spelen de symptomen zich af in de longen, het 

hart, de lever en de nieren. De symptomen zijn vnl. te 

wijten aan de toegenomen bloeddruk : 

hoesten 

zwakte, sloomheid 

inspanningsintolerantie 

moeilijk ademen 

niet meer willen eten 

vergroting van de lever 

vocht in de buik 

Babesiose 

Piroplasmose is een andere naam voor Babesiose en 

wordt veroorzaakt door het eencellige organisme 

(protozo), Babesia canis. Deze organismen leven in de rode 

bloedcellen van de gastheer. Een teek besmet zich door 

bloed te zuigen bij een besmette hond. Als zo’n teek ver-

volgens op een niet besmette hond terecht komt, kan de-

ze hond geïnfecteerd raken. Het organisme dringt door in 

de rode bloedcellen en gaat zich daar vermenigvuldigen, 

dit zorgt ervoor dat de rode bloedcellen openbarsten. 

Meestal duurt het 7-20 dagen voor de eerste symptomen 

optreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke symptomen zien we bij honden met Babesia, naast 

natuurlijk de eventuele huidirritatie op de plek van de teken-

beet? 

lusteloosheid 

koorts 

slechte eetlust 

braken 

bleke of gele slijmvliezen 

rode of bruine urine 

shock 

Leishmania 

Leishmania bij de hond wordt veroorzaakt door de een-

cellig parasiet (protozo) Leishmania donovani. 

Deze parasiet wordt overgebracht door de zandvlieg, die 

voorkomt in landen rond de Middellandse Zee. De para-

siet nestelt zich in de rode bloedcellen van de hond en 

richt deze te gronde. De zandvlieg die de Leishmania 

protozo bevat, houdt zich overdag verscholen, maar 

rond zonsondergang komen zij te voorschijn. Sommige 

honden krijgen de ziekte heel kort na de infectie, bij an-

deren is het hun hele leven aanwezig, zonder ooit klach-

ten te hebben. De parasiet kan zich inkapselen in milt en 

lever, maar ook in beenmerg en/of lymfeklieren. Op 

zo’n moment is de ziekte dan ook niet aan te tonen door 

een test. Maanden tot jaren later kan de ziekte “wakker ” 

worden en gaat de hond pas symptomen vertonen. Of en 

wanneer de ziekte actief wordt hangt af van de individue-

le afweer van de hond. De ziekte kan dan na enkele we-

ken tot jaren (zeven jaar of langer) tot uiting komen. Het 

treft dan vooral honden met een zeer laag immuunsys-

teem. Ook al is de hond getest en negatief bevonden is, 

wil dat niet zeggen dat de hond niet jaren later – tot 7 

jaar – alsnog de ziekte kan krijgen. 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de symptomen van een hond met Leishmania? 

Koorts 

Slaapzucht 

Bloedarmoede (bleke slijmvliezen) 

Lymfeklieren vergroot, vooral in hals- en knieholte 

Droge schilferige huid en wondjes die slecht/niet gene-

zen 

Kale plekken: oren, de neus/rond de ogen + symmetri-

schekaalheid op lichaam en/of hoofd 

Roze ooglidranden en-of rond de neus en kale plekjes 

achterop de oren 

Korsten en kloven aan neusspiegel en voetzooltjes en 

zweren op de huid en in de slijmvliezen 

Droge neus / neusbloedingen 

Diarree, soms constant en soms wisselend 

Afwijkingen aan de nagels, snelgroeiend of erg dik/hard 

Vermageren. 

Neem voordat u op vakantie gaat contact op 
met uw dierenarts, zodat uw viervoeter goed 
beschermd aan zijn vakantie kan beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hond mee op vakantie (vervolg) 
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Schuif  aan bij Babs en Boebie 

Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker 

 

 

 

 

Bij Babs en Boebie krijgen 

jullie allerlei interessante 

achtergrondinformatie over 

de Airedale, messcherpe 

analyses en heel veel klets-

praat voor bij de waterbak.  

Bij deze rubriek is de redac-

tie echter nadrukkelijk niet 

verantwoordelijk voor de me-

ningen en welgemeende ad-

viezen van Babs en Boebie 

Dag lieve Babs, 
 
Eerst zal ik je maar eens vertellen wie ik ben. Ik ben Boebie. 
Heel in de verte zijn wij natuurlijk familie van elkaar. Ik ben 
net zo’n leuke Airedale Terriër als jij. Heel graag wil ik jouw 
nieuwe mailvriendje worden. Het lijkt me zo fijn om met jou 
onze ervaringen op hondengebied te kunnen delen. Er gebeurt 
genoeg waarover wij onze verbazing of onbegrip aan elkaar 
kunnen laten weten. Soms heb je wel eens een beetje steun nodig 
of je wilt je hart eens flink luchten. Of zo maar de dingen van 
alle dag met elkaar doornemen. Dan is het ook fijn als je bij een 
lotgenoot of ervaringsdeskundige terecht kunt.   
Wat vind jij ervan? Denk je dat wij samen een goed koppeltje 
kunnen vormen? 
 
Ik ga meteen maar van start. 

Het mooie weer van de afgelopen dagen… daar word ik zo vro-

lijk van. Als je dan een keer buiten bent, kun je ook buiten blij-

ven als je daar zin in hebt. Na al die dagen met regen en kou 

was ik daar echt aan toe ! Eindelijk heb ik mijn tuin eens kun-

nen inspecteren en kunnen kijken of er  hier  indringers wonen, 

die ik weg moet jagen. Gelukkig is dat allemaal erg mee geval-

len en heb ik een fijn plekje in de tuin kunnen uitzoeken om de 

boel goed in de gaten te blijven houden.  

Je weet vast wel Babs dat er iemand moet zijn die orde op za-

ken stelt. 

Wie mogen dat in de meeste gevallen doen… Wij, honden na-

tuurlijk! Wij zijn keien op het gebied van oplettendheid. Ik hoop 

dat je die ervaring met mij deelt. 

Er is nog iets wat met dat warme weer te maken heeft.  

Zodra de zon schijnt, rijdt hier bij ons in de buurt een ijscoman 

door de straten. Hij heeft een auto vol met bakken ijs bij zich. 

Als het echt goed warm is, gaan veel bewoners bij hem een ijsje 

kopen. 

Mijn baasje heeft dat deze week ook een keer gedaan. Het 

vrouwtje en hij lusten op zo’n warme dag wel een heerlijk ijsje. 

Je weet het meteen als de ijscoman door de straat rijdt. Hij 

heeft een leuk muziekje uitgezocht, zodat iedereen kan horen 

dat hij in de buurt is. 

Het baasje is net zoals de ande-

re mensen naar de ijsauto gelo-

pen en heeft daar ijsjes gekocht. 

Niet twee… nee... drie ijsjes! 

Ik heb voor de zekerheid nog 

eens een keertje extra naar de 

handen van het baasje geke-



 

 

Schuif  aan bij Babs en Boebie  (vervolg) 

ken… Ja hoor! Ik heb het goed gezien… drie ijsjes! Wie gaat er 

hier twee ijsjes opeten? Nu ben ik wel heel erg benieuwd wie 

die snoeperd is…  

Babs, jij wilt toch ook wel weten wie van de twee niet genoeg 

heeft aan één ijsje? 

Nu komt het Babs. Dat derde ijsje is niet voor de baas… Ook 

niet voor het vrouwtje… Wie krijgt dat derde ijsje! Weet je 

wie dat is Babs? Dat ben ik! Boebie! Hoe vind je dat Babs? En 

wat smaakt dat lekker! Een heerlijk vers schepijsje in een net 

zo lekker vers hoorntje.  Ik heb gesmuld. Dat kun jij je wel 

voorstellen. Nu hoop ik helemaal dat het vaak heel erg warm 

weer wordt. Jij begrijpt vast wel waarom. 

 

Veel likjes van Boebie.  

 

Hallo lieve Boebie, 

 
Wat fijn dat jij mijn nieuwe penvriendje wilt zijn. Ik was al een beetje in paniek, wist 
niet hoe ik verder moest zonder Borre. Nu zullen we Borre natuurlijk nooit vergeten, 
maar ik ben toch superblij met jou. 

Wat geweldig dat jij een ijsje van het baasje kreeg, 
superlekker zijn die! Ik moet jou ook iets leuks 
over ijsjes vertellen. Mijn zusje en ik zijn met onze 
baasjes in Zuid-Limburg wezen  wandelen. We 
moesten een hele hoge berg op en het was best wel 
warm. Boven op de berg aangekomen zagen we 
een ijskar staan, daar hadden wij wel zin in. 
Mijn baasje bestelde twee kinderijsjes, je zag de 
ijsman gewoon denken:” daar heb je weer zo’n 
zuinige Hollander.” Mijn baasje pakte de ijsjes 
aan en liep er mee naar ons, en je raadt het al, 
die ijsjes waren voor ons, 

dat was smikkelen en smullen. Toen wij de ijsjes op hadden 
ging mijn baasje weer naar de ijskar en bestelde twee grote 
mensen ijsjes, en zei tegen de ijsman: ”U dacht vast en zeker 
dat de kinderijsjes voor ons waren.” De ijsman lachte een beet-
je verlegen maar zei niets. Je begrijpt wel dat wij net zo lang 
geschooid hebben tot wij het onderste stuk van de hoorntjes 
van onze baasjes mochten opeten, heerlijk was dat. 
Onderweg hebben onze baasjes nog regelmatig moeten grinni-
ken om het gezicht van de ijsman. 
 
Likjes, Babs. 
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Ha lieve Babs, 
 
Wat fijn dat jij het net zo leuk vindt als ik om met elkaar te gaan mailen. Ik was gewoon een 
beetje zenuwachtig! Nadat ik jouw stukje heb gelezen, is dat meteen over. 
Natuurlijk vergeten wij Borre niet. Er wordt hier nog vaak over hem gesproken. Hij moet wel 
een heel leuke hond geweest zijn… Ik kan je verklappen dat ik dat ook ben. Mijn 
baasje en het vrouwtje komen daar vanzelf wel achter. 
Jij hebt ook een super lief baasje en vrouwtje! Jij en je zusje hebben ook al van een 
heerlijk ijsje mogen proeven. 
Er is wel iets waarover ik me verbaas hier bij ons. Ik heb je toch verteld dat de 
ijsboer een leuk muziekje laat horen als hij door de straat rijdt… Omdat het nog 
een paar dagen lekker warm weer is gebleven, rijdt die ijsco-auto vaker door de 
straat.  
Jij weet ook dat wij, Airedales, heel erg slim zijn… dus… ik hoor het muziekje van 
de ijsjesman. Als een speer ren ik naar het baasje en ga heel mooi voor hem zit-
ten. Weet je wat er gebeurt… Helemaal niets. Ja... het baasje zegt: “Hoi Boebie" en 
aait mij eens lekker over mijn rug. Verder komt er geen beweging in. Nou vraag 

ik je… Ik wil niet geaaid worden. Niet nu… Er is toch iets 
veel belangrijkers. Hij moet dat toch ook horen… Ik ren 
naar het hek opzij van het huis…Ga daar weer heel keurig 
zitten en blaf er maar eens een keertje bij. Als ik hier zit 
kan ik heel goed de straat zien. 
Daar staat hij. De ijsboer met zijn auto vol heerlijk ijs er-
in. 
Hoort de baas die muziek nu echt niet… 

Jawel hoor. Hij roept zelfs het vrouwtje erbij. “Kijk die Boebie nu eens zitten daar bij dat hek. 
Wat een slimmerd. Hij herkent het muziekje van de ijsboer nu al!” 
Zie je wel, Babs. De baas heeft het in de gaten en hij komt niet eens overeind! 
Ik ren weer naar de baas en ga nog maar eens voor hem zitten… De baas moet wel opschieten 
anders is die auto met al dat lekkers weg. 
“Dat heb jij goed gehoord Boebie! Dat is de ijscoman.”  
Gelukkig! Nu gaat het dan gebeuren. De baas gaat ijsjes halen… Het baasje blijft nog steeds ge-
woon zitten. Ik snap daar dus helemaal niets 
van. Er staat een auto met heel veel lekkers 
voor de deur en de baas is niet van plan om ijs-
jes te kopen! 
“Je hebt het goed gehoord Boebie, maar het is 
niet alle dagen feest!”  
Dat betekent dus dat ik geen ijsje krijg. 
Dat is zo raar. Wij maken toch van iedere dag 
een feestje! Als je daar dan ook nog eens een 
heerlijk ijsje bij kunt eten, is het toch dubbel 
feest. Mensen zijn zo anders Babs. Ben jij daar 
ook al achter gekomen? 
Jammer, jammer. Wel ben ik heel erg trots op 
mezelf, omdat het baasje mij zo slim vindt.  
Dat ben ik natuurlijk ook. Maar dat hij het 
zegt…! Mijn dag is weer een beetje goed.  
Ik blijf natuurlijk wel hopen op nog eens een 
keer zo’n super lekker ijsje. 
 
Heel veel likjes, Boebie. 
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Net als mensen reageren honden allemaal verschil-

lend op warm weer. Waar je op moet letten en wat je 

kunt doen om te voorkomen dat je hond oververhit 

raakt lees je hier. 

oververhitting 

Houd goed in de gaten of je hond niet oververhit raakt als 

het buiten warm is. Honden kunnen hun warmte alleen 

kwijt via hun voetzolen en door te hijgen. Begint je hond 

erg te hijgen, te kwijlen of wordt hij sloom, dan kan het 

zijn dat je hond last heeft van de warmte. Als de li-

chaamstemperatuur te ver oploopt, kan de hond in coma 

raken en sterven. Oude honden en honden met zeer korte 

neuzen lopen meer risico op oververhitting; houd ze goed 

in de gaten en neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatrege-

len. 

Je voorkomt oververhitting door je hond niet in de direc-

te zon te laten. Wandel of fiets niet met je hond op het 

heetst van de dag, maar doe dit ’s ochtends of ’s avonds, 

en zorg voor voldoende koel vers water. Fiets bovendien 

alleen met je hond als hij dit gewend is en houd de af-

stand beperkt. Houd er rekening mee dat asfalt en zand 

heel warm kunnen worden; op gras loopt dan prettiger 

voor je hond. Check ’s avonds de voetzolen van je hond, 

dan spoor je problemen sneller op. Heeft je hond doorge-

sleten voetzolen, koop dan schoentjes bij de dierenspeci-

aalzaak of kijk op internet. 

  

Afkoelen 

Houd je hond van zwemmen, laat hem dit dan doen. 

Houd er wel rekening mee dat je hond niet overal wel-

kom is. Check dit dus van tevoren. Zorg voor een hand-

doek waar de hond op kan liggen, een parasol of paraplu 

voor schaduw en vers water. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

kortere wandeling 

Rem je hond op tijd af als hij wil rennen of spelen. Te-

veel activiteit kan ook leiden tot problemen. Sympto-

men hiervan zijn sloomheid en braken. De hond kan 

hieraan ernstige gezondheidsproblemen overhouden of 

zelfs doodgaan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hond in de auto  

In de auto kan de temperatuur flink oplopen. Vermijd 

ritjes met de auto of koop bij de dierenspeciaalzaak of 

via internet een mat die je hond helpt om koel te blij-

ven. Laat de hond nooit alleen achter in de auto, ook 

niet met het raam open of in de schaduw. Ook met het 

raam open kan de temperatuur in de auto snel stijgen. 

Bovendien kan de auto sneller in de zon komen te staan 

dan verwacht. 

Tref je een hond aan die 

oververhit dreigt te raken, bel 

dan direct de politie en de 

dierenambulance. Dreigt hulp 

te laat te komen, sla dan een 

ruitje in om de hond te bevrij-

den. 

 

Campagne 'hond niet in de auto' 

De Raad van Beheer heeft in samenwerking met de 

Koninklijke Hondenbescherming een gratis waarschu-

wingsposter ontwikkeld in de Nederlandse en Engelse 

taal. Ook zijn er digitale advertenties en stoppers die te 

gebruiken zijn om mensen te waarschuwen hun hond 

niet in de auto te laten tijdens warm weer. 

 

WARM WEER EN JE HOND  
Bron: Raad van Beheer. 



 

 

 

 

 

 

Kiekjes uit de oude doos. 
 

 

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. 

 

De Consul van Frankrijk in Santo Domingo, stond bekend als:  
  ”de 'Playboy' en zijn hond.” (foto circa1959). 
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Vraag het aan Babs     

Bij Babs kun jij als Airedale  

alle vragen kwijt waar je ner-

gens anders mee terecht 

kunt.  

Babs denkt met je mee en 

geeft je deskundig advies 

over alles waar je mee wor-

stelt. De redactie is echter 

nadrukkelijk niet  verant-

woordelijk voor de mening 

en welgemeende adviezen 

van Babs.  

Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met 
mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van  
Vip. 

Lieve Babs, 

Als ik met het vrouwtje ga wandelen, loop ik altijd voor haar uit, in 5 minuten 
zijn we dan in het bos. In het bos mag ik heerlijk loslopen. Als we iemand 
tegenkomen die met ons oploopt, blijf ik bij het vrouwtje in de buurt, maar 
komen we niemand tegen kies ik liever voor de 'toeristsche routes' Dan duik 
ik ‘hop’ de bosjes in om er vervolgens een flink stuk verder er opeens weer uit 
te komen. Het vrouwtje is dan bang dat ze me kwijt zal raken. Dat is natuur-
lijk absolute onzin, ik ben twee jaar. Als ik wat lang wegblijf, gaat het vrouwtje 
op zo’n irritant hondenfluitje blazen, om gek van te worden. Heb jij mis-
schien wat tips of adviezen om het vrouwtje af te leren om op dat fluitje te 
blazen?  
 
Hieronder kun je lezen waarom ik Vip heet. 

Ik ben vrouwtjes project, dus:   Verry Interesting Project 

Maar toen ik kwam was ik een:   Verry Interesting Puppy 

Daarna werd ik (even maar) een:  Vrry Irritating Puber 

Om te eindigen als een:                Verry Interesting Product 

Met andere woorden, ik ben geweldig !  

PS, als ik in het bos op konijnenjacht ben, vind ik wel eens restantjes van een 

weekend bbq, die ik uiteraard moet verorberen, dan kan het vrouwtje fluiten 

zoveel ze wil. 

Soms roept ze luid en demonstratief:’ daaaaaaaag Vip,’ dan ga ik toch maar 

snel naar haar toe.  

Lieve Vip, 

Ongelooflijk, jij bent volgens mij dé ideale Airedale. Ik snap niet 

dat jouw vrouwtje dat niet ziet. Natuurlijk loop jij niet weg, 

waarom zou je. Je hebt alleen soms wat meer ruimte nodig voor 

jezelf, om je goed te kunnen ontplooien, dat moet het vrouwtje 

toch ook kunnen begrijpen!  En om dan meteen zo’n uiterst irri-

tant fluitje te komen, onbegrijpelijk. Ruim jij ook nog eens, ge-

heel vrijwillig andermans achtergelaten BBQ op is het nog niet 

goed. Nee Vip, laat je niet gek maken door het vrouwtje hoor, als 

ze weer roept”’ daaaag Vip,’  dat doet ze alleen maar om je bang 

te maken, ze laat je never nooit niet alleen in het bos achter, 

daarvoor houdt ze veel te veel van je. Dus Vip, gewoon doorgaan 

met wat je doet, je bent helemaal perfect, en dat fluitje, uiter-

aard straal blijven negeren, dan leert ze het vanzelf wel af.  

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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En dan gaan we wandelen. De zon schijnt, het is heerlijk 

weer, ‘Weeronline’ geeft aan dat het de eerste uren droog 

blijft. 

Familiedag 2016 

Zoals bij alle activiteiten van het ATVN zitten Mario en 

ik al veertien dagen voor de Familiedag een paar keer per 

dag naar ‘Weeronline’ te kijken, de zelfkwelling is weer 

begonnen. Uit ervaring weten we allemaal hoe onbe-

trouwbaar de weersvoorspelling is, maar toch kunnen we 

het niet laten. Als de voorspelling slecht is voor de 26ste, 

zeggen we: “ oh dat is nog te ver weg, dat verandert 

wel.” En als de voorspelling goed is klampen we ons daar 

aan vast. Vanaf 24 juni gaan we ons echt ongerust ma-

ken, weercijfer 5 met regen en onweer. Lambert waar-

schuwt op FB om goede waterdichte schoeisel aan te 

trekken en een handdoek voor de hond mee te nemen. 

Dan is het de 26ste en gaan we (droog) naar Handel. 

Daar aangekomen schijnt de zon ons tegemoet. Blij gaan 

we onze auto uitladen en begroeten al gauw onze eerste 

gasten. 

Al snel stroomt de zaal vol, en onder hat genot van een 

kopje koffie met cake heet Mario alle ATVN-ers hartelijk 

welkom. Voor dat we gaan wandelen roept Mario ons lid 

Kees Droogendijk naar voren.  Kees is voor de 40ste 

keer naar een activiteit van het ATVN gekomen, trouw 

vanaf de eerste dag, heeft hij nog niet een activiteit over-

geslagen. 

Mario overhandigt Kees een doos chocolade met daarop 

een grote 40. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wat een schitterende wandeling! 
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Als we verzadigd verder lopen staat ons de volgende verras-

sing te wachten, een waar openlucht schouwtoneel.  

Halverwege de wandeling staat Anique ons met heerlijk koe-

le drankjes op te wachten, dat gaat er met dit mooie weer 
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Dan staat ons een wel heel lekkere verrassing te wachten, 

zoveel aardbeien eten als je wilt! Dat hebben we ons 

goed laten smaken. 

Daarna wandelen we verder 

 

 



 

 

De hoofdprijs van de Quiz (die door u allen eigenlijk te 

makkelijk werd bevonden, daar zullen wij volgend jaar 

zeker rekening mee houden!) werd gewonnen door Hans 

van Dijk.  

En als sluitstuk, onze wereldberoemde verloting, met drie 

hoofdprijzen. Hartelijk dank dat u weer zoveel lootjes ge-

kocht hebt, dat maakt het voor ons steeds weer mogelijk 

om u deze dagen aan te bieden. Twee hoofdprijzen gingen 

naar Limburg, de derde ging naar Duitsland. Onze dank 

gaat uit naar Renske, voor weer een hele mooie sponso-

ring.  

Helaas komt aan zo’n 

mooie dag ook een eind. 

Wij kijken met veel ple-

zier terug op een mooie 

dag, en hopen u op 18 

september weer te zien 

op onze najaarswande-

ling. Tot dan.  

Kijk voor foto’s eens op  

onze website: 

www.atvn.nl  

Teruggekomen bij ‘t Hofke komt ons de heerlijke 

BBQ- lucht al tegemoet. 
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Cacher. ( vervolg ) 
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Hallo lieve ATVN-ertjes ! 

Ik zal maar met de deur in huis vallen ! … Ik word hier 

bijna gek ! 

Mijn baasjes zijn echt niet normaal hoor ! Je moet hen 

eens bezig zien wanneer ze naar de TV kijken ! Ik lig dan 

bijvoorbeeld ’s avonds lekker te rusten in mijn bench en 

opeens beginnen die twee daar dan te roepen en te krij-

sen ! Je houdt het echt niet voor mogelijk ! 

Ik begrijp best dat jullie niet al mijn verhaaltjes kunnen 

onthouden, dus zal ik jullie geheugen wat opfrissen. Een 

hele tijd geleden heb ik jullie eens verteld dat mijn favo-

riete speeltje een bal is en ik heb toen ook jullie heel wat 

foto’s met een bal laten zien. Maar het is niet omdat ik 

graag met een bal speel dat ik nu net als mijn baasjes zo-

wat gek moet worden bij het voetbalkijken.  

Neen, ik hoop dat die voetbalgekte hier snel voorbij is 

hoor ! Mijn baasjes hebben helemaal geen oog voor mij 

wanneer ze voor dat scherm zitten ! Ik mag nog zo dicht 

bij hen komen, dan nog hebben ze mij niet eens in de 

gaten. Ik kruip dan maar terug in mijn bench en hoop dat 

al dat onnozel gedoe vlug voorbij is !  

Weet je wat ik zo raar vind … wanneer we in Nederland 

zijn, zie ik helemaal niet zo’n gekke mensen die met vlag-

gen, toeters, mutsen en nog veel meer tekeergaan. Daar 

gedragen ze zich tenminste normaal. Wat ben ik blij zeg 

dat ik een Hollandse ben !  

Laten we het nu even niet over voetbal hebben, maar 

over wat ik de afgelopen maand beleefd heb. Daar zijn 

jullie toch altijd naar benieuwd, is het niet ?!  

In mijn vorig verhaaltje vertelde ik jullie vooral over ons 

nieuwe vakantieplekje aan de Nederlandse Kust. Hoeveel 

nieuwe vriendjes ik daar al heb en hoe vriendelijk de 

mensen er allemaal zijn.  

Wat ik jullie vertelde meen ik echt hoor … het is daar alle 

dagen feest !  

Maar natuurlijk moeten we af en toe wel eens terug naar 

België en vorige maand vertelde ik jullie dat ik misschien 

nu wel wat nieuws over ons thuisadres zou hebben en ja 

hoor … kijk maar naar enkele prachtige foto’s die ik jullie 

hierbij laat zien. 

Jullie weten vast nog wel dat wij hier in België in een heel 

groot en vooral hoog gebouw wonen en dit samen met 

nog veel andere mensen en best wel wat honden hoor. 

Gelukkig hebben we hier ook heel veel groen en verder-

op ook een groot bos. Daar heb ik jullie vroeger ook al 

over verteld, weten jullie nog ? Maar heel dicht, rond dat 

grote gebouw waar wij wonen, ligt ook een prachtige 

nieuwe aangelegde vijver. 

 Daar zwemmen heel veel eendjes op en het liefst zou ik 

daar ook wel een plons in maken, maar dat mag nu niet 

van mijn baasjes. Zij denken dat ik niet zo lief zou zijn 

tegen één van die eendjes en misschien hebben ze daar 

wel ergens gelijk in. Ik kan er toch ook niet aan doen dat 

ik nu eenmaal het jachtinstinct in me heb. Al ben ik aan-

gelijnd, ik vind het net als mijn baasje zo heerlijk om 

rond dat grote water te lopen en al die vriendjes in de 

gaten te houden. 

Weet je wat er de afgelopen maand nog met mij is ge-

beurd ? Ik ben terug naar de kapper geweest ! 

Laatst reden we van ons vakantieplekje in Nederland te-

rug naar huis. Ik ben altijd rustig in de auto hoor ! Da’s 

geen probleem. Tijdens het rijden moet ik heel goed op-

letten of ik zou echt helemaal in slaap vallen. Deze maal 

Een duivels verhaal! (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)  
Door: Marc Weyts. 
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Beau (vervolg) 

vond ik de rit wel heel lang duren en ja hoor … toen ik 

door het raam keek, stonden wij gewoon stil. Mijn baas-

jes zegden me dat dit ‘file’ noemt en dat ze dit net als in 

België ook in Nederland kennen. Opeens kreeg één van 

mijn baasjes een fijn idee ! Jullie kennen het vast allemaal 

en ik nu ook ! Hij begon wat leuke selfies te nemen. Ik 

vond dat eerst wel wat raar, maar al snel had ik dit na-

tuurlijk door en zo fier als een Airedale kan zijn, ging ik 

heel statig op de achterbank zitten met mijn prachtige 

snoet helemaal in de lucht. Zie ik er niet beeldig uit ?! … 

en dan juist zo keurig geplukt ! Werkelijk een plaatje als 

je ’t mij vraagt ! 

 

Lieve ATVN-ertjes, ik moet weer afsluiten ! De TV gaat 

hier namelijk uit en het is hier in huis wat rustiger gewor-

den ! Zolang die Rode Duivels blijven scoren en die drie-

kleur hier niet wordt binnengehaald, kan ik me nog wel 

aan van alles verwachten vrees ik.  

 

 

 

 

Maar wat zijn mijn baasjes toch lief ! Omdat die Belgen 

weer flink gescoord hebben, krijg ik opeens van één van 

mijn baasjes een flinke knuffel en laat dit het nu juist zijn 

wat ik het allerliefste heb !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben helemaal opgegaan in die knuffel en heb mijn lan-

ge tong eens goed breed gemaakt, zodat een washandje 

uit de badkamer achteraf wel nodig was bij hem. Leuk 

toch ! 

Duivelse voetbalgroetjes van Beau uit België !     X 
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Cacher.  
Door Engel Geukens. 
Ja, we zijn heerlijk met de airedale mobilhome op vakan-
tie geweest.  Via het zwarte woud, Bodensee naar Oos-
tenrijk. Ik heb genoten van de vele vergezichten. Ik 
mocht vaak loslopen in het vrije veld. Super! 

Door het hoge gras rennen was een belevenis, die ik nog 
niet had meegemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben ook een paar keer gefietst. Nou ja gefietst. 
Het baasje en het vrouwtje dan natuurlijk. Ik mocht mee 
in de hondenkar. Dat is best gaaf. Ik spring erin en ga 
rustig zitten. Ik kan dan genieten van alle leuke dingen 
die we tegen komen zonder dat ik me hoef in te spannen. 
Het is alleen jammer dat als ik een leuke, lieve hond te-
genkom ik er niet achteraan kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ik ben voor het eerst met een gondelbaan hoog de ber-
gen in geweest. Spannend was dat. Want hoe loop je zo’n 
wiebelige gondel in. Nou dat had mijn baasje goed gere-
geld. Hij nam mij aan de riem stapte de gondel binnen en 
het vrouwtje dat achter mij stond gaf mij zo maar een 
zetje tegen mijn kont. En zo waar, ik stond in de gondel 

Hieronder zie je me nieuwsgierig naar buiten kijken. Het 
was echt wel spannend, want de gondel  schudde zo nu 
en dan een beetje. 

Maar ik ben een stoere hond, dus daar was ik snel aan 
gewend. Wat een uitzicht. Geweldig!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik verheugde me er al op om ook met de gondelbaan 
weer naar beneden te gaan maar dat viel vies tegen. We 
zijn helemaal naar beneden gelopen, ruim 2 ½ uur. Eerst 
over de weg en daarna over steile berg- en bospaadjes. 
Maar ja ik heb 4 pootjes dus dat ging mij makkelijker af 
dan het baasje en het vrouwtje. 

Ik was wel vreselijk moe toen we terug waren bij de cam-
per. 
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Cacher (vervolg) 

Het baasje heeft ook nog eens een heel stuk met mij ge-
wandeld op 1800m hoogte, dat was best leuk. Het was 
een schitterende zonnige dag. Ik snapte niet waarom het 
baasje niet ging zwemmen met het mooie weer. Het wa-
ter zag er zo aantrekkelijk uit. Nou ik kwam er snel ach-
ter toen ik wel een duik nam. Wat is dat koud zo'n berg-
meer, brrr. 

Na de vakantie waren er  nog 3 spannende dingen. Ons 
bezoek aan mijn broertje. We hebben geravot bij het le-
ven. Zo nu en dan moesten we even uitrusten. 

Wat vinden jullie van die knappert op de foto. Ja, ik be-
doel natuurlijk niet mijn broertje. 

Na thuiskomst was ik doodop en heb de avond doorge-
bracht in mijn mand. 

 

Groot nieuws! Ik heb mijn D-diploma gehaald. Het baas-
je vond het best spannend. Het regende pijpenstelen en 
dat maakte het wel een stuk moeilijker. Maar het is ge-
lukt. Niet  alle oefeningen met het grootste puntenaantal, 
want we waren door de vakantie niet meer naar alle les-
sen geweest.  Het baasje was best wel een beetje boos dat 
ik het los volgen niet al te best deed en bij het apporteren 
niet voor het baasje ging zitten, maar er naast. Detail 
toch? 

Na de zomerperiode beginnen we echt aan de behendig-
heidscursussen. Dat is denk ik best wel leuk. Ik kijk er 
dan ook reikhalzend naar uit. 

 

De ATVN familie-dag was super leuk. Ik heb nog een 
aardbei geproefd. Het was wel jammer dat we niet los 
mochten rennen, maar dat heb ik gecompenseerd door 
bij het kasteel aan de aandacht van het baasje te ontsnap-
pen. Mario riep op zeker moment dat er een airedale uit 
Veldhoven bij iemand anders stond. Dat was ik dus, ha-
ha. 

 

Er komen natuurlijk in de komende maanden nog meer 
spannende momenten, want ik heb in mijn agenda nog 
een aantal afspraken staan met mijn airedalevriendjes. 
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Airedale mozaïek   
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