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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 6 september. Gielekespad 10. 5343XN Oss. Tel: 0735324066

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

Optische Illusies
In de Optische Illusie van
de vorige Nieuwsbrief (zie
hiernaast) lieten we u een
surrealistisch schilderij zien
van een vrouw in een bos:
’Le Blanc-Seign’. De werkelijkheid wordt hier wel echt
zwaar geweld aangedaan,
maar u moet er wel scherp
voor kijken om goed te zien
wat er nu echt aan de hand
is. Het eindresultaat is
prachtig. Best iets om zelf
thuis aan de muur te hebben hangen! Kijkt u nog
eens terug in de vorige
Nieuwsbrief.

kunstenaar staat bekend om
zijn optische illusies. Het
beeld op de poster (zie de
foto rechts) is een zich
steeds herhalende transformatie van mannenbenen en
De optische illusie van deze vrouwenbenen. Het valt niet
mee om te ontdekken waar
Nieuwsbrief is afkomstig
het ene begint en het andere
van een poster van de Jaeindigt. Voorwaar een knappanse kunstenaar Shigeo
Fukudo (1932-2009). Deze pe prestatie.

De tekening is ontleend aan ‘Illusion Confusion’, the wonderful world of optical
deception. Paul M. Baars, Thames & Hudson, ISBN 978-0-500-29131-3.
Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel.
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Elf dingen die mensen doen waar honden een hekel aan kunnen
hebben
Bron: Mother nature network

Deel 1
Er zijn veel manieren waarop u uw hond helemaal ‘dol’
kunt maken terwijl u zich daar waarschijnlijk totaal niet
van bewust bent. U wilt natuurlijk wel uitvinden wat uw
hond wel en niet leuk vindt.
Honden willen graag onze beste vrienden zijn , maar wij
mensen doen soms dingen die het voor de hond niet makkelijk maken om ons te begrijpen. Hieronder volgen enkele van de voorbeelden van dingen die we doen, waarvan
uw hond helemaal in de war raakt.
Het veelvuldig gebruik maken van woorden in plaats van
lichaamstaal
Wij zijn van het vocale soort. We kletsen wat af, zelfs tegen onze huisdieren, maar die begrijpen niet wat al die
woorden betekenen. Honden kunnen wel enkele woorden
die voor hen belangrijk zijn herkennen , zoals – zit, kom,
koekje, af etc - en sommige honden, zoals border collies
kennen wel een paar honderd woorden. Maar begrijpen
doen ze de menselijke taal niet. Daarentegen zijn honden
meesters in het begrijpen van lichaamstaal. Honden hebben zich ontwikkeld tot deskundige lezers van het menselijk lichaam en kunnen daardoor aanvoelen wat je denkt en
voelt, zelfs voordat je zelf realiseert dat je het denkt en
voelt…... Maar we sturen gemengde signalen af als we
alleen praten en niets met ons lichaam uitdrukken.
Als je naar een puppycursus gaat, zie je veel mensen het
één zeggen en het ander doen. De verwarde hond pro-

High Five

beert te achterhalen wat er van hem verwacht wordt.
Bijvoorbeeld, de instructie "blijf" terwijl er voorovergebogen wordt en een hand in de richting van de hond
opgestoken wordt net als een verkeersagent. In lichaamstaal, is dat eigenlijk het uitnodigen van de hond
om naar u toe te komen. Maar als de hond dat doet,
krijgt hij een berisping voor het breken van haar ‘blijf’
commando. Het is allemaal heel verwarrend voor de
hond!
Een mooi experiment (en iets dat waarschijnlijk voor uw
hond een opluchting is) is om te proberen een hele dag
geen woord tegen uw hond te zeggen, en alleen maar te
communiceren met uw lichaam. U zult ontdekken hoeveel je kunt "zeggen" met je lichaam, en hoe je door bewegingen en lichaamshouding met uw hond kunt communiceren zonder een woord te gebruiken.
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Wat is een hotspot?
Dierenkliniek ‘t Hoogveld.

In het begin gaat uw
hond flink krabben en
bij nadere inspectie
zien we een natte plek
in de vacht. Na het
wegscheren van wat
haar ziet u een vuurrode huid die bovendien
bedekt is met een gele
etterlaag. Dit is een
vochtig eczeem dat
binnen enkele uren na
regelmatig krabben of
likken van een huidplek kan ontstaan.

etter gevormd wordt, dat kan indrogen tot een korst. De
meest voorkomende plaatsen voor hotspots zijn op de
wangen, hals en dijen.
De uitgebreidheid en de mate van ontsteking van de huid
kunnen zorgen voor een duidelijk ziek, lusteloos dier.

Hoe ontstaat een
hotspot?
De oorzaak van het
heftige likken of krabben is enorme jeuk!
Jeuk kan ontstaan na bijvoorbeeld vlooienbeten, tekenbeten, na het zwemmen bij met name warm weer en bij een
oorontsteking. Ook kan een allergische reactie op bijvoorbeeld een plant aanleiding zijn tot een hotspot. De
hond gaat vervolgens bijten, likken of krabben. Hierdoor
wordt de huid beschadigd. Er ontstaat een vicieuze cirkel,
jeuk leidt tot krabben en dat leidt weer tot verdere huidbeschadigingen waardoor een ontsteking met nog meer
jeuk (en meer krabben) ontstaat. Binnen een uur ontstaat
hierdoor vaak een natte vochtige plek onder de haren die
alle kenmerken van een ontsteking vertoont: de huid is
rood, warm, gezwollen en pijnlijk.
De eigenaar merkt dat de hond een hotspot heeft doordat
de hond zich krabt en een vochtige plek op zijn huid
heeft. Later ontstaat een rode, kale plek waarop een laagje

Hoe wordt een hotspot behandeld?
Voor de behandeling van de hotspot is het heel belangrijk
dat de oorzaak aangepakt wordt. Voor het bepalen van de
uitgebreidheid van de ontsteking en voor het behandelen
van de huid met een zalf die verkoelend en ontstekingsremmend werken, wordt de huid door de dierenarts zoveel mogelijk geschoren. Vaak blijkt dan pas hoe groot de
ontstoken plek is.
Om de vicieuze cirkel van jeuk en krabben te doorbreken
en om de huid snel rust te geven, kan door de dierenarts
ook een jeukremmende injectie worden gegeven, al dan
niet gecombineerd met een antibioticakuur. In sommige
gevallen kan een hotspot erg hardnekkig zijn en een langere behandeling is dan noodzakelijk.
Denkt u dat uw hond of kat een hotspot heeft, neem dan
direct contact met uw dierenarts op!

ATVN
5 jaar erkende rasvereniging
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De belevenissen van Delphobe. De Bever
Door Sonja de Cooker

Vanmorgen zijn we weer langs het kanaal wezen wandelen, zoals iedere morgen. Omdat er een flinke wind
stond, bleven we onderaan de dijk lopen. Ik ga regelmatig de dijk op om even een duik in het kanaal te nemen
om lekker af te koelen, Mario en Sonja vinden dat prima. Op een gegeven moment bleef ik toch wel heel lang
boven. Sonja had mij al verschillende keren geroepen,
maar ik had het veel te druk om te luisteren. Mario en
Sonja werden ongerust door mijn wegblijven en klommen de dijk op om te kijken wat ik aan het doen was.
En daar zagen ze mij midden in het kanaal zwemmen.
Opeens zagen ze nog iets zwemmen, en Mario riep:”oh
kijk eens Son, daar zwemt een bever.” Ja,” dacht ik: ”
waarom denk je dat ik hier midden in het kanaal zwem,
natuurlijk zwemt daar een bever, en ik ga hem proberen
te pakken.”

luisteren. Ik was bijna bij de bever, ik kon hem bijna aanraken, maar helaas, de bever zag mij ook, gaf een klap
met zijn staart op het water en dook de diepte in zodat ik
hem niet maar kon zien. Ik bleef maar rondjes zwemmen
en over het water speuren, hij moest toch op een gegeven
moment weer boven komen. En jawel hoor, daar was hij
weer, het ‘pak me dan spelletje’ begon weer van voren af
aan. Ik was al zolang in het water dat Mario en Sonja
bang werden dat ik zo moe zou worden dat ik zou kunnen verdrinken. Ze stonden als gekken te roepen aan de
kant, wat kunnen die twee toch mateloos irritant zijn. Er
kwam een hele grote boot aanvaren, toen werden die
twee helemaal hysterisch. Sonja stond echt te krijsen, ze
was bang dat ik overvaren zou worden. De stuurman van
het schip zag die twee aan de kant staan springen en krijsen en hij zag mij in het water zwemmen. Hij zette de
motor van het schip stil en kwam naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Mario riep naar hem dat er
een bever in het kanaal zwom. De bever was weer onder
water gedoken en ik werd nu inderdaad toch wel een
beetje moe en zwom naar de kant om even uit te rusten,
Sonja rende op mij af, greep mij bij de halsband en deed
mij aan de riem. Mario bedankte de schipper heel vriendelijk en we liepen weer richting auto. Heel flauw, ik
mocht van Sonja niet meer loslopen. Maar wat een avontuur hè! Hieronder staat een link, als je die aanklikt zie je
mij naar de bever zwemmen en de bever onder water duiken.
Heel veel pootjes, Delphobe.

Ik zwom met een bloedvaart richting bever, en de bever

https://www.youtube.com/watch?v=GaZxy8ZBjnQ

die mij niet gezien had, kwam mijn kant op, dus dat beloofde dikke pret te worden.
Mario en Sonja stonden aan de kant te schreeuwen dat
ik uit het water moest komen. Ja hé, hallo zeg, denk
even na daar op de kant! Wanneer krijg ik weer zo’n
unieke kans om een bever te vangen? Zeg nu zelf. Ik
had natuurlijk geen enkele ambitie om naar die twee te
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Sir Andrew of Malton

Hallo lieve mensen.
Even voorstellen: Ik heet Sir Andrew of Malton en geloof het of niet, ik ben geboren op 1 april. De baas en
mam noemen mij Chef(ke). Sinds begin juli woon ik bij
mijn vader Eyecatcher of Malton, voor insiders Kueb, en
Pierre(ke) een boerenfox, op de Heerlerbaan.
Dit zat schijnbaar niet in de planning. Maar na de familiedag in Handel kon mam mij niet meer vergeten. Gek hè.

Lieve Chefke,
Wat fijn dat jij nu bij je papa mag wonen, en wat
fijn voor mij, dat jij een naam hebt die ik uit kan
spreken. Op de naam van je papa heb ik al zolang
geoefend, maar als ik het uitspreek klinkt het nergens naar. Maar Chefke uitspreken gaat me lukken.

Ik heb het hier reuze naar mijn zin en iedereen is dol op
me, hoe kan dat nou. Met mijn vader kan ik heerlijk ravotten. Zo heb ik al menige koprol gemaakt. Met die
boerenfox moet ik wel een beetje uitkijken, die heeft
haren op zijn tanden. Nou ja, wat je tanden noemt. In
vergelijking met die van mijn pa stelt het niet veel
voor, maar toch.
Bij de volgende Airedaledag mag ik mee en zullen
jullie zien hoe ik ben gegroeid. Ik hoop dan heel veel
Airedales en hun baasjes te ontmoeten.
Een poot van mij en de groeten van de club hier.

Allee Chefke, mijn rug
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Schuif aan bij Babs en Borre
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Ha lieve Babs,
Wat is dat toch met mij, dat ik alles wat maar opgegeten kan
worden graag wil hebben.
Heb jij dat ook? En jouw zusjes? Hoe is het daarmee? Staan zij
ook klaar bij ieder ritseltje, kraakje of geluid van de koelkastdeur?

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.

Als ik zoiets hoor, ben ik sneller dan een haas om te controleren
waarom ik dat geluid heb gehoord. Je weet maar nooit of er iets
te halen valt. Meestal ren ik voor niets en komt er alleen maar
menseneten te voorschijn en mag ik toekijken hoe al dat lekkers
wordt klaar gemaakt om daarna door het baasje en het vrouwtje opgegeten te worden. Het is om gek van te worden. Waarom
zet het vrouwtje niet een extra bord voor mij op tafel. Ik ben
best bereid om dat in een paar happen leeg te eten. Ik heb daar
helemaal geen problemen mee en ik weet zeker dat ik dat bord
schoner achterlaat dan de baasjes dat doen.
Raar hè Babs dat onze baasjes vinden dat wij uit een bak moeten eten en dat dit, in mijn geval, buiten gebeurt. Ik stel voor
dat onze baasjes voor ons ook de tafel gaan dekken, zodat wij,
fatsoenlijke Airedales die wij zijn, op een menselijke manier ons
eten opgediend krijgen. Zie je het al voor je Babs.
Dat gaat hem niet worden natuurlijk! Wij zijn
slim genoeg om te weten dat zoiets niet kan.
Gelukkig heb ik heel lieve baasjes, die weten
dat ik alles wat zij eten
zo verschrikkelijk lekker vind.
Zij doen bij mijn hondenvoer een minibeetje
van hun maaltijd om
een klein proefje te geven van wat zij net hebben gegeten.
Heerlijk is dat! Je maaltijd smaakt dan toch net even anders. Ik
kan dan ook niet rustig en op een beschaafde manier mijn bak
leeg eten. (Wat ik wel doe als er niets bijzonders in mijn voerbak zit). Als ik mag beginnen, val ik aan! Als een razende
schrok ik alles naar binnen. Als het zo lekker smaakt, lijkt het
voor mij alsof er een andere hond achter mij staat, die wil mee
eten. Er staat geen hond hoor, maar zo voelt het.

Je weet toch dat Kalijn wel eens bij mij logeert. Nu komt het
allerleukste en lekkerste wat je kunt bedenken.
Op het aanrecht heeft het vrouwtje iets gezet wat ik nog niet zo
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(vervolg)

vaak heb gezien. Een bakplaat uit de oven, die zie ik wel meer hoor, maar de rest niet. Er staan
spullen om koekjes te kunnen bakken. Ik weet heel goed wat koekjes zijn. Wat ik niet weet, is dat
het vrouwtje die ook zelf kan bakken. Samen met Kalijn heeft ze deeg gemaakt. Kalijn heeft balletjes deeg met een lepeltje op de bakplaat gelegd en het vrouwtje heeft die plaat met deegballetjes in de hete oven geschoven. Je begrijpt dat ik al die tijd in de keuken ben gebleven om alles
goed in de gaten te houden. Kun jij een beetje raden wat er met het lepeltje van de deegballetjes
is gebeurd? Kalijn heeft mij geroepen en natuurlijk ben ik heel netjes voor haar gaan zitten.
“Kijk Borre, dit is voor jou. Je mag het lepeltje aflikken.”
Een lepeltje met heerlijkste koekjesdeeg van de wereld
eraan Babs. Heb jij wel eens zoiets lekkers geproefd?
Zelfs het schoon afgelikte lepeltje smaakt nog lekker. Je
wilt gewoon blijven likken!
En dan nog iets Babs. Zonder dat je het in de gaten
hebt, ruik je opeens een heerlijk geur. Het komt uit de
oven. Ruikt koekjes bakken zo lekker? Voor mij mag
het vrouwtje dat iedere dag wel doen. Mmmm, wat is
dat heerlijk zeg. Heb jij dat al eens geroken Babs. Als
je dat ruikt bij jou in de keuken, zorg dat je er bij
blijft. Als het bij jou net zo gaat als hier bij mij thuis,
mag jij vast en zeker ook proeven. Nadat de koekjes
gebakken en afgekoeld zijn, heeft Kalijn mij ook nog
een stukje van een koekje gegeven. Nu weet ik pas wat
smullen is...
Mijn dag kan niet meer stuk. Wat een topdag!

Heel veel likjes van Borre.

Lieve Borre,

Je hebt helemaal gelijk, als je aan het dagdromen bent over aan tafel mee-eten en drinken, dat doe ik ook altijd. Zie je ons al
zitten Borre, met een kopje karnemelk en
een schaal vol koekjes, het water loopt met
stralen mijn mond uit, als ik er alleen
maar aan denk. Het is ook gelijk een stuk
chiquer als je aan tafel zit, heel anders
dan een bak op de grond. Meer Airedalelike, vind je ook niet? Nu alleen onze
baasjes zover krijgen, dat we aan mogen
schuiven.
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(Vervolg)

Wat een feest is het bij jullie geweest zeg, met Kalijn lekker koekjes bakken. Als ik mijn ogen dichtdoe, ruik ik volgens mij de
versgebakken koekjeslucht helemaal tot hier. En dan mag je ook
nog de lepel aflikken, bofkont die je bent. Mijn vrouwtje bakt
niet vaak koekjes, maar wel regelmatig een cake, dan ga ik
echt de keuken niet uit hoor, dan blijf ik net zo lang voor de
oven zitten tot de cake klaar is, en als hij dan afgekoeld is,
krijg ik een stukje. Oh Borre dat is het wachten waard hoor, dat
smaakt zo verschrikkelijk lekker, dat lust ik wel iedere dag.
Maar ja, nu nog een manier vinden om het vrouwtje te overtuigen dat ze echt iedere dag een cake moet bakken. Ik ben daar
nog druk over aan het brainstormen met mezelf , maar ben er
nog niet uit. Misschien heb jij nog een goed advies voor mij.
Laat je het me dan even weten?
Heel veel likjes, Babs,

Lieve Babs,
Je hebt me wel aan het denken gezet. Hoe zou dat moeten lukken om onze vrouwtjes iedere dag
aan het bakken te krijgen?
Ik zie een groot probleem. Onze baasjes houden er wel van om lekkere koekjes of een cake te
bakken, maar dan alleen omdat er visite komt. Mijn vrouwtje doet dat nooit om zomaar zelf
eens lekker een trommel versgebakken koekjes leeg te peuzelen. Mij mag ze daarvoor uit mijn
bench roepen! Ik weet wel raad met de inhoud van de koektrommel. Dat gebeurt hier dus echt
niet! Ik vind dat zo flauw van het vrouwtje, terwijl ze weet dat ik die koekjes heerlijk vind.
Ik heb denk ik een beter idee Babs. Als wij zo samen babbelen over wat er gebeurt in ons hondenleven, weten wij heel goed hoe we alle problemen, die wij tegen komen, kunnen oplossen.
Onze baasjes doen al heel veel voor ons en zijn ook heel erg lief, maar het kan altijd nog een
ietsiepietsie beter. Dat zij voor ons elke dag in de keuken koekjes en cake gaan bakken… Ik ben
bang dat wij daar lang op moeten wachten. Urenlang naar de oven zitten staren, als daar
niets inzit… Daar begrijpen zij dan weer niets van. We zitten in de weg. Of we eens even heel
snel opzij willen gaan. Dat gaat niet lukken Babs. Als wij nu eens samen een hondenkoekjes- en
taartenbakkerij beginnen. Alle dagen de meest heerlijke verwennerijen uit de oven te voorschijn toveren, die we dan ook nog
eens zelf mogen opeten. Jouw zusjes en mijn vriendje Joop mogen
natuurlijk ook mee snoepen. We moeten dan wel een schort aan
doen een grote witte muts opzetten. Je moet wel kunnen zien dat
wij èchte bakkers zijn. Denk je dat jij een beetje in de potten en
pannen kunt roeren? Ik ben vast erg goed in deeg kneden en
“hondenpootkoekjes” maken.
Ik zie het al helemaal voor me. Dat
wordt leuk Babs! En lekker natuurlijk!
Heb jij ook al zin om te beginnen?

Heel veel likjes van Borre.
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Vlooien en teken.
Dierenkliniek ’t Hoogveld

Het vlooien- en tekenprobleem is groot dit seizoen terwijl preventieve middelen vaak niet regelmatig genoeg
(maandelijks!) worden toegediend. Daarnaast merken we
dat er te vaak "oude" middelen worden gebruikt waartegen resistentie is ontwikkeld en die dus niet meer effectief
genoeg zijn. Er is nu een middel in de tabletvorm dat u
maar 1 x per 3 maanden hoeft toe te dienen.
Een kauwtablet met een nieuwe werkzame stof
(fluralaner) tegen de bestrijding van vlooien en teken.
Werkingsduur van 12 weken.
100 % van de teken is dood binnen 12 uur na toedienen.
100 % van de vlooien is dood binnen 8 uur na toedienen.
Je mag het gebruiken bij zwangere, melkgevende honden.
Je mag het gebruiken bij honden met een deficiënt Multidrug-Resistance eiwit 1 (MDR 1 -/-), zoals Collies
Geen invloed op andere medicatie die gegeven wordt aan
uw hond.
Niet geschikt voor:
Pups jonger dan 8 weken
Honden lichter dan 2 kg
De werkzame stof (fluralaner) wordt opgenomen door de
hond. U komt er niet mee in contact als u de hond aait.
Ook kan de hond onbeperkt zwemmen of gewassen worden.
Teken kunnen ziekten overbrengen. Controleer uw hond
daarom dagelijks op de aanwezigheid van teken. Hoe
eerder teken worden verwijderd, hoe minder groot de
kans is dat ze ziekten overbrengen.
Het kan een tijdje duren voordat een teek wordt gedood.
Bij regelmatige controle kunt u daarom nog teken aantreffen die stervende zijn, maar er dan nog levend uitzien.
Schrik er niet van. Dat is heel normaal. Ook dode teken

kunnen blijven hangen. Want zelfs na de dood blijven
hun kaken gesloten.
Vraag er naar bij uw dierenarts.

Noot van de redactie: Mijn honden hadden ondanks het gebruik van verschillende vlooienmiddelen, toch nog regelmatig
een teek Sinds ze de tabletten krijgen, en dat is nu voor het
tweede jaar, hebben mijn honden in al die tijd geen enkele
teek of vlo gehad.
Joepie, geen
jeuk meer!
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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
Luna.

Lieve Babs,
Mijn vrouwtje maakt zich een beetje ongerust, Ik ben 7 maanden geleden
voor het eerst loops geweest, nu dacht mijn vrouwtje dat ik na 6 maanden
weer loops moest worden, maar er is nog steeds niets. Mij boeit dat niet, maar
zij maakt zich er behoorlijk druk over. Kun jij haar een beetje geruststellen?
Likjes, Luna.
Lieve Luna,

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.

Waar die baasjes van ons zich al druk over kunnen maken, dat loops worden komt heus wel, ook Anki hoeft zich
daar geen zorgen over te maken. En als het aan ons lag,
mocht het ook wel weg blijven. Moet je weer met zo’n beschamend broekje aan lopen, je krijgt toch het schaamrood op je kaken bij het idee alleen al.
Moet je, je eens voorstellen, je loop op straat, komt opeens
die spetter van een reu van nummer 7 ook naar buiten,
en dan loop jij met zo’n achterlijk broekje aan, dan wil je
toch het liefste door de grond zakken. Mijn buurhond, hij
heet Heaven, heeft mij een keer
met mijn krulspelden in gezien,
als ik er alleen maar aan denk,
kruip ik van schaamte nog onder de bank. Nee hoor Luna, je
kunt in je leven nog vaak genoeg loops zijn, geniet maar
van de lange tussenpoze.
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.

Ferry Porsche (yes ... that Porsche) and his Airedale Terrier
named Treu.
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Nieuws over honden uit de wetenschap. Honden kunnen op afbeeldingen gezichten herkennen
die van mensen, ongeacht of ze deze kenden of niet, dit
komt overeen met de eerdere studies van professor Outi
Vainio.
Maar in deze studie bleek dat honden zich langer focusten op bekende gezichten. Zij bekeken de vertrouwde
gezichten veel grondiger. Daarnaast werd in het onderzoek een deel van de afbeeldingen ondersteboven gepresenteerd, omdat uit onderzoeken bij mensen is gebleken
dat het menselijke brein afbeeldingen heel anders verwerken wanneer deze ondersteboven staan. Honden bekeken
de omgekeerde gezichten net zo lang als de afbeeldingen
die rechtop stonden, maar bij de rechtopstaande afbeeldingen keken zij meer naar de ogen, mensen blijken dit
ook te doen in vergelijkbaar onderzoek.
Deze studie toont aan dat honden niet alleen fysieke individuen kunnen herkennen maar ook afbeeldingen. Zij
kunnen individuen onderscheiden aan de hand van afbeeldingen van het gezicht. Deze vaardigheden zijn vergelijkbaar met die van mensen.
Met toestemming overgenomen van: www.hondenwijzer.com

Tot nu toe werd verondersteld dat het herkennen van
gelaatstrekken een vaardigheid is die alleen maar mensen
en misschien ook primaten bezitten.
Uit onderzoek blijkt dat ook honden over deze vaardigheden beschikken. Het is algemeen bekend dat gelaatsuitdrukkingen en oogcontact een belangrijke rol spelen in de
communicatie tussen mensen en honden, maar er was
nog nooit een onderzoek gedaan of honden gezichten
konden herkennen.
Wetenschappers aan de universiteit van Helsinki hebben
onder leiding van professor Outi Vainio onderzocht of
honden onderscheid maakten tussen foto’s van vreemde
en bekende individuen. Dit deed men door de oogbewegingen van de honden te meten wanneer beelden van
gezichten werden getoond. De honden waren vooraf getraind om tijdens de beeldpresentatie te liggen zodat zij
de taak zelfstandig uit konden voeren, hierdoor werden
zij niet beïnvloed door eventuele mensen er omheen. Uit
een eerder onderzoek van professor Outi Vainio bleek
dat honden langer naar beelden van soortgenoten keken
dan van mensen.
In dit onderzoek lieten de wetenschappers afbeeldingen
zien mensen en honden die de honden nog nooit ontmoet hadden en afbeeldingen van bekenden, bijvoorbeeld de eigenaar of een andere hond uit de familie. Honden bekeken de gezichten van soortgenoten langer dan
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SPORTIEF WEZEN !(een nieuw waargebeurd verhaal van
Beau uit België)
Door Marc Weyts

Hallo lieve ATVN-ertjes !

bedoeld hoor !

Wat vliegt de vakantie zeg ! Het wordt alweer augustus en
ik vind dat ik helemaal nog niet genoeg met mijn bal heb
gespeeld. Wat heel fijn is, is dat ik gisteren voor het slapengaan kon opmaken, dat we hier op Goeree blijven tot
eind augustus ! Ik heb dus nog wel even de tijd om nog
meer de bal achterna te hollen. Over een reisje naar het
buitenland heb ik nog niks kunnen opvangen. Da’s wel
jammer, maar ach … het is hier voor mij ook heerlijk
vertoeven hoor. Ik ken hier trouwens al elk plekje en voel
mij ook de baas in eigen tuin. Wilde konijnen komen hier
niet in hoor en ik waak over elke centimeter. Ja wij Airedales zijn steeds alert en vooral het hek verlies ik nooit uit
het oog. Als ik dan toch eens binnen moet blijven zoals
vandaag met die storm (echt geen weer om een hond uit
te laten), dan lig ik vooral in mijn bench.

Misschien kunnen mijn baasjes hier wel niet meteen weg
omdat we hier in de zomer veel lieve mensen op bezoek
krijgen en die dan ook nog willen blijven slapen. Dus dat
kan ook een reden zijn.

Mijn baasjes hebben die zo opgesteld aan het raam, dat ik
ook vandaar de hele tuin kan zien. Echt wel goed gezien
van die twee hoor ! Ja lieve ATVN-ertjes, hondjes hebben hun bench of kussentje het liefst op een hele centrale
plaats in het huis, waar ze dan uit alle hoeken zowat alle
plekjes kunnen zien. Dat vinden wij heel belangrijk en
onze baasjes hebben nogal wat graag dat wij hierdoor
goed over hun stekje waken.
Mochten we toch nog naar het buitenland trekken (wat ik
stiekem wel erg hoop hoor), dan vertel ik jullie hier natuurlijk alles over in een volgend verhaaltje. Maar … ik
denk niet dat het er dit jaar zal in zitten. ‘k Weet niet hoe
dat eigenlijk komt …. zou het iets te maken kunnen hebben met de centjes ? Tja, mijn baasjes zijn als Belgen natuurlijk hier altijd op Goeree wel in het buitenland, wat
voor mij echter niet het geval is, want ik ben een echte
Hollandse meid en dat zal ik beslist altijd blijven hoor !
Oeps ! …. Sorry lieve Belgen ! Heb ik echt niet slecht

Soms lijkt het hier wel een B & B. ‘k Hou het bewust bij
deze twee letters, want voluit kan ik het niet uitspreken.
Da’s te moeilijk voor me en ’t is bovendien dan nog in
een andere taal.
Die bezoekjes zijn best wel gezellig hoor. Zo waren hier
laatst leuke familiemensen en één hiervan had de gezonde
gewoonte om ’s ochtends voor het ontbijt wel 10 km te

gaan lopen. Ik wist niet waar ik het had toen hij mijn leiband nam en ik van hem mee mocht. Ik was echt vol
verwondering, want ik was dit ook helemaal niet gewoon.
Maar ik liet me niet kennen hoor ! Flink liep ik mee naast
zijn gespierde kuiten aan een lange lijn. Wat leuk zeg !
Airedales kunnen heel ver lopen wanneer ze volwassen
zijn, da’s echt geen probleem. Maar toch hield die sportieve gast heel goed rekening met me en bracht me na vijf
kilometer lopen al terug naar mijn baasjes. ‘k Vond dat zo
lief van hem en het liet me zelfs wat blozen, al was ik
helemaal nog niet uitgeput hoor. Maar dat kon die atleet
natuurlijk niet weten hé. Die kent me nog niet zo goed.
Ik denk wel dat hij later op de dag inzag dat ik wel wat
meer aankon dan eventjes wat lopen, want na het ontbijt
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Beau (vervolg)
weet alweer op één of ander terras … of zou dat meer
voor hen bestemd zijn dan voor mij ?... moet ik eens uitzoeken !
Zo lieve ATVN-ertjes, jullie zien het … we zijn hier met
de vakantie al heel sportief bezig geweest hoor! Balspelletjes, waken, rennen achter de konijnen, wandelen, zwemmen en laatst dus nog joggen ook ! Als dat niet allemaal
gezond is !
Ik weet niet of augustus net zo actief als juli gaat worden,
maar dat vernemen jullie dan wel allemaal weer in mijn
volgend verhaaltje. Jammer dat die zomer dan alweer
bijna voorbij zal zijn.

gingen we dan allemaal voor een lange strandwandeling
en ook dit is voor mij een fluitje van een cent ! Wij Airedales hebben nu eenmaal een uithoudingsvermogen om
‘U’ tegen te zeggen.

Maar …. nu nog even niet aan denken en vooral genieten
…. en doe zoals ik … af en toe eens sportief wezen. Dat
houdt je gewicht wat op peil en zo laat je de weegschaal
ook niet teveel schrikken ! ;-)
Nog een fijne vakantie verder en sportieve groetjes van
Beau uit België ! X

Natuurlijk zorgen mijn baasjes ervoor dat ik ook steeds
flink even tussendoor wat kan rusten en lig ik voor ik het

Cacher
Door Engel Geukens

Ja, daar waren we dan weer met een aantal gebeurtenissen
van de afgelopen weken. Toen het een aantal dagen zo
heet was, had ik geen puf om zoveel uitgelaten te worden. Gelukkig begreep het baasje dat wel.
Het vrouwtje had speciaal voor mij een lekkernij ontwikkeld. Een blok ijs met hondenbrokken en banaan. Dat
was lekker met dat warme weer. Ik heb er al heel wat op.

Verder stond deze maand in het teken van fietsen. Ja, wel
op dagen natuurlijk dat het niet zo heet was. Het baasje
kon tijdens de vakantie nog niet met mij fietsen, omdat ik
dat nog niet voldoende geleerd had. Dus de laatste week
werd hier weer speciaal de aandacht opgericht.
Hier ben ik niet zo fotogeniek op de foto gezet, maar dat
deert mij niet, want ik vind het eigenlijk wel leuk om wat
te rennen. En als
dat dan naast een
fiets kan, vind ik dat
prima. Maar ook
weer niet te lang
want dan wordt ik
moe. Volgens mij is
dat de bedoeling
van het baasje, zodat ik wat energie
kwijt kan.
Maar dat was niet
het enigste met de
fiets. Het vrouwtje
en baasje hadden na
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Cacher (vervolg)
de vakantie bedacht dat een hondenfietskar wel eens de
oplossing kon zijn als ze wat langer met mij wilden fietsen. Op dat idee waren ze gekomen toen ik tijdens de
vakantie geblesseerd was aan een pootje en niet lang kon
lopen.
Ja, wat heb je daar dan voor?
Gelukkig had mijn broertje Plato daar een oplossing
voor. Zijn vrouwtje gebruikte een hondenfietskar. Die
mochten we lenen om het uit te proberen. Dus moest ik
al weer een cursus volgen. Hoe vertrouw ik een hondenfietskar en hoe ga ik daar mee om.
Na 2 weken lukte het me feilloos, maar daar ging wel wat
oefenen aan vooraf, want ik had als pup nog nooit in
zo’n ding gezeten.
Bij de eerste keer wilden het vrouwtje en het baasje me
direct in de fietskar laten springen. Nou dat ging hartstikke mis, want de fiets viel om, dus ik schrok me een hoedje en wilde er niet meer in. Het baasje heeft toen een andere tactiek bedacht.
De fietskar werd zonder wieltjes op de grond gezet en ik
werd er een aantal dagen met snoepjes ingelokt. In de
volgende fase werden de wieltjes eronder gezet en werd
ik er weer ingelokt. Toen dat goed ging, ging het baasje
met mij in de kar door de tuin wandelen. En ja toen
kwam de afgelopen week het moment dat het baasje weer
de fiets er voorzette en op straat met mij ging fietsen. De
eerste paar keer een kort eindje en de laatste keer een
behoorlijk stuk langs de wegen en huizen in de buurt.

Je ziet me bijna niet, maar ik zit er toch echt in. Ik kan
me ook nog in dat karretje draaien. Voor de zekerheid
heeft het baasje me wel vast gezet met een veiligheidsriem.
Ik zou het denk ik nog leuker vinden als de flap open
wordt gedaan, zodat ik met mijn kop er boven uit kan
steken.
Dat zal dan wel de volgende fase worden. Op die manier
vind ik het wel leuk om een stuk te fietsen zonder moe te
worden. En het oefenen daarvoor is zeker geen ramp
want de snoepjes die ik dan krijg die zijn me toch lekker!!!
Zoals ik jullie de vorige keer vertelde, wordt er ook bijna
elke dag met mij geoefend. De onderstaande foto is daar
echt een voorbeeld van. Dat is het vooruitstuurpaaltje.
Het baasje legt daar een snoepje neer, terwijl ik op 10
meter afstand zit te wachten. Op het commando
“vooruit” mag ik het snoepje pakken waarna ik op het
commando “voor” na het baasje terug moet en netjes
moet gaan zitten.
Dan volgt nog vaak het commando “voet” waarna ik
netjes links van het baasje moet gaan zitten.

Nou deze en de andere oefeningen ken ik nu echt wel.
Het baasje weet echter niet van ophouden. Dat zal wel
een reden hebben.
Ik kijk nu al uit naar de volgende vakantie, want dan zullen alle fietsmogelijkheden wel aan de orde komen.
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https://www.facebook.com/natuurlijkedierenvoeding/photos/a.727988617284289.1073741828.727970190619465/801

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 9, nr. 8

Even nagenieten van een heerlijke Familiedag.

Van harte met het behaalde
succes.
Loes en Minjo
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We willen jullie vooral met deze mail nogmaals
hartelijk bedanken voor de familiedag ! Jullie
hebben dit weer fijn georganiseerd ! Het was
zeer geslaagd ! We hebben genoten !
Heel veel groetjes en verwarm jullie !
Marc en Hedwig
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Astors hitteplan, “koel in de kuil.”
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