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Op zondag 18 september 2016 organiseert het
ATVN haar najaarswandeling in de bossen van
Leende.
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Om elf uur gaan we wandelen in het losloopgebied van de prachtige bossen van
Leende met zijn mooie zandvlakten. Er zijn
16/ twee routes, een korte route voor pups en
18 mensen die niet zo lang willen wandelen, en
19/ een langere route voor de overige wande20 laars.
21

The Airedale Lovers Cook 22
book
Om te onthouden:
• Zondag 18 sepThetember
Airedale Lovers
2016CookATVN21
booknajaarswandeling.
• Zaterdag 12 november ATVN
strandwandeling.

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 samen 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 september.
Het Airedalewinkeltje van Chris is uiteraard ook aanwezig.

U komt toch ook!
Manege De Molenberg
Valkenswaardseweg 29C
5595 XB Leende. Telefoon: 06 21871317
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Het ATVN wenst u een relaxte vakantie.

Optische Illusies
In deze en de volgende
Nieuwsbrieven laten we u
een aantal werken zien van
de Italiaanse schilder
Guiseppe Arcimboldo
Veel kunstenaars laten zich
(ook 16e eeuw). Deze
inspireren door de natuur.
kunstschilder werd vooral
Denk b.v. aan de prachtige
winterlandschappen van de bekend met portretten die
16e-eeuwse Vlaamse schilder samengesteld zijn uit allerlei voorwerpen zoals
Pieter Bruegel.
groenten, fruit en bloemen.
Na de afbeelding van de kop
van een aap in de vorige
Nieuwsbrief (zie hieronder)
nu iets heel anders.

We beginnen met de lente
(1574), een fraaie compositie bestaande uit vele soorten bloemen.

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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Teken-encefalitisvirus in Nederland aangetroffen
Bron: Nature today

In teken op de Sallandse Heuvelrug is het tekenencefalitisvirus (TBE-virus) aangetroffen. Het is voor het
eerst dat dit virus in teken is aangetroffen in Nederland.
Er zijn geen patiënten bekend die in Nederland besmet
zijn geraakt met het virus. Hoewel het risico op tekenencefalitis na een tekenbeet veel kleiner is dan op de ziekte van Lyme is dit een extra reden om alert te zijn op tekenbeten.

het RIVM de verspreiding van het TBE-virus en hoe
groot het risico is om in Nederland teken-encefalitis op
te lopen.

Voorkom tekenbeten
Het TBE-virus wordt door tekenbeten overgedragen.
Het is dan ook belangrijk om tekenbeten te voorkomen,
vaak te controleren op tekenbeten en teken dan direct te
verwijderen. Hiermee is ook de ziekte van Lyme te
voorkomen. Krijgt iemand klachten zoals een groter
wordende vlek of ring op de beetplek of koorts en ernstige hoofdpijn in de dagen na een tekenbeet, dan is het
belangrijk om contact op te nemen met een huisarts.
Deze klachten kunnen duiden op de ziekte van Lyme of
teken-encefalitis.

Teken-encefalitis

De vier tekenstadia, alle niet volgezogen met
bloed op de nagel van een duim. Linksboven
het volwassen vrouwtje, linksonder het volwassen mannetje, rechtsboven de nimf,
rechtsonder het larfje (Bron: RIVM)
Het RIVM heeft aanvankelijk reeën onderzocht op aanwezigheid van antistoffen tegen het TBE-virus. Een klein
deel van de reeën was positief,
met name op de Sallandse Heuvelrug. In dat gebied zijn daarna
teken gevangen en in een paar
teken werd het TBE-virus gevonden. Er zijn geen patiënten
bekend die in Nederland besmet
zijn geraakt met het TBE-virus.
Er zijn wel Nederlandse patiënten met teken-encefalitis maar zij
zijn in het buitenland besmet
geraakt met het virus. Binnen
Europa komt het virus in meerdere landen voor, zoals Duitsland en Oostenrijk. Samen met
andere organisaties onderzoekt

Het TBE-virus kan een teken-encefalitis veroorzaken.
Teken dragen het virus over van dier naar dier en soms
naar de mens. De ziekte staat ook bekend als FSME
(Frühsommer-Meningoenzephalitis) en Tick Borne Encephalitis. Meestal verloopt een besmetting met
het TBE-virus zonder klachten. Als mensen wel ziek
worden, verloopt het meestal in twee fasen. Zeven tot
14 dagen na de tekenbeet krijgt men koorts, hoofdpijn,
vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn. Vervolgens is
er ongeveer een week zonder symptomen. Daarna kan
hersen(vlies)ontsteking ontwikkelen, vaak met ernstige
hoofdpijn. Dan is ziekenhuisopname noodzakelijk. Ongeveer 1-2% van de mensen die ernstige klachten krijgen houdt daarvan restverschijnselen of overlijdt.
Tekst: RIVM

Gemiddeld percentage tekenbeetmeldingen per maand via Tekenradar (bron: Tekenradar.nl)
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Dagboek van Phaenna (Phaantje)
Door Sonja de Cooker.

Hier ben ik alweer, wat gaat de tijd toch snel hè, een
maand is om voordat je het weet. Ik moet jullie iets heel
leuks vertellen. Als we ’s morgens langs het kanaal lopen,
gooit Mario als het mooi weer is stokken in het water.
Delphobe en ik moeten die stokken er dan weer uithalen.
Delphobe springt met een sierlijke boog in het water, ik
heb minder ervaring en spring er wat onbeholpen achteraan. In het water aangekomen gaat het zwemmen me ook
niet zo goed af, ik probeer namelijk mijn voorpootjes boven water te houden zodat ik eigenlijk rechtop in het water
aan het watertrappelen ben.

Mario en Sonja staan aan de kant te lachen. Maar kijken
ook wat zorgelijk, ze zijn bang dat ik verdrink. En zal ik je
eens wat vertellen, ze hebben voor de zekerheid een
zwemvest voor mij gekocht, cool hè!

zeker weet? Dat zal ik je vertellen, Ik hoorde Sonja namelijk tegen Mario zeggen” kijk eens hoe Phaantje
zwemt, ze kan zo naar de Olympische spelen.”
“Vlinderslag eruit, Phaantjesslag erin.” Gaaf klinkt dat
hè.
En zal ik je nog eens wat vertellen: “we hebben logees,
Sterre, Luna en Guinness logeren bij ons, voor drie
weken.” We zijn nu met zeven hondjes. Ik vind dat
super gaaf. Ik kan de hele dag kiezen met welk hondje
ik wil spelen.
In het begin vond ik het best akelig met zo’n zwemvest
aan, maar ik ben er nu helemaal een gewend.
Mario en Sonja staan nog steeds te lachen als ik ga zwemmen, en ik moet je eerlijk bekennen dat ik ze er eerst van
verdacht dat ze me uit stonden te lachen. Maar ik weet nu
zeker dat ze dat niet doen, ze lachen uit trots omdat ik zo
gracieus zwem. Wil je weten hoe het komt dat ik dat zo

https://youtu.be/Ifo_nk0nImQ
Filmpje Phaantje
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Zomerziektes: hotspot.
Bron: dierenkliniek ‘t Hoogveld

beschadigingen 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
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.

Wat is een hotspot?
In het begin gaat uw hond flink krabben en bij nadere
inspectie ziet men 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.

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.

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 huid-
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Ontbijt heeft een positief maar kortstondig effect op het geheugen
Bron; Scientias.nl

Niet alleen mensen, ook honden hebben baat bij een
goed ontbijt. Dat suggereert een nieuw onderzoek waaruit
blijkt dat honden veel beter in staat zijn om objecten te
vinden wanneer ze een ontbijtje achter de kiezen hebben.

De onderzoekers verzamelden een aantal honden en lieten ze ontbijten. Een half uurtje of anderhalf uur na het
ontbijt namen de honden deel aan een experiment. Eerst
moesten ze tien minuten stilzitten, alvorens ze op zoek
mochten gaan naar voedsel dat de onderzoekers in de
kamer verstopt hadden. Doordat de honden eerst tien
minuten moesten wachten, werd hun zelfcontrole flink
uitgeput. Dat vergt veel van de honden.

De honden die een half uur na hun ontbijt aan het experiment deelnamen, zochten veel accurater naar het verstopte voedsel dan honden die helemaal nog niet ontbeten
hadden. Honden die anderhalf uur na het ontbijt gingen
zoeken, scoorden niet veel beter dan honden die niet ontbeten.

Dat suggereert dat ontbijt ervoor zorgt dat honden nadat
ze eerst zijn afgeremd (tien minuten stilzitten) daarna accurater kunnen zoeken, omdat ze voldoende energie hebben voor de cognitieve processen die daaraan ten grondslag liggen, concluderen de onderzoekers in het blad Behavioural Processes. “Het consumeren van een ontbijt
heeft een positief, maar kortstondig effect op het geheugen van honden.”
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Helft vrijgezellen slaapt met hond
Bron: Relatie.blog.

Vooral honden: bijna 80% van de Nederlandse hondenbaasjes zegt dat hun viervoeter hen aanvoelt en begrijpt.
Maar ook de kat is invoelend: meer dan de helft van de
kattenbezitters ervaart dat. Het huisdier kan ook troost
bieden wanneer het baasje niet lekker in zijn vel zit. Meer
dan de helft van de Nederlanders vindt troost door hun
trouwe kameraad te knuffelen. Maar ook samen spelen,

Ongeveer een derde van alle Nederlanders neemt zijn of
haar huisdier wel eens mee naar bed. Bij de singles is dit
zelfs de helft. Zij menen vaak lekkerder te slapen met
hun beestje warm in de buurt. Katten hebben dit privilege overigens vaker dan honden. Uit onderzoek van TNS
NIPO onder ruim 1000 huisdierenbezitters blijkt ook
dat katten dit privilege vaker hebben dan honden.

Uit het onderzoek bleek eveneens dat huisdieren de
stemming van hun baasje goed aanvoelen.

wandelen of gewoon naar het dier kijken, kan een opbeurende werking hebben. Kattenmensen knuffelen meer.
Bij hondenbezitters is vooral een wandeling troost gevend. De liefde voor het dier blijkt ook uit het feit dat
de helft van de dierenmensen het huisdier tot lid van de
familie rekent. Drie op de tien Nederlanders beschouwt
zijn of haar dier als een goede of zelfs hun beste vriend
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Schuif aan bij Babs en Boebie
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Ha lieve Babs,

Bij Babs en Boebie 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 Boebie

Jij hebt al eens gehoord van Joop, het boxervriendje van Borre.
Er is iets heel spannends met hem gebeurd. Ik heb heel goed geluisterd toen het vrouwtje van Joop het verhaal aan mijn
vrouwtje vertelde.
Jij weet ook al dat bij het baasje en vrouwtje van Joop een paar
dagen in de week een heel lief meisje komt. Zij zijn de opa en
oma van Liv. Haar ken je ook al. Borre heeft haar een paar likjes mogen geven. Weet je het weer?
Tot en met hier is het allemaal nog heel gewoon… Het spannende komt er nu aan.
Op één van de dagen dat Liv bij haar opa en oma komt, vergeet
de mamma de poort en de keukendeur goed dicht te doen… Jij
en ik, slimme Airedales als wij zijn, weten al wat er gaat gebeuren.
Babs, jij hoeft daar toch ook niet naar te raden…?
Joop. Net zo'n zo’n slimmerik als wij zijn! Joop ruikt zijn kans.
Als een haas smeert hij hem naar buiten. Eerst door de keukendeur en daarna door de poort.
De mamma van Liv en de
baasjes van Joop merken
het pas als ze zien dat die
deur en die poort wagenwijd open staan… "Joop…
Joop… Hier komen!”
Jij begrijpt dat Joop natuurlijk in geen velden of
wegen te bekennen is en
niet terug komt. Hij is net in zijn eentje op stap… dan gaat hij
zeker niet terugkomen. Hij gaat de wereld verkennen en goed
ook!
Ook gaan een geschrokken baas en een bang vrouwtje zoeken
naar Joop. Zijn baas gaat met de auto en het vrouwtje gaat met
Liv in de wandelwagen. Liv helpt hard mee en roept: “Joop…
ben je?”
Al gauw zoeken heel veel mensen mee. De mamma van Liv zette een oproep op Facebook. Als antwoord kwam er een prachtige foto van Joop met de vraag of “iemand deze lieverd” kwijt is.
Een fietser had Joop gezien en meegenomen om aan mensen te
vragen of die misschien wisten van wie die hond was. De mensen wisten het niet… Per ongeluk liet de meneer Joop even los…
en weg was Joop weer.
Joop heeft onze omgeving goed kunnen bekijken, want het heeft
een paar uur geduurd voordat er weer een ander was, die hem
kon pakken. Die meneer was helemaal reuze slim. Hij ging met
Joop naar een dierenarts, die in de buurt woont.
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(vervolg)

Je begrijpt dat het avontuur voor Joop toen echt was afgelopen. De dierenarts kan met een
apparaatje door zijn vacht kijken en meteen zien wie de baas van hem is.
“Dat dacht ik al. Jij bent het Joop. Maar nu weet ik het zeker.”
“Zo Joop. Lekker aan de wandel geweest?”
“Ik zal maar eens snel jouw baasjes bellen om te laten weten dat jij hier op ze
wacht om opgehaald te worden.”
Ik weet zeker dat Joop iets heel anders in zijn gedachten had. Wat denk jij
Babs? Hij wilde natuurlijk nog veel langer de natuur in. Zoiets gebeurt misschien maar 1 maal in je hondenleven.
Na 10 minuten stond er een blije baas bij de dierenarts. Voor
Joop was het feestje afgelopen. Hij mocht mee terug naar
huis. In de auto. Dat wel.
Het vrouwtje van Joop knuffelde hem, maar was toch ook
een beetje boos. “Dat doe je niet weer hè, ons zo lang in angst
laten zitten…”
Dat is natuurlijk waar Babs. Als Joop zo maar weg loopt en een superdag
heeft, weten zijn baasjes dat niet. Die zijn alleen maar heel erg ongerust. Zij
kunnen Joop niet missen en als hij weg is lijkt het daar wel een beetje op.
Joop was zo moe, dat hij de rest van de dag heeft liggen slapen.
Ik denk dat hij in zijn droom die hele tocht nog eens dunnetjes heeft overgedaan.
Heel veel likjes, Boebie.
Lieve Boebie,
Wat een avontuur zeg, die Joop is me er eentje. Maar wat lief van de meneer om Joop op
te vangen en naar de dierenarts te brengen om zo via de chip het baasje terug te vinden. Want weet je Boebie, nu was het avontuur nog leuk en spannend, maar bedenk je
eens hoe het voor Joop zou zijn als het donker was geworden. Je moet er toch niet aan
denken. Helemaal in je eentje in het donker zonder je
baasjes in de boze buitenwereld te moeten gaan slapen.
Een mandje is er niet, een koekje en een knuffel krijg je
niet, en dan al die vreemde geluiden, ik krijg al de
kriebels als ik er alleen maar aan denk. Nee Boebie, ik
denk dat Joop het dan ook niet meer zo leuk zou vinden. Mijn vrouwtje zegt altijd:” There’s no place like home.” En daar heeft ze helemaal gelijk in. Nu heeft Joop
weer heerlijk in zijn eigen mandje kunnen slapen. Dat
ga ik nu ook doen , maar dan lekker in de mensenmand. Als je Joop ziet, geef hem maar een likje van mij, en een heleboel likjes voor jou.
Babs
Lieve Babs,
Wat houd jij je hondenhersens er goed bij! Ik denk alleen maar aan het spannende avontuur
wat Joop aan het beleven is. Geen haar in mijn vacht, die maar even mee doet aan piekeren
over ’s nacht alleen buiten slapen en geen knuffels meer krijgen… en ook heel erg... geen lekke-
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re maaltijden en smakelijke hondenkoekjes. Je hebt helemaal gelijk. Het was mooi voor even,
maar daarna is het dan ook het allerfijnste om weer thuis bij de baasjes te zijn en in je mand
of je bench te kunnen kruipen en lekker vertroeteld te worden.
Het vrouwtje van Joop heeft wel nog iets leuks gezegd, waarover ik natuurlijk moest nadenken. Mijn fantasie sloeg meteen op hol.
Het vrouwtje zei: “als Joop vaker van plan is om weg te lopen, omdat hij dat zo graag wil,
moet hij maar postbode worden. Dat levert nog iets anders op dan alleen maar angst…”
Zie je het al voor je Babs… Niet alleen Joop, maar wij ook! Als postbode langs de huizen om
brieven en pakjes te bezorgen. Supermooi met zo’n postbode-jasje aan en een tas vol post om je
nek en misschien wel een postbode-petje op onze kop.
Het lijkt me geweldig! Joop, Babs en Boebie de posthonden. Natuurlijk
moeten wij met onze bek wel heel voorzichtig de brieven door de bus
duwen. Er mag geen vieze nattigheid aan de post blijven plakken.
We zijn dat leuke baantje dan vast
heel erg snel weer kwijt.
Wanneer een brievenbus een beetje
te hoog zit en wij kunnen er niet zo
goed bij dan blaffen wij heel hard.
De mensen komen vanzelf kijken
waarom er zo geblaft wordt bij de
voordeur. Daar zitten wij. Met hun
post. Wat zullen ze opkijken… En… ze zijn allemaal heel
blij met ons. Als
dank voor het bezorgen worden wij geknuffeld en krijgen we schouderklopjes en heel misschien wel een hondenkoekje.
Weet je dat ik er al zin in krijg om te beginnen.
Wat jij Babs? Een leuk vakantiebaantje zo in de zomer.
In de winter lig ik liever binnen in een lekker warm
huis. Om dan door weer en wind post te bezorgen zie ik
niet zo zitten…

De zon schijnt weer.
Ik ga een fijn plekje in de tuin zoeken om over het postbode-plannetje na te denken.
Heel veel likjes, Boebie.
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Warm weer, maak eens een lekker ijsje voor je hond.
Bron: www.hondenwoordenboek.nl

Wat is er lekkerder op een warme dag dan een lekker fris
ijsje? ijsjes die wij mensen eten zijn niet altijd even gezond voor onze honden. Maar gelukkig kun je zelf heel
makkelijk een ijsje maken voor je hond!

geheel is. Verdeel het beslag in de papieren bekertjes,
plaats een hondenkoekje bovenop het bekertje in het
beslag ( dit kan ook een ijsstokje zijn). Nu is het wachten
tot het beslag goed bevroren is.
Het resultaat: Een heerlijk hondenijsje!
Natuurlijk kun je zelf je creativiteit loslaten bij het maken van
dit hondenijsje. Zo kun je experimenteren met ingrediënten en
dit helemaal aanpassen aan wat jouw hond lekker vind. Let
hierbij wel op dat je geen producten gebruikt die giftig zijn
voor honden!
Je kunt de ijsjes natuurlijk ook op een hoorntje geven of het
hondenkoekje vervangen door een kauwspeeltje.

Wat zijn de ingrediënten van een hondenijsje:
3 bananen
1 liter magere yoghurt
half kopje pindakaas
Hondenkoekjes (bijvoorbeeld middelgrote kluifjes)
Het makkelijkste middel om je hondenijsjes in te maken
zijn papieren bekertjes, deze kun je kopen bij de blokker,
action of supermarkt.

Zo maak je een hondenijsje
Pak een grote kom of pan. Pel de bananen en prak deze.
Vervolgens voeg je de yoghurt toe (ongeveer 1 liter). Tot
slot moet er nog een half kopje pindakaas aan het beslag
worden toegevoegd. Mix het beslag totdat het een mooi
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Kiekjes uit de oude doos.

Seizoen 2 van de David Letterman show – Airedale toont zijn
kunsten. 1970

Hebt u ook goede herinneringen uit uw jeugd aan uw Airedale, of aan de Airedale
van uw buren of oom en tante, stuur uw verhaal, liefst met foto, naar atvn@home.nl
dan ze en wij het in de Nieuwsbrief.
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Vraag het aan Babs
Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met
mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van
Wiske en Guust
Lieve Babs,
Wij, Wiske en Guust, zijn laatst naar Marga en Martin geweest om getrimd te worden,
kaal dat we zijn joh, we lopen gewoon in ons blootje! Nu hebben we een paar vragen
aan jou: ”mogen wij in de zon liggen?” Dat wil zeggen, als hij (de zon dus) deze zomer nog een keer tevoorschijn komt. En: ”mogen we met ons blote velletje zwemmen.” Niet dat we van zwemmen houden, integendeel, ons veel te nat! Maar gewoon
voor de weet. Hopelijk weet jij hier antwoord op.
Likjes, Wiske en Guust.
Lieve Wiske en Guust,

Bij Babs kun jij als Airedale
alle vragen kwijt waar je nergens anders mee terecht
kunt.
Babs denkt met je mee en
geeft je deskundig advies
over alles waar je mee worstelt. De redactie is echter
nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de mening
en welgemeende adviezen
van Babs.

Wat voelt dat lekker hè, zo in je blootje in de wind en zon
te huppelen. Natuurlijk moet je wel oppassen dat je velletje
niet verbrandt, maar daar zullen Mieke en Huub wel voor
zorgen. Die smeren dan zo’n verschrikkelijk stinkend middel op je, dat noemen ze zonnebrandcrème. Heb ik trouwens nooit begrepen hoor, waarom ze dat zo noemen, je
wilt toch geen zonnebrand, integendeel! Waarom noemen
ze het dan zonnebrandcrème? Maar we zullen ons maar
niet meer in de psyche van de mens verdiepen, dat is toch
compleet zinloos. Jullie mogen natuurlijk zwemmen, heerlijk is dat, als je dat koele water langs je heen voelt stromen, dat kan ik jullie echt aanraden. Er zit wel een nadeel aan, je wordt er namelijk heel schoon van. Maar veelzijdig als we zijn, hebben we daar ook wel een oplossing
voor, speur de oever van het water maar goed af of er niet
ergens iets ligt te rotten, zoals vanmorgen bij mij, er lag
een dode muis, daar heb ik me heerlijk in gerold, en voilà, de zalige geur was weer terug.
Gaan jullie het eens uitproberen? Ik hoor graag van jullie
hoe het gegaan is.
Likjes, Babs

Zo lieve luitjes, dat was het weer. Tot volgende maand.
En mochten jullie nog vragen hebben, schroom niet,
maar stuur ze naar atvn@home.nl en jullie krijgen altijd
mijn deskundig antwoord.
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Niet zo’n leuk nieuws! (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)
Door: Marc Weyts.

Hallo lieve ATVN-ertjes !
Aan dat duivels verhaaltje van me vorige maand is vlug
een eind gekomen. Want ik denk dat wanneer jullie dit
verhaaltje in de Nieuwsbrief te lezen kregen, die Belgen al
een tijdje uit de wedstrijd waren gebonjourd ! Oh juist
een Frans woordje uitgesproken zeg, maar jullie begrijpen
dat vast ook wel in Nederland. Aan de ene kant was ik
blij dat die voetbalgekte hier voorbij was, maar aan de
andere kant kreeg ik een knuffel minder en dat vond ik
dan weer niet zo leuk.

een plaatje hoor, wanneer je dat prachtig natuurwonder
op het topje van de duinen zag ! Dit is dan ook het moment dat ik los mag en zo gebeurde het ook. Ik nam een
spurt en met grote vaart liep ik zoals steeds richting water. Wanneer ik al lekker aan het zwemmen ben, zijn mijn

Ondertussen is juli ook alweer voorbij en ik mag er niet
aan denken dat we nu al halfweg zijn met die zomer. Ik
heb weer heel wat beleefd hoor deze maand en jammer
genoeg heb ik deze maal niet zo’n leuk nieuws te vertellen.
Ik sprak jullie laatst over al die nieuwe vriendjes die ik
hier op ons vakantieplekje in Nederland heb leren kennen en dat zijn er gelukkig heel veel ! En toch gebeurde
er iets op een dag wat ik me altijd zal blijven herinneren
en ik ook in het verleden in België eens heb meegemaakt.
Het was mooi weer en ik wandelde aangelijnd met mijn
baasjes op het park. Zoals jullie weten wil ik hen altijd
richting strand sturen en ik was dolblij dat me dit alweer
lukte. Juist wanneer we het lange pad naar het strand insloegen, liep daar ook een baasje met haar hond te wandelen. Die hond was net zo groot als ik en leek me bijzonder lief te zijn. Deze maal had ik het echter niet bij
het rechte eind, want die hond zag me, zijn haren veerden recht en zomaar zonder enige reden sprong die naar
me toe. Zijn lange tanden raakten bijna mijn voorste poten en ik was helemaal van de kaart. Ik laat me wel niet
doen hoor en heb onmiddellijk terug gereageerd en gelukkig waren we allebei aangelijnd, want ik weet niet wat
er anders zou gebeurd zijn.
Weet je, wij Airedales vergeten zulke dingen niet makkelijk en ik eigenlijk nooit. Ik ben hierdoor nu ook heel erg
op mijn hoede en ruik die onvriendelijke hond al van
verre. Wanneer mijn baasjes hem op afstand te zien krijgen, maken ze nu heel bewust een ommetje met mij en ik
weet echt wel waarvoor hoor ! Neen zulke dingen vergeet
ik nu eenmaal nooit en heb ik geen gelijk ?! Wat jammer
toch dat er honden rondlopen die helemaal niet vriendelijk zijn. Is dat bij jullie mensen ook het geval ? Dat vraag
ik me dikwijls af.
Ik zag dat ook mijn baasjes hier helemaal van ondersteboven waren en gelukkig bleven ze richting strand lopen.
Daar was de zee ! Die immense plas water ! Het was weer

baasjes nog aan het worstelen met vooruit te geraken in
het mulle zand op het strand. Wanneer ze dan dichter bij
de zee komen, lukt het hen al wat beter om te stappen
omdat het strand dan wat harder aanvoelt onder hun
voeten. Maar daar heb ik helemaal geen last van.
Op het strand kom je ook heel wat vriendjes tegen en
dikwijls komen ze van ver naar me toegerend en lopen ze
me achterna en willen met me spelen. Ik ben dan altijd
wat oplettend, want je weet maar nooit, wanneer er weer
eentje slechte bedoelingen met me heeft en ja hoor …
Ik kom het niet vaak tegen, maar na die onvriendelijke
hond van daarjuist, kwam er ook op het strand eentje
naar mij toe gehold met niet zo’n fraaie bedoelingen ! Ik
zag ook nu weer zijn grote tanden en dacht bij mezelf
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Beau (vervolg)
‘Oh neen, niet opnieuw !’. Ik werd heel bang, stak de
staart tussen de poten en wou het liefst helemaal onder
het zand kruipen. Deze maal reageerde ik niet heftig
terug en weten jullie hoe dat komt ? … Ik was vergeleken
met de vorige keer, nu niet aangelijnd en dan lijkt het net
of je moet zelf op eigen houtje hier uit zien te geraken.
Aangelijnd lopen heeft dus ook zijn voordelen. Je voelt je
dan veel veiliger bij het baasje.

Zo lieve ATVN-ertjes, deze maal was het eigenlijk niet
zo’n fraai en leuk verhaaltje en dit dan nog tijdens hartje
zomer ! Maar ja, zo zit het leven nu eenmaal bij ons,
hondjes, in elkaar en wie weet loopt het bij jullie mensen
ook niet altijd op wieltjes.

Gelukkig gebeurden er geen erge dingen en waren mijn
baasjes vlug ter plaatse. Ze riepen met niet zo’n mooie
woorden naar dat schepsel dat op me af was gekomen en
joegen hem weg met het weinige dat ze in hun handen
hadden. Ook deze onvriendelijke hond liep uiteindelijk
weg, terug naar zijn baasjes en die wandelden toch wel
niet kijkend gewoon verder zeker! Net of er niks gebeurd
was ! ‘Zo baasje zo hond’, denk ik dan maar ! Neen, ook
deze hond zal ik nimmer vergeten hoor !

Augustus heeft vast en zeker ook heel wat in petto en
daar vertel ik jullie in een volgend verhaaltje dan alweer
alles over !

Eigenlijk zijn wij Airedales toch slim, niet waar ! Wanneer een ander ons aanvalt, zonder enige reden, blijven
we dit onthouden en verdwijnt dit nooit meer uit ons
geheugen !
Ook in andere dingen kunnen we heel slim zijn, al zeg ik
het zelf. Zoals bijvoorbeeld bij wat we al dan niet voor
lekkers krijgen toegestopt.
Wanneer de koekjestrommel hier opengaat, spring ik
namelijk onmiddellijk uit mijn bench en zit ik zoals geen
enkele andere Airedale dat kan, op mijn poep en ben ik
dan werkelijk om te stelen wanneer ik met mijn donkere

ogen je aankijk. Vaak geef ik dan uit mezelf al een pootje
en ook dat helpt dikwijls. Maar wanneer de Belgische
chocolade tevoorschijn komt, weet ik dat mijn verleidingstruckjes niets uithalen, want daar krijg ik niks van.
Mijn baasjes zeggen dan tegen me dat chocolade heel
slecht en ongezond is voor hondjes.
‘Waar blijven ze het toch vandaan halen !’, denk ik dan
bij mezelf !

Denk nu maar niet dat juli zo’n verschrikkelijke maand is
geweest hoor ! Neen, we hebben ook zoveel leuke dingen gedaan die je in de winter niet kan doen.

Leuke zomerknuffels van Beau uit België. X
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