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

maanden worsten, saucijzen of belegde
broodjes zou moeten eten, vragen wij u
om even te melden dat u komt, met
hoeveel personen u komt en voor welk
broodje(s) u kiest.
Dat kan door even een mailtje te sturen
naar atvn@home.nl of een telefoontje
naar: 0475-552227. Graag voor 6 september.
Adres wandeling: Gielekespad 10, 5343XN
Oss. Tel: 073-5324066.

Wij hebben er zin in, u
komt toch ook?
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Weer naar school en naar het werk.

Optische Illusies
In de optische illusie van de
vorige Nieuwsbrief gingen
de voetjes van de vloer: zie
hieronder de poster van de
Japanse kunstenaar Shigeo
Fukudo (1932-2009).
Het viel niet mee om te
ontdekken wat de dames-,
en wat de herenvoetjes zijn.

In deze Nieuwsbrief
treft u een portret aan
van James Dean, gemaakt door Octavio
Ocampo ((1943).
Het is echter geen gewoon portret. James
Dean’s liefde voor
grote en mooie auto’s
is hierin op fraaie wijze
verwerkt. Een passie,
die hem uiteindelijk al
op jonge leeftijd fataal
geworden is!

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 2
Het knuffelen met uw hond moet nog iets gecorrigeerd
worden.
Terwijl u graag uw armen om uw harige hondenvriend zou
willen slaan, moet u zich wel realiseren dat de meeste honden een hekel hebben aan dat soort knuffels. Wij als primaten denken dat knuffels geweldig zijn, een uitdrukking
van steun, liefde, vreugde en andere emoties.

genieten terwijl hij heel anders kan reageren als een ander familielid hetzelfde probeert.
Als u zich afvraagt of uw hond misschien een hekel
heeft aan uw knuffels , doet u er verstandig aan om op
de lichaamstaal van uw hond te letten als u hem knuffelt.
Is hij gespannen? Keert hij zijn hoofd weg? Vermijdt hij
oogcontact? Likt hij zijn lippen? Trekt hij zijn oren terug
tegen zijn hoofd? Dit zijn allemaal tekenen die er op
wijzen dat de hond zich ongemakkelijk voelt.
Dus de volgende keer dat u uw hond wilt knuffelen, let
dan goed op de lichaamstaal van uw hond, want bij het
knuffelen houdt u uw hoofd dicht bij een hele reeks
scherpe tanden!
Het is heel normaal voor ons om onze armen om iemand
heen te slaan en hem of haar tegen ons aan te drukken, dat
voelt goed. Onze honden echter zijn niet op die manier
geëvolueerd. Hondachtigen hebben geen armen en kunnen niet omhelzen. Als een hond zijn voorpoten op de rug
van een andere hond plaatst, wordt dit beschouwd als dominantie in plaats van kameraadschap Ondanks uw goede
bedoelingen met het knuffelen van uw hond, zal uw hond
het opvatten als het uitoefenen van dominantie. Veel honden zullen dat met gratie tolereren, denk aan plaatjes van
een lachend gezin waarvan het kind de armen om de nek
van de hond geslagen heeft. Maar sommige honden zullen
zich bedreigd voelen, of angstig worden. Dus is het belangrijk kinderen te waarschuwen om niet te knuffelen met
honden waarvan je niet weet hoe die zullen reageren . Ook
kan een hond van het knuffelen van de ene persoon wel
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Help, mijn hond steelt
Bron: Puppy opvoeden, van pup tot volwassen hond.

maanden oud. Gewone voorwerpen, en zelfs meubels,
kunnen door deze kauwbehoefte opeens heel interessant
worden. Om te voorkomen dat je hond zelf op zoek gaat
naar geschikte voorwerpen kun je hem geschikte kauwspeeltjes geven. Wat een hond prettig vindt verschilt per
individu, maar over het algemeen zijn speeltjes en producten die naar eten ruiken populair. Denk bijvoorbeeld aan
de (puppy-)kong die je zelf kunt vullen of de nylabone die
al een smaak heeft.

Verdwijnen er bij jullie sinds de pup in huis is ook biefstukken van het aanrecht, pennen van de tafel, en sloffen
uit het schoenenrek? Maak je geen zorgen, als je nu goed
je best doet kun je er voor zorgen dat je pup niet zijn hele
leven crimineel blijft!

Kauwbehoefte
Het is belangrijk om te beseffen dat jonge honden een
grote kauwbehoefte hebben. Vooral als ze aan het wisselen zijn, op een leeftijd van ongeveer tussen de 3 en 6

Door ze op dit soort dingen te laten kauwen beloon je
goed gedrag automatisch. Als je dat ook nog eens aanvult
door je pup af en toe te aaien, of belonend toe te spreken
terwijl hij aan het kluiven is krijgt hij zeker door wat de
bedoeling is.

Aandacht
Sommige pups stelen om aandacht te krijgen. Je ziet ze
bijvoorbeeld terwijl je lekker zit te lezen met een van je
nieuwe schoenen rondrennen. Natuurlijk wil je voorkomen dat er tandjes in komen en ren je achter je pup aan

om de schoen terug te pakken. En dat was nu net zijn bedoeling. Het is hem dan namelijk gelukt jou over te halen
om met hem te spelen. Zo heb ik bijvoorbeeld een pup
gehad die als ze aandacht wilde dreigend onder de kamer-
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Help, mijn hond steelt (vervolg)
plant ging zitten met haar bekje al open. Ook negatieve
aandacht, zoals ‘nee’ of ‘foei’ roepen is voor veel pups
leuker dan genegeerd worden. Zonder na te denken
geven we onze pups vaak geen aandacht als ze zich wel
goed gedragen, bijvoorbeeld omdat we dan eindelijk
eens niet gestoord worden tijdens het lezen van dat
boek. Als je je daar eenmaal bewust van bent kun je er
iets aan doen. Zorg dat alles wat binnen pup-bereik ligt

daar aan gaan knagen. Voor dit soort gevallen is een
bench ideaal. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat hij
de hele dag in zijn bench zit. Maar als je even geen tijd
of zin hebt om hem aandacht te geven kan hij geen
kattenkwaad uithalen. En het is nog goed voor hem
ook, want puppy’s horen veel te slapen maar gunnen
zichzelf die rust vaak niet. Met de juiste opbouw zal je
pup het zelfs prettig gaan vinden om in de bench te
liggen.
Zolang je hond niet als pup leert dat stelen beloont, zal
hij het op latere leeftijd ook niet meer doen. Puppies
zijn nog heel nieuwsgierig en proberen uit wat werkt
en wat niet. Ook hierbij geldt, voorkomen is makkelijker dan genezen. Dus houd nu het aanrecht, de tafel en
alle kastjes waar je pup bij kan vrij van eten. Als je bijvoorbeeld iets op het aanrecht wil ontdooien moet je
er voor zorgen dat het zover naar achteren geschoven
of zo afgedekt is dat je pup er echt niet bij kan. Zo
voorkom je dat hij overal zijn pootjes op leert zetten
om over het randje te kijken of er soms iets eetbaars
ligt. Let ook op andere bereikbare voorwerpen, zoals
pennen die vooral op vloerbedekking grote vlekken
kunnen achterlaten.
En houd vooral in je hoofd dat deze fase ook weer
overgaat. Het is nu even opletten, waar daar heb je
straks jaren plezier van!

stuk mag, dus mooie schoenen tijdelijk opbergen in een
afsluitbare kast en desnoods ook alle planten even in
een andere kamer stallen. Als je pup vervolgens iets te
pakken heeft kun je hem vervolgens gewoon negeren.
Zo leert hij vanzelf dat het geen leuk spelletje is en
groeit hij over die kleptomane neigingen heen. Let er
wel op dat je dit consequent doet, als je hem af en toe
wel aandacht geeft voor het stelen van spullen zal hij
leren dat de aanhouder wint en hij gewoon veel verschillende dingen moet stelen.
Zorg er ook voor dat je hond ook af en toe beloond
wordt als hij zich wel goed gedraagt. Ga dan bijvoorbeeld eens naar hem toe om hem te aaien of nodig hem
uit voor een spelletje. Er zijn ook pups die door lijken te
hebben dat bijvoorbeeld de tafelpoten of bank wel zo
geliefd zijn dat je ze wel aandacht moet geven als ze
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Hondendrollen-kunst
Bron: http://www.sprinklebrigade.com/
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Schuif aan bij Babs en Borre
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Ha lieve Airedalevriendjes- en vriendinnetjes,

Het is al weer drie maanden geleden dat Indra bij ons aan tafel
is aangeschoven. Gelukkig hebben Babs en ik een nieuwe gast
gevonden, die staat te trappelen om zijn verhaal bij ons te doen.
Deze keer komt Pluk bij ons aanschuiven om iets over botten te
vertellen.
Welkom bij ons aan tafel, Pluk. We vinden het fijn dat je er
bent.

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.

_Dank je wel Babs en jij ook Borre. Ik vind het ook een feestje
om hier bij jullie te kunnen zeggen wat ik met botten doe.
Het gaat toch niet over onze eigen botten, Pluk?
_Nee, Borre, over mijn eigen botten weet ik niet zo veel. Het
gaat over botten, die je bij de slager kunt krijgen. En dan
niet een gewoon botje… Nee, een knettergroot bot. Echt loeigroot! Soms, als het vrouwtje bij de slager is geweest,
komt ze wel eens thuis met
een tasje waarin geen
vlees voor de baasjes zit. Ik
ruik het meteen als zij
binnen komt. In dat tasje
zit iets heerlijks en dat is
voor mij. Jullie begrijpen
natuurlijk al wat er in die
tas zit?
Ja! Dat moet een bot zijn
Pluk. Dat weet jij ook hè Borre?
_Helemaal goed, Babs. Net zoals wij, Airedales, altijd al
doen, duik ik eerst diep in die tas om de heerlijke geur op te
snuiven.
Mmmm, Pluk. Ik kan het bijna ruiken nu jij dat zegt. Jij toch
ook Babs? Nou en of, Borre, ik
begin al een beetje te kwijlen
als ik er aan denk.
_Ik heb het al in de gaten.
Jullie weten precies waarover
ik het heb. Krijgen jullie ook
wel eens zo’n superbot?
Ja, Pluk, niet zo heel erg vaak,
maar als wij er eentje krijgen,
zwaaien onze staarten er bijna
af. Zo blij zijn wij dan. Zo gaat
dat toch ook bij jou Babs?
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(vervolg)

Natuurlijk, Borre! Dat is bij mij net zo!
_Ik hoor het al! Een bot dat bij de slager vandaan komt, staat bij jullie ook op de eerste
plaats. Als je het bot eenmaal hebt gekregen wat doen jullie er dan mee?
Ik zoek een rustig plekje uit. Helemaal alleen voor mij.
En ik, Babs ga meestal midden op het grasveld liggen met mijn bot. Soms ga ik er zelfs bij staan.
Ik knaag me dan een ongeluk. Mijn spieren in mijn hals,
nek, in mijn buik en mijn rug staan helemaal strak.
Ja, ja! Borre dat is bij mij ook zo. Ga jij dan ook een
beetje grommen als de baasjes dichtbij komen?
Dat doe ik ook Babs. Niet omdat ik boos ben. Dit lekkers
wil ik echt met niemand delen. Dat wil ik wel even laten weten.
_ Zo gaat dat bij mij ook. Even duidelijk maken dat
dit jouw bot is. Als jullie moe zijn geworden van het
knagen wat doen jullie dan?
Ik ga dan meestal een dutje doen. En jij Babs? Ik ook.
Mijn kaken zijn helemaal lam van al dat geknaag, die
moeten even tot rust komen.
_Wat gebeurt er met de botten van jullie? Laten jullie
die zo maar liggen en loop je er dan bij weg?
Ja, Pluk, wat moet je er anders mee doen?
_Luister Babs en jij natuurlijk ook Borre. Ik zoek een
hoekje in mijn tuin om dat bot te begraven.
Begraven! Waarom zou je dat doen. Nu kun je het zo
pakken als je weer zin krijgt in kragen.
_ Ik ga jullie nu iets vertellen waar je echt wat aan hebt. Je zoekt in je tuin een mooi plekje.
Niet echt in het zicht, maar een beetje achteraf als dat kan. Je graaft daar een kuil, iets
groter dan het bot. Het moet er goed in passen. Je legt jouw bot er in en je bedekt het weer
met zand.
Dan ben je je bot kwijt Pluk en kun je niet meer knagen!
_Ho, ho Borre. Ik ben nog niet klaar met mijn verhaal.
Luister goed allebei. Als je bot begraven is, loop je er een
klein stukje vandaan. Je gaat weer terug naar de plek en
snuffelt heel goed of je dat bot wel ruikt. Ik weet zeker dat
jullie dat ruiken, want wij hebben een heel goede neus!
Dat is waar Pluk. Wij kunnen supergoed ruiken. Leuk hè Borre.
Ik wil graag horen wat Pluk nog meer te vertellen heeft. Ik ook
Babs. Gaat het nog verder Pluk?
_Ja zeker. Je weet nu goed waar je het bot verstopt hebt. Nu
ga je een rondje door je tuin wandelen. Je loopt natuurlijk
ook even de langs je ingegraven bot.
Dan kun je hem weer opgraven en gaan knagen!
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(Vervolg)

_ Nee Borre, dat is nu net niet de bedoeling. Je laat het bot gewoon liggen. Je doet net
alsof je niet meer weet waar het bot ligt. Eigenlijk houd je jezelf een beetje voor de gek.. Je
speelt een spelletje met jezelf.
Oh, ja, ja, ik heb het helemaal door! Wat leuk Pluk! Heb jij het ook in de gaten Borre?
Ja, Babs. Ik weet alleen niet of ik dat een leuk spelletje vind.
_ Kom, kom, Borre. Jullie hebben nog niet gehoord wat er nog meer gebeurt met dat bot.
Natuurlijk graaf je dat bot af en toe op om eraan te knagen. Als je daarvan genoeg hebt
gekregen, begraaf je het weer op dezelfde plek. Nu komt het allerleukste van dat begraven. Na een poosje denk je niet meer aan je bot. Het ligt dus gewoon in jouw tuin en je
bent het vergeten.
Wat is daar leuk aan Pluk?
_Er komt een keer dat jij weer eens lekker door je tuin wandelt en overal flink aan snuffelt, Borre. Ik weet zeker dat er dan opeens een heerlijk geurtje in je neus komt. Je bent
verbaasd, want je weet niet wat je nu precies ruikt. Natuurlijk wil je wèl wéten wat je ruikt.
Je steekt je neus wat dieper in de grond. Precies op de plaats waar het lekkere luchtje vandaan komt. Je begint te graven en wat komt er tevoorschijn…? Verrassing!!
Het bot! Borre, het bot. Wat geweldig Pluk!
_Helemaal goed, Babs. Hebben jullie nu
door hoe leuk het kan zijn om je bot in je
tuin te begraven?
Je dag kan niet meer stuk wanneer jij je
bot uit het niets hebt opgegraven.
Ik denk dat ik het nu ook wel een beetje leuk
begin te vinden. Als ik weer zo’n groot bot
krijg, ga ik het maar eens proberen.
_Vast en zeker! Wedden dat jij er net zoveel plezier in krijgt als ik, Borre.
Ik heb er nu al plezier in Pluk. Ik hoop dat
mijn vrouwtje gauw zo’n bot meebrengt als
ze weer bij de slager is geweest.
_Zo is het Babs. Proberen jullie het maar eens. Het wordt vast jullie lievelingsspelletje.
Wij hebben genoten van jouw bezoek hier bij ons aan tafel. Wij weten zeker dat onze vriendjes
en vriendinnetjes ook jouw spelletje met het bot zullen gaan spelen.
Pluk. Bedankt dat je bij ons hebt willen aanschuiven.
Drink je nog een bak vers water met ons mee. Als afsluiting is dat zo de gewoonte bij ons aan
tafel.
_Dat lijkt me een prima idee. Ik lust wel wat vers water.
Jullie ook bedankt. Ik heb er weer een nieuw Airedalevriendje en -vriendinnetje bij.
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Ig Nobelprijs winnaar: Honden poepen in lijn met magnetisch veld.
Bron: De uitgelaten hond

Tsjechische en Duitse onderzoekers gingen er met
de Ig Nobelprijs ( internationale prijs voor ontdekkingen die mensen eerst aan het lachen maken en
dan tot nadenken stemmen) voor biologie vandoor
voor hun fascinerende onderzoek dat aantoont dat
honden zich tijdens het poepen laten leiden door het
magnetisch veld van de aarde.

De conclusies werden getrokken op basis van experimenten met 70 honden (37 verschillende rassen). De onderzoekers observeerden 1.893 keer hoe de honden poepten
en meer dan 5.500 keer hoe de honden urineerden. De
honden bleken hun lichaam tijdens het poepen het liefst
langs de noord-zuid-as van het magnetisch veld op te
stellen wanneer het magnetisch veld kalm was.

Honden die netjes zijn aangelijnd, houden minder rekening met het magnetische veld rond de wereldbol en poepen maar in het wilde weg. De onderzoekers geven aan
dat ze nog geen verklaring hebben waarom de honden
het liefst synchroon poepen.
Honden zijn overigens niet de enige beesten die rekening
houden met het magnetisch veld. Karpers gebruiken het
veld ook als natuurlijk kompas.

Het is voor het eerst dat onderzoekers aantonen dat honden gevoelig zijn voor het magnetisch veld van de aarde
én dat ze op sommige momenten hun gedrag door dat
magnetisch veld laten leiden. Als honden zich ontlasten,
stellen ze zich opvallend vaak op langs de noord-zuidas
van het aardmagnetisch veld.

Wanneer het magnetisme van de aarde wordt verstoord,
bijvoorbeeld door een zonnestorm, breken de dieren met
dat gedrag.

Wat is de Ig Nobelprijs?
De Ig Nobelprijs is een parodie op de
Nobelprijs en wordt ieder jaar in de
herfst, een week voor de bekendmaking
van de echte Nobelprijswinnaars, aan
tien uitgevoerde onderzoeken uitgereikt,
waar men eerst om moet lachen, maar
die ook aan het denken zetten. Initiatiefnemer van de Ig Nobelprijs is de Amerikaanse wiskundige Marc Abrahams, die
de prijs in 1991 in het leven riep. Met
uitzondering van drie prijzen in het eerste jaar zijn alle Ig Nobelprijzen toegekend voor serieus onderzoek.
Ig Nobel is een woordgrapje op de naam
van Alfred Nobel, met het Engelse woord
ignoble. Alfred Nobel is de uitvinder van
het dynamiet, en grondlegger en naamgever van de Nobelprijs. Het voorvoegsel
Ig- ontkent in het Engels het volgende
woord, hier dus noble. In het Nederlands: nobel, edel of edelmoedig. Ignoble betekent dus: gemeen, gewoon, van
lage kwaliteit, onwaardig, verachtelijk.
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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
Chefke.

Lieve Babs,
Zoals je in de vorige nieuwsbrief al hebt kunnen lezen, woon ik nu bij mijn
papa en bij een boerenfox die Pierreke heet. Pierreke kan af en toe best sikkeneurig doen als ik met hem wil spelen. Nu is mijn vraag aan jou: ”hoe ga ik
om met een mij afsnauwende boerenfox?” Ik hoop dat je me kunt helpen.
Likjes, Chefke.
Lieve Chefke,

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.

Bij je papa wonen, jij bent echt een bofkont! En dan ook
nog een boerenfox om mee te spelen, tjonge jonge, sommige hondjes hebben ook alles. Tja Chefke, zo’n boerenfox
vraagt natuurlijk wel om een zeer speciale behandeling.
Altijd van achteren benaderen, en het liefst als hij slaapt.
Als hij diep in slaap is, sluip je heel zachtjes op hem af,
trekt hem snel aan zijn staart en dan ren je keihard weg,
zodat hij jou niet kan pakken, dat is geinig joh! Als hij
dan na een tijdje mopperen weer in slaap gevallen is, kun
je weer opnieuw beginnen. Maar let op dat hij wel echt
slaapt hoor. Soms doen die boerenfoxen net of ze slapen,
en als je dan vlakbij bent, pakken ze jou, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Heel veel succes met deze benadering. Laat je weten of je Pierreke zo te pakken kunt nemen?

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: John Wayne had een Airedale Terriër.

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 zetten wij het in de
Nieuwsbrief.

Marion Morrison ( later bekend als John Wayne ) met zijn Airedale , Big Duke . Een lokale brandweerman noemde Marion " Little
Duke ", omdat hij nergens heen ging zonder zijn enorme Airedale
Terriër , Big Duke . Zelf gaf hij de voorkeur aan de naam " Duke "
maar " Marion " , was de naam waaraan hij de rest van zijn leven
vastzat .
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Nieuws over honden uit de wetenschap. Honden ruiken verschil
tussen identieke tweelingen.

Eeneiige tweelingen zijn genetisch niet precies hetzelfde,
maar het verschil is zo klein dat de meeste DNA-testen
moeite hebben om de ene tweeling te onderscheiden van
de ander. Uit een Tsjechisch onderzoek blijkt dat de
meeste verfijnde genetische testen niet tegen politiehonden op kunnen. Er zijn ongeveer 11 miljoen identieke
tweelingen en drielingen, identieke tweelingen komen
voor bij 3 op de 1000 geboorten. Identieke tweelingen of
meerlingen komen voort uit 1 bevrucht eicel die zich
daarna splitst in twee of meerdere embryo’s. Hierdoor
delen de identieke meerlingen hetzelfde DNA bij de geboorte. Door omgevingsfactoren of door toeval kunnen
enkele genen zich iets anders uiten. Studies tonen aan dat
bepaalde eigenschappen, zoals intelligentie en persoonlijkheid, steeds meer overeenkomsten tonen naar mate de
tweelingen ouder worden. Wat ook de verschillen tussen
tweelingen zijn, het DNA van identieke tweelingen lijkt
zo op elkaar dat zelfs de meest geavanceerde testen ze
niet uit elkaar kunnen halen.

Maar Tsjechische wetenschappers hebben aangetoond
dat politiehonden over de formidabele bekwaamheid be-

schikken om identieke tweelingen uit elkaar te houden.
Onderzoekers namen wangslijm af van kinderen en
plaatsten deze DNA-monsters in glazen potten. De onderzoekers werkten met 10 Duitse Herders. Twee van
deze kinderen waren identieke tweelingen, en nog eens
twee waren twee-eiige tweelingen. Onderzoekers zetten
een schijn-delict op waarbij de honden één van de twee
identieke tweelingen moesten identificeren. Dit moesten
ze doen door de juiste glazen potten met wangslijm aan
te wijzen die opgesteld stonden in een kamer. Ook werden de honden gevraagd om andere geuren op te sporen,
waaronder die van de twee-eiige tweelingen. Elk van de
10 honden kreeg 12 proeven te doen die allemaal met
succes werden
afgelegd. Dit was
een opmerkelijk
resultaat, vooral
omdat de identieke tweelingen die
betrokken waren
bij dit onderzoek
niet alleen het
identieke DNA
deelden, maar ook
in hetzelfde huis
woonden en het
zelfde dieet aten.
Dit sluit dus uit dat honden succes hadden doordat verschillende milieufactoren de geuren beïnvloed zouden
kunnen hebben. Dit is misschien wel het grootste bewijs
van het fabuleuze reukvermogen van de hondenneus.
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Strandwandeling op zaterdag 7 november

Op, let wel! zaterdag 7november 2014
gaan we wandelen in Rockanje.
Tweede Slag 8, 3235 CR Rockanje
0181 402 131

Start: Parkeerplaats voor het strand.
De wandeling begint om 12 uur. Let op, het is een
andere dag, een ander tijdstip en een andere locatie dan u gewend bent. Bij
onze oude lokatie: het Badhotel zijn honden niet meer
welkom. Maar Marga en
Martin hebben weer een
mooie nieuwe locatie voor
ons gevonden, namelijk
Strandclub View. U rijdt naar
de parkeerplaats vlak voor
het strand, daar verzamelen
we vanaf 11.30 uur. U krijgt
daar van ons van ons een

rugzakje mee met daarin een appel, een broodje en
een pakje drinken. Dat is voor onderweg.
Om 12 uur gaan we wandelen. Degenen die niet
wandelen kunnen alvast naar de Strandclub gaan en
hebben daar een prachtig uitzicht over het strand.
Vorig jaar hadden wij het strand bijna voor ons alleen, wat was dat genieten! Na de wandeling krijgt u
in de Strandclub een consumptiebon voor een gratis
consumptie, de overige consumpties zijn voor eigen
rekening. In de Strandclub houden wij ook onze wereldberoemde verloting en praten we gezellig na. Bij
het onvermijdelijke afscheid nemen, krijgen de kinderen zoals altijd een zak snoep met een speeltje
daarin, de honden een paar lekkere kluiven, en krijgt
ook ieder baasje weer een cadeautje mee. Wij hebben er zin in, en hopen u allen op zaterdag 7 november op het strand van Rockanje te ontmoeten.
Tot dan!

U komt toch ook!
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’T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER !
(een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België) Dood: Marc Weyts
Hallo lieve ATVN-ertjes,
Wat jammer nou toch !!! Het verhaaltje waar ik nu aan
begin te schrijven en waar jullie allemaal natuurlijk weer
met spanning op zaten te wachten is er eentje voor de
nieuwsbrief van september en verdorie, wat jammer nou
toch, dat wil zeggen dat we dan alweer bijna dat liedje
kunnen zingen van ‘ ‘t Is weer voorbij die mooie zomer.’
Ach lieve mensen, de herfst is best wel heel mooi met al
die blaadjes van de bomen die opeens zo’n ander kleurtje
krijgen, maar … geef mij toch maar de zomer hoor !
Gelukkig is deze zomer, wanneer jullie dit lezen, nog niet
helemaal voorbij en kan ik jullie vanop een of ander terrasje jullie nog mee laten genieten van al datgene wat augustus mij heeft gebracht.

Wat ook heel plezant was, waren de vele fietstochtjes die
mijn baasjes met me maakten. Wat kan je in Nederland
toch heerlijk veilig fietsen zeg. Daar kunnen ze in België
nog wat van leren hoor ! Vanuit mijn DoggyRide geniet
ik van alles wat ik zie en da’s heel veel hoor. Ik hoef trouwens alleen maar te kijken vanop een zalig dik kussen
en .... laat die twee maar trappen hoor !

Het was een ‘top’-maand voor mij ! Neen, we zijn dit jaar
niet op vakantie naar het buitenland geweest, waar ik in
mijn vorig verhaaltje wel heel erg op gehoopt had. Maar
wat heb ik deze maand alweer genoten van ons stekje op
Goeree zeg ! Mijn baasjes moeten niet denken dat zij de
tuin helemaal voor hen alleen hebben hoor. Neen, neen,
de tuin …. Da’s echt mijn domein ! Zoals ik al schreef in
mijn vorig verhaaltje, verlies ik het hek nooit uit het oog.
Man man man, wat heb ik genoten van die vele rondjes
in de tuin, van zalig te ruiken aan alle bloemen, van de
kruimeltjes die al die vogeltjes na het ontbijt vergaten
mee te nemen op hun vlucht en vooral van het spelen
met al die hommeltjes die zo graag op de lavendel zouden gebleven zijn, maar die ik lekker allemaal uit de tuin
verjaagde.
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Beau (vervolg)
Soms word ik wel wat moe van te kijken naar al dat
moois wat je onderweg ziet en zeker na een daguitstap
waarop mijn baasjes heel veel willen ontdekken en bezichtigen. Bij de terugrit vlei ik me dan naast een van hen
en dan kan ik zalig een dutje doen.

allemaal nodig hebben, want ik wijk geen millimeter af
van die bak waar alles in steekt.

Ook hadden we deze maand alweer bezoek en deze maal
bleven die wel een hele week bij ons logeren. Het waren
hele lieve mensen en ik vond het geweldig dat die mevrouw mij soms stiekem wat toestopte en dit vooral dan
zonder dat mijn baasjes dit in de mot hadden. We zijn
onder andere met hen naar mijn vriendjes, de zeehondjes,
geweest. Die zie je hier heel dikwijls op ons eiland en
deze maal heb ik er een paar heel goed kunnen zien hoor.
Ik denk dan altijd bij mezelf: kon ik maar zo goed zwemmen zoals hen, want die hondjes uit de zee zijn hier toch
nog iets beter in dan wij hondjes op het land.

Zo lieve ATVN-ertjes, al wat ik jullie verteld heb, is weer
waargebeurd hoor en zo hebben jullie vast wel kunnen
merken dat ik hier heb kunnen genieten van een hele
mooie zomer ! Ik hoop zo dat jullie, net zoals ik, ook
zo’n fijne vakantie gehad hebben.
Met de nieuwsbrief van september is er ook in Belgie
alweer een nieuw schooljaar aangebroken. Wij Airedales
zijn van nature uit al heel erg slim en hoeven dus echt
niet veel meer bij te leren. Trouwens binnen nog geen
drie maand word ik al twee jaar en dat zegt wel genoeg,
vind je niet !
‘t Is weer voorbij die mooie zomer…. dat liedje zit nu al
mijn hele verhaaltje in mijn hoofd zeg en ik krijg het er
maar niet uit ! Niet moeilijk… mijn zomer was dan ook
super !
Tot mijn volgend verhaaltje !
Zomergroetjes van Beau uit België. X

Oh het was een zalige zomer, maar af en toe moest er
ook eens gewerkt worden. Zo hebben ze bij ons de keuken helemaal in een ander kleurtje gestoken. Mijn baasjes
zijn toch wel twee geluksvogels hoor ! Ik weet hen namelijk precies te vertellen wat ze voor die schilderwerkjes
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Dode Kalfjes als gevolg van loslopende honden.
Bron; de Zomerhof. Mieke Zomer.

hond in de weilanden waar geen vee te zien is, toch
enorm veel schade kan aanrichten.
En daarom schrijf ik dit artikel. Om aandacht te vragen
voor de boer. Aandacht voor zowel de boer die regulier
boert als voor de ecoboer. Want beiden doen hun best er
iets moois van te maken.

Je hond laten rennen in een weiland
De Zomerhof ligt aan het Buurserzand. Samen met het
Witteveen en het Haaksbergerveen goed voor ca 1000 ha
uitgestrekt natuurgebied. Uren en uren kun je hier wandelen. Tussen al die natuurgebieden kom je al wandelend
met je hond ook weilanden tegen. Je kunt ervan uitgaan
dat alles dat groen is, mooi groen is, weiland is. Weiland
dat door een boer wordt onderhouden. Leuk om daar
een keer een balletje in te gooien. Op sommige weilanden
zie je af en toe runderen lopen, op andere helemaal niet.
Daar staat niet eens een hek omheen. Daar kun je dus
helemaal los met je hond. De maaiers van de boer en de
hooirapers komen die stokken en de niet teruggevonden
balletjes vanzelf wel een keer tegen.
En mochten die speeltjes in het voer van de koeien terecht komen, dan is het nog geen ramp. De koeien zullen
rustig om het speeltje heen eten en zo heeft de boer weer
een mooi speeltje voor zijn eigen hond.

Geloof mij. Boeren hoeven zelden speeltjes voor hun honden te
kopen
Die speeltjes en die stokken … kijk, de boer zit er niet op
te wachten, maar hij kan ermee leven, het kost hem niet
zijn kalveren.
Dode kalfjes als gevolg van loslopende honden. Als hondenwandelaar kun je het je niet voorstellen. Wat zou
jouw hond in vredesnaam te maken kunnen hebben met
dode kalveren?
Je ziet nooit kalfjes in de graslanden waar jij met je hond
langsloopt. En bovendien zou jouw hond er, als die kalfjes er al zouden zijn, nooit achteraan gaan. Daarvoor luistert ie te goed.

Onwetendheid bij hondenwandelaar
Veel hondenwandelaars weten niet dat het gevaar uit een
heel andere hoek komt. Beseffen niet dat hun loslopende

Als dus niet het najagen van kalveren het gevaar is.
En niet de balletjes en de stokken die door onze honden
niet worden teruggevonden … waarin schuilt dan het
gevaar?

Kan die ene hondendrol kwaad?
Voor de boer wordt het pas gevaarlijk als onze hond in
die mooie groene wei poept!
Nu kun je je afvragen … hoezo. Die ene hondendrol van
mijn hond, die zou kwaad kunnen? En die enorme vlaaien van die koeien dan … !
Maar heus, daarin schuilt wel degelijk het gevaar. In de
drol van jouw hond. Honden kunnen namelijk een bacterie bij zich dragen. Een bacterie met de naam Neospora
caninum. De hond is de drager van de bacterie waar onze
Fikkie doorgaans overigens zelf helemaal geen last van
heeft.

De cyclus van Neospora
Als jouw hond deze bacterie bij zich draagt en vervolgens
een mooie drol draait in de wei van de boer, komt deze
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bacterie uiteindelijk terecht in het voer van de koe. Zelfs
als er na een paar weken van deze drol helemaal niks
meer over lijkt te zijn, zit de bacterie in het gras.
Via haar voer krijgt de drachtige koe dan deze bacterie
binnen. En deze bacterie zorgt ervoor dat het kalfje dat
zij bij zich draagt, sterft en versteent, vervroegd wordt
afgedreven en het levenslicht in elk geval nooit te zien
krijgt.

Neospora in de koe
Bij koeien geeft Neospora enorme vruchtbaarheidsproblemen. Deze problemen zijn o.a. abortus, versteende
vruchten en slechte vruchtbaarheid. Een koe die besmet
is, blijft haar leven lang besmet. Bovendien is zo’n tachtig
procent van de kalveren die ze krijgt ook besmet. Medicijnen of vaccins tegen Neospora zijn er (nog) niet.
Je begrijpt dat de schade als gevolg van Neospora enorm
in de papieren kan lopen.

Hoe voorkom je dat jouw hond Neospora (over)draagt
Voorkom dat je hond zich kan besmetten. Mocht je hond
een nageboorte, vruchtwater of een verworpen vrucht
van een koe in een weiland vinden, voorkom dan dat
jouw hond deze opeet of opdrinkt.
Voorkom dat de uitwerpselen van de hond in contact
komen met voer (=gras) of water voor rundvee.
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noemde besmetting: je hebt de hond netjes aan de lijn, hij
gaat er even lekker voor zitten en deponeert zijn drol net
op het randje van het weiland, net naast het pad. Dat is
wel handig voor de wandelaars na jou. Maar net naast het
pad, wil ook vaak zeggen: net binnen de afrastering van
het weiland.
Hoe jammer het vaak ook is omdat je hond er zo lekker
kan uitrennen: laat je hond maar liever niet spelen in het
weiland van de boer.

Duizenden euro's aan onderzoekskosten
Natuurlijk gunt de boer jou en je hond een verzetje maar
als dit verzetje uiteindelijk duizenden en duizenden euro’s
aan onderzoekskosten voor de dierenarts, dode kalveren
en besmette koeien kost, misschien kun je dan begrijpen
waarom een boer niet blij is met honden in zijn weiland.

Vermogen kwijt aan dierenartskosten
De boer is niet een zeikerd, hij is niet een zuurpruim.
Zeker niet nu je weet dat honden in zijn weiland hem
heel veel inkomen kunnen gaan kosten. Inkomen dat hij
dan kwijt is aan de dierenarts, het laboratorium en de
kadaverophaaldienst en zo. Inkomen dat hij dan niet kan
besteden aan bijvoorbeeld een lekkere automatische borstel voor de koeien of iets anders aardigs voor zijn dieren.
Ingezonden door: Alice Ferron.

Ook gevaarlijk: netjes poepen naast het pad
Zelfs als je je hond aanlijnt langs een groen weiland dat
bedrijfsgoed is van een boer, bestaat het gevaar van ge-

Jolanda heeft nog 9 kilo Royal Canin junior staan, heeft iemand interesse?
Mail dan even naar atvn@home.nl

ATVN
5 jaar erkende rasvereniging
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Tigers idee over een relaxt ritje maken.
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