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Om te onthouden:
• Zondag 18 september 2016
ATVN najaarswandeling.
• Zaterdag 12 no-

vember ATVN
strandwandeling.

Leende met zijn mooie zandvlakten. Er zijn
twee routes, een korte route voor pups en
mensen die niet zo lang willen wandelen, en
een langere route voor de overige wandelaars.

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 kunt kiezen uit broodjes
met 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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Vakantie zit erop, weer met frisse zin aan het werk.

Optische Illusies
Veel kunstenaars laten zich inspireren door de
natuur. In de vorige Nieuwsbrief lieten we u een
werk zien van de Italiaanse schilder Guiseppe
Arcimboldo (16e eeuw). Deze kunstschilder
werd vooral bekend met portretten die samengesteld zijn uit allerlei voorwerpen zoals groenten, fruit en bloemen. Het portret hieronder
(1574), stelt de lente voor, een fraaie compositie
bestaande uit vele soorten bloemen.
In deze nieuwsbrief vervolgen we met de zomer
(1573), een portret bestaande uit allerlei soorten
groenten, fruit en landbouwproducten.

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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Hondenpoep app trekt drol uit anonimiteit
Bron: www.emerce.nl

Opruimen is niet gênant, maar juist stoer
Gelukkig ruimen de meeste hondenbezitters de drol
netjes op. Maar een hardnekkige minderheid geneert
zich als ze de drol van hun favoriete huisdier (moeten)
oprapen. Het is juist stoer als je het wel doet. Mensen
waarderen het zeer. Dus gewoon oprapen die drol.

Hoe werkt het?

Poep aan je schoen is ergernis nummer één in Nederland.
Nu is er een gratis app waarmee de poepdichtheid van
Nederland in kaart wordt gebracht: de Hondenpoep app.
Met deze app kan iedereen die een hondendrol tegenkomt een foto van de hondendrol maken en daarmee
automatisch de locatie van de hondendrol vastleggen. En
de locatie van de hondendrol als waarschuwing vervolgens delen met zijn/haar sociale netwerk. De locatie en
de foto zijn direct te zien op www.poepkaart.nl. De Hondenpoep app is ontwikkeld door MZOEM Reclamebureau en Het Internetgilde.
De Hondenpoep app is een participatiesamenleving app
en heeft als doel dat we met elkaar alle straten in Nederland hondenpoepvrij krijgen. Met de Hondenpoep app
willen we een maatschappelijke discussie losmaken met
als doel de baasjes van de honden te bewegen om de hondenpoep van hun hond met een zakje op te rapen en in
de afvalbak te doen. Gewoon, zoals het hoort. Niet alleen
op straat, maar ook op de grasveldjes, dat is wel zo fijn
voor de kinderen die er spelen.

Hondenpoep opruimen heeft alleen maar voordelen:
– Je staat nooit meer in de hondenpoep
– De wielen van je kinderwagen, rollator, rolstoel blijven
schoon
– Je huis blijft dus schoon
– Honden worden minder snel ziek, want er worden minder hondenziektes verspreid
– Dat scheelt je een extra gang naar de dierenarts en tijd
en geld

Op www.poepkaart.nl zie je de kaart van Nederland. Op
die kaart staan poeptags. Elke poeptag is geplaatst door
iemand die de gratis Hondenpoep app op zijn/haar mobiele telefoon heeft geïnstalleerd en de drol heeft getagd.
Wij vragen je dus om elke drol die je tegen komt op
straat te taggen met de gratis Hondenpoep app op je
telefoon. Het lijkt vies, maar het went snel en het is
voor een goed doel. Op die manier brengen we met elkaar de hondenpoepdichtheid van Nederland in kaart.
En op die manier vragen we aandacht voor dé irritatie
nummer 1 van Nederland: poep aan je schoen. We hopen dat mensen door deze actie in dialoog komen met
elkaar zodat we met z’n allen de hondendrol uit het
straatbeeld kunnen laten verdwijnen.
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Dagboek van Phaenna (Phaantje)
Door Sonja de Cooker.

Alweer een maand voorbij, tjonge wat vliegt de tijd.
We hebben het hier ontzettend druk met dat mooie weer.
We gaan iedere dag zwemmen, en ik moet zeggen dat het
steeds beter gaat. Ik spring tegenwoordig met een sierlijke
sprong in het water en ploeg door het water heen. We zagen op de TV dat bij de Olympische spelen Ranomi Kromowidjojo bij het zwemmen buiten de medailles gevallen
is.

Ik ben vandaag helemaal opgewonden, er is iets superbelangrijks gebeurd, ik kan het bijna niet geloven, maar
het is echt waar, er is een Fuchsia naar mij genoemd.
Geweldig hè! En kijk eens naar de foto, is hij niet
prachtig?

En wat klinkt het interessant hè, Fuchsia ‘Phaenna’. Als
ik niet zo bescheiden was, zou ik nog kapsones krijgen.
Mijn zusjes kijken een beetje meewarig naar mij, ze vinden dat ik me aanstel, naar hen is ook een Fuchsia genoemd, dat weet ik ook wel, maar die van mij is de allermooiste.

Ze heeft ook niet naar Sonja geluisterd en de Phaantjesslag
niet toegepast. Ik weet zeker, als zij dat wel gedaan zou
hebben, ze absoluut goud gewonnen zou hebben.

Zondagavond heeft het heel erg geonweerd, super vond
ik dat. Mijn zusjes lagen een beetje angstig te hijgen,
maar ik niet hoor, ik vond al die flitsen en dat gerommel geweldig! De deur van de bijkeuken stond open
omdat het zo warm was, en ik rende steeds weer naar
buiten om te proberen de hagel met mijn mond op te
vangen. Dat was best moeilijk, ik moest namelijk mijn
ogen dicht houden om er geen pijnlijke hagelstenen in
te krijgen. Mario en Sonja stonden erbij te lachen, en
Sonja zegt:”Phaantje wat ben je toch een
‘heutemeteut’.” Mooi hè, een echte eretitel.
Zo mensen, dit was het weer, heel veel likjes van
heutemeteut Phaantje.
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Aanschaf van een herplaatser.
Bron: Healthy pets. By Dr Becker.

De aanschaf van een huisdier is een belangrijke beslissing.
Het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor de
zorg voor een ander leven - een wezen dat volledig afhankelijk van u zal zijn - is niet iets om licht te nemen.
Helaas worden er te veel huisdieren aangeschaft in een
opwelling, zonder er goed over na te denken. De bedoeling is vaak goed, maar als je niet bereid bent om de tijd
en moeite voor het opvoeden te nemen en als je niet het
geld hebt dat nodig is voor goede zorg voor het huisdier,
zullen er snel problemen komen.

vraag of u de kosten van een kwalitatief hoogwaardige
voeding, speelgoed, andere benodigdheden, bezoeken aan
de dierenarts, enz. kunt veroorloven. Bovendien kan uw
huisdier ziek worden of gewond raken, het is daarom verstandig om een spaarpotje te hebben voor het geval dat er
iets ernstigs met uw huisdier gebeurd zodat de dierenarts
betaalt kunt worden.
4.Is iedereen in het huishouden het er mee eens dat er een huis-

dier wordt gekocht?
De meest ideale situatie om
een huisdier aan te schaffen
is dat iedereen in het huishouden achter die beslissing
staat om een huisdier te nemen, zodat er achteraf geen
verwijten gemaakt kunnen
worden. Het is een goed idee
om alle leden van het huishouden in de besluitvorming
te betrekken en openlijk te
bespreken wie de primaire
verantwoordelijkheid voor
de zorg van het huisdier op

In al die gevallen, is het dier de onvermijdelijke verliezer.
Asielen zitten vol met huisdieren die het resultaat van een
impulsaankoop of adoptie waren.
Volgens een recent rapport van de: American Society for
the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) met de
titel: "Afscheid van een goede vriend: een verkenning van
het herplaatsen van honden en katten in de VS," worden
er elk jaar in meer dan een miljoen huishoudens in de VS
een hond of kat herplaatst.
Ik kan de noodzaak niet genoeg benadrukken om uw bereidheid en het vermogen om de zorg voor een huisdier
zorgvuldig te evalueren, en moedig u aan om uzelf de
volgende belangrijke vragen te stellen alvorens de beslissing te nemen om een nieuw familielid in huis te nemen.
1.Heeft u genoeg tijd om aan een huisdier te besteden?
Zelfs dieren die relatief weinig onderhoud vergen hebben
aandacht van hun baasjes nodig, dus als uw leven al erg
druk is of u bent niet veel thuis, is een huisdier geen goed
idee. Veel dieren, vooral honden, exotische vogels, en ja,
zelfs katten vragen tijd en aandacht van hun baasjes. Ook
dieren die in kooien leven vragen regelmatig aandacht en
moeten iedere dag onder toezicht buiten de kooi kunnen
vertoeven. Zonder sociale interactie en stimulatie kunnen
huisdieren verkeerd gedrag en emotionele problemen
ontwikkelen.
2. Hebt u de energie tijd te besteden aan een huisdier?
Naast gewoon tijd doorbrengen met u, verdient uw huisdier dat er met hem wordt geoefend, gespeeld en dat ze
verzorgd en geknuffeld worden. Als u ’s avonds uitgeput
thuiskomt, moet u uzelf serieus de vraag stellen of u dan
genoeg energiereserves hebt die u nodig hebt om een
huisdier een goede kwaliteit van leven te bieden.
3. Kunt u zich een huisdier veroorloven?
De juiste zorg voor een huisdier kan soms voor een deuk
in uw budget zorgen. U moet realistisch denken over de

zich zal nemen.
5. Heeft uw potentiële nieuwe huisdier emotionele of gedrags-

problemen "bagage" die u kunt accepteren en wilt u de tijd
nemen om die te corrigeren?
Gedragsproblemen zijn de nummer een van de redenen
om huisdieren in het asiel te dumpen. Bedenk dat de
meeste van deze dieren een slechte start hebben gehad in
het leven. Er zijn er die niet op de ideale leeftijd gesocialiseerd zijn. Ook zijn er die traumatische gebeurtenissen
hebben doorstaan. U zult daarom voorbereid moeten zijn
op die gedragsproblemen en eigenaardigheden.
Veel dieren hebben
geen optimale ervaringen met mensen
en andere dieren,
waardoor de emotionele ontwikkeling
gestoord geraakt is.
Dit betekent dat uw
nieuwe huisdier in
uw huis kan komen
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Ontbijt heeft een positief maar kortstondig effect op het geheugen
Bron; Scientias.nl

met een aantal slechte gewoonten die aangepakt zullen
moeten worden.
Denkt u het aan te kunnen om te gaan voor een positieve
aanpak van negatief gedrag en de fobieën van uw nieuwe
harige metgezel om die met zachte hand op te lossen ? En
is iedereen in uw huishouden bereid om een steentje in de
opvoeding bij te dragen?
6. Zal uw bestaande huisdier (als u die hebt) akkoord gaan

8. Welke relatie wilt u met uw huisdier?
Het is belangrijk om na te denken over de manier waarop
u wilt dat uw nieuwe huisdier past in uw levensstijl. Bijvoorbeeld, als u veel samen met uw huisdier wilt reizen, is
een kleine hond waarschijnlijk een betere keuze dan een
groot ras of een kat. Als u van plan bent om met uw huisdier te gaan sporten, is het goed een hond uit te zoeken
die geschikt is lom ang te rennen.

met een nieuw huisdier?
De meeste dieren kunnen leren met elkaar te leven, op z’n
minst tolereren ze elkaar, maar er zijn situaties waarin het
gewoon te gevaarlijk of belastend kan zijn om twee slecht
afgestemd huisdieren onder hetzelfde dak te houden.
Indien mogelijk, introduceer uw bestaande huisdier met
uw potentiële herplaatser in een neutrale omgeving en
kijk hoe ze met elkaar omgaan. Als het niet goed gaat, zou
ik u aanraden om te overleggen met een gedragstherapeut
om vast te stellen of er mogelijkheden zijn om de problemen op te lossen. Vaak heeft het gewoon wat tijd en een
paar handige tips nodig om uw huisdier en de herplaatser
in harmonie samen te laten leven.
7. Bent u bereid om prioriteit bij uw huisdier te leggen in

plaats van bij uw bezittingen?
Als huisdiereigenaar krijgt u onvermijdelijk rommel in uw
huis, haar op uw meubels en beddengoed, en er zal wel
eens iets kapot gebeten worden. Kunt u de gedachte aan
een minder perfect schoon huis niet verdragen, kunt u
beter geen huisdier aanschaffen. Zelfs het meest goed

opgevoede huisdier vergeet af en toe zijn omgangsvormen.

9. Welke veranderingen verwacht u in uw leven in de komende

5, 10 of 15 jaar?
Ondanks dat we de toekomst niet kunnen voorspellen,
hebben de meeste van ons een visie op het leven in de
toekomst. Het is belangrijk dat u beseft dat u bij aanschaf
van een huisdier een verbintenis op u neemt die jaren zal
duren.

Noot van de redactie. Daar staat tegenover, dat u, als u weloverwogen overgaat tot de aanschaf van een nieuw huisdier, u een herplaatser een welverdiende kans geeft, en u
jarenlang een trouwe vriend zult hebben.
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Het grommen van honden heeft verschillende betekenissen.
Bron: Hondenwijzer.com

De onderzoekers van Eötvös Lorant University in Boedapest legden met een geluidsrecorder het gegrom van
20 honden vast in verschillende situaties. Sommige dieren waren verwikkeld in een stoeipartijtje met elkaar of

soortgenoten die om een bot vochten, lieten ze hun bot
los en bleven ze geschrokken op een afstandje staan.
Maar wanneer ze de geluiden hoorden van honden die
naar hun baasje of een vreemd persoon gromden, kauwden ze onverstoorbaar verder. De wetenschappers ver-

met hun baas, andere honden gromden waarschuwend
naar vreemde personen en het gegrom van weer andere

moeden dat het gegrom van honden veel meer betekenis
bevat dan geblaf. Wolven blaffen namelijk bijna nooit.
Honden zijn volgens de onderzoekers mogelijk alleen
gaan blaffen om de aandacht van mensen te trekken.
“Het lijkt er op dat honden uit gegrom iets kunnen opmaken over de context”, verklaart hoofdonderzoeker
Péter Pongrácz. “Het gegrom van honden lijkt zeer verschillende betekenissen te kunnen hebben”, vult onderzoekster Alexandra Horowitz aan. “En je kunt wel zeggen dat de honden de verschillende soorten gegrom
doelbewust gebruiken.”
viervoeters werd opgenomen terwijl ze in gevecht waren
om een bot met een soortgenoot. De geluiden werden
daarna afgespeeld in de buurt van honden die in hun
eentje in een ruimte lagen en op een bot knaagden. Uit
het experiment bleek dat de dieren een specifieke betekenis toedichtten aan de verschillende gromgeluiden.
Alleen als de knagende honden het gegrom hoorden van
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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

Wat heb ik genoten van het filmpje over jullie zwempartij in
het kanaal. Samen met het vrouwtje heb ik ernaar gekeken.
Toen zij Phaantje zag zwemmen met het zwemvest aan vertelde zij mij meteen een verhaal van heel lang geleden.
Voordat ik bij het baasje en het vrouwtje ben komen wonen,
hebben zij steeds weer een hond gehad.
Niet allemaal tegelijk, zoals bij jou, maar na elkaar.
Sommige van hen gingen mee varen op de boot van mijn baasjes. Eentje was helemaal gek op het water. Hij deed niets liever
dan ballen uit het water halen, die de baas steeds weer voor
hem in het meer gooide. Hij kon daar geen genoeg van krijgen.
Als de boot voor anker ging, lag die midden in het water en de
hond van toen mocht dan niet van de boot af in dat heerlijke
water springen.
Ik denk dan meteen: “doe
niet zo flauw zeg. Laat die
hond lekker zwemmen.”
Als ik je vertel Babs, waarom dat niet kon, begrijp jij
het ook meteen.
Het vrouwtje zei mij dat de
boot veel te hoog was om
een grote hond uit het water te tillen. Door al het
water dat in zijn vacht
bleef hangen, woog hij nog
een keer meer dan een droge hond.
Dus: vanaf de boot het water in… geen denken aan… veel te gevaarlijk… de hond zou kunnen verdrinken. Dat wilden de baas
en het vrouwtje niet.
De baas kwam met een heel goed plan. “Als we nu eens een
zwemvest voor hem kopen, dan kan hij wel het water in."
Ik hoor je al denken: “met zo’n zwemvest aan is hij toch nog
zwaarder…” Ik dacht dat natuurlijk ook.
Heb jij het zwemvest van Phaantje al eens goed bekeken? Bovenop zit een stevig handvat en dat kan de baas met zijn handen vastpakken, maar het kan ook nog anders.
Achter op die boot, boven op het dek staan twee davits. Dat
zijn stevige metalen staken, die boven het water gedraaid kunnen worden. Als je een klein extra bootje bij je hebt, is dat heel
handig.
Als daar een bootje aan kan hangen om in het water te laten
zakken, dan kan daar ook een hond in een zwemvest aan vast
gemaakt worden. Slim hè, van de baas.
Voordat een volgende boottocht werd gemaakt, kocht de baas
een zwemvest voor een grote hond.
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(vervolg)

De eerste keer dat het zwemvest aan
moest, vond de hond dat eigenlijk een
beetje vreemd. Hij vond het nog gekker toen de baas hem aan een stevig
touw in die davits hing en boven het
water liet bungelen.
Eerlijk gezegd werd ik ook een beetje
bang toen ik dat hoorde. Maar het
werd superleuk Babs.
Langzaam liet de baas de hond in het
water zakken. Eenmaal in het water
vond hij het heerlijk. Hij spetterde
met zijn poten net zoals Phaantje.
Toen het baasje ook nog eens in het
water ging, konden zij samen zwemmen. Dat was dikke pret.
Daarna… hees de baas hem zo weer
aan boord.
Daar schudde hij zijn vacht eens lekker uit en ging op het dek in de zon liggen dromen over
zijn zwemavontuur.
Heel veel likjes van Boebie.
Lieve Boebie,
Wat een verhaal zeg, in gedachten zie ik die hond van jouw baasje al zweven boven het
water, brr... helemaal niets voor mij. Laat mij maar met mijn pootjes op de grond blijven. Het zwemmen daarentegen, zie ik
met dat mooie weer helemaal zitten.
Met een hele grote plons in het water
springen, of lekker met je vriendjes
‘spelevaren’. Vandaag zijn we ook weer
naar het water geweest, opeens rook ik
een heerlijke geur, en ja hoor, er lag
een grote vis aan de kant te rotten in
de zon. Voordat mijn baasjes konden
reageren, lag ik
al op mijn rug,
heerlijk in de vis te rollen. Dat rook me toch lekker joh! Ik liep
helemaal trots te paraderen. Mijn vrouwtje kon de geur niet
waarderen en kneep haar neus dicht. Ook mijn baasje was niet
echt enthousiast. Toen ik langs hem liep, draaide hij zich opeens
om, bukte zich, pakt mij bij kop en kont vast en voordat ik wist
wat er gebeurde, zweefde ik net als de hond van jouw baasje in
de lucht en kwam met een luide plons in het water terecht. Ik schrok me een hoedje. Je
begrijpt dat het water de heerlijk geur van mijn velletje gewassen heeft. Ik mocht van
het baasje niet meer teruglopen naar die geurende vis, dus was al mijn moeite om mij te
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parfumeren voor niets geweest. Maar Boebie, ik heb nu ook een zweefervaring, en ik
moet zeggen:” het is helemaal niet zo eng als het lijkt.”
Likjes, Babs
Ha lieve Babs,
Wat leuk dat jij nu weet wat het is om een zweefduik te maken. Alleen waarom dat is gebeurd,
vind ik dan weer jammer… Wat is dat toch dat wij niet het geurtje op onze vacht mogen hebben waar we helemaal van in de wolken raken.
Hier in de tuin zijn nogal veel duiven… Weet jij hoe groot een duivenpoepje kan zijn? Ik kan je
vertellen dat die behoorlijk ruim kunnen uitvallen. Zeker als een duif steeds op dezelfde plaats
in de boom gaat zitten om zijn buik te legen. Bij ons is zo’n plek te vinden. Als het een poosje
niet geregend heeft, heb ik geluk! De duif heeft gezorgd voor een flinke berg duivenpoep. Zo
snel als ik maar kan, schuif ik met mijn rug over de duivenhoop. Mmmm, heerlijk. Wat een
verwennerij! Hoe harder ik wrijf met mijn rug, hoe meer
het gaat geuren.
Ik weet dat het een dag met een sterretje gaat worden,
maar òòk dat ik voorlopig uit de buurt van het vrouwtje
moet blijven… Na mijn “geurbeurt” zoek ik een mooi plekje op in de tuin om te kunnen genieten van al dat heerlijks
wat om mij heen zweeft.
Het rare is dat ik gewend raak aan het lekkere luchtje en
ik helemaal vergeet dat ik zo heerlijk ruik… Wat doe ik
dus als ik het vrouwtje zie… Ik loop snel naar haar toe om
haar te begroeten… Dan gebeurt het Babs. Je weet al wat
er gaat komen… “Boebie! Je stinkt!” Ik stink helemaal niet;
ik ruik heel erg lekker!
Het vrouwtje pakt mij bij mijn halsband en neemt mij mee naar de waterslang… ze zet de
kraan open... richt met de spuit precies op de plaats waar ik me zo heerlijk door de duivenpoep heb gerold… Weg lekker geurtje!
Daarna gaat ze met de slang naar de plek waar de duif heeft gezeten en spuit het daar ook
nog eens helemaal schoon. Opnieuw door de poep schuiven is er niet meer bij.
Heb jij jouw vrouwtje wel eens geroken als zij iets uit
een flesje achter haar oren heeft gespoten… Wat een
lucht... Heeft jouw baasje haar toen in haar nekvel gegrepen en de tuinslang met een flinke straal water op
haar losgelaten… Die van mij niet!
Mensen vinden dat dus lekker ruiken! Als er iets is wat
ik ècht smerig vind...
Waarom mogen wij niet ruiken zoals wij dat willen?
Ik denk dat ik het weet… Wij noemen ze “onze baasjes.”
Babs, ze zìjn baasjes en ze gedràgen zich ook zo! Dat
moet het zijn! Het kan bijna niet anders!
Het wordt weer tijd voor mijn middagslaapje. Misschien droom ik wel over jou met je heerlijke rotte visgeurtje.
Heel veel likjes, Boebie.
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Giftige planten voor honden.
Bron: www.daphorst.nl

Weet u welke planten gevaarlijk zijn voor onze honden?
De lijst met ‘giftige’ planten, bloemen, groente en fruit is
ellenlang. Met meer dan 700 bekende giftige planten durven we toch nergens meer met onze viervoeters te lopen
uit angst dat ze vergiftigd worden?

Welk effect?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen planten die zorgen
voor ‘systemische’ effecten en die zorgen voor lokale
irritatie van het maagdarmkanaal of de huid. Bij systemische effecten kun je denken aan: verandering van ademhaling en hartslag, bloedarmoede, nier- en leverfalen,
veranderde pupilgrootte, verminderde eetlust, sloomheid,
zwakte, toevallen en andere hersenverschijnselen, coma
en zelfs overlijden. Lokale irritatie van het maagdarmkanaal kan zich uiten in kwijlen, braken, diarree, buikpijn
en geïrriteerde slijmvliezen in de bek.

Gras eten
Simpelweg voorkomen dat de hond van giftige planten
eet, is niet altijd even eenvoudig. Uiteraard kunnen we er
voor zorgen dat in en om het huis geen al te giftige planten staan. Beruchte soorten zijn bijvoorbeeld de azalea,
rododendron, oleander, taxus, sagopalm, Dieffenbachia,
tulp, narcis, hyacint en Kalanchoë. Daarnaast is het belangrijk om tijdens het wandelen goed op te blijven letten. Sommige honden hebben er een handje van om lekker te staan grazen. Vaak is dit alleen gras, maar soms
beginnen ze ook aan andere gewassen. Overigens betekent gras eten niet perse dat de hond misselijk is. Veel
honden eten gras en we weten niet precies waarom. Mogelijk vinden ze de textuur of de smaak gewoon lekker.

Zorg voor afleiding
Voorkom het eten aan planten door voor afleiding te
zorgen, de hond aangelijnd te houden of in lastigere gevallen een muilkorf om te doen. Verveling kan een aanleiding zijn voor de hond om op een plant te gaan kauwen. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, training
en veilig kauwmateriaal. Is uw hond een echte planteneter? Ga dan na of de voeding die hij/zij krijgt wel volledig is. Een hond die alleen vers vlees of een zelfbereid
dieet krijgt, kan mogelijk tekorten ontwikkelen. U kunt
uw dierenarts om advies vragen.

Toch gif gegeten?
Heeft u het vermoeden dat uw hond van een giftige plant
heeft gegeten? Bel dan uw dierenarts om te overleggen.
Soms is het mogelijk om de hond te laten braken met
een injectie. Dit kan het best zo snel mogelijk gebeuren,
liefst binnen 1 uur. Ga niet zelf aan de slag met zout of
andere huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. Deze kunnen op
zichzelf weer tot vergiftigingsverschijnselen leiden. In
andere gevallen kunnen we ondersteunende maatregelen
treffen zoals een infuus met vocht of medicatie om de
verschijnselen tegen te gaan.

De wereld zit vol gevaren. Het is onmogelijk om je hond
tegen alles 100% te beschermen. Gelukkig kunnen we
het risico wel verkleinen en zo onze hond vrolijk en gezond houden.
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Kiekjes uit de oude doos.

Ernst August (III) Christiaan George van Hannover, prins van GrootBrittannië en Ierland, was van 2 november 1913 tot 8 november 1918
de laatste hertog van Brunswijk en als kleinzoon van koning George V
van Hannover de laatste regerende monarch van het Huis Hannover.

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
Mollie
Hallo Babs,
Goed dat je me mailt want ik heb een belangrijke vraag.
Ik ben Mollie een pup van 5 maanden. Ik vind het heerlijk om te springen. Bovendien
is het goed voor de kracht in mijn achterpoten, het zorgt voor een veel betere balans
als ik op mijn achterpoten sta. Het is lekker om een stukje door de lucht te vliegen. Ik
voel me wat groter en het helpt me in de voorbereiding om eten van een hoge tafel te
pakken zodat de baasjes dit niet hoeven aan te geven. Zoals je leest ik zie alleen maar
voordelen.

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.

Toch heb ik de indruk dat mijn baasjes dit anders zien. Ze gaan op de lijn staan als ik
iemand tegenkom die ik leuk vind, zodat ik niet kan springen. Ze roepen 'terug' als ik
met mijn poten (zeer goede oefening!) op de tafel sta. Eigenlijk willen ze niet dat ik
spring. Ik moet altijd met 4 pootjes op de grond, terwijl zijzelf, werkelijk altijd met
twee pootjes in de lucht staan.
Help me Babs want ik begrijp het niet.
p.s. Ik ben door het baasje van mijn moeder vernoemd naar Ariane Friedrich, en wat
denk je, dat is een hoogspringster...
Ik moet gewoon lekker springen.
Liefs Mollie
Lieve Mollie,
Wat ben jij al slim met je 5 maanden zeg, mijn complimenten. Tja Mollie, ik denk dat ik jou niets meer hoef te
leren, jij weet alles al. Ik kan je wel een aantal tips geven
hoe je, je baasjes op moet voeden, want zoals zij op jouw
perfecte manieren reageren lijkt natuurlijk nergens op.
Ten eerste, als ze ‘terug’ roepen, dat moet je natuurlijkstraal negeren, en als ze op je riem gaan staan, gewoon
even rustig wachten tot hun aandacht een beetje verslapt
is, en dan pats-boem toeslaan door een enorme ruk aan
de riem te geven, succes verzekerd.
Vooral ook met je voorpoten op de tafel blijven staan, uiteindelijk komen daar altijd de lekkere hapjes te staan, en
ze maken het ons al zo moeilijk door alles zover van de
rand te zetten. Ik moest zelfs een keer op de tafel gaan
staan om er überhaupt bij te kunnen. Ik hoef je vast niet
te vertellen hoe mijn baasjes reageerden, belachelijk gewoon. Lieve Mollie, gewoon doorgaan met wat je doet, en
je baasjes… met een beetje goede wil heb je ze ‘in no time ‘
afgericht.
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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Helemaal onder de smurrie! (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)
Door: Marc Weyts.

Hallo lieve ATVN-ertjes !
Mijn vorig verhaaltje was echt niet zo leuk om te lezen.
Weten jullie nog hoe ik op weg naar de zee wel tot tweemaal toe werd aangevallen door een onvriendelijke
hond ?! Zoals ik schreef … die twee akelige schepselen,
die vergeet ik van mijn leven niet meer !
Ondertussen ben ik al één van die honden terug tegengekomen. Ik ben dan echt niet te houden. Mijn baasje heeft
het dan even heel moeilijk om me aan de lijn te houden,
want ik vind dan dat ik met die hond wel degelijk nog
iets heb af te rekenen.
Wat me dan toch zo ergert, is dat die hond doet alsof er
destijds niks is gebeurd. Hij en ook zijn baasje zien dan
hoe ik met hen wil afrekenen en halen dan zo’n valse
grijns naar boven alsof men mij op dat moment wil zeggen ‘Hoe reageer jij nu ? Ik doe toch niks !’. Neen, zij zijn
of doen misschien alsof ze alles vergeten zijn, maar ik
niet hoor. Wie mij onterecht aanvalt, krijgt ervanlangs!
Ons dan aangelijnd houden is niet makkelijk omdat wij
Airedales immers heel sterk zijn, maar we begrijpen ook
wel de situatie van onze baasjes en volgen hen dan ook
in wat zij het beste voor ons vinden, want buiten sterk
zijn, zijn we ook best wel trouw hoor !
Valt het jullie nu niet op, lieve ATVN-ertjes, dat ik al op
een heel volwassen manier kan blaffen ? Dat kon ik vorig
jaar nog niet hoor ! Maar in november word ik
straks dan ook al drie jaar en dat zegt genoeg niet
waar !
Ik probeer ook steeds jullie uit te leggen hoe ik me
soms voel bij alles wat ik meemaak en daarvoor
moet je inderdaad al wat ouder zijn geworden en
mochten jullie me soms dan nog niet begrijpen …
wel dan blaf ik wel een ander deuntje.
Maar nu over de afgelopen maand en ja hoor … ik
heb toch weer iets meegemaakt ! Je houdt het niet
voor mogelijk ! Mijn baasjes waren er wel niet zo
goed gezind over, maar daar trok ik mij lekker niks
van aan !
Ik vertelde jullie in één van mijn vorige verhaaltjes
toch over die grote witte vogel met die hele lange
snavel die elk jaar met de zomer naar hier komt,
net zoals wij, naar dit mooie plekje aan zee in Nederland.
Nu wou ik en ook mijn baasjes die vogel wel eens echt
en van heel dichtbij zien en daarvoor moesten we een
lange wandeling maken in een duinenbos dat Voornes
Duin noemt en waar je een groot duinmeer aantreft dat
de rare naam Quackjeswater draagt. Het uitzicht over het
meer is werkelijk adembenemend en mijn baasjes hebben
me zelfs opgetild om even in die grote verrekijker te kun-

nen kijken die daar langs het meer staat opgesteld en ja

hoor … daar zagen we onze vrienden … de lepelaars !
Zittend in een oase van groen, aan het water, nabij de zee
en in een gebied waar je heerlijk tot rust komt.
Nadat we op dat uitkijkpunt genoten hadden van al dat
moois wat de natuur ons biedt, vervolgden we onze wandeling en wat vond ik het geweldig om overal in dat grote
bos vrijuit en dus niet aangelijnd te kunnen rondlopen. Ik
vind het ook altijd zo prettig om eens een andere weg
dan mijn baasjes in te slaan om dan tenslotte op hetzelf-

de punt met hen uit te komen. Wees gerust, doorheen al
die varens, takken, bomen, struiken, noem maar op, verlies ik hen echt nooit uit het oog hoor !
Naast al die kronkelende bospaden zijn er hier en daar
ook plaatsen waar de grond wat natter of vochtiger aanvoelt en wat was het heerlijk fris om daar eventjes met je
vier poten in te gaan staan. Ik kon er echt niet aan weer-
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Beau (vervolg)
staan en wou dit terrein dan ook verkennen. Het leek wel
een modderbad en beetje bij beetje begon het er ook
echt op te lijken en was het of ik net in een kuuroord
met modder terechtgekomen was in plaats van in een
gewoon moeras midden in een bos vol met modder wat
het eigenlijk in werkelijkheid wel was.

kig mijzelf nog net terug op het droge had kunnen krijgen en ze dus eigenlijk niet gezien hadden waarin ik me
wel had gewaagd.
Natuurlijk verraadde mijn vacht me, want die had echt
niet meer de kleuren van een Airedale. Zo was ik helemaal zwart geworden en hing er rond mij een ander
reukje in de lucht.
Ook begon mijn huid overal te prikkelen en moest ik
noodgedwongen al die jeuk met het mulle zand daar ter
plaatse wat verzachten. Ik zag er niet uit ! En dat voor
een dame !
Nog maar te zwijgen over mijn baasjes, want die waren
in alle staten !

Ik moet eerlijk bekennen dat ik het na enkele seconden
niet zo fijn meer vond, want ik zakte meer en meer weg
in al die smurrie. Ik hoorde mijn baasjes mijn naam roepen en ik was blij dat ik voor ze eraan kwamen, ik geluk-

Op welke manier zou men mij nu terug netjes kunnen
krijgen ? Eerlijk gezegd, het was voor mij een raadsel,
maar wel een leuke ervaring al besefte ik zelf ook wel dat
ik zo niet terug onder de andere hondjes kon komen.
Mijn baasjes zouden mijn baasjes niet zijn, mochten zij er
alweer iets op gevonden hebben.
Ik werd onmiddellijk aangelijnd en bij het verlaten van
het bos gingen we niet naar ons huisje, maar namen we
de afslag en liepen recht naar de zee ! Dit leek voor hen
de beste manier om mij terug netjes te krijgen en dat ik
daarna naar zee mocht, was voor mij die namiddag wel
dubbel feest ! Dat zullen jullie wel begrijpen ! Plotseling
trok ik mij helemaal niks meer aan van hoe vuil ik er ook
uit zag en holde ik naar het strand om uiteindelijk te belanden in die immense zee waarin ik me altijd zo super
voel ! De jeuk op mijn huid was op slag verdwenen, maar
mijn baasjes hadden wel werk om al die viezigheid uit
mijn vacht te krijgen. Ze namen me mee in zee, waar ik
echt wel moest zwemmen en één van die twee stak toch
wel mijn hoofd onder water zeker ! Dat heb ik wel niet
zo graag. Er komt dan zoveel water in je ogen om nog
maar te zwijgen over die grote slok die je ineens binnen
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Beau (vervolg

krijgt en die bovendien heel erg naar zout smaakt.
Toen ik uiteindelijk mijn prachtige Airedalekleuren terugkreeg, mocht ik van mijn baasjes nog even lekker met
hen in de zee blijven. Geweldig !
Lieve ATVN-ertjes, zo kwam er een eind aan die goed
gevulde namiddag of nog niet ? …..
Ik leek uiterlijk misschien dan wel terug netjes, maar dat
reukje rond mij, was er nog steeds !
Natuurlijk hadden mijn baasjes dit ook geroken
en duurde het echt niet lang of mijn snoet stak onder het
doucheschuim !

Wat was dat stugge haar van me zacht geworden en wat
mijn baasjes ook met me deden om me terug helemaal
netjes te krijgen … ik liet het me allemaal welgevallen en
genoot van elke streling ! Heerlijk !
Die avond en de nacht erop heb ik heel goed geslapen en
was ik vooral heel blij dat mijn baasjes alweer zo goed
voor mij gezorgd hadden en ze eigenlijk niet zo kwaad
op me waren geweest.
Zo lieve ATVN-ertjes, was dit geen verhaal om ‘U’ tegen
te zeggen ! Wat een belevenis zeg !
Het wordt nu september en er is nog veel gebeurd deze
zomer hoor …. maar daarover vertel ik jullie alles in een
volgend verhaaltje !
Lieve groetjes van een netjes gewassen Beau uit België !
X
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