
 

 

Net als vorig jaar komen we voor de Fami-

liedag vanaf 10:30 uur samen in de prachti-

ge zaal van ’t Hôfke te Handel. Daar krijgt 

u een kopje koffie met iets lekkers erbij. 

Om  ongeveer 11:15 uur gaan we wandelen. 

De jongehondendag gaat eerder van 

start! Zie hiervoor pagina 3. 

Anique en Lambert hebben weer een schit-

terende wandeling voor ons uitgezet, voor 

de pups is er een kortere wandeling.  

Na de wandeling houden wij een quiz om 

u te testen op uw kynologische kennis, met 

voor de winnaars natuurlijk leuke prijzen. 

Daarna gaan we BBQ-en.  

Wij kunnen u de BBQ met stokbrood, 

heerlijke salades en sausjes, aanbieden voor 

maar €7,50 pp, de meerprijs is voor het 

ATVN. Met mooi weer vertoeven we in de 

prachtige tuin van ‘t Hôfke, en met slecht 

weer blijven we gewoon in de zaal waar wij 

ook onze nieuwjaarsreceptie gehouden 

hebben. En onder het genot van een 

drankje start dan ook onze wereldberoem-

de verloting. Ook dit keer met twee hoofd-

prijzen.  

Omdat wij de catering helemaal aan ‘t Hôf-

ke overlaten, moet u zich wel opgeven en 

de BBQ vooruit betalen. U kunt zich opge-

ven tot 17 juni voor de Familiedag.  Mail 

naar atvn@home.nl  of bel naar 0475-

552227 en als u dan de € 7,50 pp voor de 

BBQ overmaakt op banknummer:  NL 87 

INGB 0004460357 komt het dik voor el-

kaar.  

‘t Hôfke, Onze Lieve Vrouwestraat 33,  

5423 SH Handel 
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Om te onthouden: 

• Zaterdag 3 juni 2017 

jaarvergadering 

• Zondag 25 juni 2017 

ATVN Familie-

Jongehondendag 

• Zondag 1 oktober 

2017 ATVN najaars-

wandeling. 

• Zaterdag 18 november 

2017 Strandwande-

ling. 

 Op zondag 25 juni 2017 organiseert het 
ATVN haar Familie- en Jongehondendag 



 

 

Optische Illusies 

Het ATVN wenst u een fijne vaderdag 

Dit keer een wel zeer actuele schildering 

van de Chinese schilder Jiu Bolin (1973). 

Deze schilder heeft naam gemaakt met 

het schilderen van mensen die wegvallen 

in de achtergrond. 

De hier afgebeeld schildering uit 2009 

heet ’Hiding in the City - Panda’. De af-

beelding geeft een beschilderde man weer 

te midden van pandabeertjes.  

 

Schildering ‘Hiding in the City No. 91’ 

van Jiu Bolin uit de vorige Nieuwbrief. 
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Hiding in the City  -  Panda 

Tip: hoe groter het formaat van de afbeelding, des te beter zult u de man 

op de schildering kunnen waarnemen. 



 

 

Pagina 3 Nieuwsbr ief  ATVN Jaargang 11,  nr.  6 

Op zondag 25 juni organiseert het ATVN een  

unieke reünie / jongehondendag. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als vereniging kunnen wij u deze gezellige 

“proeverij” van belevingen van harte aanbevelen. 

Het wordt een ongedwongen dag met een com-

pleet maar ontspannen programma.  

De bijeenkomst wordt georganiseerd op de schit-

terende locatie van ’t Hôfke in Handel (NB).  

 

Programma Jongehondendag 

 

 09:30             Ontvangst & koffie & cake 

10:00 – 10:30  Rondje in de ring per nest en waar 

  mogelijk met de moeder en  

  eventueel vader van het nest.   

10:30 - 11:15 Jonge reuen keuring  

11:15 - 12:00 Oudere jonge reuen keuring 

10:45    11:45   Wandeling jonge teven  

12:00 - 12:30 Fotoshoot     

12:30 - 13:15 Jonge teven keuring     

13:15 - 14:00 Oudere jonge teven keuring 

12:45    13:45   Wandeling jonge reuen  

14:00 - 14:15 Junior handling    

Alle kinderen mogen meedoen met Junior handling, zij 

hoeven niet zelf een jonge hond te hebben!                

Gezamenlijk programma met Familiedag 

14:15 - 15:00 Start BBQ & quiz 

15:00 - 15:30 Verloting 

15:30 -   Prijsuitreiking en beoordelingsrapportje 

  afgifte jonge honden 

 

Eeterij ‘t Hôfke  

Onze Lieve Vrouwestraat 33,  

5423 SH Handel 

Telefoon: 0492 321 655  

 

Wij zoeken nog iemand die op de jongehondendag fo-

to’s  voor ons zou willen maken. Mocht u dat willen 

doen, graag een mailtje naar secretaris@atvn.nl  

 

 

 

Gesponsord door Renske Natural Petfood 

Jongehondendag op zondag 25 juni 



 

 

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plot-
selinge overlijden van Piet Vleeshouwers.  

Op 9 april nog heeft hij , samen met Truus in zijn gemeenschaps-
huis in Wijnandsrade het ATVN een perfecte dag bezorgd. Jaren-
lang heeft hij voor ons de BBQ verzorgd op onze Familiedagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf het prille begin van het ontstaan van het ATVN waren 
Piet, Truus, Tonny, Heinz, Mia en Ger altijd present op iedere acti-
viteit, waardoor een warme vriendschap is ontstaan. Ik zal zijn 
kwinkslagen die hij altijd met twinkelende ogen lanceerde heel erg 
gaan missen.  

Wij wensen Truus veel sterkte toe met het verwerken van dit grote 
verlies.  

Namens het hele ATVN. 

Marga & Martin 

Sonja   & Mario 
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Dagboek van Phaenna (Phaantje): de grenzeloze ambitie van 
Boris Bever 
Door Sonja de Cooker. 
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Boris wil blijkbaar een dam in het kanaal gaan bouwen, 

dat is nog eens ambitieus! Weten jullie wel hoe breed 
zo’n kanaal is? Nee zeker hè,  ik denk toch wel zo’n 100 
meter. Wauw, het zal mij benieuwen of het hem gaat 

lukken om straks al die schepen te gaan tegenhouden. 
We gaan Boris goed in de gaten houden! 

Hallo lieve vrienden, hier ben ik weer, nu moet ik jullie 
toch wel een heel gek verhaal vertellen. We zijn zoals 

iedere dag weer naar het kanaal (het Julianakanaal) ge-
weest. En zoals jullie weten zwemt er heel vaak een be-
ver in het kanaal, zelfs zo vaak, dat Mario hem een naam 

gegeven heeft, namelijk ‘Boris’. Boris is van het grote 
soort, dus niet zomaar een prutsbevertje, nee, Boris is 
een kanjer. 

Delphobe gaat helemaal door het lint als ze Boris ziet of 
ruikt. Ze is dan niet meer te houden, en springt in het 

water om achter Boris aan te zwemmen, roepen helpt 
dan niet, ze heeft dan nog maar één doel en dat is Boris 
vangen. We hebben Boris nog nooit op de kant gezien, 

maar vorige week zagen wij opeens dat Boris ‘s nachts 
als niemand bij het kanaal is heel actief wordt en aan een 

boom is gaan knagen. Wij wisten niet wat wij zagen en 

roken. Boris die zo dichtbij was geweest, wij werden er 
helemaal opgewonden van. Je rook precies waar hij gelo-
pen had. Mijn zusjes en ik verdrongen elkaar om maar 

zo dicht mogelijk bij de boom te komen en de heerlijke 
geur van Boris op te snuiven. 
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Onderzoeksbureau EMA doet onderzoek naar Bravecto. Op 

zoek naar een eventueel verband tussen de bijwerkingen en het 

anti vlooien- en tekenmiddel. De onrust onder hondeneigenaren 

lijkt steeds groter te worden, terwijl dierenartsen blijven zweren 

bij de kauwtablet. Brigit Groeneveld, journalist voor collega-

krant Brabants Dagblad, zag haar hond compleet veranderen. 

Onze lieve hond Bep, een langharige kruising van acht jaar 

oud, was gezond en nagenoeg probleemloos. Tot we haar 

Bravecto gaven, een langwerkende pil tegen vlooien en 

teken. 

De dierenarts raadde het dik een jaar geleden enthousiast 

aan. Nooit meer viezeriken met plakkerige druppels, geen 

gehannes meer met een vlooienband. Het klonk als mu-

ziek in de oren. Iedere drie maanden een pil erin en klaar 

is Kees. Driekwart jaar ging het prima en vonden ook wij 

het een geweldige uitvinding. Hadden we ons er toen maar 

meer in verdiept. Maar ja, we vertrouwden op de dieren-

arts. 

Dan gaat het mis 

In het najaar van 2016 ging het mis. Onze hond begon uit 

het niets raar gedrag te vertonen. Gestresst, onrustig, op-

dringerig. Veel drinken, hijgen en kwijlen. Ze was helemaal 

de kluts kwijt, wilde niet gaan liggen en stond soms uren 

besluiteloos in de kamer. 's Nachts bleef ze rondbanjeren 

en probeerde ze kuilen te graven in de tegelvloer. We her-

kenden haar niet meer terug; onze relaxte hond was ineens 

een gestoorde stresskip geworden. Hoe kon dat toch? 

Toen we op het punt stonden om met dit vreemde ver-

haal naar de dierenarts te gaan, verdwenen de problemen 

ineens weer en hadden we ons brave beest terug. We 

dachten er niet meer over na en legden al helemaal geen 

link met Bravecto. Dat middel kreeg ze immers al langer. 

Hopeloos mis 

De drie maanden daarna gingen geruisloos voorbij en 

toen ineens was het weer foute boel. Dezelfde klachten, 

maar dan tien keer zo erg. En toen viel bij ons het 

kwartje: Bravecto! Ze had namelijk net zo'n pil op en al 

terugbladerend op de kalender was het de vorige keer 

ook vlak na toediening van het middel raak. Dat kon 

geen toeval zijn!  

Intussen waren we in een onhoudbare situatie beland. 

Zaten we met een volstrekt neurotische hond in huis die 

dagelijks uren achter elkaar volslagen van het padje was. 

Die in de lucht naar onzichtbare vliegen hapte en steeds 

weer ging graven in vloeren, en krabben aan muren en 

deuren. Dag en nacht. Slecht eten, nauwelijks slapen, 

angstig, niet te hanteren. Het ontwrichtte ons hele ge-

zinsleven. Na enig googelen zakte ons de moed helemaal 

in de schoenen want toen lazen we over al het Bravecto-

leed. We schrokken van de vreselijke verhalen van ande-

re hondenbezitters en waren verbijsterd over het enorme 

aantal verdachte gevallen. 

Gedragsprobleem 

Onze dierenarts vond de door ons veronderstelde relatie 

met Bravecto niet meteen aannemelijk en dacht eerder 

aan een gedragsprobleem, epilepsie of misschien zelfs 

een hersentumor. Er volgde onderzoek en we kregen 

medicijnen, maar die hielpen niet. Inmiddels waren we 

de wanhoop nabij. Het ging steeds slechter. We overwo-

gen zelfs om haar in te laten slapen. Dit was voor haar 

geen leven, en voor ons ook niet. Er was nog maar één 

manier om de dag door te komen: haar met grote hoe-

veelheden kalmerende middelen drogeren. 

In een crisisweekend troffen we een andere dierenarts. 

Die vond ons Bravecto-verhaal wél aannemelijk en advi-

seerde om zo snel mogelijk een specialist te raadplegen. 

Die legde vervolgens uit dat fluralaner (het insecticide in 

Bravecto) zich het afgelopen jaar vermoedelijk in haar 

vetcellen en organen gestapeld had en nu mogelijk ook 

háár zenuwstelsel aantastte. Een lang werkend insecten-

gif in een hond stoppen, noemde hij 'een brug te ver', 

want niemand weet wat dat kan aanrichten. Om er ver-

volgens meteen bij te zeggen dat het een lastige kwestie 

Hond Bep veranderde in een 'gestoorde stresskip' door Bravecto 
Ingezonden door Peter van der Bij. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bravecto (vervolg) 
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is, want keihard wetenschappelijk bewijs dat Bravecto niet 

alleen voor vlooien en teken dodelijk is maar ook voor 

honden een sluipmoordenaar kan zijn, ligt niet zomaar op 

tafel. 

Snelle oplossing 

De specialist had voor onze hond geen snelle oplossing. 

Als we het op konden brengen, moesten we haar tijd ge-

ven, in de hoop dat met het langzaam afbreken van het gif 

ook de klachten af zouden nemen. We moesten er reke-

ning mee houden dat dit wel eens heel lang kon gaan du-

ren en garantie op herstel kregen we niet. Op weg naar 

huis besloten we om nog een poosje door te zetten, hoe 

moeilijk dat voor haar en ons ook was. Na een loodzware 

periode, waarin we haar vrijwel dagelijks moesten droge-

ren, verbeterde de situatie enigszins. En toen ze voor het 

eerst in drie maanden weer vrolijk een rondje over het 

veld rende, hebben we staan janken van blijdschap, echt 

waar! 

Helaas was deze opleving van korte duur, want op goede 

vrijdag ging het weer hopeloos mis. Vanuit het niets ge-

droeg ze zich weer compleet gestoord en viel er geen land 

mee te bezeilen. Tijdens de Paasdagen nam haar situatie 

een zorgelijke wending. Het rare, gestresste en angstige 

gedrag sloeg om in apathie. Ze kroop weg in het donkerste 

hoekje van de garage en wilde niks meer. Niet wandelen, 

niet eten, niet knuffelen, niks. Alleen maar liggen in voor 

haar rare houdingen en glazig kijken met ogen waarmee je 

geen contact kunt krijgen. Weer stonden we op het punt 

om haar door de dierenarts uit haar lijden te laten verlos-

sen, maar toen het na zes donkere dagen toch weer wat 

beter ging, besloten we om maar weer vol te houden. Nu 

gaat het sinds enkele dagen een stuk beter, maar voor hoe 

lang? We denken volop na over haar kwaliteit van leven en 

over waar de grens ligt. Een zeer belastend proces, omdat 

je niet weet wat haar toekomstperspectief is en dus ook 

niet wanneer je het goed doet. 

Boosheid 

Naast het verdriet en de vermoeidheid steekt nu ook 

boosheid de kop op. De bijwerkingen bij onze hond zijn 

vele weken geleden gemeld bij de fabrikant en de officiële 

instanties. Niks op terug gehoord. Intussen zien we met 

lede ogen aan dat fabrikant MSD/Merck Animal Health 

blijft roepen dat het middel veilig is, alle slachtoffers weg 

zet als onnozelen die elkaar na-kletsen op Facebook, en de 

officieel gemelde aantallen van bijna 1.000 dode en bijna 

4.000 zieke honden lijkt te negeren. 

Misschien waren wij altijd naïef, maar deze affaire heeft 

een groot gat geslagen in ons vertrouwen in de farmaceuti-

sche industrie. Met euro- en dollartekens in de ogen heeft 

MSD/Merck een pil gemaakt die je niet moet wíllen ma-

ken. Die bij de meeste honden vooralsnog goed lijkt te 

vallen, maar bij een aanzienlijke groep ook oniet. Veel die-

renartsen (er zijn gelukkig uitzonderingen!) zakken in deze 

kwestie wat ons betreft ook door het ijs. Zij zouden, nu er 

zoveel verdachte gevallen zijn, het voorzorgsprincipe 

moeten hanteren en het middel van de plank moeten ha-

len. Dan maar even gedoe met die machtige farmaceut. 

Eerst maar eens goed uitzoeken waarom het zo vaak zo 

vreselijk mis gaat. 

Op promotietour 

Helaas gebeurt momenteel juist het tegenovergestelde. De 

fabrikant is fanatiek op promotietour. En met succes, 

want in vrijwel alle dierenartspraktijken blijft de pil ge-

woon over de toonbank gaan. De branchevereniging voor 

dierenartsen (KNMvD) gaat zelfs zover dat ze, net als de 

fabrikant, de onrust over Bravecto een 'hype' noemt. 

Kletskoek dus. En daarmee alle getroffen hondenbazen, 

die al zo verdrietig en ongerust zijn, ook nog eens tot op 

het bot beledigt. 

Wij voelen ons machteloos. Onze blije hond is nu een 

groot deel van de tijd een verknipt hoopje ellende. Door 

Bravecto, daarvan zijn wij overtuigd. Maar wat begin je 

tegen zo'n miljardenbedrijf als MSD/Merck? En hoe krijg 

je dierenartsen zover dat ze wat minder op de zeer com-

merciële farma-reuzen vertrouwen en wat meer op hun 

gezonde verstand? Waarom zou je in hemelsnaam insec-

tengif ín een hond willen stoppen als er zoveel uitwendige 

(en dus veiliger) middelen zijn waarmee je vlooien en te-

ken effectief kunt voorkomen en/of bestrijden? 

Wat wij nu alleen maar kunnen doen is hopen. Hopen dat 

onze hond weer de oude wordt en hopen dat ons verhaal 

mensen aan het denken zet.  

Brigit Groeneveld, april 2017 
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Renske stoofpotje met wild.  

Beste product van het jaar 2016-2017. 

 
 
 
 
 

h�p://www.renske.com 
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Schuif  aan bij Babs en Boebie 

Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker 

 

 

 

 

Bij Babs en Boebie krijgen 

jullie allerlei interessante 

achtergrondinformatie over 

de Airedale, messcherpe 

analyses en heel veel klets-

praat voor bij de waterbak.  

Bij deze rubriek is de redac-

tie echter nadrukkelijk niet 

verantwoordelijk voor de me-

ningen en welgemeende ad-

viezen van Babs en Boebie 

Ha lieve Babs, 
 
Deze keer ga ik je over een spannende belevenis vertellen. Ei-
genlijk zijn het er twee. 
Eerst is Joop, mijn boxervriendje aan de beurt. Zijn baasje en 
zijn vrouwtje zijn de opa en oma van Liv. Je weet het vast nog 
wel.  
Bij Joop woont ook een vogeltje. Hij woont in een soort bench, 
die een beetje op de mijne lijkt. 
Ik vind dat dus een vogel-bench. Mensen niet. Zij hebben het 
over een vogelkooi. Vooruit als zij dat zo willen noemen, doe ik 
mee.  
De baas van Joop krijgt opeens een leuk idee. “Liv, zal ik het 
stokje waarop de kanarie vaak zit te fluiten, een ander plekje 
geven, zodat hij naar Joop kan kijken?” 
Liv vindt het een goed idee. 
Opa doet het deurtje van de kooi voorzichtig open om het stokje 
op een andere plaats in de kooi te zetten… Dan gebeurt er iets 
waarop opa en oma, Liv natuurlijk ook, 
niet hadden gerekend. Het vogeltje 
komt heel snel uit zijn kooi en vliegt 
door de kamer. 
Liv schrikt ervan. “Opa wat doe je nu.”  
Liv kruipt snel bij oma op schoot. Ze 
vindt het fladderende vogeltje een beet-
je griezelig. 
Opa probeert de kanarie te pakken. Net 
zoals wij dat doen, gaat het vogeltje er 
snel van door als opa hem bijna te pak-
ken heeft.  
Van al het rondvliegen en de schrik gaat het vogeltje in een 
hoekje op de grond zitten. Dat komt goed uit voor opa. Nu kan 
hij het vogeltje pakken en terug stoppen in de kooi. 
O, o, dan gebeurt het… Joop is net een beetje sneller dan opa. 
Hij hapt in een keer het vogeltje met zijn bek van de grond.  
“Joop, Joop, niet doen! Niet het vogeltje opeten!” Liv roept heel 
hard naar Joop. 
Joop voelt het vogeltje kriebelen in zijn bek. Het voelt niet zo 
prettig en hij spuugt de kanarie er met een boog weer uit.  
Gelukkig… hij leeft nog. Snel kan opa het vogeltje pakken en zet 
hem op de bodem van de kooi. 
Daar zit het nog een beetje na te hijgen en schudt wat met zijn 
veertjes. Opa geeft hem een lekker stengeltje met zaadjes en 
Joop een kluif. Zo blij was opa dat Joop het vogeltje niet had in-
geslikt.  
Spannend hè Babs?  
Een week later gebeurt er bij mij bijna net zo iets. 
Je weet van de kippen, die zomaar bij ons in de tuin kwamen. 
Wat wilde ik graag tikkertje met ze spelen… Die kippen zijn er 



 

 

Schuif  aan bij Babs en Boebie  (vervolg) 

toen snel van door gegaan en ik heb ze niet meer terug gezien. Tot vorig week… Ik heb de kip-
pen al eens gehoord. Ze zitten in de tuin bij de buren. Tja dan valt er voor mij niet veel te spe-
len. 
Een van de kippen heeft het gewaagd om over de muur te vliegen en in mijn tuin rond te gaan 

lopen. 
Dat laat ik niet zomaar gebeuren. Ik ren zo hard als 
ik kan naar de kip en ja hoor… gelukt. 
Ik kom uit de struiken met een knoeperd van een 
kip in mijn bek. Snel wil ik mijn vangst aan het 
vrouwtje laten zien. Nu denk jij dat het vrouwtje 
net zo blij is als ik… vergeet het maar. 
Ze roept heel hard naar het baasje dat hij moet ko-
men. Zij houdt mij vast aan mijn halsband… Sta ik 
daar met die prachtige kip in mijn bek en ik kan 
geen kant op… Het baasje komt naar buiten. Het 
vrouwtje heeft mij nog steeds vast en de baas haalt 
voorzichtig de kip uit mijn bek en laat hem vrij.  
Wat denkt de baas wel… dat is mijn kip… ik trek zo 
hard dat het vrouwtje mij wel moet laten gaan. 
Weer ren ik achter de kip aan door de tuin. En… 
hebbes! Zo die is van mij! Niet voor lang… De baas 

wordt nu echt boos. Zo heb ik hem nog niet eerder gehoord… Ik ga dus naar de baas en voor de 
tweede keer haalt hij de kip uit mijn bek. Nu houdt de baas de kip vast en het vrouwtje neemt 
mij mee naar binnen.  
De kip vliegt na een poosje weer over de muur. Ik ben bang dat ik die nu echt nooit meer in 
mijn tuin zal tegen komen. 
Jammer, Babs. De tuin ligt vol kippenveren. Mooi hoor, maar wat heb ik er aan? 
Het vrouwtje heeft die opgeruimd en ik ben maar eens een dutje gaan doen. 
 
Heel veel likjes Boebie. 
 
Lieve Boebie, 
 
Wat een spannende dingen maak jij mee in die tuin van jullie. Ik zit gewoon te genieten 
als ik jouw verhaal lees. Maar het brengt mij ook een beetje in de war. Het zit namelijk zo, 
Ik heb al een paar dagen last van mijn darmen. Een prettige bij-
komstigheid is dan dat het vrouwtje voor mij kip met rijst gaat 
koken, mmm ...heerlijk is dat. Maar nu komt het, mijn kip heeft 
helemaal geen veren, sterker nog hij kan helemaal niet vliegen, 

hij ziet er ook heel anders uit dan jouw kip, een 
paar platte dingen zijn het, daar kan je in du-
wen tot je een ons weegt, maar bewegen ho 
maar. Mysterieus is dat hè Boebie. Het is het 
mysterie van de platte kip. Daar ga ik in mijn 
mandje eens rustig over nadenken. 
 
Heel veel likjes van een verwarde Babs. 
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Ha lieve Babs, 
 
Wat vervelend dat jij narigheid hebt met je darmen. Ik heb er eens goed over nagedacht. Ei-
genlijk vind ik jou een bofkont. Is dat niet mooi gevonden bij jouw darmproblemen? 
Krijg jij zomaar rijst met kip? Wat geweldig lijkt me dat. Maakt jouw vrouwtje dat iedere dag 
voor je klaar? Hoop je niet stiekem dat die darmproblemen lekker lang duren? 
Ik heb nog nooit zo’n deftige maaltijd gekregen. Ik krijg van die suffe brokken. Soms doet het 
vrouwtje daar iets bij wat heerlijk ruikt en nog beter smaakt. Dat is dan een topdag voor mij. 

Voor mij mag het elke dag zo zijn. Maar zoals jij… speciaal voor jou klaar 
gemaakte kip… dat is wel heel bijzonder. 
Als ik kip wil hebben, moet ik die zelf vangen Babs. Dat is wel wat an-
ders!  
De eerste keer had ik die kip zo te pakken. Die had totaal niet door wat ik 
met haar van plan was. Dat was echt “kip ik heb je.”  
Jammer dat de baas en het vrouwtje alleen maar aan de kip hebben ge-
dacht en helemaal niet aan mij. Nu ik eraan denk word ik weer een beetje 
boos.  
De tweede keer zoiets proberen is het een stuk moeilijker. De kip rent nu 
met een vaart door de tuin. Die wil beslist niet nog eens gevangen wor-
den. "Helaas kip, dan ken je Boebie nog niet. Jij kunt rennen wat je wilt. 
Ik kan dat ook.” Eens kijken wie er wint… Je hebt dat al kunnen lezen 

Babs.  
Voor de tweede keer sta ik met de kip in mijn bek. 
Waarom al die moeite van mij niet wordt beloond… Ik snap er niets van. Ik weet dat het 
vrouwtje weleens "iets met kip" klaar maakt. Je leest het goed Babs. Die kip wordt dus opgege-
ten. 
Mijn zelf gevangen kip moet zo nodig gered worden. Nog geen kruimeltje daarvan is voor mij. 
Jouw platte kip beweegt niet en kan niet vliegen, maar wat zal die heerlijk zijn. Het water 
loopt al door mijn bek. 
Naar de smaak van die van mij moet ik raden. Dat zal wel zo blijven. Als die kip slim is, blijft 
die hier weg. Diep in mijn hondenhart hoop ik dat zij dat vergeet en toch nog een keertje komt 
overvliegen. Reken maar dat ik dan heel stilletjes in een donker hoekje van die kip ga proeven. 
Niemand die er ook maar iets van merkt. 
Als het vrouwtje op een keer veren in de tuin vindt, zal ze verbaasd zijn. 
“Veren… kippenveren… hoe kan dat… Boebie, wat is dat… kom eens hier!” 
Ik kom overeind… ik rek me eens lekker uit. Ik heb net heerlijk liggen 
slapen. Met de meest onschuldige blik op mijn kop loop ik naar het 
vrouwtje.  
Ze vraagt aan mij of ik weer een kip heb gevangen…  
Wie… Ik... Boebie…? Natuurlijk niet! 
Die kip is een beetje verkeerd op een tak geland en heeft daarbij wat 
veren verloren… Tja… kippen... 
Het vrouwtje moest eens weten. 
Ik hoop wel dat je snel weer beter bent Babs. Steeds weer achterom 
kijken om te weten of er aan jouw achterkant niets mis gaat is ook 
heel erg vervelend. 
 
Ik ga er eens bij liggen. Het is tijd voor mijn avondtukje. 
 
Heel veel likjes, Boebie. 
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Jouw hond onthoudt wat je doet (en kan jou nadoen) 

Bron: Scientias.nl  

Wanneer jij op een stoel gaat staan, dan weet je hond een 
uur later mogelijk nog steeds dat je dat hebt gedaan. Ster-

ker nog: hij kan het trucje zelfs nadoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geheugen van een hond is niet zo goed als dat van 
een mens, maar toch kan een trouwe viervoeter bepaalde 
handelingen onthouden en nadoen. Dit is een bewijs dat 

honden een episodisch geheugen hebben, oftewel dat zij 
persoonlijke gebeurtenissen opslaan. Ook mensen heb-

ben een episodisch geheugen. Zo kun jij wellicht nog 
gebeurtenissen uit je jeugd herinneren, ondanks dat deze 
periode in een ver (?) verleden ligt. Zo goed is het episo-

disch geheugen van een hond overigens niet. Al na minu-
ten trekt de mist op, waardoor honden voorvallen steeds 
minder goed herinneren. 

Experiment 
Wetenschappers hebben experimenten gedaan met ver-
schillende honden. De dieren keken toe hoe een mens 
een handeling uitvoerde, bijvoorbeeld op een stoel klim-

men,  

 

 

 

 

 

 

in een emmer kijken of een paraplu aanraken. Na een 
minuut gaf het baasje de hond de opdracht om deze han-

deling na te doen. De meeste honden begrepen het com-
mando en deden de handeling na. Sommige honden wis-
ten zelfs een uur na de test het trucje te kopiëren. 

Niet alleen primaten onthouden gebeurtenissen. 
“Dankzij ons onderzoek worden de muren tussen mens-
achtigen en dieren afgebroken”, zegt onderzoeker Claudi 

Fugazza. Zij schreef het paper dat in het wetenschappe-
lijke vakblad Current Biology is gepubliceerd. “Honden 
zijn evolutionair gezien geen naasten van ons. Toch zijn 

het slimme dieren. Wij zijn echter verbaasd dat honden 
en baasjes dezelfde mentale eigenschappen delen.” Hier-
mee wijst Fugazza op het feit dat zowel mensen als hon-

den een episodisch geheugen hebben. 

Het is lastig om het bestaan van een episodisch geheugen 
te bewijzen. Fugazza: “Je kunt onmogelijk aan een hond 
vragen wat hij onthoudt.” Gelukkig reageren honden wel 

op commando’s en konden onderzoekers op deze ma-
nier de reactie van honden peilen. 

“Primaten (mensen, chimpansees, red.) zijn niet de enige 
dieren met een episodisch geheugen”, vervolgt Fugazza. 

“Het komt vaker voor in het dierenrijk.” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kiekjes uit de oude doos 

 

Hebt u ook goede herinneringen uit uw jeugd aan uw Airedale, of aan de Airedale 

van uw buren of oom en tante, stuur uw verhaal, liefst met foto, naar atvn@home.nl  

dan ze�en wij het in de Nieuwsbrief. 

 

Lord Robert Vansittart, senior Brits diplomaat in de periode voor en 

tijdens de tweede wereldoorlog. 
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Vraag het aan Babs     

Bij Babs kun jij als Airedale  

alle vragen kwijt waar je ner-

gens anders mee terecht 

kunt.  

Babs denkt met je mee en 

geeft je deskundig advies 

over alles waar je mee wor-

stelt. De redactie is echter 

nadrukkelijk niet  verant-

woordelijk voor de mening 

en welgemeende adviezen 

van Babs.  

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

Hallo Babs, 
Mijn vrouwtje weet het even niet meer. 
Als we visite krijgen ben ik soms hotel de botel. 
Ik laat ze niet met rust, blijf de mensen maar likken tot vervelens toe. 
Heeft ze het opgezocht, en staat er vooral niet straffen. 
Komt mij dat goed uit, maar ik merk wel dat het haar dan op haar zenuwen 
gaat, mijn gedrag. 
Mij even wegzetten gaat ook niet want we hebben beneden geen deuren. 
En als ze mij buiten zet ga ik aan de nieuwe achterdeur krabben ,en die is he-
lemaal van glas. 
Dus daar scoor ik ook geen punten mee. 
Heb jij misschien een goede tip. 
Wel graag gunstig voor mij . 
Fayza 

Lieve Fayza, 

Ja meisje, die baasjes van ons worden steeds lastiger. In 
plaats van eens een voorbeeld aan ons te nemen, hebben 
ze steeds meer kritiek op ons. Weet je wat Jolanda eens zou 
moeten doen? Nee, nu dan zal ik het je vertellen. Als Jo-
landa  de visite nu ook eens zou bespringen, en ze in het 
gezicht gaan likken, dan zou ze eindelijk eens begrijpen 
waarom wij dat doen. We doen dat alleen maar om de vi-
site te vertellen hoe leuk wij het vinden dat zij er zijn. Wat 
kan daar nu verkeerd aan zijn. Precies, helemaal niets. 
Maar ook hier weer verdenk ik Jolanda van jaloezie. Ik 
weet bijna zeker dat zij de visite ook wel eens een likje zou 
willen even, maar dat zij dat gewoon niet durft. Maar jij 
wel , zonder gêne  lebber 
jij er lustig op los. Ga zo 
door Fayza je doet het 
perfect! Onze baasjes 
kunnen nog veel van ons 
leren. 

 

Likjes, Babs 

 

 

 

Zo lieve luitjes, dat was het weer. Tot de 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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7. Mijn mens is dominant 

 

Mijn mens wil altijd alles bepalen en de baas spelen.  

Ze bepaalt zelfs wanneer ik moet zitten of liggen en waar 
ik dat moet doen. Ze vindt het ook heel belangrijk dat zij 

als eerste door de deur gaat… geen idee waarom. Ik wil 
graag meewerken, maar de hele dag commando’s krijgen 
is niet fijn. Zelf wil ook graag keuzes maken over wat, 

wanneer, hoe en waar. Het gekke is dat mijn mens denkt 
dat ik een dominante hond ben, maar ik wil gewoon 
graag zelf kunnen kiezen en niet altijd beperkt worden in 

ruimte en vrijheid. 

 

 

 

 

 

 

Top 10 Gedragsproblemen bij mensen, nr. 6 en 7. 
 
Bron: www.Doggo.nl 

6. Mijn mens raakt me graag en vaak aan 

 

Veel mensen zijn best handtastelijk.  

Waarom willen mensen mij altijd aanraken en knuffelen? 
Ik vind dat niet prettig en voel me er soms onveilig bij, 

het beknelt me en dan wil ik liever weg. Ik mag niet 
grommen, dus hoe maak ik dit dan duidelijk? Ook men-
sen op straat komen soms recht op me af lopen om me 

te aaien. Blijkbaar mag je dat doen bij honden, maar bij 
mensen doe je dat toch ook niet? Dan kom je toch ook 
niet bruut in de persoonlijke zone van de ander? Die 

klopjes op mijn kop ben ik gelukkig al wel gewend. Ge-
woon ogen dicht en het stopt vanzelf wel. 

 

 

 

 



 

 

Honden en katten beschermen tegen astma Wie zijn 

kind wil beschermen tegen astma,  doet er goed aan om 

een huisdier te nemen.  Wetenschappers ontdekten na-

melijk dat het  stof in huizen met honden of katten  be-

scherming biedt tegen het respiratoire syncytiële virus 

(RSV). Dat ademhalingsvirus is gelinkt aan de ontwikke-

ling van astma bij kinderen. Het virus komt zeer vaak 

voor, maar het is  pas als de symptomen erger worden 

dat het  zich ontwikkelt tot astma. Uit een recente  studie 

van professor Kei Fujimura van de  Universiteit van Ca-

lifornië blijkt nu dat  huisdieren de ontwikkeling van dat 

virus  kunnen voorkomen. De professor stelde vast dat 

het stof in een  huis met kat of hond verschilt van dat in 

huisdiervrije huizen, en voerde daarom een experiment  

uit met muizen. De eerste groep werd geïnfecteerd met 

het virus en daarna blootgesteld aan het stof uit huizen  

met een hond. De andere groep kreeg ook het virus toe-

gediend, maar werd niet blootgesteld.  Een derde groep 

fungeerde als controlegroep. 'We stelden vast dat de 

muizen die blootgesteld werden aan het stof van de hui-

zen met een hond,  beter beschermd waren tegen het 

virus', zei dr. Fujimura. 'Ze vertoonden geen symptomen 

die  geassocieerd worden met RSV, zoals ontstekingen 

en slijmproductie.' 'Opvallend was ook dat ze een andere 

gastro-intestinale bacteriële compositie hadden, in verge-

lijking met de muizen die niet blootgesteld werden aan 

het stof.' Ook eerder werd het houden van een huisdier 

al gelinkt aan de bescherming tegen astma in de  kinder-

tijd. 'Dat doet ons speculeren dat er microben zijn in het 

stof die het maag- en darmstelstel  koloniseren, de im-

muunresponsen regelen en de mens beschermen tegen 

het ademhalingsvirus.' Met de identificatie van deze mi-

croben en hun beschermende kwaliteiten, hoopt de pro-

fessor op  nieuwe behandelingen tegen het virus, en te-

gen astma.   

Honden en katten beschermen tegen astma. 

Bron: AD.nl 
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eens gezien had, dacht ik. Ik zag mijn baasjes plotseling 

heel ernstig met elkaar overleggen en zoals altijd zet ik 

meteen mijn gesofistikeerd reukorgaan in werking. 

Ik zag dat die hond naar mij toekwam en plotseling rook 

ik iets verdachts. Het was dezelfde hond van vorige zo-

mer. In mijn verhaaltje van augustus vorig jaar vertelde ik 

dat die lange tanden bijna mijn voorste poten raakten, 

maar eigenlijk was dat wel degelijk zo en voel ik nu nog 

steeds die adem en die tanden die toen op me af kwa-

men. Mijn hele lichaam spande zich op en ik was vastbe-

sloten, dit zou me niet een tweede maal overkomen ! Die 

hond kwam alsmaar dichter en even leek het of hij wou 

met me spelen, maar dat was niet het geval. Hij had al-

weer andere plannen met me, maar deze keer verliep het 

voor hem niet zoals hij wou. Ik ging de uitdaging niet uit 

de weg en liep frontaal tegen hem aan. In tegenstelling 

met vorige confrontatie, was ik nu wel niet aangelijnd en 

dat zorgde ervoor dat mijn baasjes deze maal het dus niet 

zo makkelijk hadden.  

Die hond wou alweer zijn tanden laten voelen, maar deze 

maal heb ik de mijne even laten zien.  

Ach, er is niks ergs gebeurd hoor. We sprongen wel op 

tegen elkaar en het was inderdaad niet zo’n lief gebeuren, 

maar tot pijn kwam het niet en allebei dienden we achter-

af ook zeker niet verzorgd te worden.  

Het is nu eenmaal zo dat ik nooit vergeet wanneer een 

ander mij iets aandoet. Dat onthoud ik voor het leven ! 

Heb ik geen gelijk wanneer ik zeg dat dit heel normaal 

is ?!  

Achteraf had ik wel te doen met mijn baasjes hoor ! Ter-

wijl wij honden in dat conflict zaten en dus tegen elkaar 

aansprongen, probeerden mijn baasjes me te grijpen en 

Hallo lieve ATVN-ertjes, 

Mijn vorig verhaaltje gaf ik de titel ‘In het bos en aan 

het water !’. Zoals jullie uit andere verhaaltjes van mij 

hebben kunnen opmaken, zijn dat mijn twee meest 

favoriete plekjes. 

Ik mag daar altijd lekker niet aangelijnd lopen en voel 

mij dan ook telkens zo ongelooflijk vrij ! 

Soms begrijp ik niet waarom mijn baasjes eens geen 

bandje rond hun hals aan moeten. Ze zouden dan ook 

eens beseffen hoe dit aanvoelt. Wanneer we al eens 

ergens zijn geweest, weet ik namelijk dankzij mijn 

speurneus toch onmiddellijk terug de weg. Vaak geef ik 

hen zelfs de richting aan naar waar die twee dienen te 

lopen. Dus waarom kan het niet eens omgekeerd ? Die 

lijn zou ik wel mooi tussen mijn tandjes houden en ik 

zou er heus wel voor zorgen dat we de weg terug naar 

huis niet uit het oog verliezen.  

Ach … ik zal mij maar opofferen zeker … en zal dat 

bandje met die verdomde lijn eraan zelf wel blijven om-

doen. Ik zal maar denken dat het voor mijn veiligheid 

is, want één ding moet ik wel toegeven … mijn baasjes 

letten erg goed op waar ik loop en waar ik naar toe wil. 

Wanneer ik dan eens niet aangelijnd ben, hebben zij het 

uiteraard wat moeilijker en zo leerden ze onlangs een 

heel andere Beau kennen. Nou, het was niet zo fraai en 

lief van me hoor, dat geef ik toe. Zeker niet om achter-

af een snoepje te krijgen.  

Ik heb getwijfeld of ik het jullie wel zou vertellen, maar 

ik doe het toch maar. 

Het is nu twee weken geleden, het was middenin de 

week. Mijn baasjes en ik hadden weer een hele leuke 

lange strandwandeling gemaakt. Op het eind van zo’n 

wandeling lopen we altijd richting duinen om dat fijne 

zand en die heerlijke zee te verlaten. Vlak voor de dui-

nen lagen twee dames op het strand en ik zag iets bruin 

tussen hen liggen wat ook nog bewoog. Plots zag ik dit 

overeind komen en merkte ik een hond op die ik nog al 

H Een heel andere Beau! (Een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België) 
Door: Marc Weyts 



 

 

Pagina 19 Nieuwsbr ief  ATVN Jaargang 11,  nr.  6 

aan te lijnen. Ook die twee dames lagen ondertussen niet 

meer lekker te zonnen, maar raakten in paniek terwijl de 

handdoeken in het rond vlogen. Het was geen mooi ge-

zicht hoor, daar op het strand en men leerde inderdaad 

een andere Beau kennen, maar ik kan nu eenmaal niet 

hen vergeten die niet lief tegen me zijn geweest en me 

zelfs pijn hebben gedaan ! 

Gelukkig heeft het allemaal niet zo lang geduurd en wa-

ren ook de baasjes van die bruine hond achteraf heel 

begripvol. 

We wandelden terug naar ons vakantieplekje en ik had zo 

te doen met mijn baasjes ! Ik voelde dat dit hen bezig-

hield en dacht bij mezelf ‘Hoe kan ik hen nu opnieuw 

geruststellen ?’  

Het spreekt vanzelf dat ik me die avond erop heel rustig 

en afzijdig heb gehouden en helemaal niet gesmeekt heb 

om een snoepje te kunnen bemachtigen.  

Ik hoorde hen zeggen dat ze meer aandacht voor me 

zullen hebben wanneer we die andere hond terug zouden 

aantreffen. Ik begrijp hen wel hoor en hopelijk begrijpen 

zij ook mij.  

Een Airedale vergeet nu eenmaal iets niet zo vlug ! 

Ja lieve ATVN-ertjes, zoals ik aan het begin van dit ei-

genlijk nu niet zo leuk verhaaltje schreef, heb ik getwij-

feld het jullie te vertellen. Ik wou jullie laten inzien dat 

ook wij hondjes het soms niet altijd makkelijk hebben.  

Gelukkig zijn er altijd onze baasjes die ons steeds weer 

op het rechte pad brengen. De zorg die ze voor ons tel-

kens weer aan de dag leggen, moeten we koesteren en er 

heel dankbaar voor zijn.  

Dus misschien is het dan wel best dat wij aangelijnd 

worden en niet onze baasjes !  � 
 

Tot mijn volgend verhaaltje ! Dikke knuffel van Beau 

uit België !  X  
 

(Beau vervolg) 
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Mira zoekt een vakantieadres en haar 
baasjes bieden aan op een hond te pas-
sen 

 

Wij vertrekken dit jaar 3 weken op vakantie zonder Mira 
(eerste keer) en dat is best eng...  Dus wij zouden graag 
hebben dat ze goed zit.  Niet in een kennel of hondenho-
tel, maar in een liefdevol gezin dat Airedales weet te ap-
preciëren.  

Mira is een brave,  speelse en pittige teef van 3 jaar oud. 

Wij zoeken opvang van 25/7/2017 tot 18/08/2017.   

Wij kunnen zelf een hond opvangen van 2/7/2017 tot 
23/7/2017. 

 

 

Reacties graag naar: atvn@home.nl 

 

Het ATVN biedt een contact-platform voor mensen die een 
oppas voor hun Airedale zoeken. 

De uiteindelijke afstemming is uitsluitend een zaak tussen de 
leden zelf. 

 

 

Vakantieoppas gezocht en aangeboden. 

Nelson zoekt een vakantieadres, en zijn 
baasjes bieden aan om op een hond te 
passen. 

 

Gisteren hebben we onze vakantie zitten bespreken 
voor januari 2018. Nog ver weg misschien maar toch 
heel belangrijk. We gaan naar Nieuw-Zeeland en zullen 
hier een MAAND voor uittrekken. NATUURLIJK 
moeten we op de eerste plaats iets vinden voor Nelson. 
Niet niks, een lange periode. Het is dan ook belangrijk 
om een tijd dáárvoor reeds kennis te kunnen maken en 
zien of het wel klikt met iedereen! 

Het is ook evident dat wij zullen openstaan om een va-
kantieganger op te vangen in onze huiskring. 
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