
 

 

Ook deze keer hebben Marijke en Willem 

Verhaar de organisatie van deze wandeling 

op zich genomen. In manege ‘De Molen-

berg’ wordt u ontvangen met een kopje 

koffie of thee met iets lekkers daarbij. 

Om elf uur gaan we wandelen in het los-

loopgebied van de prachtige bossen van 

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 wande-

laars. Na de wandeling komen we weer te-

rug bij de manege, daar krijgt u door het 

ATVN een kopje koffie of thee met twee 

broodjes aangeboden. U kun kiezen uit 

broodjes ham en/of kaas En als we dan 

gezellig samen zitten begint onze wereldbe-

roemde 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 24 septem-

ber. 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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• Zondag 1 okto-

ber 2017 ATVN 

Najaarswande-

ling. 

• Zaterdag 18 no-

vember 2017 

ATNV Strand-

wandeling. 

Op zondag 1 oktober 2017 organiseert 
het ATVN haar najaarswandeling 



 

 

Optische Illusies 

Het ATVN wenst u en uw Airedale een 
relaxte vakantie  

Nou vooruit dan, nogmaals 

een schildering van de Chi-

nese schilder Jiu Bolin. Deze 

schilder heeft naam gemaakt 

met het schilderen van men-

sen die wegvallen in de ach-

tergrond. In de vorige 

Nieuwsbrief toonden wij u 

een schildering uit 2009 

’Hiding in the City - Pan-

da’ (zie hieronder). De af-

beelding geeft een beschil-

derde man weer te midden 

van pandabeertjes.  

Dit keer betreft het ‘Hiding 

in Venezuela-Tropical Food’ 

uit 2013. 
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Hiding in Venezuela  -  Tropical Food 

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

op de schildering kunnen waarnemen. 
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De staart tussen de benen, oren plat naar achteren, een 

pootje optillen, op de rug  liggen, likken; al dit gedrag 
doet vele  hondenbezitters geloven dat hun huisdier  

zich schuldig kan voelen. Maar een ongehoorzame 
hond doet deze  gedragingen niet uit schuldbesef, maar 

als  reactie op zijn boze baasje. Als zijn baasje  hem 
ergens onterecht van beschuldigt dan vertoont een 
onschuldige hond de ‘schuldsymptomen’ nog sterker 

(in werkelijkheid zijn dit kalmerende signalen). Dat 
blijkt uit Amerikaans onderzoek dat is gepubliceerd in 
een  speciale hondeneditie van het  wetenschappelijk 

tijdschrift Behavioral  Processes. De onderzoekers nodigden 

14 zeer gehoorzame honden en hun baasjes uit om, in ruil 
voor een  blik hondenkoekjes, mee te doen aan een onder-
zoek over ‘gehoorzaamheid op afstand’. Maar  zonder dat de 

eigenaren het wisten observeerden de onderzoekers het al 
dan niet schuldbewuste  gedrag van de honden. De baasjes 
moesten hun honden verbieden een verleidelijk ogend  hon-

denkoekje op te eten en vervolgens de ruimte, hun eigen 
woonkamer, te verlaten. De hond  bleef alleen achter met 
een koekje dat in zijn gezichtsveld bleef liggen. Wanneer de 

baasjes  terug kwamen kregen ze te horen of hun hond zich 
had weten te beheersen en een vrolijke  begroeting verdien-
de, of dat het dier gezwicht was voor de verleiding. Maar de 

onderzoekers logen de baasjes in sommige gevallen voor. De 

onderzoekers ontdekten  de honden het meest schuldbewus-
te gedrag vertoonden wanneer ze onterecht beschuldigd  

werden. Er bleek geen verband tussen ongehoorzaamheid en 
het vertonen van schuldgedrag te  zijn. Volgens de onderzoe-
kers voelen de honden niet aan dat zij fout zijn geweest, maar 

zien zij  aan de houding van de baas dat er iets zwaait. 

 

 

Honden hebben geen schuldgevoel, maar tonen angst voor straf 

Bron: www.xero1.nl 
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Honden in hete auto: levensgevaarlijk! 

Bron: Dierenbescherming. 

De temperaturen zijn in Nederland inmiddels al ettelijke 

keren gestegen naar tropische hoogte. Velen genieten 

van het mooie zomerweer en zoeken de zon op. Mensen 

wordt geadviseerd goed voor zichzelf te zorgen door 

veel water te drinken, maar ook dieren hebben extra zorg 

nodig tijdens deze hitte. 

Er wordt al jaren geadviseerd om dieren, met name hon-

den in de zomermaanden niet in de auto achter te laten. 

Helaas komen er nog steeds meldingen binnen over 

oververhitte honden in auto’s.  De temperatuur in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een voertuig stijgt sneller dan veel mensen denken. Op 

een dag als vandaag, waarbij het kwik oploopt tot 32 

graden, is de temperatuur in de auto na 10 minuten maar 

liefst 43 graden of hoger.  Er dreigt niet alleen gevaar 

wanneer de auto in de zon staat, ook wanneer deze in de 

schaduw staat stijgt de temperatuur snel. 

Deze hitte is voor mensen al lastig te verdragen, maar 

voor honden is dit nog gevaarlijker. Honden kunnen niet 

transpireren zoals mensen dat doen. Zij kunnen slechts 

afkoelen via de tong (door te hijgen) en via de voetzolen. 

Bij zeer hoge temperaturen kunnen honden slecht afkoe-

len, waardoor hun lichaamstemperatuur stijgt. Hierdoor 

wordt het bloed dik en stroperig en kan minder goed 

circuleren. Er wordt minder zuurstof vervoerd door het 

lichaam, waardoor de hond stikt.  Dit kan leiden tot een 

coma en zelfs de dood. 

Een oververhitte hond is te herkennen aan drie ver-

schijnselen. Ten eerste zal de hond hijgen, kwijlen en 

braken. Daarnaast worden de slijmvliezen grauw en 

bleekblauw. Ook wordt het dier apathisch en reageert 

het niet meer op normale prikkels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een oververhitte hond moet direct gekoeld worden met 

stromend lauw water of lappen met lauw water. 

Het is belangrijk om een hond in de zomer nooit achter 

te laten in de auto. Vijf minuten een boodschapje doen, 

kan al gevaarlijk zijn voor het dier. Ziet u een hond in 

een hete auto, neem dan direct contact op met          

144 Red een Dier. 



 

 

Dagboek van Phaenna (Phaantje):  
Door Sonja de Cooker. 
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Zo gezegd, zo gedaan. De dierenarts constateerde een 
darmontsteking, ik kreeg een kuurtje en dieetvoer. Dat 

kuurtje was geen enkel probleem, dat was een smakelij-
ke tablet. Maar het dieetvoer was wel een probleem, 
echt niet te nassen. Ik weigerde pertinent die troep te 

eten,  wat Sonja ook probeerde. Ze mengde er andere 
brokjes doorheen, deed er een beetje gekookte kip door 
of deed er een beetje bouillon overheen. Ik vond dat 

allemaal prima, ik at de gewone brokjes, de kip en de 
bouillon lekker op en liet het dieetvoer liggen. Sonja 
werd er helemaal wanhopig van en is toen maar rijst 

met kipfilet voor mij gaan koken. Nu lieve mensen, u 
begrijpt dat ik daar geen enkel probleem mee had. Ge-
lukkig is mijn darmprobleem nu verleden tijd. Het is 

alleen wel jammer dat Sonja nu ook geen kip meer voor 
mij kookt, maar ja  je kunt natuurlijk niet alles hebben. 

Zo lieve mensen, dat was het weer. 

Heel veel likjes van Phaantje.  

 

 

 

 

Het Dieet. 

Hallo lieve mensen, hier ben ik weer. Ik wil het eens met 
u over een hele delicate kwestie hebben. Ik had kortgele-

den behoorlijk last van een darmprobleem. Ik schaam 
me wel een beetje om daar zo vrijelijk over te schrijven, 
maar u weet hoe ik ben, zoiets zit me dwars dus moet ik 

het delen. En uit ervaring weet ik dat het probleem bij u 
veilig is, dat u er met niemand over zult praten.  

Het begon allemaal met heel veel gepruttel in mijn buik. 
Het leek wel of er een hele fabriek werkzaam was in die 

buik van mij. Sonja maakte zich daar best wel ongerust 
over. Het gepruttel veroorzaakte veel lucht in mijn dar-
men, en die lucht wilde eruit. En eruit kwam het. Het 

leek wel oudejaarsavond, de ene knal na de andere. 

Vroeger werd er door Herman Brood een liedje gezon-
gen ”Maak van uw scheet een donderslag.” Nu lieve 
mensen, dat was bij mij echt het geval. Maar er was 

meer, met de knallen kwam ook de geur, zeg maar gerust 
de stank. Dus als ik er weer een liet vliegen, ging ik snel 
ergens anders liggen, om maar niet in de stank te hoeven 

liggen. Mario en Sonja vielen bijna flauw van de geuren 
die ik met grote frequentie de kamer in lanceerde. 

Ook zij gingen met grote regelmaat ergens anders zitten 
of gingen even de kamer uit om maar aan de stank te 

kunnen ontsnappen. Mario zei: “Son, zo kan het echt 
niet verder, we moeten met Phaantje naar de dierenarts.” 
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Elk jaar groeit er weer hoog gras in de natuurgebieden 
waar we onze honden uitlaten. Dit wilde gras heeft voor 
honden soms een groot nadeel; dit gras bevat 'grasaren'. 
Grasaren hebben een scherpe punt aan de voorkant en 
aan de achterkant kleine weerhaakjes. Hierdoor kunnen ze 
zich aan de vacht van de hond vasthechten. 
De meeste grasaren komen tussen de tenen terecht. Ook 
komen de zaadjes dikwijls in het oor terecht en kunnen 
daar een pittige oorontsteking veroorzaken. Of de zaadjes 
kunnen via het oog achter de oogbol terechtkomen en 
daar een ernstige ontsteking teweeg brengen. 

Grasaren: 
links zoals ze aan de plant zitten; 
rechts zoals deze in een hondenoor is gaan ontsteken 
en onder verdoving is verwijderd.                                

Wanneer moet u oplettend zijn op een grasaar ?  
▪ Als uw hond veel op een bepaalde plek (bijv. tussen de 
tenen) likt en daar een klein gaatje zichtbaar is.               

  

 

 

 

 
(zie afbeelding:ontsteking tussen tenen t.g.v. grasaar) 
                                                                                       
▪ Als uw hond na een wandeling ineens sterk met zijn 
kop loopt te schudden, of daarbij soms zelfs pijn aan 
geeft. Dan kan er een grasaar in een oor zitten.  
▪ Als uw hond na een wandeling veel last heeft van een 
oog en daar met de poot in wil wrijven.                                                
.                                                                                                  
Hoe voorkomt u problemen door een grasaar?  
De problemen door een grasaar zijn nooit geheel te 
voorkomen. 
Het enige advies dat we kunnen geven is om uw hond 
na elke wandeling in het 'grasaar-seizoen' (ongeveer van 
medio juni tot eind augustus) bij thuiskomst goed te 
controleren op de voornaamste 'gevoelige' plekken: tus-
sen de tenen, in de oren en rond de ogen. Bel bij twijfel 
uw dierenarts en laat uw dier controleren. Want als de 
grasaren eenmaal dieper het lichaam binnendringen zijn 
ze soms moeilijk terug te vinden 

NL-grasaren alert!!  

 
Bron: Dierenkliniek ‘t Hoogveld 
 

De honden vinden het prachtig om door het gras en 

de bloemen te struinen. Maar let wel op de grasaren! 
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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 

Hallo Babs en Boebie! 

Op de foto is te zien dat ik tijdelijk op de gang moet 
blijven, m'n vrouwtje gaat dan de vloer dweilen Ze 
zegt dan tegen mij dat het eigenlijk onbegonnen werk 
is, en dat ze maar heel kort plezier van de schone vloer 
heeft! 
En dat komt door mij zegt ze! 
Beetje gelijk heeft ze wel: ik raus door de tuin en loop 
zo naar binnen, na de grote wandeling zit ik meestal 
onder het zand. 
Het leek me wel leuk om het strand ook in huis te heb-
ben. 
Kunnen jullie verklaren waarom ze dan toch de vloer 
schoonmaakt?  

Groetjes van Rosa 

 
Ha lieve Babs, 
 
Loop jij ook te glimmen van trots, nadat Rosa aan ons ge-
vraagd heeft of wij kunnen verklaren waarom haar vrouwtje 
blijft dweilen om de vloer schoon te houden. 
Ik denk dat jij, net zoals ik, daarop een antwoord hebt. 
Allereerst Rosa, weet jij, dat je een zusje van mij bent. Je had 
in ons nest een mooi roze bandje om je hals.  En dan... Wat sta 
jij prachtig op de foto! Je blijft ook zo keurig achter het gaas 
zitten. Dat doe je toch maar even. Weet jouw vrouwtje wel 
hoe geweldig dat is. Zij ziet toch ook dat je met een goed ge-
plaatst duwtje het gaas zo weg kunt drukken. Jij blijft rustig 
zitten en laat het vrouwtje fijn haar vloer dweilen. Intussen 
denk jij stiekem: “mijn tijd komt nog wel.” En die komt al 
gauw genoeg. 
Als jouw vrouwtje klaar is, gaat zij misschien met je wande-
len of je mag heerlijk rondrennen door jouw tuin. Ik hoef je 
niet te vertellen wat er gebeurt als jouw vrouwtje de deur 
open doet om je weer binnen te laten… Precies… overal zand 
en vieze pootafdrukken op de vloer. 
Heb jij ook door dat wij veel slimmer zijn dan onze vrouwtjes. 
Zij gaan steeds weer opnieuw aan de gang om het huis schoon 
te maken. Wij zouden de boel de boel laten en genieten van het 
heerlijke zand dat wij naar binnen gebracht hebben. 
Vrouwtjes zitten heel ingewikkeld 
in elkaar. Ze houden van honden 
en ze houden van een schoon huis. 
Wij weten wel dat die twee niet 
samen gaan. Waarom zij dan wel 
blijven proberen om van ons te 
wensen dat wij ons als “vrouwtjes”  
gaan gedragen… Weet jij het nog? 



 

 

Schuif  aan bij Babs en Boebie  (vervolg) 

Hier bij mij thuis heb ik geprobeerd om te beginnen met mijn bench. Die is voor mij. Van Boe-
bie dus.  
Als ik buiten lekker door het zand heb gerold, ga ik in mijn bench liggen om het zand uit mijn 
vacht te laten vallen. Heel voorzichtig probeer ik daar een zandbak te maken. Heb je door, Ro-
sa, wat er hier gaat gebeuren? Het vrouwtje haalt mijn deken eruit en buiten zwaait ze zo 
hard met mijn bed, dat al mijn werk voor niets is geweest. Daarna pakt ze de stofzuiger en 
maakt ook nog eens de bodem van mijn bench zandvrij. 
Nu vraag ik je. Wie slaapt er in de bench… wie kan daar heerlijk 
in zijn zelf verzamelde zand liggen... 
Juist. Al weer goed! 
Het vrouwtje zou eens moeten proberen om te weten hoe fijn het is 
om in zand te liggen. 
Ik ben bang, dat wij onze vrouwtjes niet leren begrijpen en zij 
snappen natuurlijk niets van ons.  
Gelukkig houden we wel heel veel van onze vrouwtjes en strijken 
wij maar eens over ons hondenhart als ze weer met die rare 
schoonmaak-streken beginnen.  
Doe maar een oogje dicht Rosa en blijf gewoon doen wat je leuk 
vindt, dan komt het allemaal goed. 
 
Ach Babs, ik heb wel een lang stuk geschreven voor Rosa. Eens even proberen of ik nog iets kan 
schrijven over de poes van de buren. 

Je weet al dat er hondjes naast onze tuin zijn komen wo-
nen. Sinds een week weet ik dat zij ook een poes hebben. 
Die poes haalt het in haar hoofd om op een muurtje naast 
mijn tuin te gaan liggen. Op haar zij in de zon en ze doet 
alsof ik lucht ben. Ik heb heel hard geblaft… zij trekt zich 
daar niets van aan. Ze rekt zich eens lekker uit; gaapt een 
paar keer; doet haar ogen weer dicht en gaat door met sla-
pen. 
Is dit nu wat je noemt: een hopeloos geval? Ik ga het bijna 
geloven.  
Mijn baasje en vrouwtje willen niet dat ik steeds weer te-
gen die poes ga blaffen en roepen mij naar binnen. Ik moet 

leren net te doen alsof die poes niet bestaat… ik ben ook bang dat zoiets niet echt gaat lukken. 
Wat wel zou kunnen is alleen maar kijken naar de poes. Niet 
Blaffen. Dat ga ik wel voor elkaar krijgen. Af en toe dan… Ik 
vind toch dat de poes moet weten dat ik haar toe sta om daar 
te liggen. Een enkele blaf moet er toch tegenover kunnen 
staan. 
Ik hoop dat mijn baasje en vrouwtje dat ook begrijpen en mij 
niet voor elk blafje terug roepen. 
Pfff… Het leven van een Airedale gaat niet altijd over rozen.  
Zo Babs ik ben aan mijn middagdutje toe. Ik ga dromen over 
de poes, die ik dan toch probeer weg te jagen... 
 
Heel veel likjes van Boebie. 
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Lieve Boebie, 
Wat een eer dat jouw zusje jou en mij om raad vraagt, heb jij ook het gevoel dat je opeens 
een stuk gegroeid bent? Jij hebt de vraag prima beantwoord, ik denk niet dat ik wat toe 
te voegen heb. Misschien toch even iets tegen Margreet zeggen.” Lieve Margreet, van mijn 
vrouwtje weet ik dat jij een lieve schat bent, dat geloof ik natuurlijk graag, maar Mar-
greet als het over onze zeer artistieke en creatieve geest gaat, moet jij toch nog een hele-
boel leren. Maar wanhoop niet, als je een beetje je best 
doet gaat dat ook zeker lukken.” 
 
Nu wat die poes betreft, Boebie dat is hier ook een abso-
lute ramp. Ze sluipen hier bij bosjes door de tuin en ik 
kan alleen maar vanaf het hekwerk naar ze kijken, zo 
frustrerend! Als ik blaf, hoor je gelijk: ”Babs stil, of je 
gaat naar binnen.” Om gek van te worden!  
Nee Boebie, we zijn er nog lang niet wat onze baasjes 
betreft, we hebben nog een lange weg te gaan. 
Likjes, Babs 
 
Lieve Babs, 
 
Die poezen… ik heb er nog eens over nagedacht. 
Misschien heb ik een idee om ze voorgoed uit de tuin te houden. Wij, Airedales en eigenlijk alle 
andere honden, gaan allemaal op een afgesproken moment bij mensen met katten op bezoek. 
Ongevraagd. Wij gaan ons net zo gedragen als hun poezen doen. We gaan hun tuinen in en 

zoeken een mooi plekje bovenop de bloemen om lekker in de zon te 
liggen. Als we daar genoeg van krijgen, doen we een plas en we gra-
ven voor één keer een kuil om onze keutel in te leggen.  
Heb je ook door dat dit precies hetzelfde is wat al die poezen ook in 
onze tuinen doen. 
Mijn vrouwtje heeft niet zo’n hekel aan katten als ik, maar de tuin 
vernielen en tussen de bloemen hun drolletjes begraven, daar wordt 
ze wel woest van. 
Een poosje poes spelen, moet toch dè oplossing zijn voor ons pro-
bleem.  
De vrouwtjes van de poezen worden natuurlijk heel boos op ons en 
zullen onze baasjes vragen of we direct onze honden willen terug 
roepen en vooral bij ons houden. 
Zij doen dat meteen, maar niet voordat ze aan die poezen-mensen 
hebben gevraagd of zij met hun katten precies hetzelfde willen 

doen.  
Wij zijn dan voorgoed van die treiteraars af. Het vrouwtje houdt een 
mooie en schone tuin. 
En… ook heel belangrijk: geen katten voor het raam, die ons uitdagen 
omdat ze weten dat wij niet bij hen kunnen komen. Als ze me ergens 
giftig mee kunnen krijgen… Wat denk je Babs? We moeten onze hon-
denkoppen maar eens bij elkaar steken om dit idee met elkaar verder 
uit te werken. 
 
Ik zie mijn knaagbotje liggen. Daar ga ik maar eens lekker op kau-
wen. 
 
Heel veel likjes, Boebie. 



 

 

 

 

 
 

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. 

 

George Orson Welles was een Amerikaanse acteur, regisseur, schrij-

ver en producent die in het theater, de radio en film werkte. Kinder-

tijd foto met zijn Airedale, Caesar. c. 1920 
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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  
Casper. 

Lieve Babs, 

Ken je dat, de "afwas"? En een "vaatwasser"? Die baasjes van mij willen altijd 
van schone bordjes eten, maar ze zijn te lui om ze zelf af te likken of zo. Daar 
wil ik graag bij helpen, maar dat mag ik niet. Weet jij waarom? 

Ze zetten ze keurig in de vaatwasser, dan kan ik er mooi bij om te likken! 
Maar dan word ik weggestuurd! Snap jij dat? Ik ben echt groot genoeg om te 
helpen hoor! 

Lieve Casper, 

Dat ken ik zeker, en niet ik alleen, ik denk  dat alle Aire-
dales van het ATVN dat herkennen. Wat ik denk Casper, en 
dat heb ik in mijn rubriekje al meer uitgesproken, die 
baasjes van ons willen die vaatwasser voor zich alleen 
hebben. Het is wel heel toevallig dat geen  enkele Airedale 
bij de vaatwasser mag komen. Daan vraag je, je toch af 
waarom niet? Wij willen toch alleen maar helpen de vaat 
schoon te likken, nee dat moet en reden hebben. Ik ver-
moed dat onze baasjes, als wij even niet opletten zelf de 
vaatwasser induiken . Heus waar Casper:’ Read my lips,’ 
Onze baasjes willen al dat lekkers voor zichzelf houden. 
Gemeen hè!  Doe maar eens net alsof je slaapt, als je 
vrouwtje dan 
naar de keuken 
loopt, ga je er als 
een speer achter-
aan, en het zou 
mij niet verbazen 
als je haar dan in 
de  vaatwasser be-
trapt. 

Ga je het eens uit-
proberen? Laat je 
ons dan weten  
wat je uitgevon-
den hebt? 

 

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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10. Mijn mens valt uit naar mij uit. 

Vaak is het onvoorspelbaar, mijn mens kan dan uit het 

niets uitvallen naar mij. Ik heb dan blijkbaar iets fout 
gedaan, maar ik weet niet wat. Zou het stress-gerelateerd 
kunnen zijn? Hoe pak ik dit aan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Niemand is perfect. Wij mensen zijn dat niet en onze 

honden ook niet. We maken allemaal wel eens een fout 

en proberen daarvan te leren. Daarnaast zijn honden in-

dividuen net als wij. Ze hebben hun eigen persoonlijk-

heid, voorkeuren, hobby’s, talenten en emoties. Wil je 

met je hond in contact komen? Een fijne relatie opbou-

wen? Luister naar hem en verdiep je in zijn taal, daarmee 

kun je veel onnodige conflicten en misverstanden voor-

komen. 

Veel plezier met je hond! 

Top 10 Gedragsproblemen bij mensen, nr. 8, 9 en 10. 
 
Bron: www.Doggo.nl 

8. Mijn mens heeft te hoge verwachtingen 

Mijn mens wil dat ik thuis altijd gehoorzaam en luister. 
Als ik iets fout doe tijdens de training dan verheft hij zijn 

stem en zijn houding wordt heel intimiderend. Winnen 
vindt hij heel belangrijk, ik mag daarom geen fouten ma-
ken. Eigenlijk wil ik gewoon samen plezier hebben en 

met hem samenwerken. De diploma’s, prijzen en certifi-
caten vind ik niet belangrijk. Ik wil soms ook gewoon 
rauzen, snuffelen, graven en lekker de in modder rollen. 

Ik wil graag gewoon hond kunnen zijn. Daarnaast heb-
ben honden, net als mensen, verschillende karakters en 

zo ook verschillende individuele interesses en behoeften. 
Kunt u ons helpen? 

 

9. Mijn mensen hebben geen tijd voor mij 

Ze zijn altijd maar in de weer; een voltijdbaan en een 
druk sociaal leven. Ik wil graag naar buiten om te wande-

len of samen iets leuks doen, maar daar is bijna geen tijd 
voor. We lopen dan een kort rondje rond de kerk zodat 
ik snel kan plassen en poepen, want mijn mens denkt dat 

ik dat nodig heb. Maar ik wil zo graag nog even snuffelen 
en rennen. Thuis verveel ik me vaak. Dan ga ik maar in 

een hoekje op iets liggen kauwen (laatst nog op een pan-
toffel) of ik wacht bij de voordeur tot mijn mens weer 
thuis komt. 

 

 

 



 

 

Hallo lieve ATVN-ertjes, 

In mijn vorig verhaaltje leerden jullie een heel andere 

Beau kennen. Als ik eraan denk, krijg ik nog steeds de 

rillingen over mijn lijfje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het eind van dat verhaaltje vertelde ik jullie dat mijn 

baasjes met elkaar afspraken dat ze meer aandacht voor 

me zullen hebben wanneer we die verdomde bruine 

hond nog eens zouden aantreffen. 

Inmiddels zijn we die vijand hier nog niet terug tegenge-

komen, althans niet van dichtbij. In de verte heb ik hem 

wel al eens bespeurd. Mijn baasjes zijn nu vast van de 

veronderstelling dat ik dit niet heb opgemerkt. Op een 

bepaald moment zag ik hem namelijk in de verte terug 

en plotseling weken mijn baasjes af en kozen ze voor een 

heel andere wandelrichting. Nou, ik ben niet dom hoor. 

Ik had hem wel gezien en ach, ik begrijp wel dat mijn 

baasjes dit voor mijn eigen bestwil doen. Ik heb dan ook 

niets laten merken en ben gewoon met hen verder gelo-

pen. Hoe zou het toch komen dat dat bruine schepsel 

mij destijds een hap wou geven ? Toch niet omdat ik een 

Airedale ben ? Ik begrijp het niet hoor en zal het nooit 

vergeten ! 

Genoeg nu hierover en laat ik het met jullie liever over 

iets leuks hebben. 

 

 

Wel, de afgelopen maand heb ik me zelf eens getest en 

heb een soort van wedstrijdje op poten gezet. Ik wou de 

dikste ofwel de grootste tak uit het bos van de ene kant 

naar de andere kunnen brengen. Ik heb jullie vroeger 

nog verteld dat men bij ons in het bos nogal wat blij mag 

zijn dat ik hier af en toe kom om de boel wat op te rui-

men. Maar nu was ik dus iets anders van plan met al die 

takken. 

Ik had er drie uitgekozen en was vastbesloten om ze alle 

drie, al was het maar een meter verder, te verplaatsen. Ik 

wou nu echt eens tonen hoe sterk ik wel was.  Mijn baas-

jes hadden dit heel snel door en het leek alsof ze een 

prijs voor mij in gedachten hadden wanneer ik hierin zou 

slagen. Ik was ervan overtuigd dat ik van hen de hoofd-

prijs zou krijgen ook al kon ik er maar eentje verplaatsen. 

Bij de eerste tak ondervond ik al gauw dat dit niet mak-

kelijk zou worden !  

Die tak leek wel een boomstam te zijn. Erover springen 

was geen probleem, maar hoe zou ik die naar de andere 

kant van het bos brengen ? Er was gewoon geen begin-

nen aan en heb dan maar de tweede opgezocht.  

Hoe hard ik ook gemotiveerd was om hierin te slagen, 

ook dit was helemaal niet te doen ! Ik zou nooit geen 

takken die net op boomstammen leken kunnen versjou-

wen. Deze maal lagen er zelfs verschillende naast elkaar. 

Ik had dus keuze genoeg, maar al snel heb ik hier ook 

van afgezien en heb ze allemaal maar mooi braafjes laten 

liggen. 

 

 

 

Gewonnen! (een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)  
Door: Marc Weyts 
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Ik kon mijn ogen niet geloven ! Aan het tuinhuisje waar 

ik zo graag vertoef, hadden mijn baasjes een echt 

‘Airedale-hoofd’ opgehangen en onder dat hoofd hing 

een even grote bel met een touw eraan vast. Eén van 

mijn baasjes nam het touw en schudde ermee heen en 

weer.  

Ik schrok wel even, want die bel maakte heel wat lawaai 

en toen bij het luiden allebei mijn baasjes dan ook nog 

eens ‘Hoera !’ riepen, 

was ik helemaal van 

slag en vooral zo ge-

lukkig dat ze mij op 

zo’n manier als win-

naar uitriepen ! 

Nadien mocht ik nog 

lekker verder uitrus-

ten, languit, onder de 

bel van het tuinhuisje, 

want ik was best nog 

wel wat moe van die 

wedstrijd de dag 

voordien.  

Wat heb ik een lieve 

baasjes en wat bedachten ze toch een leuke hoofdprijs 

voor mij. 

Lieve ATVN-ertjes, zo kom ik aan het eind van dit ver-

haaltje. Het wordt zomer en voor velen vakantie! Dat 

belooft wat … voor mijn volgend verhaaltje !   

 

Een fijne zomer en zonnige vakantiegroetjes van Beau 

uit België !    X        

 

‘Derde keer … goeie keer’ zegt men en nu moest en 

zou het me lukken !  

Eigenlijk wist ik niet waar ik moest beginnen. In verge-

lijking met de twee vorige, zag het ernaar uit of ik deze 

wél tussen mijn tanden zou krijgen, maar … wat was 

die tak groot en oh zo lang ! 

Ik zou geen Airedale zijn moest ik niet slagen in mijn 

opdracht en zette gewoon alles op alles !  

Eerst liep ik er even langs en bestudeerde ik alles gron-

dig. Mijn speurneus werd hier ten volle voor ingezet. 

Het leek het beste om die oneindig lange tak ergens in 

het midden tussen de tanden te nemen. Ik begon er 

meteen aan en ja hoor … ik kon hem alvast tussen de 

tanden nemen en wat dacht je … voor ik het wist had 

ik hem helemaal in de lucht ! 

Om de wedstrijd te winnen moest ik die oh zo lange 

tak nu ook van de ene naar de andere kant brengen en 

al was ik soms even uit evenwicht, ook dit lukte me.  

Wat was ik fier dat ik mijn zelf opgezet spelletje gewon-

nen had en nam in stijl het applaus van mijn baasjes in 

ontvangst !    

De avond viel en we keerden terug naar huis. Het enige 

waar ik nu op hoopte was dat mijn baasjes me nu zou-

den belonen. Neen, niet alleen met een snoepje, maar 

ook met iets speciaals. Een soort van medaille, een 

prijs, misschien wel een standbeeld, weet ik veel ! Ik 

had tenslotte toch iets heel stoers gedaan ! 

Wat ik de dag erna te zien kreeg, lieve ATVN-ertjes, 

hou je niet voor mogelijk !  

‘Kom Beau !’ en ‘Kijk eens hier !’ riep één van mijn 

baasjes. 

H 

(Beau vervolg) 
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Om zes uur staan we op om ons klaar te maken voor de 

reis naar Handel. Het is bewolkt, maar de temperatuur is 

goed. Als wij om even voor negen bij ’t Hôfke aanko-

men, is er op het veld al een drukte van belang.  

Na iedereen op het veld begroet te hebben moeten 

Mario en ik weer terug naar ‘t Hôfke om daar onze 

Familie/ Jongehondendag 

Heel blij zijn wij met de aanwezigheid van Eric van 

Renkse Natuurlijke Diervoeding. 
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spullen uit te stallen en de eerste bezoekers te ontvan-

gen. 

Nadat iedereen koffie en cake heeft gehad, gaan de jonge 

honden met hun baasjes naar het veld, daar kun u over 

lezen in het volgende verslag. Wij gaan onder leiding van 

Lambèrt wandelen. De honden zijn opgewonden, en ook 

de baasjes hebben er zin in. Het weer is prima en de wan-

deling fantastisch, de foto’s spreken voor zich. 

 

Al snel komen de eerste ATVN-ers binnen, zij worden 

door Mieke, Mario en mijzelf voorzien van 

consumptiebonnen en de catalogus voor de 

jongehondendag. 

Het wordt best spannend voor ons, wij verwelkomen 

134 gasten met 75 Airedales en 12 andere honden, een 

absoluut record. 

De heer op de bok van deze huifkar keek zijn ogen uit, 

en riep in dialect: ’ wat een skon honden.’ 
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Halverwege de wandeling staat Anique ons op te wachten 

met heerlijke koele drankjes waar het ATVN geen rekening 

voor krijgt. Anique, Lambèrt onze hartelijke dank!  

In het natuurcentrum De Specht  mochten we ge-

bruikmaken van de sanitaire voorzieningen en kon-

den we in de vitrines allerlei moois van de  plaatselij-

ke natuur bewonderen. Wij willen de beheerder heel 

hartelijk danken dat hij ons ook dit jaar weer heeft 

willen ontvangen. 
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De groepsfoto mag natuurlijk niet missen. We heb-

ben tegenwoordig zoveel enthousiaste fotografen, 

dat er tegenover de groep bijna evenveel mensen 

staan, super euk om te zien. Volgende keer eraan 

denken om vanuit de groep een foto van de foto-

grafen te maken, zodat zij er ook een keer op ko-

men te staan. 

Moe en warm van het wandelen genieten we van een 

heerlijk fris drankje. De jongehondendag komt ook tot 

het eind, en ook die gasten komen naar ‘t Hôfke voor 

een welverdiende verfrissing 
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Terwijl de BBQ wordt aangestoken delen wij de quiz 

uit, met daarin 16 kynologische vragen. Janny Zwaan 

had met 13 vragen goed de hoofdprijs. Voor de 

tweede prijs met 12 goed hadden we drie kandida-

ten, waardoor de schiftingsvraag de doorslag zou 

moeten geven. Een vraag waarvan wij dachten dat 

niemand het antwoord zou weten omdat wij het in 

een Engels tijdschrift hadden gelezen: 

‘Weet u hoeveel verschillende soorten bomen op 

aarde bestaan volgens de laatste schattingen? En dan 

gaat het niet om kruisingen (b.v. de verschillende 

cultivars die we in onze straten en tuinen hebben), 

maar om de oorspronkelijke soorten: de species.’ 

Bovenstaande jongedames wisten het goede ant-

woord namelijk: meer dan 60.000 exemplaren. Zij 

hadden dat kort van te voren op klokhuis gezien. 

Hieruit blijkt toch weer hoe slim onze jeugd is. Van 

harte gefeliciteerd met jullie prijs. 

Anique, Chris, Sabine en Marga zijn weer met lood-

jes bij u langs gekomen, en u heeft weer gul gekocht. 

Onze hartelijke dank daarvoor. 

Na de BBQ begint onze wereldberoemde verloting met 

maar liefs 4 hoofdprijzen. Marjolein en Eric Rhee hebben 

de zak van 15 kilo hondenvoer gewonnen. Alle winnaars 

van harte met jullie prijs. 

Een BBQ verzorgen voor de overgebleven 131 gasten is 

een waar huzarenstukje. 

We laten het ons heerlijk smaken. 
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Aan alles komt een einde, ook aan onze Fami-

lie/Jongehondendag. Graag wil ik Rianne en haar assistenten 

bedanken voor hun zeer klantvriendelijke bediening, en het 

meedenken en oplossen van de problemen die dit soort da-

gen nu eenmaal met zich meebrengen.  

Lambèrt, tweemaal per jaar de mooiste 

wandelingen al jarenlang. Anique ziet als er 

handen tekort komen en springt meteen in. 

Tenslotte wil ik u allen bedanken dat u er 

samen met ons zo’n mooie dag van ge-

maakt hebt en hoop u weer te zien op on-

ze najaarswandeling op 1 oktober. Tot dan. 

Cees, onze onvermoeibare fotograaf, 

die na een hele dag fotograferen ook 

nog eens urenlang achter zijn pc zit 

om voor ons mooie films te maken. 

Huub, zichzelf gedoopt als MVA  (manusje 

van alles) maar voor ons, onze steun en 

toeverlaat. 

Eric van ‘Renske Natuurlijke 

Diervoeding,’ super dat je er 

was en namens ons allen 

bedankt voor de mooie 

sponsoring. 
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Succesvolle reünie/ Jongehondendag van het ATVN  

Door: Martin Bouma 

Op 25 juni ontvingen de bij het ATVN aangesloten fok-

kers de door hun gefokte pups, jonge honden. In totaal 

meer dan 35 nakomelingen. 

 

 

We begonnen deze dag met het voorstellen van de elf 

gefokte nesten, in enkele gevallen met hun moeder. 
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Bij het organiseren van deze dag hebben wij de kans gehad 

om gebruik te maken van het opleidingstraject dat het 

ATVN dit jaar voor de keurmeesters organiseert, een 

win/win situatie.  Voor ons de kans om onze jonge aire-

daleterriers te laten keuren door een aantal vermaarde Ne-

derlands keurmeesters (voor ons ras in opleiding) en voor 

de keurmeesters een geweldig leermoment. Van alle keur-

meesters hebben we enorm enthousiaste reacties ontvan-

gen.  
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Er zijn deze dag acht klassen gekeurd, alle acht winnaars 

van hun klasse ontvingen een prachtige beker van het 

ATVN. 

We hebben onze dag afgesloten met een heerlijke barbe-

cue bij ’t Hôfke, gevolgd door de wereldberoemde 

ATVN-verloting en de uitreiking van de rapportjes aan 

alle jonge honden. 

Tussen de middag was het fotomoment, met zijn 

allen op de foto met op de achtergrond onze spon-
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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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