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Om te onthouden:
• Zondag 1 oktober
2017 ATVN Najaarswandeling.

• Zaterdag 18 november 2017
ATNV Strandwandeling.

Op zondag 1 oktober 2017 organiseert
het ATVN haar najaarswandeling
Ook dit keer hebben Marijke en Willem
Verhaar de organisatie van de najaarswandeling op zich genomen. In manege ‘De
Molenberg’ wordt u ontvangen met een
kopje koffie of thee met iets lekkers daarbij.

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 samenzitten 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.

Om elf uur gaan we wandelen in het losloopgebied 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 wandelaars. Na de wandeling komen we weer te-

Dat kan door even een mailtje te sturen
naar atvn@home.nl of een telefoontje
naar: 0475-552227. Graag voor 24 september. Het Airedalewinkeltje van Chris is
uiteraard ook aanwezig.

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

Optische Illusies
In de vorige Nieuwsbrief
toonden wij u een
schildering van de Chinese
schilder Jiu Bolin.uit 2009
’Hiding in VenezuelaTropical Food’ (zie hieronder).
Dit keer een mooie tekening van Maurits Escher,
een Nederlandse kunstenaar, die bekend is om zijn
houtsneden, houtgravures
en lithografieën, waarin hij
vaak speelde met wiskundige principes.

U ziet mieren rondlopen op een ‘Band van Möbius’. Ze blijven
eindeloos doorlopen, omdat aan de band geen einde komt.
Het is eenvoudig om zelf een Möbiusband te maken: neem een
strook papier, breng de uiteinden bij elkaar en draai een van de
uiteinden een halve slag. Plak de einden vervolgens op elkaar.
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BEAU HEEFT HAAR LEVEN TERUG … EN
WIJ ONZE HOND !
Door Marc Weyts

Op deze dag hebben we gewacht ! Eindelijk !
Gelukkig en blij ... reken maar dat we dat zijn ... heel
gelukkig zelfs !
Het is namelijk vandaag precies 4 weken, dus een volle
maand dat ons Beau zonder angst leeft. De angstproblematiek is volledig voorbij, tenminste dat hopen we
toch na deze vier weken.
We hebben nu één maand afgewacht of de angst die
steeds aanwezig was niet terug zou opduiken. Maar
neen hoor, gelukkig ! Dus gaan we ervan uit dat na
deze tijdspanne dit volledig verleden tijd is.
Heerlijk gewoon, met je hond kunnen gaan wandelen
zonder dat constant de staart tussen de poten blijft,
zonder dat zij bang is van elk geluid, van elke beweging.
Geen angst meer buiten noch binnen ! Geen plafond
meer dat plotseling naar beneden kan komen ! Geen
voordeur die opeens open gaat zwaaien en er iemand
binnen zou kunnen komen die je wat aandoet ! Geen
licht aan het plafond waar je schrik van hebt wanneer
het brandt ! Geen angst meer wanneer een takje in
tweeën breekt onder de voet van je baasje. Geen angst
meer bij afvallende bladeren ! Geen angst meer van
verkeerslichten, van verkeersborden, van straatlampen. Geen angst meer om te plassen. Geen angst meer
om tot bij de voederbak te komen en te eten. Kortom
geen angst meer voor alles en nog wat ... want dat was
echt het geval bij Beau ... angst en bang zijn voor alles
en nog wat.
Erg, heel erg ! Triest, intens triest !
Maar .... ZALIG nu, gewoon een leven zonder angst !
Hoe dit nu ineens komt ? Wij kunnen alleen maar het
volgende verwoorden en vaststellen.
Met de zomer van 2015 gaven wij Bravecto 1000 mg
aan Beau, een kauwtablet ter bestrijding van vlooien
en teken en dat om de drie maanden toegediend moet
worden.
Daaropvolgend, op 4 december 2015 om 8u30’ hebben wij bij Beau de allereerste angst waargenomen en
dit bij het overvliegen van een groep eenden. Nadien
mag je wel zeggen is de angst vrij snel voor alles en
nog wat toegenomen. Het werd meer en meer een
ernstig probleem en we vonden dat hier dringend iets
aan moest gedaan worden.

Onze dierenarts was uiteraard het allereerste aanspreekpunt. Samen met haar hebben we gezocht naar een oplossing en gingen we in op haar voorstellen, maar namen zelf
ook initiatief hierin en namen op onze beurt zelf contact
met deskundigen. Zo belandden we met Beau onder andere
bij gespecialiseerde dierenartsen en verschillende gedragstherapeuten in binnen- en buitenland.
Allerhande medicatie tegen angst werd toegediend en zelfs
meer dan één antidepressivum wat nadien dan weer moest
afgebouwd worden.
Beau werd onderworpen aan oefeningen, therapieën, begeleidingen, zelfs het hondenvoer zou impact hebben op het
probleem.
Geen enkele kilometer rijden was ons te ver om Beau te
helpen. Het koste wat het kost, de Euro’s vlogen soms de
deur uit, maar ze zou en moest geholpen worden ! Alle begrip voor iedereen die ons wou helpen.
Er waren momenten waarin het ook beter ging met haar en
dat gaf ons moed. Moed om hiermee verder te gaan, want
moed en kracht was hier echt wel bij nodig.
Niet lang geleden werd het ons toch even te veel en kwam
zelfs de gedachte op om haar te laten inslapen en zo een
eind te maken aan al dat leed dat Beau dag na dag moest
ondergaan.
Anderhalf jaar een hond bezitten met een dergelijke problematiek is ook echt niet te onderschatten en weegt en legt
druk op een mens.
En toen verscheen in de ATVN-nieuwsbrief van juni dit
jaar een artikel rond Bravecto.
De woorden ‘gestrest’ en ‘angstig’ in dit artikel maakten een
diepe indruk op ons en na het lezen, besloten we onmiddellijk te stoppen met Bravecto.
We gingen verder zoeken op het internet en meer en meer
stelden we vast en hoopten vooral dat we nu wel eens de
juiste beslissing zouden gemaakt hebben. Stoppen met Bravecto en opnieuw zoals vroeger overstappen naar een uitwendig anti-vlooien- en tekenmiddel wat laatst dan ook
werd geplaatst in juni, vorige maand dus.
Al heel snel leek het wat onze angstproblematiek betrof, de
goeie weg op te gaan.
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Beau heeft haar leven terug ( vervolg)
Beau werd dag na dag rustiger en meer en meer verdween de angst, zoals ik reeds schreef, eigenlijk al heel
snel.
We spraken af om niet direct over te gaan tot juichen
en besloten om dit een maand de tijd te geven. We
denken dat dit realistisch en correct is.
Zoals u kon lezen aan het begin van dit artikel zijn de
vier weken nu, zaterdag 22 juli 2017, voorbij en kunnen we alleen maar vaststellen en jullie met heel veel
blijdschap verkondigen dat we onze Beau terug hebben, de Beau van voor 4 december 2015.

We zijn heel blij dat de tijd nu gekomen is dat we ook
dit met ieder van jullie kunnen delen en jullie nooit
hebben moeten verontrusten, nu dit grote probleem
voorbij is.
Beau heeft haar leven terug en wij onze hond !
Onze Airedaleterriër Beau Sancy of Malton en haar
baasjes zijn niet terug te vinden op Facebook. Mocht
u wensen te reageren mag dit gerust naar:
marc.weyts@skynet.be
Marc Weyts
B-Sint-Niklaas, 22 juli 2017.

De wandelingen buiten zijn terug een plezier geworden. We zien een Beau die de rust heeft teruggevonden en zowel binnen als buiten heerlijk languit kan
liggen net of er is geen vuiltje aan de lucht.
Nogmaals, wij kunnen alleen maar verwoorden en
vaststellen wat wij meemaakten na het stoppen met
Bravecto. Gelukkig is er nog leven na dit middel en
het zal u niet verwonderen … voor Beau nooit meer
Bravecto !
We gaan er nu vanuit dat honden niet zijn zoals mensen en Beau het geluk heeft dat ze niet kan terugdenken aan die helse periode die ruim anderhalf jaar duurde. Een periode van pijn en last waarbij onze hond
nog eens extra werd belast door de mens, uiteraard
met de beste bedoelingen maar verkeerdelijk door onwetendheid. Wat zou het toch allemaal veel eenvoudiger zijn mochten onze honden kunnen spreken, net
zoals wij.
Zowat vanaf de geboorte van Beau wordt er een verhaaltje over haar gepubliceerd in elke ATVNnieuwsbrief. Ook na de eerste angstwaarneming bij
Beau op 4 december 2015, toen zij 2 jaar was, bleven
we voor u in dit nu afgelopen anderhalf jaar van ellende, elke maand met veel enthousiasme een verhaaltje
schrijven. Een verhaaltje dat net zoals dit artikel telkenmale waargebeurd is.

Noot van de redactie.

Een maandelijks verhaaltje dat steeds een grote positiviteit uitstraalde, wat soms echt wel niet makkelijk was
om te verwoorden wanneer er namelijk tegelijkertijd
heel erg gevochten werd met een probleem dat er was
en waarbij een oplossing uitzichtloos leek.

Wij wensen Marc, Hedwig en Beau een mooie blije toekomst
toe.

Hier lijken we ook weer een slachtoffer van Bravecto te hebben. Mocht u bij uw Airedale ook soortgelijke angst- en
stressreacties waargenomen hebben, terwijl hij of zij Bravecto
slikt zouden wij het zeer op prijs stellen als u dit met ons zou
willen delen.
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Verliefd op Ineke de dierenarts.
Door: Huub de Bruin

Ja ik weet het, het is ongepast, ze is getrouwd maar de
liefde kruipt waar ze niet gaan kan.
In dit geval dus ook.
Eigenlijk is het nog erger dan dat, zij is een vrouw en ik
ook enne zij is natuurlijk ook geen hond maar toch . . . .
Gisteren was het weer een gelukkige dag. Alle inentingen
en onderzoeken moesten weer plaatsvinden. Nu hadden
ze ons, Guust en mij, daar niks van verteld. Dat kan ik
mij dan ook wel voorstellen want Guust gaat dan op de
loop en ik kan niet wachten. Enfin we gingen dus onvoorbereid de auto in. Dat de inentingsboekjes meegingen had ik natuurlijk wel in de gaten, maar die gaan ook
mee naar het pension wat natuurlijk altijd weer een feest
is met al die (loslopende) honden en onbeperkt voer!

&K

Dan nog even afscheid nemen want Guust mag natuurlijk ook, maar die flauwerd neemt nog liever de benen.
Ondertussen kan ik natuurlijk alles even controleren
wat er staat aan beeldjes en andere zaken wat maar op
en dier lijkt . . .
Uiteindelijk valt het voor Guust ook wel weer mee want
ook daar vergoeden koekjes een hoop van alle ellende.

Maar het werd nog leuker. Bij Ineke naar binnen in de
wachtruimte. Heerlijke luchten van voer en andere honden en KATTEN!
Ineens had ik er een in de gaten! Er zat voldoende ruimte op de lijn dus jump en ik . . . . Oh nee, het was maar
een plaatje van een kat, over sterilisatie . . Nu ja het was
in elk geval het proberen waard.
Naar binnen en ja daar was ze! ZIJ, mijn grote vriendin
en local mistress of the cookies! Mijn vriendin, steun en
toeverlaat, mijn alles!
Eerst op de weegschaal en dan op de tafel, hart en longen OK natuurlijk al moet het van vreugde wel regelmatig hebben overgeslagen. Dan de spuiten. Daar voel je
niks van als Airedale. Alleen die kennelhoestpufjes in de
neus is niet alles maar daar is haar hand weer met de
koekjes. Heerlijk mens!
Ja en als het dan op afrekenen aankomt
spring ik nog maar even op de onderzoektafel. Zo ben ik toch nog even iets dichter
bij “haar”!
Dan nog even een knuffel aan de deur en
op naar volgend jaar . . . . .
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Dagboek van Phaenna (Phaantje): Eendjes
Door Sonja de Cooker.

Vandaag zijn we weer naar het kanaal geweest. Toen we
daar om 8 uur ‘s morgens aankwamen was het al 20˚, dus
raceten wij de dijk op om heerlijk in het kanaal te springen.
Wat wij in onze haast om in het water te komen over het
hoofd gezien hadden, was dat er een moedereend met een
hele reut jonge eendjes aan de kant zaten. Geschrokken
van ons kabaal sprongen moeder en grut onder luid gesnater in het water.

Wat wel een beetje frustrerend was dat het eendje geen
moment stil in het water bleef drijven, ze schoot van de
ene naar de andere kant. Ik had echt moeite om bij haar
te komen. Opeens had ik door wat het eendje mij wilde
vertellen, ze wilde tikkertje spelen, en ik was hem. Die
uitdaging nam ik natuurlijk graag aan, en met dubbele
energie ging ik achter het eendje aan, ik was bijna bij
haar, ik kon haar bijna aantikken, toen er vanaf de kant
een enorm gebrul van Sonja kwam: “Phaenna kom hier
NU!” Oei, Sonja was behoorlijk boos, en een boze Sonja
is helemaal niet leuk, dat kan ik je verzekeren. Dus leek
het me toch maar beter om afscheid te nemen van het
eendje en naar de kant te zwemmen. Het eendje zwom
ook weg, maar niet zonder mij nog eenmaal gedag te
snateren.

Dat zag er zo schattig uit dat ik die eendjes wel eens van
dichtbij wilde zien, dus zwom ik naar ze toe. Moeder eend
vond dat prachtig, zij zag mij helemaal zitten en kwam mij
luid snaterend tegemoet. Van plezier sloeg zij met haar
vleugels op het water.
Jammer is dat toch hè, dat mensen altijd leuke spelletjes
moeten bederven. Het zijn en blijven vreemde wezens!
Bij thuiskomt ben ik lekker in mijn mandje gekropen en
heb liggen dromen dat mijn zusjes en ik met de eendjes
gespeeld hebben, tikkie, jij bent hem.
Likje, Phaantje

Mario en Sonja stonden ondertussen als gekken te
schreeuwen dat ik uit het water moest komen.
Zijn die twee nu zo dom? Zien zij niet dat moeder eend en
ik elkaar hartstikke leuk vinden? Ik besloot die twee op de
kant totaal te negeren en zwom verder naar het eendje toe.
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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 je een mooie kaart voor mijn verjaardag gestuurd! Ik
ben nu geen pup meer maar een echte Airedale Terriër van 1
jaar. Weet je wat daar ook bij hoort… Ik ben zo verschrikkelijk trots op mezelf... Ik heb een paar dagen voor mijn verjaardag met mijn poot omhoog geplast. Het ging zomaar vanzelf,
zonder dat ik er bij nadacht
deed ik een van mijn achterpoten omhoog en plaste ik tegen
een struik. Het vrouwtje zag
het ook. “Kijk Boebie nu eens.
Hij is een echte grote hond geworden.”
Voor jou is dit misschien een
niemendalletje, omdat meisjes
zoals jij nu eenmaal gewoon
door de knieën blijven gaan om
een plasje te doen. Bij ons, reuen is dat een heel belangrijke
gebeurtenis.
Eindelijk worden wij voor vol aangezien en niet alleen maar
liefkozend aangesproken met “pupje.”
Vlak na mijn ontdekking gebeurde er nog iets leuks.
Ik heb je verteld dat ik buurhondjes heb gekregen. Vanuit
mijn tuin kan ik ze goed horen als ze met elkaar spelen, blaffen en ook wel eens ruzie maken. Als ik dat hoor, ren ik naar
de kant van hun tuin, steek mijn kop door een opening in hun
schutting en ga vrolijk mee staan blaffen. Ik begrijp precies
wat zij elkaar laten weten
met hun geblaf. Ik van
mijn kant ben best bereid
om een steentje bij te dragen. Je hebt zoiets nog
nooit gehoord Babs. Het
lijk wel een hondenconcert. Zo prachtig!
Het is alleen heel erg jammer dat mijn baasjes er
niet zo vrolijk van worden. Zodra zij ons horen,
moet ik onmiddellijk komen. Soms doe ik net alsof ik doof ben
en blaf gewoon lekker door. Dat moet ik niet te lang volhouden, dan worden de baasjes boos.
Ik doe alsof ik van de prins geen kwaad weet een huppel naar
ze toe. Ik ga netjes zitten en wacht op de beloning, die ik krijg
omdat ik geluisterd heb… Als de baasjes door hebben dat ik
eigenlijk alleen maar voor die lekkere koekjes kom, is de pret
over.
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(vervolg)

Zodra ik mijn maatjes weer hoor blaffen, ben ik er vandoor om te zien of er hulp nodig is.
Ik heb wel gemerkt dat wanneer ik alleen maar kijk en niet mee blaf en rustig zit te genieten,
daar kan blijven zitten.
Soms wordt mij dat te moeilijk en doe ik als vanzelf weer mee.
Dan is het prijs… ik moet naar binnen. Het vrouwtje zegt dat we niet in een hutje op de hei
wonen waar verder niemand is. Hier wonen we in een gewone straat waar de mensen niet zitten te wachten op honden
die de buurt op eindeloos geblaf trakteren.
Ik snap daar dus niets van… denken die mensen nu echt dat
wanneer zij met elkaar praten en lachen er niemand is die
ze hoort… Vergeet het maar. Ik hoor dat zelf toch ook!
Het allerleukste komt nog Babs. Op een middag lig ik een
keurige hond te zijn op het terras naast het vrouwtje. Opeens zie ik een klein beige hondje uit onze struiken te voorschijn komen. Het is Jara, één van de hondjes uit de buurtuin. Ze is door die opening gekropen. Zij kan daar doorheen.
Ik niet. Zo…. Dat is leuk! Samen rennen wij door onze tuin en hebben lol samen. Zo met z’n
tweetjes hoeven wij niet te blaffen. We begrijpen elkaar zò wel. Dat is pas keten zeg!
Het vrouwtje van Jara heeft niets in de gaten. Mijn vrouwtje heeft haar opgebeld om te zeggen
dat één van haar honden bij mij speelt.
Je begrijpt al dat het na een poosje uit is met de pret. Jara wordt opgehaald… jammer!
Jara is een slimmerd. Zij weet nu hoe ze uit haar tuin bij mij kan komen. ’s Avonds is ze er
weer.
Haar broertjes en zusjes zijn er niet bij. Eigenlijk hoopte ik daar een beetje op.
Ze is weer opgehaald en een paar dagen later zit er gaas voor de opening in de schutting.
Dat wordt weer blaffen…
Babs, ik ben nodig aan een tukje toe.
Heel veel likjes van Boebie.
Lieve Boebie,
Super euk voor jou dat je nu een volwassen Airedale geworden bent. Je hebt wel gelijk wat
het plassen betreft, dat is niet zo mijn ding, ik blijf dat gewoon zittend doen.
Maar wat de visite in je tuin betreft, dat heb ik ook een
keer meegemaakt, alleen vond ik het doodeng. Wij hebben
hier achter ons een Duitse Herder wonen. Tommie heet
hij. En dat is toch wel zo’n pedante gast, als hij mij hoort
gaat hij heel drammerig blaffen, zo van :”kom maar eens
hier als je durft.” Ik kan dat natuurlijk niet over mijn
kant laten gaan, dus ga ik aan het gaas staan en roep
dan heel nuffig:”la,la, lalala.” En hem dan gemeen
grijnzend aankijken. Je ziet hem dan van nijd gewoon
uit zijn dak gaan, heel geinig is dat. Tot op een dag het
gaas het begeven had en Tommie met een bloedvaart onze tuin in kwam. Ik rende keihard gillend naar het vrouwtje toe, die op haar beurt keihard tegen Tommie gilde dat
hij terug naar zijn tuin moest gaan. Het baasje van Tommie kwam ook onze tuin in en
gilde ook tegen Tommie dat hij terug moest komen, kortom een hele consternatie. Het
baasje van Tommie wilde Tommie op zijn kop geven, maar mijn vrouwtje zei tegen hem
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dat alles goed was afgelopen, dat Tommie niets gedaan had, dus dat hij hem niet moest
straffen. Mijn baasje heeft het gaas weer gerepareerd en er voor gezorgd dat het deze
keer ook goed stevig vast zit. Maar Boebie, ik heb helemaal geen behoefte meer om naar
Tommie toe te gaan, ik moet er niet aan denken dat dit nog een keer zou kunnen gebeuren.
Tijd voor mijn schoonheidsslaapje. Likjes, Babs
Lieve Babs,
Wat een paniek daar bij jullie in de tuin! Jammer dat je niet even samen met Tommie hebt
kunnen stoeien. Hij is misschien ook wel een beetje groot om mee te rollebollen. In het echt heb
ik nog nooit een herdershond gezien. Op het plaatje ziet hij
er erg indrukwekkend uit.
Ik ben dan 1 jaar geworden. Erg veel levenservaring heb ik
nog niet. Wel heb ik in de gaten dat jouw vrouwtje goed begrijpt hoe wij honden kunnen denken.
Het is zo gemakkelijk om ons te straffen als iets niet helemaal gaat zoals het zou moeten… Jouw vrouwtje doet dat
niet en komt zelfs voor Tommie op, als zijn baasje hem stevig
wil toespreken.
En terecht Babs. Waardoor kwam Tommie in jouw tuin…
Precies… het gaas, dat het baasje geplaatst had, was stuk. Daar kon Tommie
zelf helemaal niets aan doen. Er zit een
knettergroot gat in het gaas. Daar kruip
je natuurlijk doorheen. Je zou wel gek
zijn als je dat niet zou doen.
Bovendien heeft Tommie de tuin niet
omgespit. Eigenlijk was er niets aan de
hand. Gelukkig maar!
Dat je voorgoed een beetje bang bent
van zo’n grote woest blaffende herder
kan ik me wel voorstellen. Jij bent blij dat jouw baasje het
gaas weer gerepareerd
heeft… Ik vind het juist jammer dat er tussen mijn tuin en die van Jara, gaas voor het gat
gezet is. Door de tuin racen met Jara is zo leuk. Zij is een klein
hondje, waarmee ik superleuk kan spelen. Jammer dat jij en ik
zo ver bij elkaar vandaan wonen. Samen stoeien met jou lijkt
me ook reuze!
Dat gaat ‘m niet worden Babs. Daarover kan ik alleen maar
dromen. Ik denk dat ik dat nu even ga doen. Als jij dat ook
doet, hebben we toch in onze dromen samen kunnen spelen.
Heel veel likjes van Boebie.
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Kiekjes uit de oude doos

Paulo and Olga Picasso, Alice B. Toklas, Pablo Picasso and Gertrude
Stein…

Hebt u ook goede herinneringen uit uw jeugd aan uw Airedale, of aan de Airedale
van uw buren of oom en tante, stuur uw verhaal, liefst met foto, naar atvn@home.nl
dan ze en wij het in de Nieuwsbrief.
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Vraag het aan Babs
Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met
mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van
Wiske,
Lieve Babs,
Ik zit met een levensgroot probleem, ik mag namelijk van mijn vrouwtje mijn 'buiten'
speelgoed niet mee naar binnen nemen. Dat vind ik belachelijk. De mooiste ballen,
lek en 1 helemaal aan flarden, alleen nog een lapje, een knopentouw, stokken, het mag
allemaal niet naar binnen. Wat vind jij daarvan Babs?
Likjes, Wiske
Lieve Wiske,

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.

Je vraagt mij wat ik daar van vind, nu dat zal ik je eens
haarfijn vertellen: ”ik vind het ronduit bespottelijk.” Jij
hebt het mooiste ,leukste en lekkerst ruikende speelgoed,
helemaal precies zoals het moet zijn en dat mag niet
naar binnen. Werkelijk onbegrijpelijk. Ik zie het zo voor
me, je hebt er lekker op gekauwd zodat het nat is, dan heb
je het in de tuin heerlijk door het zand gehaald, zodat
het lekker schuurt, dat neem je dan mee naar binnen en
sleept het over de net geboende vloer, zodat je een schitterend spoor achterlaat. Prachtig gewoon! Dan hoort Mieke
in opperste verrukking naar jouw artistieke kunstwerk te
kijken en zich iedere keer opnieuw weer gelukkig prijzen
dat zij zo’n begaafde Airedale heeft. Maar helaas Wiske,
ook bij jou telt net zoals bij Boebie en mijzelf: ”onze baasjes
begrijpen ons niet!” Niet dat ze er iets aan kunnen doen
hoor, integendeel zelfs, ze
hebben helaas niet die ruime geestelijke vrijheid die
wij Airedales juist wel heel
sterk hebben.
Dus Wiske, heb maar een
beetje geduld met Mieke,
het is maar een mens, en
mensen weten nu eenmaal
niet beter.

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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Lyme-kaarten nu ook in Atlas Leefomgeving
Bron: Nature today

3-JUL-2017 - In juni en juli worden de meeste mensen
en dieren gebeten door teken. Door teken wordt de
ziekte van Lyme overgedragen. In de Atlas Leefomgeving is nu een kaart opgenomen die diagnoses van
Lyme laat zien.

De ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme is een infectieziekte die door
de Borrelia-bacterie wordt veroorzaakt. Teken kunnen de
ziekte van Lyme overdragen als ze zelf besmet zijn met
de Borrelia-bacterie. Het meest voorkomende signaal van
de ziekte van Lyme is een rode ring- of vlekvormige huiduitslag (erythema migrans) op de plaats waar de teek heeft
gebeten. Soms kunnen mensen echter besmet raken met de
bacterie zonder dat ze een rode ring of vlek hebben gezien.
Hoe eerder de ziekte wordt opgemerkt, hoe beter deze te
behandelen is met antibiotica.

Sinds 1994 wordt door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM bijgehouden hoeveel mensen in Nederland de huisarts bezoeken met deze rode ring- of vlekvormige huiduitslag. Tussen 1994 en 2009 is het aantal
flink gestegen. Tussen 2009 en 2014 nam het aantal
diagnoses bij de huisarts nog iets toe. Elk jaar krijgen
mensen in Nederland samen meer dan 1 miljoen tekenbeten. Van alle mensen die in Nederland door een teek worden gebeten, krijgen ongeveer 2 tot 3 op de 100 (2 tot 3%)
de ziekte van Lyme.

Lymekaarten op Atlas Leefomgeving
Het RIVM heeft kaarten gemaakt op basis van het aantal
erythema migrans-diagnoses door huisartsen. Naast de
kaart met gegevens uit 2009, is nu ook die met meldingen
uit 2014 opgenomen in de Atlas Leefomgeving. In de rode gebieden zijn de meeste diagnoses van een rode ringof vlekvormige huiduitslag gemeld. Vooral in het oosten
van het land en op de Waddeneilanden wordt veel Lyme
gezien. Hoewel de meeste tekenbeten plaatsvinden in het
buitengebied, wordt ruim 1 op de 5 tekenbeten opgelopen
in stedelijk gebied. Vooral in stadsparken, bossen en de
eigen tuin worden mensen gebeten door teken.

Lichte stijging in 2014

Aantal mensen dat na een tekenbeet met een rode vlek of ring op de huid
door de huisarts is gezien in 2009 en 2014 (Bron: Atlas Leefomgeving)
Wees alert op tekenbeten
Het is belangrijk om te controleren op tekenbeten nadat je in het ‘groen’ bent geweest, zowel binnen als buiten stedelijk gebied. Bijvoorbeeld na
bezoek aan het park, de speeltuin of na verblijf in de tuin. En natuurlijk ook na een wandeling door het bos of de duinen. Verwijder een teek
zo snel mogelijk. Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans dat de teek ziekteverwekkers overdraagt.
Meer informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme is te vinden op de website van het RIVM en op Tekenradar.nl.
Door: Wendy Vercruijsse, Atlas Leefomgeving
Foto's: Francis Schaffner, ECDC (leadfoto: teek op blad); CDC-PHIL; Atlas Leefomgeving
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Bijtincident op school. Wat nu?
Bron: Rashondenwijzer.nl

mag aaien. En daarna: hoe aai ik deze hond?
Een eigenaar behoort daarnaast te weten dat een hond
die aan één stuk door blaft in de stress is, en dus een veel
groter risico heeft om bijtgedrag te vertonen. Een gestreste hond laat je niet achter op een plek waar mensen
passeren. Tot slot boezem je kinderen juist angst in,
door honden te verbieden op het schoolplein. Voor veel
kinderen zijn er geen andere momenten om te leren hoe
je met een hond omgaat.
Tien gouden regels

3 juli 2017 13:57
Vorig jaar kreeg ik een e-mail van een directeur van
een basisschool. Vanaf heden was het verboden
honden mee te nemen op het schoolplein, en honden mochten ook niet meer aan het hek achtergelaten worden bij het ophalen van de kinderen. Reden:
een bijtincident.
Bij navraag bleek het volgende te zijn gebeurd: een Golden Retriever van drie jaar oud was achtergelaten bij het
ophalen van een kleuter. De hond stond aan de binnenkant van het plein vast aan het hek. Op het plein was
groep 3 aan het spelen. De hond blafte aan een stuk
door om zijn baas terug te roepen. De kinderen begonnen stokjes te gooien en met de hond te ‘spelen’. Zo leek
het in ieder geval voor de kinderen. Geheel onverwachts
beet de hond in het gezicht van een kind.
Onkunde en onwetendheid
Als je dit incident ontleedt spreekt er zoveel onkunde en
onwetendheid uit de gebeurtenissen, dat het mij verbaast
dat dit niet eerder en veel vaker gebeurt. Allereerst horen
kinderen in hun opvoeding te leren dat je een hond die
zonder baas ergens vaststaat, niet benadert. Simpelweg
vanuit het idee dat als jij op je moeder staat te wachten,
je ook niet wilt dat iedereen aan je zit en op je hoofd
klopt. Dus waarom zou een hond dat wel willen en
goedvinden? Eerst vraag je aan de baas of je de hond

Als reactie op de e-mail besloot ik de kinderen een les
aan te bieden over de omgang met honden: hoe passeer
je een vreemde hond, hoe ga je om met je eigen hond,
hoe aai je een hond, wanneer aai je een hond en vooral
wanneer aai je een hond niet. Om ook de ouders te bereiken maakte ik een flyer met tien omgangsregels tussen
kinderen en honden. Na de rondgang op de school werd
mij duidelijk dat 95 procent van de kinderen en docenten, ook degene met een hond in huis, geen idee hadden
dat hun omgang met de hond niet de juiste was.
Verplichte opvoedcursus voor álle eigenaren
Afgelopen mei nam staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een reeks maatregelen om bijtincidenten bij agressieve honden te voorkomen. Zo moeten
eigenaren van honden met een hoog risico op bijtincidenten vanaf volgend jaar verplicht op opvoedcursus.
Dat lijkt mij een prima idee. Maar waarom alleen de eigenaren van honden met een hoog risico? Uit cijfers blijkt
dat de meeste bijtincidenten in de huiselijke omgeving
plaatsvinden, met een eigen of bekende hond. De Jack
Russell en Retrievers staan op nummer één als veroorzakers. Deze vallen echter niet onder de ‘hoge risico honden’ waar Van Dam op doelt. Ik ben van mening dat álle
hondeneigenaren kennis behoren te hebben van het gedrag van hun hond, zodat zij adequaat kunnen reageren
op ongewenst gedrag en probleemgedrag voorkomen
kan worden. Als je de taal van je hond spreekt en je
hond begrijpt, heb je pas een échte vriend.
Een hond heeft recht op een goede en eerlijke behandeling en het is de plicht van de eigenaar om dit te geven.
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HOND & KIND
Bron: Rashondenwijzer.nl

5. Ga niet onder of op de hond liggen. Als je onder
de hond ligt, kan hij zich de baas gaan voelen. Bovendien is je gezicht dan erg dicht bij zijn tanden. Als je óp
de hond gaat liggen, kan dat hem pijn doen en wil hij
zich misschien verdedigen.
6. Laat een hond met rust als hij eet of slaapt. De
hond zal zijn voerbak of kluif willen verdedigen, dus
stoor hem niet bij het eten. Als een hond slaapt en plotseling wakker schrikt, kan hij happen.
7. Kom niet in de mand of bench. Die plek is van de
hond, hij moet zich daar veilig voelen en zich er rustig
kunnen terugtrekken. Als je met hem wil spelen, roep
hem dan zodat hij naar jou toekomt!
8. Aai niet over de kop van een hond. Aai liever over
zijn borst, buik of onder zijn hals of buik. Veel honden
vinden aaien over de kop niet prettig. Het kan zijn dat ze
schrikken of denken dat je de baas wil spelen.

Tien regels voor goed contact tussen honden en kinderen Elke hond kan bijten, hoe kindvriendelijk hij ook
is. Als je op een verkeerde manier met hem omgaat, kan
het fout gaan. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat
ieder kind leert wat er kan - en wat er juist niet kan - in
de omgang met honden. Ook kinderen die zelf geen
hond hebben, want honden kom je overal tegen. Deze
tien gouden regels vormen een goede basis voor een veilige omgang met honden:
1. Omhels een hond nooit. De hond kan zich gevangen voelen en zich willen verdedigen. Ook als het je eigen hond is, kan dit gebeuren.
2. Vraag eerst of je de hond mag aaien. Niet alle honden vinden het prettig om geaaid te worden.
3. Ren niet op een hond af, en ren niet van een
hond weg. De hond kan zich bedreigd voelen als je op
hem afrent. Als je wegrent, kan het zijn dat hij (vaak als
spel) de achtervolging inzet. Blijf stilstaan als je schrikt
van een hond, en kijk omhoog of naar de grond. Houd
je handen tegen je lijf.
4. Staar een hond niet aan. Aanstaren kan voor een
hond als een uitdaging of een bedreiging gezien worden.
Knipper met je ogen als je naar hem kijkt, of kijk even
de andere kant op.

9. Doe geen trek- of stoeispelletjes met een hond.
Een hond gebruikt daarbij zijn tanden, en dat kan fout
gaan. Bovendien merkt hij snel dat hij sterker is dan een
kind, waardoor hij de baas kan gaan spelen.
10. Vraag een volwassene om hulp bij problemen.
In de ogen van een hond staat een kind onder hem in
rang, dus als een kind hem terechtwijst zal hij dat misschien niet accepteren.
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Familie- / Jongehondendag: nagenieten
Beste ATVN’ers,
De Familie- en Jongehondendag is achter de rug. Hoewel
het weer ’s ochtends voor wat ongerustheid zorgde is het
toch een mooie dag geworden.
En een schitterende dag was het voor de jonge honden.
Af te meten aan de reacties was het een succes, en daar
deden we het voor. We mogen best een beetje trots zijn
dat we met relatief weinig mensen voor zovelen zo’n
mooi resultaat hebben neergezet.
Het was goed om naast jonge honden, ook zoveel jonge
mensen te zien.
Natuurlijk hebben onze sponsors ook bijgedragen aan
het feestelijk element van deze dag.
Een woord van dank is op zijn plaats voor die sponsors
en iedereen buiten en binnen het bestuur die heeft geholpen dit mooie resultaat te bereiken.
Dank u wel.
Mieke van der Pal.
Voorzitter ATVN
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Mika Petfood heel hartelijk dank voor de mooie
sponsoring

En tenslotte, Chris,
heel hartelijk dank
voor het maken van
de schattige Airedale’s voor de
Jongehondendag.
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Dat honden zo lief en sociaal zijn, komt door een dna-fout.
Bron: De Volkskrant

kreeg de hond geleidelijk meer 'puppy-achtige' trekjes, zoals grote ogen en een kortere snuit. Maar ook in karakter
zal 's mans beste vriend langzaamaan socialer en milder
zijn geworden.
VonHoldt ontdekte dat er bij de hond 'schrijffouten' zijn
geslopen in drie genen die bij mensen met Williamssyndroom zelfs helemaal ontbreken. Waarschijnlijk regelen
die genen details van hoe we ons voelen in de nabijheid
van anderen, al is de precieze werking onduidelijk. Ook
laboratoriummuizen bij wie de genen zijn verwijderd, worden opeens opvallend sociaal.

'Schattigheidsgenen'
Eigenlijk kan het geen toeval zijn dat zowel de hypersociale honden als de extreem goeiige Williams-patiënten ruwweg dezelfde verstoring hebben in hun genetische receptenboek, vindt ook cognitief psycholoog Mariska Kret
Wetenschappers hebben een verrassende verklaring gevonden
voor het feit dat honden zo lief en sociaal zijn. De dieren lijden (Universiteit Leiden), zelf niet betrokken bij de Ameriaan 'de hondenversie van het Williams-Beuren-syndroom bij de kaanse studie. 'Het interessante van honden is dat de mens
veel invloed heeft uitgeoefend op hun evolutionaire ontmens', in de woorden van een van de onderzoekers. Dat is een wikkeling. En hier zie je selectiedruk op eigenschappen die
aangeboren verstandelijke beperking, onder meer gekenmerkt
aangenaam zijn voor de mens.' Kret is dan ook enthousiast: 'Mooi om te zien hoe deze onderzoekers dit fenodoor een opvallend lief en sociaal karakter.
meen los van de diersoort beschouwen. En met succes. Je
Door: Maarten Keulemans
denkt bij het Williams-syndroom niet meteen aan honden.'
Mensen met het zeldzame Williams-syndroom, hebben
behalve hun verstandelijke beperking een open gezicht en
VonHoldt vermoedt dat verschillende hondenrassen ook
een uitgesproken zonnig, hartelijk karakter. Dat heeft
iets andere 'schattigheidsgenen' hebben, met lieve knuffel'sterke overeenkomsten' met het extreem sociale gedrag
honden zoals de labrador en de golden retriever aan de
van honden, schrijft een Amerikaans onderzoeksteam in
ene kant, en rassen die we gebruiken als waak-, jacht- of
vakblad Science Advances. Bij zowel honden als mensen
sledehond aan de andere kant. 'Mijn hypothese is dat we
met het syndroom is hetzelfde stuk dna verstoord.
de sociale persoonlijkheidstrekken in sommige rassen heb'Een hypersociale aard was tijdens het domesticatieproces ben versterkt, en in andere hebben afgezwakt.
erg voordelig voor de hond', licht onderzoeksleider
Bridgett VonHoldt van de Princeton Universiteit desgevraagd toe. 'Daarop hebben we ze vele generaties lang
geselecteerd.' Overigens gaat het te ver om honden eenvoudigweg te bestempelen als verstandelijk gehandicapte
wolven, benadrukt ze: dat is te kort door de bocht.

'Schrijffouten' in drie genen
Om honden eenvoudigweg te bestempelen als verstandelijk gehandicapte wolven, is te kort door de bocht.
De hond moet ergens tussen de 40- en de 20 duizend jaar
geleden in Europa bondgenoot van de mens zijn geworden, blijkt uit nieuw Duits dna-onderzoek dat toevallig
ook deze week werd gepubliceerd. In de eeuwen daarna
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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 vakantieganger op te vangen in onze huiskring.

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.
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ATVN Nieuwsbrief
De ATVN Nieuwsbrief verschijnt twaalfmaal
per jaar. De verantwoordelijkheid voor de artikelen ligt volledig bij de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor om, in overleg met de
schrijver, artikelen in te korten of aan te passen.
De inhoud van de artikelen hoeft nadrukkelijk
niet de mening weer te geven van de redactie.
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