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Havana Beachclub Rockanje
Swinsedreef 26,
3235 AR Rockanje
Telefoon: 0181 402 276
Start: Parkeerplaats voor het strand bij de
Havana Beachclub. In Rockanje richting
strand 1e slag.
Ingrid en Johp Krieg hebben weer deze
mooie locatie op het strand voor ons besproken, de Havana Beachclub, daar hebben we een prachtige serre met uitzicht op
strand en zee helemaal voor onszelf.

Let op, het is een andere dag,
en een ander tijdstip dan u gewend bent.
U rijdt naar de parkeerplaats vlak voor het
strand, daar verzamelen
we vanaf 11.30 uur.

U krijgt daar van ons
een rugzakje mee met
daarin een appel, een
broodje en een pakje
drinken. Dat is voor
onderweg. Om 12 uur
gaan we wandelen. Degenen die niet wandelen kunnen alvast
naar de Havana Beachclub gaan. Vorig jaar
hadden wij het strand bijna voor ons alleen, wat was dat genieten! Na de wandeling krijgt u in de Havanaclub een gratis
consumptie van het ATVN aangeboden,
de overige consumpties zijn voor eigen
rekening. In de Havanaclub houden wij
ook onze wereldberoemde verloting en
praten we gezellig na.
En omdat we het Marga en Martin niet
willen aandoen dat zij nog weken broodjes
moeten eten, vragen wij u om even te laten weten dat u komt en met hoeveel personen. Dat kan door even een mailtje te
sturen naar atvn@home.nl of een telefoontje naar: 0475-552227. Graag voor 12 november.
Tot dan!

U komt toch ook!
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Het ATVN wenst u en uw Airedale een hele griezelige Halloween

Optische Illusies
In de vorige Nieuwsbrief
toonden wij u een portret
van Jackie Kennedy/Onassis, samengesteld
uit schelpen. Het portret is
gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Kenneth
Knowlton (geboren in
1931).

Door dezelfde kunstenaar nogmaals een uit schelpen samengesteld portret,
nu van een van de beroemdste wereldburgers. U herkent hem toch wel, de
grondlegger van de massa-energie relatie E = mc².
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Honden kunnen grijs worden van stress
Bron: Nu.nl

Honden kunnen een grijze vacht overhouden aan
stress, zo blijkt uit een nieuwe studie.
Honden die vaak angstig zijn en bijvoorbeeld in huis
poepen en plassen, hebben relatief vaak grijze haren in
hun vacht.

De baasjes van alle gefotografeerde honden hadden ook
een vragenlijst ingevuld over de mate waarin de dieren
symptomen van stress vertoonden, zoals haaruitval, onrustig gedrag, angst voor harde geluiden en poepen
of plassen in huis.

Die bevinding kan mogelijk van pas komen bij het
diagnosticeren van angststoornissen bij de dieren.
Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Applied Animal Behaviour Science.
Vragenlijsten
De wetenschappers bestudeerden foto's van 400 honden en stelden bij elk dier vast of er veel, weinig of
geen grijze haren in de vacht zaten.

Uit het onderzoek blijkt dat de honden die veel stressgedrag vertonen gemiddeld meer grijze haren hebben dan
viervoeters die zelden of nooit angstig gedrag laten zien.
De studie suggereert volgens onderzoeker Thomas
Smith dat dierenartsen naar de vacht van een hond kunnen
kijken om te bepalen of het dier last heeft van angstaanvallen, of misschien zelfs een angststoornis heeft ontwikkeld.
Vrouwtjes
Smith was in eerste instantie verrast door de resultaten.
"Eerst was ik wat sceptisch over de hypothese dat stress tot
grijze haren kan leiden", verklaart hij op nieuwssite Livescience. "Maar toen we de data analyseerden, bleek
het bewijs behoorlijk overtuigend."
Niet alle honden krijgen even snel grijze haren. Vrouwtjeshonden worden aanzienlijk sneller grijs dan mannetjes, zo
blijkt uit de studie.
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Is xylitol dodelijk voor honden?
Bron: Rashondenwijzer

Het is de laatste tijd vaak in het nieuws: honden
die overlijden na het eten van ontbijtkoek of kauwgom. Dat chocolade giftig is voor honden weten de
meeste hondeneigenaren wel. Maar dat ontbijtkoek
gevaarlijk is en de dood tot gevolg kan hebben, is
minder bekend. De boosdoener in ontbijtkoek en
kauwgom is xylitol, een veelgebruikte suikervervanger in lightproducten.

Waar zit xylitol in?
In bijna alle producten waar suiker door zoetstoffen is
vervangen zoals bijv. ontbijtkoek, meestal aangemerkt
als light of zero; kauwgom zonder suiker; tandpasta en
zoetjes.
De hoeveelheid xylitol staat vaak niet op een verpakking
vermeld, maar voor honden zijn zeer kleine hoeveelheden al giftig.

Werking xylitol bij de mens
Xylitol is een stof die van nature in planten en bomen
voorkomt. Het is even zoet als suiker, maar bevat veertig procent minder calorieën en wordt bij mensen langzamer in het lichaam opgenomen dan suiker. Om deze
eigenschappen wordt de stof in lightproducten gebruikt. Bij mensen komt er geen extra insuline vrij na
het eten van deze stof, en de bloedsuikerspiegel blijft
stabiel. Diabetici kunnen daarom deze zoetstof als suikervervanger gebruiken.

Werking xylitol bij de hond
Bij de hond reageert het lichaam anders. Xylitol wordt
bij de hond heel snel opgenomen in het bloed en geeft
een enorme respons van insuline, waardoor de bloedsuikerspiegel daalt naar levensgevaarlijke lage waarden.
Tevens veroorzaakt xylitol leverfalen. Verschijnselen
zijn: braken, zwakte, toevallen, coma en sterfte. De eerste verschijnselen van zwakte en leverontsteking kunnen al binnen dertig minuten na het eten optreden. Leverfalen treedt vaak een of twee dagen later op.

Behandeling
Neem zo snel mogelijk contact op met een dierenarts
bij het vermoeden dat je hond xylitol heeft binnengekregen. Geef je hond op weg naar de dierenarts suikerrijke producten te snoepen, om het eventueel dreigende
tekort aan suiker in het bloed op te vangen. Als uw
hond de xylitol net heeft binnengekregen, laat de dierenarts uw hond braken. Als het langer geleden gegeten
is, is het via de maag al opgenomen en heeft laten braken geen zin meer. In dat geval zal uw hond nauwgezet
in de gaten gehouden moeten worden in de kliniek.
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Dagboek van Phaenna (Phaantje): Ik moet in bad!
Door: Sonja de Cooker

Zolang het water in het kanaal niet al te koud is, mag ik
zwemmen, heerlijk vind ik dat. Ik ben daardoor wel iedere dag een flink aantal uren nat. Dat is voor mij geen
enkel probleem, integendeel zelfs, maar jullie raden vast
wel wie daar wel problemen mee heeft, precies, goed
geraden, Sonja.
Ze zegt dat ik ‘ranzig’ begin te ruiken. Absoluut belachelijk, wat zij ‘ranzig’ vindt, is voor mij een heerlijk
odeurtje, jullie kennen die geur vast wel, echte onvervalste hondenparfum. Maar als Sonja dat zegt, weet ik
ook wat mij te wachten staat, ik moet in bad. Dat haat
ik!

Sonja is dan op z’n zachts gezegd, ‘not amused’ en
heeft haar hersens gekraakt om een oplossing te vinden voor dit probleem. Nu hebben die twee het volgende uitgevonden waardoor ik schoon wordt, het
huis schoon blijft en waar we alle drie redelijk mee
kunnen leven.

Dan krijg je die vies ruikende shampoo over je heen
gesmeerd, en zit je gevangen in de badkuip met allemaal
schuim, grrr, dat is niets voor mij. Ik laat dat dus ook
niet gebeuren en ben dan een echte ontsnappingsspecialist, je kunt wel zeggen, een betere uitvoering van
Houdini. Hoe goed Mario mij ook vasthoudt, ik weet
me altijd los te rukken, sierlijk de badkuip uit te springen en voordat Mario en Sonja ook maar iets kunnen
ondernemen, ben ik al keihard me constant uitschuddend door het hele huis geweest, een drijfnat spoor
achterlatend.

Als we bij het kanaal zijn, gooit Mario een stok in het
water. Daar ga ik uiteraard achteraan. Als ik uit het
water kom, pakt Mario mij bij mijn halsband, Sonja
haalt een klein flesje waar shampoo inzit uit haar jaszak en smeert mij snel in. Als de shampoo overal goed
ingesmeerd is , gooit Mario de stok weer in het water,
waar ik natuurlijk weer achteraan spring, dat herhalen
we een paar keer en ‘voilà’ de klus is geklaard zonder
dat ik het goed en wel in de gaten had. Mario en Sonja
vinden dat ik weer lekker ruik, en zijn tevreden. Ik
spring gewoon zo vaak mogelijk in het water, zodat de
vieze shampoogeur een beetje minder wordt, en ben
dan ook tevreden. Wat wil je nog meer!

Niet tegen Mario en Sonja zeggen hoor, maar ik doe
natuurlijk alles om mijn lekkere geurtje terug te krijgen. Ik heb vanmorgen de hele kanaaldijk afgespeurd
of er niet ergens rotte vis lag, maar helaas. Maar, morgen weer een nieuwe kans.
Dat was het weer, likjes, Phaantje.
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OHLALA Of THE COURTMATE.

Op zondag 8 oktober ’17 werd Ohlala of the Courtmate
1U CAC/CACIB en BOB op de Hanzeshow.
Keurmeester Mevr Liliane De Ridder-Onghena (BE).

Ze is nu Nederlands en Internationaal Kampioen.
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Beste product van het jaar 2016-2017.
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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

Liggen er bij jou ook zoveel afgewaaide takken in de tuin? Alsof dat nog niet genoeg is heeft het vrouwtje een snoeischaar
gepakt en is flink gaan knippen.
Overal in de tuin liggen steeds meer takken op de grond.
Leuk werk! Vooral voor mij. Er is niets zo fijn als slepen met
takken.
Het vrouwtje knipt een tak af en ik ga er snel mee aan de
haal. Ik sleep ze dwars door de hele tuin.
Weet jij dat er zoveel takken van de struiken geknipt kunnen
worden? Steeds als een nieuwe tak op de grond valt, laat ik
die ik in mijn bek heb los en ren ik naar de volgende om te
pakken.
Dit is een super leuk spelletje. Hoe weet het vrouwtje dat ik
dit zo graag doe. Knap van haar, vind je niet?
Heel veel takken liggen op de grond als het vrouwtje stopt met
de schaar. Ze gaat nu zelf de takken bij elkaar rapen en legt
ze op en heel andere
plaats dan waar ik ze net
heb neergelegd.
Dat is niet de bedoeling…
Wat doet ze nu… Ze gaat
er met mijn takken vandoor. Ho, ho dat gaat zo
maar niet. Alle takken die
zij op een hoop heeft gelegd, pak in vlug weer in
mijn bek en breng ze terug.
"Niet doen Boebie. Die takken moeten daar blijven.”
Snap jij dat Babs. Wat maakt het nu uit waar die takken liggen.
Het schijnt niet de bedoeling te zijn dat ik bepaal waar dat is.
Het vrouwtje wil een grote hoop met takken. Ik wil met de
takken slepen.
Het vrouwtje zegt nog tegen mij waar ik naar toe moet met
en dikke knoeperd.
“Kom maar Boebie, deze kant
op."
Daar doe ik niet aan mee
hoor. Ik vind er niets aan.
Dat is geen spelletje.
Ik blijf lekker doen wat ik
leuk vind. Slepen dus… mijn
kant op.
“Boebie!”
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(vervolg)

Weer vindt het vrouwtje dat ik de takken moet laten liggen op haar berg.
Ja dag, dat doe ik dus echt niet.
“Boebie!!” Oef, ik geloof dat ze een beetje boos begint te
worden. Ik hoor het aan haar stem.
“Boebie, kom!”
Nu moet ik echt gaan luisteren. Ik loop naar haar toe;
ze pakt me bij mijn halsband; doet de deur open; ik
moet naar binnen.
Daar zit ik dan. Ik zie dat zij al mijn takken naar
haar berg gaat brengen.
Na een poos ligt geen tak meer in de tuin. Alles ligt op
een grote hoop.
Het is om treurig van te worden… Ik denk dat, als ik straks weer naar buiten mag, toch maar
eens probeer of ik heel voorzichtig wat van die takken terug kan slepen.
Nu eerst maar eens een tukje doen.
Heel veel likjes, Boebie.
Lieve Boebie,
Ik weet precies wat jij voelt, het is echt balen dat onze vrouwtjes niet begrijpen hoe belangrijk ons werk is. Die stokken horen door ons op de goede plek gelegd te worden, en wie
weet nu het beste wat een goede stokkenplek is? Helemaal goed geraden, wij! Wij weten
ook heel goed wat je allemaal met zo’n stok kunt doen. Onze baasjes kunnen niets anders
verzinnen dan de stokken op een grote hoop te leggen, lekker fantasievol, maar niet heus.
Nee, dan wij, wij verzinnen er van allerlei leuke dingen bij. Laat ik
je een voorbeeld geven. Gisteren was mijn baasje met het openhaardhout bezig, net als jouw
vrouwtje kwam hij niet verder dan het hout op
een grote stapel te leggen. Tjonge, jonge, wat
heeft die man toch een rijke fantasie. Uiteraard was ik het daar niet mee eens, en ging
eens kijken of ik daar iets aan kon doen. Opeens zag ik een prachtig stuk hout met de bast
er nog aan vast, werkelijk een juweeltje. Ik
nam dat stuk hout in mijn bek, liep er mee naar binnen en ging onder de eettafel op mijn gemak de boomschors van het stuk hout halen, ik kan je vertellen dat het een heel karwij was. Toen de bast eraf was heb ik die in
duizenden kleine stukjes gebeten, in alle bescheidenheid moet ik zeggen dat het een
waar stukje kunst was, de grond lag bezaait met bruinebastkruimels, zo mooi, om in te
lijsten gewoon! Toen het baasje binnen kwam liet ik hem mijn
kunstwerk zien, en wat dacht je dat hij zei? “Foei Babs, wat heb je
weer een puinhoop gemaakt.” Kijk Boebie, met zulke cultuurbarbaren leef ik nu in een huis. Nee, het zit ons niet mee.
Ik ben toen maar, terwijl het vrouwtje de stofzuiger tevoorschijn
haalde om mijn kunstwerk te vernietigen, een schoonheidsslaapje
gaan doen.
Likjes Babs
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Ha lieve Babs,
Ben jij ook zo blij dat je een hond bent en geen mens?
Ik heb eens goed nagedacht en ben er achter gekomen dat wij een veel leuker leven hebben dan
onze baasjes en vrouwtjes.
Wij genieten van alles om ons heen. Wij zijn blij met elk dingetje wat
we vinden en kunnen werkelijk alles gebruiken om ons te vermaken.
Laat de baas of het vrouwtje iets slingeren dan doen wij daar iets
mee.
Is jou ook opgevallen dat er meestal commentaar komt als wij de
door hen achtergelaten spullen gebruiken om daar een stevig onderzoek op los te laten?
Ik heb net ontdekt dat ik heerlijk kan trekken en scheuren
aan een dweil.
Knagen aan een rieten
mand… Heb jij dat al eens geprobeerd Babs.
Nadat je vreselijk opgewonden
bent, omdat er een poes door
jouw tuin loopt, kun je al je
ergernis kwijt raken door je
kaken in zo’n mand te zetten. Het werkt zeer ontspannend. Moet je eens doen als je echt nijdig bent. Zorg alleen wel dat jouw vrouwtje niet ziet dat je daarmee bezig bent. Die van mij is een echte spelbreker. Ik waarschuw je maar vast even.
Mijn vrouwtje gebruikt een dweil alleen om de vloer schoon te
maken. Volgens mij weet zij echt niet dat het veel leuker is om
die doek in je bek te nemen. Ik loop er knetterhard mee door de
tuin en schud dan ook nog eens heel wild met mijn kop. Die lap
zwiept zo fijn heen en weer. Ik word daar vrolijk van.
Dat moet het vrouwtje ook eens proberen, in plaats van te
mopperen op mij.
Hetzelfde doen als
ik en samen met
mij door de tuin
rennen. Ik weet
zeker dat we dan dikke pret hebben.
Jammer genoeg zie ik dat niet gebeuren. Soms
vind ik de baasjes echt saai. Zij halen lang niet alles uit het leven zoals wij dat doen. Waar zou dat
toch aan liggen?
Het is zonde van mijn tijd om er nog verder over
na te denken. Ik ga maar weer eens een dutje
doen.
Heel veel likjes Boebie.
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Kiekjes uit de oude doos. Je eerste liefde.
Door Huub de Bruin

Je eerste liefde vergeet je nooit.
OK ik geef toe, ik was er vroeg bij, 1951, ik was vier
jaar en toen kwam HIJ in mijn leven.
Sandy was aan komen lopen, was verwaarloosd en had
een oorontsteking dat was ongeveer het enige wat ik er
als vier jarige van begrepen had. Voor de rest kwam hij
elk weekend met mijn vader mee naar huis in Apeldoorn. Mijn vader, ingekwartierd in Den Haag bij de
familie Bolomey. Zij hadden zelf een Ierse terriër genaamd Trix. Trix en Sandy een onafscheidelijk duo in
het kattenkwaad.

Er waren ook momenten dat de hormonen een loop
namen met Sandy en dan was hij “even” weg.
Dat “even” duurde dan wel een dag of twee drie.
Hoe hij er uitzag wanneer hij weer terug kwam?
Schrammen, een half bos in zijn vacht en onder de
modder maar voorzien van een gezonde eetlust.

Enfin, in de weekenden was Sandy bij ons en was onze
vaste speelkameraad. Tot mijn teleurstelling wilde hij
bij de anderen wel de vuist in de bek nemen en er dan,
luid grommend, aan trekken maar bij mij niet. Ik was
nog te klein. Wel mocht ik met hem wandelen en liep
hij braaf met mij mee of andersom. Een keer ging het
even mis bij het zien van een poes. Gelukkig liep je in
die dagen in korte broek en schaafwonden gaan vanzelf weer over.
Sandy had nog een gecoupeerde staart die steevast
door mijn vader betiteld werd als zijn “lol thermometer”.
Autorijden was zijn lust en zijn leven. Het liefst met de
kop uit het raam. Kwam er echter een poes of een
poedel in zicht dan werd deze blaffend gevolgd. Ook
de voorbank hoedenplank en dashboard waren dan
even onderdeel van een makkelijk te nemen hindernisbaan.

Sandy kon goed mee naar een restaurant en ging keurig
onder de tafel liggen. Dus op zondag maar naar een
koffieconcert in “den Hout” in den Haag met het zigeuner orkest van Tata Miranda. Dat ging goed totdat
er een viool ging meespelen. Sandy stond op en zong
meteen eerste en tweede stem. Er restte ons niets anders dan het pand te verlaten en de andere gasten te
laten genieten van een orkest zonder Airedale begeleiding.
Trix en Sandy een vreselijk duo. Trix joeg de katten
onder de auto’s vandaan en Sandy ging ze vervolgens
achterna.
Bij het eten kreeg uiteraard Sandy de grote bak en Trix
de kleine. Ze namen geen hap maar wisselden direct
van bak en vraten die dan leeg.
Wij verhuisden in 1954 naar Den Haag. Aan het
“weekendhuwelijk” kwam een eind en Sandy kwam bij
ons. Mijn moeder had het er niet zo op want zij voorzag dat zij met de hond moest gaan wandelen en dat
wij er mee zouden spelen als het ons uitkwam.
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Kiekjes uit de oude doos. (vervolg)
Wellicht was dat zo ook gegaan maar Sandy besliste
anders. Het huis van de familie Bolomey stond slechts
een kilometer bij ons huis vandaan en hij meldde zich
daar en trok weer in bij Trix.
Airedales verbroederen! (daarover later meer).
En dat heeft Sandy ook gedaan. Voor dit verhaal heb
ik weer contact gezocht met de familie Bolomey om te
horen hoe het verder is gegaan. Sandy, bleef de altijd
vrolijke en ondernemende Sandy die de duinen in trok
als hij weer eens de behoefte aan avontuur voelde maar

is voor de rest een “oude stinkende hond” van 15 jaar
geworden.
Ik heb hem altijd gemist zoals je je eerste liefde blijft
missen maar weet ook dat hij geen betere plek had
kunnen krijgen dan bij Jan-Gijs, Ben, Wendelien en
hun ouders en daar ben ik dan ook meer dan tevreden
mee.
De liefde voor de Airedale is echter nooit weggegaan
en daarom was het ook onvermijdelijk dat ze weer deel
gingen uitmaken van ons leven.

Op de foto: een jongen uit de buurt met Airedale Iwak, Trix de Ierse Terriër, Sandy de Airedale, en Jan-Gijs
en nog een buurjongetje.
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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
Slobber
Lieve Babs,

Bij Babs kun jij als Airedale
alle vragen kwijt waar je nergens anders mee terecht
kunt.
Babs denkt met je mee en
geeft je deskundig advies
over alles waar je mee worstelt. De redactie is echter
nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de mening
en welgemeende adviezen
van Babs.

Bij mij in de buurt zijn een paar hondjes komen wonen. Aan hun blaf te horen zijn ze niet zo erg groot. Zij blaffen vaak en soms maken ze zelfs ruzie.
Om te laten weten dat ik ze hoor en vlak bij hen woon, blaf ik wel eens terug.
Zo blaffen wij samen om elkaar op de hoogte te houden van onze belevenissen. Het gekke is Babs dat mijn baasje wil dat ik daar onmiddellijk mee stop.
“Houdt eens op met die herrie,” zegt hij dan.
Ik heb daar eigenlijk niet zoveel zin in. Als het vrouwtje aan de baas vraagt
waarom ik niet even mag blaffen is zijn antwoord: “hij moet alleen blaffen als
het nodig is.” Nu vraag ik je Babs… Mensen praten toch ook niet alleen omdat het nodig is? Als ik nu de hele dag samen met die hondjes aan het blaffen
ben… dat doe ik dus ècht niet!
Wat zou jij doen? Kun jij mij raad geven? Ik ben heel benieuwd naar je antwoord.
Likjes van Slobber.
Lieve Slobber,
Het is natuurlijk volstrekt belachelijk dat jij niet met jouw
nieuwe vriendjes mag converseren. Wat meent jouw baasje
daarmee te bereiken? Natuurlijk moet jij nieuwtjes uitwisselen, en wat ook heel belangrijk is, dat je even tussen
neus en lippen door kunt laten weten dat jij hier het langste woont dus dat jij de baas bent! Het is toch volslagen bespottelijk om te denken dat je dat niet zou kunnen doen,
alleen maar omdat het baasje dat zegt. Het is zelfs van
levensbelang voor jou, je moet door heel zwaar te blaffen
even laten weten dat jij groot en sterk bent, zodat die
kleine buurthondjes ontzag voor je krijgen.
Nee Slobber, trek je maar niets van je baasje aan hoor, hij
zal vast wel een brave man
zijn, maar van
hondengedrag heeft hij
Woef, ik wil
absoluut geen verstand .
jullie even
Dus Slobber, blaf net zolaten weten
wie hier de
lang tot je zeker weet
baas is, IK!
dat je indruk op die
kleintjes gemaakt hebt, en
als dat zo is, toch voor de
zekerheid nog maar een paar keer.

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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Airedale Terriër
(bron : http://uwbrokkenpiloot.nl/hondenrassen/airedale-terrier)

De Airedale Terriër is een dappere hond en is afkomstig uit
het Engelse graafschap Yorkshire. Hij is nergens bang voor,
niet voor het ijskoude water, niet voor geweerschoten…een
keiharde hond met een gehard, zelfverzekerd voorgeslacht.

Airedale Terriër als Alarminstallatie
Als u een goede waakhond zoekt die er niet uitziet als
Rambo, hebt u aan de Airedale een goede. Zonder dat hij
zijn goedmoedigheid verliest, is hij op zijn hoede, ontoegeeflijk en onverzettelijk, ook als hij door een onbekende
uitgedaagd wordt.
Breng hem discipline bij en leidt zijn waakzaamheid in
goede banen, zodat hij geen onschuldige gasten aanvalt.
Als u hem goed opvoedt zal alles vlekkeloos verlopen en
is uw huis beter beveiligd dan met welke alarminstallatie
ook.

Gevoelig
Als hij weet waar hij aan toe is zal de Airedale Terriër zo
veel hij kan zijn hartelijke, aanhankelijke karakter tonen.
Omdat hij zo ongelooflijk naïef en natuurlijk is, sluit hij
iedereen in zijn hart en geeft hij het dagelijks leven een
kleur met zijn humoristische uitspattingen en zijn ongekende levenslust.

In tegenstelling tot het merendeel van zijn 32 terriërneven
blaft de Airedale tamelijk zachtjes en niet al te vaak. Zodoende krijgt u geen problemen met de buren en wordt het
leven een stuk eenvoudiger .
De Airedale Terriër laat niemand onverschillig. Hij is leuk,
aantrekkelijk, en wil graag de trouwe, toegewijde hond van
zijn baas zijn. Werd in de jaren 20 in Amerika niet hoog
opgegeven over het ”Airedale” karakter van iemand met
een innemende persoonlijkheid?

Dapper
De Airedale is een grote hond die qua karakter en intelligentie ook niet achterblijft. Trots als hij is, wil hij erkend,
gewaardeerd en met alle eerbied die zijn ras waardig is, behandeld worden. Net als alle terriërs is de Airedale uiterst
dapper. Hij laat zich nergens door afschrikken, niet door
kou, noch door water of de grootte van zijn prooi.
Heeft hij niet ooit blaffend zijn tanden laten zien aan een
bruine beer van een halve ton? Als hij door zijn baas op een
spoor wordt gebracht of aan een drijfjacht meedoet, verandert hij in een volhardende drijver. Zelfs als hij slaapt houdt
hij een oog open, hij is altijd alert, altijd klaar om op te
springen om zich te verdedigen. Maar al is het nog zo’n
goede jager en waker, hij weet ook van wanten als hij u wil
laten merken hoeveel hij van u houdt…met lekkere natte
likken en vertederende blikken.

Er is echt iets aan de hand als hij somber is, of met zijn
staart omlaag en een droevige blik in zijn ogen rondloopt.
Maak dus geen misbruik van hem en zadel hem niet met
uw beslommeringen op. Wees vooral niet onrechtvaardig,
want hij wordt snel zenuwachtig en reageert dan overgevoelig.
Als u alles even zat bent, fluister dat dan rustig en vriendelijk in zijn oor, hij begrijpt wat u bedoelt en zal in uw zorgen willen delen door voor u een trouwe vriend te zijn.

Zijn levensruimte
Het leven op een flat doorstaat hij dapper, op voorwaarde
dat hij veel naar buiten kan om te spelen, ravotten en
wandelen. Vergeet niet dat hij de omvang van een Duitse
herder heeft.
Maar als u echt van uw Airedale houdt, geef hem dan een
echt huis, groot en comfortabel met een tuin, beter nog
een groot terrein waarop hij kan spelen.
Al heeft een Airedale in de stad al genoeg aan een wandeling van minimaal een uur, als hij op het platteland zou
wonen, zou hij ongelukkig worden als hij niet een halve
dag in de buitenlucht zou kunnen zijn. Vergeet dat niet.

Zijn gezondheid
Wees attent op eczeem. Hij kan dit krijgen als hij op een
flat woont en teveel vlees eet.
Hij heeft de neiging om lichte of ernstige maag – darmklachten te ontwikkelen, let hierop!
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Airedale Terriër (vervolg)
In zeldzame gevallen kunnen Airedale nervositeitproblemen vertonen, die u goed moet laten behandelen.
Met een potige hond hoeft u niet al te voorzichtig te zijn
en laat hem naar buiten gaan.
Dankzij zijn dikke vacht kan een gezonde Airedale heel
goed tegen sneeuw, kou en regen.
U dient speciaal bij koud en warm weer op zijn oren te
letten en maatregelen te nemen als u een ontsteking of
het begin van een oorontsteking ontdekt.

•

meestal vriendelijk

•

gehoorzaam, mits goed opgevoed

•

tegen bepaalde honden agressief

•

haat katten

•

kan bijten

Omschrijving van een Airedale Terriër
•

lijkt op een grote ruwharige fox terriër

Zijn verzorging

•

dichte, gesloten, draadharige vacht

Zijn dikke vacht kan voor problemen zorgen als u niet
regelmatig het dode of beschadigde haar, dat in een dikke prop aan elkaar vastgeplakt zit, verwijdert.

•

zwarte neus

•

krachtige kaken

Omdat hij een dichte vacht heeft kunnen er veel vlooien
in huizen.

•

V-vormige oren

•

alerte, vurige ogen

•

schofthoogte : reuen : 58 tot 61 cm teven : 56 tot 58

U moet hem meermalen behandelen, totdat de ongewenste gasten verdwenen zijn.
Zowel in de winter als in de zomer zijn baden een welkome aanvulling op zijn hygiënische verzorging.

cm

•

gewicht :ongeveer 20 kg

gemiddeld leeftijd : 12 jaar

In het dagelijks leven is een Airedale Terriër
•

dol op zwemmen, zelfs in koud water

• een echte wandelaar en maakt graag lange wandelingen

•

een jager; laat hem af en toe naar hartenlust jagen

• gevoelig voor ongedierte en heeft vaak teken en
vlooien
•

een haarbol en moet regelmatig onthaard worden

•

middelmatig duur in aanschaf

•

middelmatig duur in onderhoud

Het karakter van een Airedale Terriër is
•

trouw

•

subtiel en intelligent

•

dapper

•

zowel buiten als binnen toegewijd

Ingezonden door Marc Weyts
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Wandelen in Leende
Het is mooi weer als we ‘s morgens opstaan, wat hebben
we geluk met het weer, één mooie dag tussen twee slechte dagen in. Gisteren de ANWB gecheckt of er niet aan
de weg gewerkt wordt, we zien geen meldingen. De
Tom-Tom zegt dat het maar 48 km is, een half uurtje
rijden, dus kunnen we op ons gemak de hondjes uitlaten.
Om half 10 vertrekken we, zodat we om 10 uur bij de
manege zullen zijn. Maar als we de A2 oprijden, worden
we meteen met borden de A73 opgestuurd, en moeten
wij over Venlo naar Leende rijden, maar liefst een omweg van 50km. Dat is een tegenvaller, om 10 voor half
11 komen we eindelijk in Leende aan, waar Marijke al op
ons staat te wachten. Er zijn ook al verschillende
ATVN-ers aanwezig.

Als iedereen er is, gaan we wandelen, de zon schijnt en
het is heerlijk van temperatuur.

Als we bij de zandberg komen, mogen de honden los, je
ziet ze genieten.

Na iedereen begroet te hebben, kunnen we de auto uitpakken. Al snel wordt het druk en zit iedereen aan de
koffie met cake.

Onze hoffotograaf kiekt er lustig oplos.
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Er wordt natuurlijk ook een groepsfoto gemaakt. Als de fotografen tevreden zijn, gaan we verder wandelen.

Door het bos, waar schitterende paddenstoelen staan,
lopen we naar een openplek in het bos waar Willem
met heerlijke versnaperingen op ons staat te wachten.
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Al die heerlijkheden worden ons aangeboden door
Marijke en Willem, heel, heel hartelijk dank daarvoor.
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Nadat iedereen verzadigd is, gaat de wandeling verder.
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Als de broodjes verorberd zijn, begint de verloting.

Via schitterende bospaden lopen we terug naar de
manege, waar koffie en broodjes op ons staan te
wachten.
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Je ziet de mensen genieten, en dan kan
onze dag niet meer stuk.

Lesley-Anne heeft het druk met het uitdelen
van de prijzen. En het is nog steeds prachtig
mooi weer.

Dan komt onvermijdelijk het moment van afscheid
nemen. Het was een mooie gezellige dag, met veel
bekende, en deze keer ook veel nieuwe gezichten. Ik
hoop dat u net zo genoten hebt als Mario en ik.
Marijke en Willem, heel hartelijk dank dat jullie voor
ons deze dag wilde organiseren en namens alle aanwezigen wil ik jullie bedanken voor de heerlijke versnaperingen waar wij onderweg in het bos mee verrast
werden.
Wij hopen u 18 november op onze strandwandeling in
Rockanje weer te zien.
Tot dan.
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HEERLIJKE STUKJES TAART !
(een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)
Door: Marc Weyts

Hallo lieve ATVN-ertjes,
Mijn tandjes voelen nog altijd heel fris en glad aan
hoor. De pijn is helemaal verdwenen !
Ik had jullie in mijn vorig verhaaltje al verteld dat er
hier enkele feestmaanden aankomen.
De eerste verjaardag is ondertussen alweer verleden
tijd en wat heb ik toch bitter weinig hiervan in mijn
eetbakje gezien ! Heel triest hoor !

Eén van mijn baasjes was jarig en uiteraard kwam er
visite langs. Er werd van alles op tafel geplaatst en ik
heb vele rondjes gemaakt om al dat lekkers op te snuiven.
Wel drie verschillende taarten stonden opgesteld en ik
zag hoe snel deze werden aangesneden en aan de gasten werden aangereikt.
Je gelooft het of niet, maar geen enkel stukje taart
kwam in mijn eetbakje terecht. Is dat nu niet verschrikkelijk ?! Ik kreeg wel een lekkere dentastick toegestopt, maar dat kan je nu toch niet vergelijken met
een stukje taart !
Ik zou geen Airedale zijn mocht ik niet vindingrijk zijn
en besloot dan maar in de afgelegen keuken op onderzoek te gaan. Daar aangekomen zag ik de geopende
doos op de rand van de tafel staan met nog enkele
stukjes taart erin. Ik liep er voorbij met mijn neus omhoog en durfde echt niet iets aan te raken. Wat rook
dat lekker en net toen ik alle moed bij me had verzameld om tot bij die stukjes taart te komen, kwam toch

wel één van mijn baasjes de keuken binnen zeker !
Niets vermoedend nam hij de doos en daar gingen
mijn taartjes !

Ik zag dat die laatste drie stukjes alweer met de grootste zorg door hem op een bord werden gelegd. Ik
hoopte nog even dat hij die alle drie tegelijk niet kon
wegbrengen, maar neen hoor … ééntje op de arm en
de andere twee in elke hand één en weg waren mijn
heerlijke stukjes taart.
Ik zag dat mijn baasje het zo druk had en vond het
jammer dat hij niet eens oog voor mij had.
Gelukkig was hij één ding vergeten en dat was de vaatwasser. Die was open blijven staan en zonder dat het
iemand zag, heb ik mij dan maar tegoed gedaan aan
een rechtopstaand bord in die machine wat duidelijk
van iemand kwam die het blijkbaar toch niet zo lekker
had gevonden, maar wat voor mij dan weer wel heel
goed uitkwam. Ik had alles afgelikt en genoot van het
feit dat wanneer plotseling mijn baasje terug in de keuken kwam, hij helemaal hier niks van gemerkt had.
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( Beau vervolg)
dan wel een stukje taart in mijn eetbakje !
Afwachten lieve ATVN-ertjes, ik vertel jullie alles alweer in een volgende nieuwsbrief !
Culinaire groetjes van Beau uit België ! X

Wel ging de vaatwasser dicht, maar dat mocht van mij
gerust. Alles was toch geschied.
Ik liep terug naar de woonkamer en zag hoe sommigen hun verhaal in geuren en kleuren vertelden en anderen dan weer heel aandachtig luisterden. Het was
van deze laatste dat ik dan eindelijk toch nog wat kon
verkrijgen. Ik dacht bij mezelf ‘Jaja, vertel maar verder,
zoveel je wil !’ en zolang ik ondertussen een stukje van
de chips, een koekje of iets anders kon bemachtigen,
was er bij mij geen vuiltje aan de lucht.
En zo lieve ATVN-ertjes, komt er alweer een eind aan
dit verhaaltje.
Gelukkig hebben wij een meer dan voortreffelijke
speurneus van Onze Lieve Heer gekregen. Zo weten
wij heel snel wat er zich voor lekkers in elke verpakking bevindt. Het is dan telkens afwachten wat er voor
ons aan vastzit, maar gelukkig hebben we ook nog pareltjes van oogjes meegekregen die echt wel soms helemaal niet te weerstaan zijn. Het is onze kunst om zo
iemand aan te kijken tot hij helemaal hiervoor bezwijkt
en wees er maar zeker van dat wij dit heel goed kunnen hoor !
Binnenkort is het mijn verjaardag en hopelijk komt er

Marc, namens alle lezers van jouw leuke verhaaltjes,
nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
Ik hoop dat we nog heel lang mogen genieten van belevenissen van Beau.
Sonja.
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