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Om te onthouden:

• Zaterdag 18 november 2017
ATNV Strandwandeling.

Start: Parkeerplaats voor het strand bij de
Havana Beachclub. In Rockanje richting
strand 1e slag.
Ingrid en Johp Krieg hebben een 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 ook iets lekkers 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.
Graag even opgeven dat u komt en met
hoeveel personen u komt, zodat er bij de
horeca rekening mee gehouden kan worden. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar atvn@home.nl of een
telefoontje naar: 0475-552227. Graag voor
7 november.
Tot dan!
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Werelddierendag op 4 oktober.
President Donald Trump van de VS verordonneert per decreet dat
het Airedales toegestaan is om ondeugend te zijn.

Optische Illusies
In de vorige Nieuwsbrief toonden wij u een
grafisch portret, een
fotomozaiek, van de
Amerikaanse kunstenaar Kenneth Knowlton (geboren in 1931).
Het portret is samengesteld door middel van
een computerprogramma met speciale typografische symbolen.
U hebt hierin zeker
oud-president Barack
Obama van de VS herkend (zie hieronder)!

Nu door dezelfde kunstenaar een portret van Jackie (Kennedy/Onassis),
samengesteld uit schelpen.
U ziet dat bij de herkenbaarheid toeneemt als we het portret wat verkleinen.
Of, wat op hetzelfde neerkomt, het portret van wat grotere afstand bekijken.
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Honden herkennen geblaf van bevriende soortgenoot
Bron: Nu.nl

Honden halen verrassend veel informatie uit elkaars geblaf, zo blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek.
Honden kunnen onderscheid maken tussen het geblaf
van soortgenoten die ze eerder hebben ontmoet en
vreemde honden. Ook kunnen ze uit het geluid opmaken of een keffende soortgenoot alleen is, of in de nabijheid van een andere hond.

Bij het horen van een opname van vreemde hond die blafte
tegen een andere viervoeter, leken de dieren onraad te ruiken.
Ze renden dan vaak blaffend naar het tuinhek om daar enige
tijd te wachten.

Wanneer ze geblaf kregen te horen van een vreemde viervoeter die alleen was, leken de honden minder onder de indruk.
Ze wachtten dan vaak bij hun huis in plaats van bij het tuinhekje en begonnen daar terug te blaffen.

Bekende
Als de dieren gekef van een bekende soortgenoot te horen
kregen, reageerden ze helemaal onderkoeld. Ze renden dan
vaak helemaal niet naar het tuinhekje. Soms beantwoordden
ze het geblaf niet eens.
Dat melden Hongaarse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Applied Animal Behaviour.
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door
honden in de tuin van hun woonomgeving te confronteren met opnames van verschillende soorten geblaf.
Soms was het gekef afkomstig van soortgenoten uit hun
directe omgeving, soms werden ze gemaakt door onbekende honden. Ook de aard van het geblaf verschilde.
Er waren opnames bij van honden die in hun eentje blaften en viervoeters die blaften tegen een andere hond.

Tuinhekje
De geteste honden bleken verschillend te reageren op
het gekef van vreemde soortgenoten en de geluiden van
hun bekende viervoeters. In het eerste geval blaften ze
vaker terug.

Uit eerdere studies is overigens gebleken dat ook mensen veel
informatie kunnen halen uit het geblaf van honden, meldt de
nieuwssite van het wetenschappelijk tijdschrift Science. Zo
kunnen de meeste mensen horen of blaffende honden blij,
boos, eenzaam of agressief zijn.
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Causaal redeneren? Appeltje eitje voor een wolf!
Bron: Scientias.nl

15 september 2017
Een wolf is beter in staat om causaal te redeneren
dan een hond. Dit blijkt uit meerdere experimenten van biologiestudente Michelle Lampe van de
Radboud Universiteit.
Lampe werkte met veertien honden en twaalf gesocialiseerde wolven die onder precies dezelfde omstandigheden leven in het Wolf Science Center in Oostenrijk.
Daarnaast zette ze twaalf huishonden in. Tijdens de
experimenten zat Lampe achter een tafel met naast haar
twee objecten. In één object zat voedsel, in het andere
niets. De onderzoeker gebruikte drie verschillende
soorten aanwijzingen en keek of de dieren deze aanwijzingen oppikten.
Zo maakte Lampe gebruik van communicatieve aanwijzingen. Ze maakte oogcontact, wees en knikte naar het
voedsel. Daarna gaf ze aanwijzingen zonder contact te
maken met de dieren. Ze maakte bijvoorbeeld met een
reikbeweging duidelijk waar het voedsel te vinden was.

Verschillen tussen (huis)honden en wolven.

Wolf snapt causale aanwijzingen.
Uit het onderzoek blijkt dat wolven causale aanwijzingen kunnen opvolgen, maar honden niet. In de tabel
hierboven is te zien dat zowel huishonden als de honden in het Wolf Science Center weinig snappen weinig
van causale aanwijzingen.
Domesticatie
Maar hoe komt dat dan? Michelle Lampe denkt dat het
komt door domesticatie. “Wolven moeten nog wel causale verbanden leggen in de natuur om voedsel te vinden, terwijl honden daarvoor afhankelijk zijn van mensen”, zegt Lampe.

Foto: Caroline Ritter
Tenslotte gaf ze alleen nog causale aanwijzingen. Terwijl zij zich onder de tafel verborg, moesten de dieren
aan de hand van fysieke karakteristieken beredeneren
in welk object het voedsel zat. Bijvoorbeeld: in een
object waar geluid uit komt als het wordt geschud, zit
voedsel, en in een object dat geen geluid maakt bij
het schudden niet.

Aanwijzingen via gedrag – dus zonder oogcontact –
snappen zowel honden als wolven niet. Voor het eerst
is aangetoond dat gesocialiseerde wolven bepaalde communicatieve aanwijzingen net zo goed begrijpen als
honden. Dit verklaart waarom honden zo gemakkelijk
konden worden gedomesticeerd.
“Tijdens domesticatie selecteer je op een gewilde eigenschap zoals tamheid, maar dat blijkt ook invloed te kunnen hebben op cognitieve eigenschappen,” vervolgt
Lampe. “Die informatie is interessant voor onderzoek
naar wilde dieren, maar ook naar huisdieren die weer
verwilderen, zoals straathonden.”
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Dagboek van Phaenna (Phaantje): Goedemorgen.
Door: Sonja de Cooker

Het is weer zondag, joepie, we gaan naar het kanaal. Mijn
zusjes en ik zijn er helemaal klaar voor, we hebben zin om
lekker te rennen en te zwemmen. Het weer werkt vandaag
ook behoorlijk mee, het zonnetje schijnt en het is zo’n 18
graden. Delphobe heeft gisteren toen we van het kanaal
terugkwamen stiekem een stok de auto in gesmokkeld, dus
kunnen we als we boven zijn meteen met de stok het water in. Zodra het autoportier opengaat stormen we luid
blaffend de dijk op naar boven. Daar aangekomen kijken
we ongeduldig naar beneden en zien hoe die twee moeizaam omhoog klauteren. Waarom doen ze niet net als wij,
met vier pootjes op de grond, dat gaat toch veel makkelijker! Hè, hè, eindelijk zijn ze boven, ik gooi de stok voor
Mario’s voeten, hij bukt zich en de stok gaat met een grote
zwaai het water in.
Delphobe en ik gaan er met een bloedvaart achteraan, kijken wie het eerste bij de stok is.

Opeens zegt Mario, kom eens hier meiden, even de riempjes aan, er komt iemand aan. We zien een jongedame met
twee hondjes onze kant opkomen. Geduldig laten we ons
aanriemen, ook al omdat we dan een lekker koekje krijgen.
De jongedame loopt ons samen met haar hondjes vriendelijk groetend voorbij. Mario wil onze riempjes al weer afdoen, als we Sonja opeens horen sissen, laat de riempjes
aan, daar komt volgens mij de ‘heer’ aan. En ja hoor daar
komt de ‘heer’ met zijn Riesenschnauzer aan.

speeld heb, ik ga even gezellig buurten.” Huppelend
komt hij onze kant op.

Ik voel aan mijn riempje dat Sonja allemaal vreemde
bewegingen maakt, als ik naar haar kijk zie ik dat ze heel
raar met haar gezicht trekt en op haar lippen bijt. Ik kijk
ook even naar Mario, die staat ook al van die rare gezichten te trekken en bijt ook op zijn lippen.
Henkie springt helemaal blij op mijn zusje af, de ’heer’
vliegt achter hem aan om hem bij zijn halsband te pakken, door de snelheid glijdt hij uit en belandt bijna op de
grond, hij kan zich ternauwernood staande houden. Als
Henkie bijna bij mijn zusje is, lukt het de ‘heer’ om hem
bij zijn halsband te pakken. De ’heer’ kijkt met een rood
hoofd heel bedremmeld naar Sonja en zegt tot haar
stomme verbazing: ” goedemorgen.” Sonja weet niet
hoe ze het heeft, helemaal perplex groet ze terug, en we
lopen door. Wij horen dat de heer achter ons Henkie
heel overdreven staat te corrigeren, zo van: ”foei Henkie, dat was niet netjes, je bent een stoute jongen, dat
mag je echt nooit meer doen.” Zodra we een beetje op
afstand zijn, houden Mario en
Sonja het niet meer en barsten
in lachen uit.
“Ik was bang dat ik mijn lachen
niet kon inhouden.” zei Sonja
tegen Mario, “ik dorst je echt
niet aan te kijken, dan had ik de
slappe lach gekregen.”

Wij gaan zo ver mogelijk aan de kant staan zodat de ‘heer’
met zijn hond zonder problemen langs ons heen kan lopen. De heer heeft geen riempje bij zich en roept tegen
zijn hond:” Kom Henkie, hier blijven.”

Grinnikend zei Mario: ” heel even had ik de neiging om
te vragen of de ‘heer’ Henkie wel onder appèl had, maar
heb er toch maar van afgezien.” Op de terugweg zijn we
Henkie niet meer tegengekomen. Mario en Sonja hebben de hele weg lopen grinniken.

Maar Henkie ziet ons, herkent ons van de vorige ontmoeting, en denkt natuurlijk: ”Hallo zeg, ik ben gekke Henkie
niet, dat zijn die mooie meiden waar ik al eens mee ge-

Zo, dat was het weer, likjes van een al veel minder onder
appèl staande Phaantje.
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Robbie
Je werd ouder, strammer en het mee hardlopen ging niet
meer. Een jaar geleden zijn we je nog een keer voor bijna
tien uur kwijt geweest, we waren aan het wandelen in een
natuurgebied en er stak een hert over. Weg was Robbie,
we hebben geroepen, uren gezocht en het hele gebied
uitgekamd, niets, het begon donker worden en we hadden de moed al opgegeven die zien we nooit weer terug.
Ik zat al in de auto om naar huis te gaan, Ina riep nog
een keer en dacht wat te horen, ik ook uit de auto en
nogmaals roepen en toen hoorde ik het ook, je was ongeveer 50 meter van de plek waar je achter het hert aan
was gegaan in een diepe kuil gevallen waar je niet zelf uit
kon komen.
Wat waren we blij, jij ook, maar toen we thuis kwamen
was je etensbak het allerbelangrijkste.
Bijna twaalf en een half jaar geleden hebben we je opgehaald bij Marga en Martin Bouma.
Je officiële naam was Navigator of Malton, voor ons was
je Robbie, onze derde Airedale.
In het begin was je weinig elegant, je liep als een molenpaard. Je was wel een echte Airedale, wat ook bleek op
de puppiecursus en de G&G cursus, je vond de andere
honden op het veld veel interessanter dan de oefeningen
die we moesten doen, je ging er dan bij de losloopoefeningen regelmatig vandoor en verstoorde de rust op het
oefenveld.
Later is het allemaal goed met je gekomen, je bent uitgegroeid tot een schitterende Airedale een prettige en gemakkelijke hond die altijd overal met ons mee naar toe
ging, altijd mee op wintersport, in het voorjaar mee naar
Limburg of Duitsland en zomers mee naar Frankrijk. Als
je maar mee mocht in de auto, normaal altijd achter in de
stationcar en tijdens de vakantie op de achterbank, je
sliep al als we het dorp uit reden.
Tijdens je hele leven was je een heerlijk beest, lief voor
iedereen, hoe kleiner de kinderen waren hoe leuker je het
vond, je bleef dan heel stil staan en maar kwispelen. Een
vriend van bijna iedere hond uit de buurt, de enkele die
wel eens op je blafte werd op zeer stoïcijnse wijze genegeerd. Samen rondjes hardlopen door de polder, ik tien
kilometer, jij misschien wel twintig, echter nooit meer als
honderd meter uit mijn buurt.
In je jonge jaren had je belangstelling voor iedereen, toen
je wat ouder werd had je steeds meer alleen aandacht
voor je baas en bazin, je werd steeds aanhankelijker en
maakte geen onderscheid.

Je ging steeds wat moeilijker lopen en je achterbenen
wilden niet goed meer mee, de dierenarts kon alleen zorgen dat je geen pijn had en de symptomen zoveel mogelijk onderdrukken. De rondjes die we gingen wandelen
werden steeds kleiner, je achterhand werd steeds krachtelozer en we moesten je steeds meer overeind zetten.
Het lichaam takelde verder af, in je geest bleef je dezelfde Airedale als tien jaar geleden.
Op vrijdag 1 september was voor ons de grens bereikt
en had je volgens ons geen dierwaardig bestaan meer en
hebben we je laten inslapen.
Het is nu stil in huis, je laat een lege plek achter, we zijn
verdrietig maar hebben fijne herinneringen aan je.
Ina & Kees Breker

Beste Ina en Kees,
Woorden schieten tekort bij dit grote verlies. Robbie jullie grote vriend is niet meer. Een leeg huis,
de stilte, nooit meer die vrolijke blaf. Bijna alle
ATVN-ers hebben dit al eens moeten meemaken.
Ina en Kees, weet dat straks als de tijd zijn werk
gedaan heeft, en de ergste pijn verzacht is, er massa's prachtige herinneringen aan een geweldige
Airedale overblijven. Heel veel sterkte in deze
moeilijke maanden ook namens het bestuur van
het ATVN,
Sonja.
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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 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

Er is zoiets leuks gebeurd bij mij.
Je weet dat ik heel graag tennisballen wil hebben om in mijn
bek te houden. Je weet ook dat de baas en het vrouwtje de ballen steeds weer van mij terug willen krijgen om die dan nog
eens weg te gooien. Dat terug geven blijft voor mij een moeilijk punt. Ik vind het heerlijk om keihard achter de bal aan te
lopen om hem zo snel mogelijk te pakken en die dan vooral
heel lang in mijn bek te houden.
Het liefst zou ik alle ballen tegelijk
in mijn bek stoppen. Meer dan twee
lukt mij niet. Jammer!
Om mij toch weer een bal te laten
halen, hebben de baas en het vrouwtje meer tennisballen achter de
hand. Heel slim van hen... Je denkt
toch niet dat ik al die weggeslingerde ballen voor ze ga op halen.
Ik ren er wel naar toe. Dat is heerlijk, maar meenemen… geen denken
aan.
Op deze manier raken er veel tennisballen zoek. Het vrouwtje gaat dan
in de tuin kijken of ze wat ballen
kan terug vinden. Dat lukt haar vaak wel. De voorraad tennisballen wordt toch steeds kleiner.
De doos met ballen raakt zelfs helemaal leeg!
Het vrouwtje gaat regelmatig naar haar oude tennisvereniging, waar ze zelf niet meer tennist. Ze zoekt wel haar
maatjes op, die nog wel een balletje slaan.
Zij weten allemaal dat ik graag met oude tennisballen speel.
Soms komt het vrouwtje dan thuis met een blik ballen, die niet
meer goed genoeg zijn voor het tennisspel, maar wel voor mij.
Deze week is het heel bijzonder
geworden Babs. Het vrouwtje
had niet een blik met ballen
mee genomen. Nee, met een tas
vol met ballen komt ze thuis.
Zo veel! Het wordt helemaal
geel voor mijn ogen als ik in die
tas mag kijken.
Het vrouwtje zet de tas op de
grond en zegt dat ik zelf een bal
mag uitzoeken. Niet zij geeft
een bal aan mij… ik mag er zelf
eentje uitkiezen.
Ik kijk haar nog eens aan om te
weten of ik echt zelf een bal
mag pakken.
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(vervolg)

Dat is zo. Toe maar, zegt ze, pak er maar een.
Ik ga met mijn kop diep in die tas. Dan wordt het moeilijk. Welke bal zal ik nu kiezen… Ik vind
ze allemaal even mooi en ze ruiken ook allemaal even lekker… Ik neem verschillende ballen in mijn bek. Ik bijt er een
beetje in en lik er ook wat aan. Eindelijk weet ik welke bal
het gaat worden. Ik neem hem in mijn bek mee naar buiten.
Het vrouwtje wil meteen dat ik de bal aan haar geef, zodat
ze met het balspel kan beginnen.
Dat gaat dus echt niet gebeuren. Deze speciale bal, die ik helemaal zelf heb uitgezocht,
houd ik bij me. Ik wandel ermee door de tuin en houd
hem stevig vast.
Ik ga ermee op het gras liggen en leg de bal voorzichtig
naast mijn bek. Zo kan ik er goed op letten.
Stel je voor dat het vrouwtje de bal toch weg pakt om er weer
mee te gooien.
Nee, de bal blijft bij mij. Ik voel hem naast mij. Die is niet zomaar opeens verdwenen.
Babs, ik ga een dutje doen en dromen van de tas vol met ballen.
Heel veel likjes van Boebie.
Lieve Boebie,
Een hele tas met tennisballen, ik heb het al eens vaker tegen jou gezegd, jij
bent echt een bofbips! Hier komt nooit een hele tas met tennisballen binnen. Vroeger kreeg ik nog wel eens een tennisbal, heerlijk vond ik dat. Ik
nam de tennisbal dan tussen mijn voorpoten, ging dan heel voorzichtig
voelen of er ergens een randje loszat, en als ik
dat gevonden had, begon de pret. langzaam
maar zeker pelde ik de bal af, als ik aan dat
gevoel denk, lopen de genotsrillingen over mijn
rug. Als ik geluk had, lukte het mij om het geel
er in een keer af te pellen, een waar stukje van
artistieke begaafdheid . Trots liet ik dat dan aan mijn vrouwtje zien, in de veronderstelling dat zij in uiterste verrukking mijn creatie zou aanschouwen. Maar niets was minder waar, ze zei:” hè getsie Babs, wat heb je nu weer gedaan, je
bent echt een sloopdoos, er komen hier geen tennisballen
meer binnen. Snap je dat nou Boebie, die baasjes van ons
hebben toch werkelijk geen gevoel voor kunst. Ik zal je een
voorbeeld geven, het vrouwtje en baasje hebben ook iets gemaakt, een bloemstukje( zij denken van zichzelf dat ze artistiekerig zijn) het ziet er best wel leuk uit hoor, daar zal ik
niets van zeggen, maar ze hebben een hele tuin met bloemen, zie jij nu de noodzaak om dan drie bloemen in zo’n
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stukje te zetten? Nu, ik niet. Totaal zinloos! En dan heb ik een waanzinnig gedurfde
creatie geschapen, en dat vinden zij “getsie.’
Zo Boebie, dat was het weer, ik ga maar eens kijken of er hier nog iets ligt waar ik mijn
artistieke energie op kwijt kan.
Likjes, Babs
Ha lieve Babs,
Wat leuk dat jij ook zo graag een tennisballetje pelt. Soms kan ik het ook niet laten en zet ik
mijn tanden in zo’n bal.
Dat jij trots bent op jouw enorme prestatie, begrijp ik maar al te goed. Je hebt je een ongeluk
zitten trekken om het velletje eraf te krijgen; laat het resultaat aan je vrouwtje zien en je
wordt meteen voor sloopdoos uitgemaakt… Ach ja, de baasjes en de vrouwtjes houden er een
totaal andere denkwereld op na.
Wij weten wel wat mooi is Babs. Als we ons
daaraan blijven vasthouden, komt het met
ons wel goed.
Heb jij wel eens bloemen uit jullie tuin geplukt? Ik doe dat af en toe.
Het vrouwtje komt dan kwaad naar buiten
lopen om te vragen waar ik mee bezig ben.
Wat een domme vraag.
Ze komt de tuin in omdat ze ziet dat ik bloemetjes pluk en dan vraagt ze aan mij wat ik
aan het doen ben.
Net zoals jouw
vrouwtje plukt die
van mij zelf wel
bloemen uit de tuin om ze ook binnen op tafel te zetten. Waar is de
logica Babs.
Als zij plukken is er niets aan de hand. Doen wij dat, dan worden we
bestraffend toegesproken.
Vaak vind ik ook dat het bloemstukje op tafel wel wat verbeterd kan
worden. Ik trek de bloemen een beetje meer uit het bakje of leg een
paar blaadjes op de grond, omdat ik van mening ben dat die blaadjes
spuuglelijk zijn. Of een stukje boomstronk… dat leg je toch niet bij de
bloemen op tafel.
Een stronk is om aan te knagen en ik heb dat laten zien ook!
Dan zijn de rapen helemaal gaar. Hoe haal ik het in mijn kop om
haar kunstig gemaakt bloemstukje uit elkaar te plukken en haar te trakteren op boomsplinters
op de vloer.
Je ziet het al Babs. Het is hier ook niet altijd rozengeur en maneschijn.
Van nijd heb ben ik gaan kluiven op het lekker zachte velletje van een tennisbal. Mmm, heerlijk!
Mijn boosheid maakt langzaam plaats voor een gelukzalig gevoel.
Na een poosje word ik er suffig van en is het tijd om een dutje te doen met het velletje stevig
tussen mijn kaken.
Heel veel likjes, Boebie.
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Kiekjes uit de oude doos

Florence Eleanor Chaplin (schilder en illustrator) met haar Airedale
(1912). Florence was getrouwd met Ernest Howard Shepard, de illustrator van de Winnie the Pooh boeken.

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.

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 11, nr. 10

Pagina 12

Nieuwsbrief ATVN

Jaargang 11, nr. 10

Pagina 13

Vraag het aan Babs
Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met
mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van
Casper.
Lieve Babs,
Owww, waar ik zo boos van word... die katten die door MIJN tuin lopen! Dan vlieg ik
naar het raam om ze weg te jagen. Vroeger gooide ik dan alle planten uit de vensterbank, maar nu hebben mijn baasjes die aan de kant gezet. Ik denk dat ze het ook belangrijk vinden dat die katten weggejaagd worden! Maar, Babs, die stomme katten
trekken zich er niks van aan. Wat kan ik doen om ze weg te krijgen?
Veel likjes, Casper
Lieve Casper

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.

Katten in je tuin, wat een gruwel! Ik kan me voorstellen
dat je woest wordt en naar het raam vliegt om ze weg te
jagen. Wat wel weer jammer is, dat je baasjes de planten
weggezet hebben. Het effect is toch spectaculairder als jij
woest naar het raam sprint en de planten vliegen dan alle kanten op, dat geeft pas echt kracht aan wat je doet.
Maar ja, onze baasjes hè, ze zetten de planten weg, anders
wordt het zo’n troep. Ja, hallo, dat was nu juist de bedoeling. Baasjes, ze zijn allemaal hetzelfde! Breek ons de bek
niet open. Uiteraard zou je ook het liefste naar buiten
gaan om op die katten te jagen, maar ook dat zal wel
hetzelfde zijn als hier, dat mag niet Casper, ik hoor ze het
in gedachte gewoon zeggen. Tja Casper, er zit helaas niets
anders op dan achter het raam te blijven blaffen, doe dat
maar zo hard mogelijk, misschien schrikken de katten
daar toch wel van, en zo niet, heb je in ieder geval eens
lekker hard kunnen schandalen.
Laat je me weten of het blaffen effect heft gehad?

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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Werelddierendag
Bron: Wikipedia

Franciscus van Assisi
De datum van dierendag gaat terug naar de feestdag van
Sint Franciscus van Assisi (4 oktober). Hij bekommerde
zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren.

Eerste dierendag
Ilse Winter uit Brno in Tsjechië schreef in mei 1927 een
brief aan Margaret Ford in Londen, waarin ze voorstelde
om één dag per jaar speciaal aan de dieren te denken.
Ford was voorzitster van de wereldvereniging van
de dierenbescherming. Zij vond het een prachtig idee en
de beide dames kwamen overeen dat de feestdag, waarop
de Katholieke Kerk Franciscus herdenkt, een goede datum voor zo'n dierendag zou zijn. Tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van
dieren in mei 1929 in Wenen waar R. Spurrier, secretaris
van de "National Council for Animal Welfare" de belangrijkste pleiter voor deze dag was, werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag. Dit werd toen al in
enkele steden gevierd in Amerika, Engeland, Duitsland,
Oostenrijk, Australië en Indië. De eerste officiële dierendag in Nederland was op 4 oktober 1930. In Nederland

werden er op die dag beschouwende artikelen geplaatst
in kranten over de verhoudingen tussen mens en dier.

Publiciteit
Sinds de jaren zestig grijpt men deze datum steeds meer
aan voor het dierenrechtenactivisme. Ook werden meer
activiteiten ontwikkeld om met name kinderen bij dit
onderwerp te betrekken.
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Hoera, herfst!
Bron: A7 Noord dierenartsen

De bladeren vallen van de bomen, de wind waait
stormachtig om onze oren, de dagen worden korter en
de nachten langer. Tijd om lekker met de hond naar
het bos te gaan om door de bladeren te rennen en met
de kinderen op zoek te gaan naar kastanjes, gekleurde
bladeren en mooie paddenstoelen. Aan het einde van
de wandeling thuis komen met een frisse neus, de haren in de war en bijkomen met een warme kop thee:
het is herfst!

hond in bos
Helaas zijn deze boswandelingen niet geheel zonder
gevaren voor onze trouwe viervoeters. Er zijn namelijk nogal wat honden die dol zijn op al die leuke
speeltjes en snoepjes die van de bomen vallen. Het
apporteren van kastanjes, dennenappels en eikels is
namelijk superleuk. Het bos lijkt wel een pretpark
voor honden, maar in dit pretpark loert helaas gevaar!
In eikels zitten grote hoeveelheden looizuur (tannine).
De groene eikels bevatten het meeste tannine. Wanneer een hond deze
stof in grote hoeveelheden binnenkrijgt
door het eten van of
kauwen op eikels
wordt hij/zij ziek. De
hond krijgt buikpijn,
diarree en kan gaan
braken. De nieren kunnen kapot gaan waardoor nierfalen kan ontstaan en het dier kan overlijden. Goed
oppassen dus! Ook voor paarden en schapen zijn eikels schadelijk.
Kastanjes en dennenappels zijn niet giftig maar worden, net als eikels, tijdens het spel wel vaak ingeslikt.

Ze kunnen zo verstopping in de darm veroorzaken en
klem komen te zitten. Het dier wordt dan acuut erg
ziek, gaat braken en voelt zich ellendig. De enige manier om dit probleem op te lossen is door middel van
een operatie.

Kortom ons advies: geniet van de herfst, maar let op
wanneer uw hond gaat spelen met dennenappels, kastanjes of eikels!
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EEN DUTJE DOEN BIJ DE DIERENARTS !
(een nieuw waargebeurd verhaal van Beau uit België)
Door: Marc Weyts

Hallo lieve ATVN-ertjes,
Op het moment dat ik jullie dit nieuwe verhaaltje
schrijf, hangt er nog een dichte mist buiten. Het is het
begin van een hele mooie nazomerdag.
Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan, ga ik jullie binnenkort enkele mooie foto’s kunnen tonen.

Al die verkleurende bladeren aan de bomen zorgen
ervoor alsof het lijkt dat er plotseling een andere
boom voor je staat. Ja lieve ATVN-ertjes, toen ik heel
klein was, zag ik niet wat er gebeurde, maar nu kan ik
jullie wel al veel vertellen over dit prachtig kleurrijk
seizoen.
De afgelopen maand september is er niet zoveel rond
mij gebeurd. Alles ging zijn gewone gangetje.
Alleen heb ik wel iets meegemaakt deze maand wat
niet zo leuk was, maar nadien wel leuk werd.
Het was heel erg nodig en ben blij dat ook dit alweer
achter de rug is.
Bij het lezen zullen jullie nu wel denken ‘Wat is er met
die Beau toch altijd aan de hand ?!’.
Maar net zoals bij mensen, moeten wij nu eenmaal
ook eens naar de tandarts. Wees gerust, het was niet
zo erg hoor, want alles wat er diende te gebeuren kon
onze lieve dierenarts ook doen.
Er was namelijk een tandje dat een beetje te diep in
het onderliggend tandvlees kwam. Natuurlijk heb ik
dit al een tijdje gevoeld en voelde dit soms wel wat
pijnlijk aan. Alleen, hoe moest ik dit mijn baasjes dui-

delijk maken ? Ik spreek niet diezelfde taal als hen. Ik
kon het ook niet tonen. Ik kon toch moeilijk altijd
mijn tanden aan hen laten zien. Ze zouden dan wel
eens iets heel anders van mij kunnen denken en misschien wel bang van me worden. Neen, ik dacht bij
mezelf dat ik ook deze last maar zelf diende te dragen
en hoopte dat het niet pijnlijker voor me zou worden.
Wij honden kunnen heus wel wat pijn aan hoor, maar
leuk is dit natuurlijk niet.
Gelukkig kijken mijn baasjes me af en toe eens heel
goed na. Of er niet te veel haartjes vast zitten tussen
mijn pootjes, of mijn nageltjes niet te lang worden, of
er zich geen vieze beestjes in mijn vacht bevinden,
mijn oogjes netjes zijn en zo kijken ze ook af en toe
eens in die prachtige Airedale-mond van me. Ik hoop
dat jullie baasjes dit ook geregeld bij jullie doen hoor,
want da’s wel heel belangrijk !
Zo keek één van mijn baasjes heel goed bij me naar
binnen en bekeek hij alle tanden zowel rechts als links.
Ik dacht bij mezelf ‘Kijk nu toch eens goed naar die
plaats die zo vervelend bij me aanvoelt !’ en ja hoor,
gelukkig hield hij hier halt. Hij inspecteerde het heel
grondig en naar het schijnt had die ene tand al een
gaatje geboord in het tandvlees, tenminste dat heb ik
uit hun reactie toch kunnen opmaken.
Het duurde dus niet lang of ik stond op de onderzoekstafel bij onze dierenarts. Ik was helemaal niet

bang en bij alles wat ze deed zei ze hoe flink ik wel
was. Dat is natuurlijk altijd leuk om te horen en flink
was ik wel degelijk hoor ! Er werden wat haartjes van
mijn rechterpoot weggehaald en de dokter kwam zelfs
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( Beau vervolg)
met een naald naar me toe. Een naald die zomaar in
mijn poot terecht kwam en nog deed het me niks en
werd het woordje ‘flink’ voor de zoveelste maal herhaald. Leuk toch !
Maar toen gebeurde er plotseling iets met mij. Ik kreeg
het wat warm en koud tegelijk en voelde dat ik niet zo
goed meer recht kon blijven staan. Ik zakte letterlijk
door mijn poten en zag hoe mijn baasje samen met de
dierenarts mij zachtjes neerlegden.
Toen ik daar lag kon ik niet veel meer doen en leek het
of ik in slaap zou vallen. Dat wou ik natuurlijk kost
wat kost vermijden en ik deed er alles aan om dit niet
te laten gebeuren. Stel je voor zeg ! Je gaat bij de dierenarts toch geen dutje doen ! Dat zou helemaal onbeleefd zijn !
Wat er daarna gebeurde kan ik jullie niet vertellen,
want dat herinner ik mij niet meer. Zou ik dan toch zo

die vervelende pijn die er wel degelijk was, is opeens
verdwenen. Raar toch en voor mij onverklaarbaar.
Wat heb ik toch alweer geluk dat mijn baasjes altijd zo
alert blijven, mij zo goed kennen en snel gezien hebben als er iets niet klopt.
Na het bezoekje bij de dierenarts werd ik weer flink
vertroeteld en dat liet ik graag bij me gebeuren. Ik heb
een paar uurtjes heerlijk geslapen in mijn bench en
toen ik wakker werd keken mijn baasjes nog eens naar
dat ene tandje. Het leek allemaal dik in orde te zijn en
ik voelde met mijn tong dat de dierenarts zelfs ook al
mijn tandjes heerlijk gepoetst had. Ze voelden zo fris
en glad aan.
Zo lieve ATVN-ertjes, er mag dan wel hier niet veel
gebeurd zijn in september, toch was dit verhaaltje alweer boeiend genoeg om te lezen, vinden jullie ook
niet ?!
Jullie weten ondertussen uit vorige verhaaltjes dat er
hier enkele feestmaanden zijn aangebroken met enkele
verjaardagen en alweer een nieuw jaar dat voor de deur
staat. Ik vertel er jullie binnenkort natuurlijk weer alles
over en nu mijn tandjes allemaal zo netjes zijn en ik
geen pijn meer voel, zal ik des te meer een hap kunnen
nemen in al dat lekkers dat met die feesten in mijn eetbakje terecht komt. Ik kijk er al naar uit en vertel jullie
dus meer in mijn volgend verhaaltje !
Herfstgroetjes van Beau uit België ! xxx

onbeleefd geweest zijn en eventjes lekker in slaap gevallen zijn ?
Wat ik me wel herinner en nu nog steeds merk is dat
ik plotseling helemaal geen pijn meer had ! Die was
opeens verdwenen ! Ik vermoed dat onze dierenarts
iets aan dat ene tandje heeft gedaan, maar wat juist, dat
kan ik jullie niet vertellen. Ik kon deze maal namelijk
niets opmaken uit het gesprek dat de dierenarts met
mijn baasjes voerde. Feit was, dat al stond die ene tand
er nog steeds, deze helemaal geen pijn meer deed en
dat was voor mij natuurlijk het allerbelangrijkste.
Je valt even van de ene minuut in de andere in slaap en
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