
 

 

Ook dit keer hebben Marijke en Willem 

Verhaar de organisatie van de najaarswan-

deling op zich genomen. In manege ‘De 

Molenberg’ wordt u ontvangen met een 

kopje koffie of thee met iets lekkers daarbij. 

Om elf uur gaan we wandelen in het los-

loopgebied van de prachtige bossen van 

Leende met zijn mooie zandvlakten. Er zijn 

twee routes, een korte route voor pups en 

mensen die niet zo lang willen wandelen, en 

een langere route voor de overige wande-

laars. Na de wandeling komen we weer te-

rug bij de manege, daar krijgt u door het 

ATVN een kopje koffie of thee met twee 

broodjes aangeboden. U kun kiezen uit 

broodjes ham en/of kaas En als we dan 

gezellig samenzitten begint onze wereldbe-

roemde verloting met prachtige prijzen. 

Omdat we het de eigenaar van de manege 

niet aan willen doen dat hij nog maanden 

belegde broodjes zou moeten eten, vragen 

wij u om even te melden dat u komt, met 

hoeveel personen u komt en voor welke 

broodjes u kiest. 

Dat kan door even een mailtje te sturen 

naar atvn@home.nl of een telefoontje 

naar: 0475-552227. Graag voor 24 septem-

ber. Het Airedalewinkeltje van Chris is   

uiteraard ook aanwezig. 

U komt toch ook! 

Manege De Molenberg 

Valkenswaardseweg 29C 

5595 XB Leende. Telefoon: 06 21871317 
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Optische Illusies 

Vakantie voorbij, weer naar school en werk 

In de vorige Nieuwsbrief toonden wij u on-

derstaande tekening van Maurits Escher, 

waarop u mieren ziet rondlopen op een ‘Band 

van Möbius’. Ze blijven eindeloos doorlopen, 

omdat aan de band geen einde komt.  

Dit keer een  grafisch portret, een fotomo-

zaiek, van de Amerikaanse kunstenaar Ken-

neth Knowlton (geboren in 1931). Het por-

tret is samengesteld door middel van een 

computerprogramma met speciale typografi-

sche symbolen.  

Herkent u de hier afgebeelde figuur?  
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Graag wil ik reageren op het verhaal van Beau, ten 
eerste verschrikkelijk om te lezen dat een medicijn dat 
je hond zou moeten behoeden voor teken en vlooien-
beten zo’n impact kan hebben. 

Wij hebben ook een nare ervaring met Bravecto, niet 
in de vorm van een angst en stressstoornis, maar bij 
onze Boyd reageerde het middel op zijn huid. Hij had 
altijd al een wat gevoelige en droge huid met dito 
vacht. Na het slikken van Bravecto verergerde dit zich 
in extreme mate met erge jeuk, schilfers en zichzelf tot 
bloedens toe bijten. Hele lelijke plekken, doffe vacht 
een grote ellende. 

Ik heb hem 1 keer het middel laten slikken in de zo-
merperiode en het jaar daarop 2x achter elkaar. Bij mij 
gingen er lampen branden nadat, toen wij Bliss 
(moeder van Boyd) kregen en haar ook het middel 
toedienden, zij ook reageerde met jeuk, schilfers etc…  

Gelijk gestopt en vervolgens een Chinees middel toe 
gaan dienen om de huid en vacht te herstellen. De 
vacht van Boyd glanst weer en natuurlijk heeft hij nog 
een huid die geneigd is droog te zijn, maar het is niet 

te vergelijken met hoe het ervoor stond tijdens het ge-
bruik van Bravecto. 

Ik denk dat het middel vooral op de zwakke plek van 
de hond inwerkt. Ik heb gelezen dat er in Engeland 
honden zijn die er aan zijn overleden. Het is belachelijk 
dat dit middel nog steeds op de markt is en dat dieren-
artsen het adviseren, ja het is makkelijk, eenmaal in de 
drie maanden een pil erin en hij/zij is beschermd. Nou 
voor mij never nooit meer en ik raad iedereen het ge-
bruik af.  

 

Hoop je hiermee wat meer info te hebben verschaft 
over het gebruik van Bravecto. 

 

Hier lijken we ook weer twee slachtoffer van Bravecto te hebben. 

Mocht u bij uw Airedale ook soortgelijke huid- of 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. 

 

Wij wensen Bliss en Boyd een mooie blije jeukvrije toekomst 

toe. 

Ook bij Bliss en Boyd lijkt Bravecto de boosdoener 

Door: Joanne van Onkelen 
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Aan het Bestuur van het Airedale Terriër Verbond Nederland 

Geachte heer, mevrouw, 

 

‘Beau heeft haar leven terug … en wij onze hond !’ was 

de titel van het artikel dat u niet alleen in de vorige 

nieuwsbrief kon lezen, maar dat u tevens nog altijd op 

de website van het ATVN kan terugvinden onder de 

rubriek ‘Meest recente berichten’. Gezien de belangrijk-

heid van dit door mij geschreven artikel, is het mijn uit-

drukkelijke wens hier nogmaals in deze nieuwsbrief op 

terug te komen.  

Meer en meer krijgen we namelijk de bevestiging te zien 

dat we er wel degelijk goed aan gedaan hebben, te stop-

pen met het toedienen van het kauwtablet tegen vlooien 

en teken, namelijk Bravecto.                                      

Ondertussen is ons Beau immers reeds een hele zomer 

lang zonder angst, de titel tevens van haar nieuw ver-

haaltje in deze nieuwsbrief en waarin zij zelf dus ook 

even terugkomt op de angstproblematiek waar zij ruim 

anderhalf jaar mee te kampen had. 

Met groot genoegen kunnen we u dus meedelen dat wij 

onze hond van voor deze problematiek terug hebben 

en we kunnen jullie verzekeren dat we momenteel echt 

terug kunnen genieten van onze hond die na een lange 

lijdensweg opnieuw de rustige frivole Airedale terriër is 

geworden. 

U kan het zich niet voorstellen hoe goed het aanvoelt 

haar staart terug omhoog te zien staan wat elke Airedale 

terriër kenmerkt en deze ook menig maal kwispelt, iets 

wat we een tijdlang zelfs niet gezien hebben. 

 

Wij wensen hierbij al diegenen te bedanken die ons via 

Facebook of e-mail een reactie stuurden op mijn artikel. 

Reacties vaak met hoopvolle wensen dat Beau verder 

voor altijd blijvend van een leven mag genieten en dit 

zonder angst.  

We danken in het bijzonder Mw Sonja De Cooker, voor 

haar ondersteuning en immer luisterend oor. Onze die-

renarts die samen met ons daadwerkelijk naar een op-

lossing zocht en last but not least Mw Brigit Groene-

veld, verslaggeefster Brabants Dagblad. Haar artikel 

verscheen ook in de ATVN-nieuwsbrief en was de re-

gelrechte aanzet voor de uiteindelijke oplossing van ons 

probleem. Dank aan het ATVN voor het publiceren 

van Mw Groeneveld’s artikel.  

Tot slot wensen wij alle dokters en therapeuten te be-

danken voor hun professionele begeleiding. Geen van 

hen gaf een reactie op mijn artikel, wat uiteraard hun 

goed recht is, maar waarbij we toch hopen dat wat wij 

vaststelden, zij mee zullen nemen in hun verdere prak-

tijk. 

Beau en haar baasjes blijven u verder elke maand op de 

hoogte houden van wat zij samen op hun levenspad 

beleven, althans dat proberen zij toch te doen. 

We wensen u dan ook veel leesplezier toe bij elk nieuw 

verhaaltje van Beau uit België !   X 

Marc Weyts 

marc.weyts@skynet.be 
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Het is schitterend weer als we ’s morgens naar het ka-

naal rijden om lekker te gaan dollen. Daar aangekomen 

zien we ons Friese buurtvriendje met zijn bazinnetje 

lopen. Ons vriendje loopt aan de lijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de begroeting vraagt Sonja waarom ons vriendje aan 

de lijn moet, is hij ziek of heeft hij pijn. “Nee hoor’ zegt 

zijn vrouwtje, “gisteren zijn wij een man met een hond 

tegengekomen, die heeft me helemaal stijf gescholden 

omdat ik volgens hem mijn hond niet onder appèl zou 

hebben en heeft gedreigd mijn hond iets aan te doen als 

ik hem ooit weer los zou laten lopen.” Het bazinnetje, 

een lieve zachte vrouw is daar helemaal overstuur van. 

Sonja oppert of ze geen aangifte voor bedreiging moet 

gaan doen, maar alleen bij de gedachte daaraan zien we 

onze dorpsgenoot nog meer schrikken. Nadat Sonja en 

Mario  nog even gezellig gepraat hebben gaan we verder 

wandelen 

 

Een paar dagen later is het zondag en prachtig mooi 

weer als we onze dagelijkse rit naar het kanaal maken. 

Daar aangekomen springen we uit de auto om eens lek-

ker achter elkaar aan te hollen. 

Opeens zegt Mario: “pas op Son, daar komt iemand 

aan.” Ik sta het dichts bij Sonja, dus doet ze mij de riem 

om en roept terwijl we op de dijk naar boven lopen 

mijn zusjes om te komen.  

Boven op de dijk staat een man. Mijn zusjes die geen 

echte helden zijn, staan de man van een afstandje te 

bekijken. De man staat te roepen en te krijsen dat Sonja 

haar honden bij haar moet roepen, en terwijl hij dat 

doet trekt hij de riem uit zijn broek houdt hem omhoog 

een neemt een dreigende slaande houding aan. Hij gilt 

tegen zijn eigen hond, een Riesenschnauzer, dat hij 

moet blijven en moet gaan zitten. Sonja loopt met de 

riempjes in haar hand, klaar om mijn zusjes aan te 

lijnen op de man af en biedt hem haar excuses aan dat 

zij hem niet gezien had. Mijn zusjes staan nog steeds 

op veilige afstand toe te kijken. De man is door dolle 

heen en scheld Sonja de huid vol “Je hebt die rothon-

den niet onder appèl, hoe durf je ze los te laten lo-

pen.” Opeens gaat er bij Sonja een lichtje branden, dit 

is de man die onze dorpsgenote zo verschrikkelijk 

heeft uitgescholden. Terwijl de ‘heer’ verder tiert 

springt de Riesenschnautser op en komt gezellig buur-

ten bij mijn zusjes, zo te zien vinden ze elkaar heel 

aardig. Weer gilt de man dat Sonja die rothonden niet 

onder appèl heeft. Sonja kan een glimlach niet onder-

drukken kijkt naar de spelende Schnauzer en grinnikt 

dat zijn hond duidelijk ook niet onder appèl staat, 

waardoor de ‘heer’ helemaal door het lint gaat.  

Mario staat op een afstand toe te kijken, hij zegt niets, 

maar wij zien aan zijn lichaamshouding dat hij klaar 

staat om in actie te komen mocht dat nodig zijn.  

 

Dagboek van Phaenna (Phaantje): Een fijne zondag. 

Door: Sonja de Cooker 
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Phaantje (vervolg) 
 

De woeste ‘heer’ slaat met zijn riem naar zijn Schnau-

zer, die dat duidelijk gewend is, de slag handig ont-

wijkt en er als een speer vandoor gaat. ”Ik heb mijn 

hond beter onder appèl dan jij die van jou,” briest hij 

verder.  

Sonja heeft er genoeg van, steekt allebei haar handen 

omhoog en zegt: “Ik geef me over, u heeft volkomen 

gelijk, uw hond staat beter onder appèl dan de mijne, 

ik wens u en fijne zondag toe.”  

 De ‘heer’ valt van verbazing even helemaal stil, hier is 

hij niet tegenop gewassen hij wil geen gelijk, hij wil 

schelden. Uiteindelijk herpakt  hij zich, en briest dan:  

“Ik wil helemaal geen fijne zondag.” Sonja schiet in de 

lach en zegt: ”Dat is dan jammer, want ik wens u voor 

de rest van uw leven alleen maar hele fijne zondagen 

toe.” Proestend van de lach lopen Mario en Sonja met 

ons verder. Opeens zegt Mario: ”Zou hij thuis een 

vrouw hebben, ach jeetje, wat een arm mens, zou hij 

haar onder appèl hebben?” Mario en Sonja proesten 

het weer uit. Mario gooit een stok in het water,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en wij springen er achteraan. Zo, even afkoelen, we kij-

ken nog even achterom, zien dat de ‘heer, zijn riem 

weer om zijn middel doet en ook verder loopt. Als we 

teruglopen naar de auto zien wij de  ‘heer’ ook weer 

aankomen, oei dat gaat weer een confrontatie worden, 

maar de ‘heer’ trekt een sprintje zodat hij net op tijd bij 

een zijpaadje komt waar je het fietspad op kan, en weg 

is hij. 

Zo, dat was het weer, Likjes van een zéér onder appèl 

staande Phaantje. 
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Renske stoofpotje met wild.  

Beste product van het jaar 2016-2017. 

 
 
 
 
 

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

Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker 

 

 

 

 

Bij Babs en Boebie krijgen 

jullie allerlei interessante 

achtergrondinformatie over 

de Airedale, messcherpe 

analyses en heel veel klets-

praat voor bij de waterbak.  

Bij deze rubriek is de redac-

tie echter nadrukkelijk niet 

verantwoordelijk voor de me-

ningen en welgemeende ad-

viezen van Babs en Boebie 

Ha lieve Babs, 
 
Heb jij dat ook, dat je ’s avonds voor het slapen gaan nog even 
wat langer buiten in de tuin wilt blijven? 
Er is zoveel meer te ruiken en te horen. 
Als het baasje of het vrouwtje roept om te laten weten dat het 
tijd is om naar binnen te komen, heb ik er moeite mee om met-
een naar de deur te rennen en keurig te luisteren. 
Een paar weken geleden heb iets heel nieuws meegemaakt. 
Ik ben helemaal achter in de tuin en ik merk dat een iets 
vreemds is. Ik heb het nog niet eerder gezien. Eerst ga ik maar 
eens blaffen… Foute boel! Het is al laat in de avond, om dan te 
blaffen terwijl de meeste mensen al proberen te slapen… Daar 
moet ik op die tijd bij de baasjes niet mee aankomen. 
Ik kan niet anders deze avond. Er kruipt iets over het gras en 
ik wil dat hebben. Het is niet gemakkelijk om het te pakken. 
Het loopt heel langzaam en wil liever niet door mij opgepakt 
worden. 
Ik snap daar niets van. Al is het al laat en heel erg donker… 
Ik ben altijd in voor een spelletje. 
Een soort tikkertje spelen. Dat vindt elk dier toch leuk. 
Het vrouwtje fluit nog een 
keer om te laten horen dat 
ik nu toch echt moet ko-
men. 
Als dat beestje zich nu 
eens laat pakken, dan kan 
ik het meenemen en aan 
het vrouwtje en het baasje 
laten zien. 
De baas heeft een zaklamp 
gepakt. Als hij naar mij 
schijnt, roept het vrouwtje 
dat ik iets van het gras wil 
oprapen. Zij heeft dus door 
dat ik met iets heel bijzon-
ders bezig ben. Nu mag ik vast wel wat langer buiten blijven.  
Dat is dus niet de bedoeling Babs. Hat baasje roept: Boebie! 
Hier!!! 
Oef, nu is het menens. Het is mij gelukt om dat rollende ding 
in mijn bek te nemen. Ik kan er nu regelrecht mee naar de 
baasjes lopen om te laten zien waarom ik echt niet direct naar 
hen kon komen. 
Terwijl ik naar de deur ren roept het vrouwtje: “Volgens mij 
heeft Boebie een egel in zijn bek. 
Hoe is dat nu mogelijk. Zo’n prikkend beest. Dat doet toch 
pijn!” 



 

 

Schuif  aan bij Babs en Boebie  (vervolg) 

Ik merk wel Babs, dat het niet net zo voelt als een bal. Maar ja, het is rond en deze rolt zelf. 
Dat kan ik toch niet laten gaan.  
Binnen in de gang laat ik hem uit mijn bek vallen.  
“Het is ècht een egel.”  
Het vrouwtje is onder de indruk van mij. “Dat hij die egel meeneemt in zijn bek…”  
Ik denk dat het vrouwtje mij heel stoer vindt! 
Het baasje wil de egel oppakken om hem weer in de 
tuin te zetten. De baas laat hem snel weer los om 
eerst een dikke handdoek te pakken, voordat hij dat 
trucje nog een keer gaat proberen. 
Zie je wel Babs, de baas pakt die egel niet eens met 
zijn blote handen. Ik doe dat gewoon met mijn bek! 
Wij durven toch veel meer dan mensen. 
Natuurlijk ben ik het helemaal niet eens met de baas. 
Die egel kan toch bij mij in de bench slapen. Ik pro-
beer dus sneller te zijn dan de baas. Helaas heb ik 
niet op het vrouwtje gerekend. Zij grijpt mij bij mijn 
halsband. Je snapt wel dat ik geen kant meer op kan. 
Echt flauw! 
De baas heeft met de handdoek de egel weer achter 
in de tuin gezet.  
De deur gaat op slot. Einde van de pret.  
Ik ga in mijn bench en ga maar eens nadenken hoe het geweest zou zijn als ik een egel te loge-
ren had. Gezellig samen op mijn warme deken.  
 
Heel veel likjes, Boebie.  
 
Lieve Boebie, 
Wat dapper van jou om de egel in je bek te nemen, dat heb ik ook een keer geprobeerd 
toen er hier een egeltje in de tuin liep, maar ik heb hem meteen weer laten vallen, dat 
deed kei veel pijn joh!  Heb jij nu geen gaatjes in je tong?  

Toen er hier laatst een egel in de tuin liep, ging 
ik heel hard blaffen, om dat irritante ding weg 
uit mijn tuin te krijgen, maar daar trok het 
monster zich helemaal niets van aan, hij rolde 
zich als een balletje op, en bleef gewoon liggen, 
om gek van te worden. Dan schaam je, je  als 
Airedale toch rot, dat je zo’n klein mormel niet 
de baas kunt zijn. Nee Boebie, dat vind ik maar 

niks. Ik heb dus nu, op dit moment, resoluut, (en tussen ons gezegd en 
gezwegen, ook om geen gezichtsverlies te lijden) besloten om die nare 
beesten gewoon te negeren en net te doen of ik ze niet interessant vind. 
Misschien gaan ze dan wel uit zichzelf weg. Ik hoop dat ik dat kan vol-
houden, want bij de gedachten  alleen al, dat er zo’n trol door mijn tuin banjert, gaan 

al mijn haren overeind staan en heb ik al de neiging om in blaffen uit te bar-
sten. 
Zo Boebie, het wordt weer tijd voor een slaapje. 
 
Heel veel likjes, Babs 
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Ha lieve Babs, 
 
Wat knap dat jij een egel kunt negeren. Bij mij is dat nu niet het eerste wat bovenaan mijn 
lijstje staat. 
Bij mij is dat meer “er op af.” Alles wat beweegt, geluid maakt of zonder te vragen in mijn 

tuin komt, betekent niet dat ik daar eens rustig naar ga lig-
gen kijken. Zelfs als ik lekker lig te soezen met mijn ogen 
dicht, spring ik overeind en ga er met een vaart naar toe. 
Stel je eens voor dat het iets is waarmee ik kan spelen… dat 
kun je toch niet aan je voorbij laten gaan. 
Soms is het ook wel eens eng en zou ik willen wegkruipen. 
Dat vind ik dan weer niet zo stoer. Ik steek mijn neus om-
hoog en doe alsof ik nergens bang voor ben. Daarbij begin ik 
meteen flink te blaffen om vooral te laten merken dat Boebie 
er aan komt… Meestal zijn het vogels, die ik uit mijn tuin 
wil jagen. Dat lukt goed. Voordat ik bij ze ben zijn ze al weg-
gevlogen. Ze komen vaak weer terug. Dat wegjagen is me 
toch een leuk spelletje! 
De egel liet zich gemakkelijk pakken. Hij liep niet weg maar 
rolde zich op. Voor mij was het zo gepiept om hem te pakken. 
Ik vind het nog 
steeds jammer dat 
hij niet bij mij in  
 

de bench mocht slapen. 
Ik heb daar nog eens goed over nagedacht Babs. Ei-
genlijk is het niet eerlijk dat ik elke avond alleen in 
mijn bench moet slapen. De baas en het vrouwtje 
liggen ook gezellig in één bed.  
Waarom kan zoiets voor mij niet.  
Weet je wat ik het liefst zou willen. Samen bij de 
baas en het vrouwtje in bed. Dat bed is groot genoeg. 
Ik kan gemakkelijk tussen ze liggen. Heerlijk lijkt me 
dat. 
Soms mag ik ’s morgens naar de slaapkamer. De 
baas heeft mij gehaald en ik mag het vrouwtje be-
groeten. Dat is zo leuk! Het eerste wat ik doe is het 
vrouwtje likken. Ik ben zo blij dat ik haar weer zie. Daarna spring ik boven op het bed om 
haar nog eens flink te besnuffelen. 
Het vrouwtje moet er om lachen, aait mij en kroelt achter mijn oren.  
Ik vergeet wel altijd dat ik behoorlijk scherpe nagels aan mijn poten heb. Als ik in mijn enthou-
siasme  een beetje al te hard aan haar kom, is het uit met de pret. 
De baas neemt mij weer mee naar de gang en doet de deur dicht.  
Ik heb straks wel iets om bij weg te dromen als ik lekker buiten in het zonnetje ga liggen. 
 
Heel veel likjes, Boebie. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Kiekjes uit de oude doos 

 

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

van uw buren of oom en tante, stuur uw verhaal, liefst met foto, naar 

atvn@home.nl  dan ze�en wij het in de Nieuwsbrief. 

Walt Disney (1901-1966) was een beroemde Amerikaanse filmprodu-

cent. Als pionier van de Amerikaanse animatie-industrie introduceer-

de hij verschillende ontwikkelingen in de productie van tekenfilms. 

Wie kent niet Mickey Mouse!  
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Vraag het aan Babs     

Bij Babs kun jij als Airedale  

alle vragen kwijt waar je ner-

gens anders mee terecht 

kunt.  

Babs denkt met je mee en 

geeft je deskundig advies 

over alles waar je mee wor-

stelt. De redactie is echter 

nadrukkelijk niet  verant-

woordelijk voor de mening 

en welgemeende adviezen 

van Babs.  

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

Lieve Babs, 
Rond onze vijver liggen hier en daar keien. Hele grote en gelukkig ook kleinere. 
De grote kan ik heel goed uitgraven. In mijn bek meenemen… dat lukt helaas niet. 
De kleintjes trek ik met mijn tanden uit de grond en neem ze mee naar een plekje op 
het gras om er mee te spelen. 
Zo'n heerlijk rond keitje voelt zo lekker in mijn bek. Je begrijpt vast wel wat er hier 
gebeurt als ik op mijn steen lig te knagen.  
“Einstein, dat mag niet. Zo gaan je tanden en kiezen eraan!”  
Het vrouwtje haalt de steen bij mij weg.  
Ze gooit hem niet eens terug, zodat ik die weer kan gaan halen.  
Wat vind jij hiervan Babs? Zo kan ik toch nooit uitvinden wat ik nog meer met zo’n 
keitje kan doen. 
Ik hoop dat je voor mij een oplossing hebt. 
 
Veel likjes, Einstein 

 
Lieve Einstein, 
 
Geweldig hè, al die stenen weghalen bij de vijver, dat is 
ook een van mijn grote hobby's. Maar ook hier staat er 
dan weer een baasje heel erg te zeuren en mijn spelletje te 
bederven. Zal ik jou eens iets vertellen:” volgens mij zit er  
genetisch iets helemaal fout bij onze baasjes.” Zij kunnen 
niet genieten van de simpele din-
gen des levens. Wat is er nu nog 
leuker dan met stenen te sjouwen, 
of net zoals jij schreef, zo’n lekker 
glad steentje in je bek te houden 
en er dan met je tong overheen 
gaan. Nee, dat mag niet  Babs 
(Einstein) daar gaan je tanden 
van kapot en dat is gevaarlijk. 
Als je onze baasjes mag geloven, is 
alles gevaarlijk. Belachelijk ge-
woon, wat kan er nu gevaarlijk 
zijn aan zo’n klein steentje? Ik 
zou het werkelijk niet weten, Jij 
wel Einstein? 
Nee Einstein, wij zullen moeten doen wat we altijd al 
doen, en waar we (al zeg ik het zelf) ook  heel bedreven in 
zijn, namelijk stiekem als het baasje niet kijkt onze slag 
slaan . Dat gaat vast wel lukken, denk je niet? Heel veel 
succes met de stenen. 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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Mensen kunnen stemming van hond afleiden uit gegrom 

Bron: Nu.nl 

Mensen begrijpen het gegrom van honden verras-

send goed, zo blijkt uit een nieuwe studie.  

Als mensen honden horen grommen, kunnen ze in 65 

procent van de gevallen correct voorspellen waar de die-

ren mee bezig zijn en of ze blij, bang of agressief zijn. 

Dat melden Hongaarse onderzoekers in het wetenschap-

pelijk tijdschrift Royal Society Open Science.  

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 

40 volwassen proefpersonen een groot aantal geluidsop-

names te laten luisteren van grommende honden. De 

deelnemers konden de dieren dus niet zien. 

Vechten 

De opnames waren gemaakt in drie verschillende situa-

ties: de honden waren aan vechten om voedsel met ande-

re viervoeters, ze speelden met hun baasje, of werden 

benaderd door een persoon door wie ze zich bedreigd 

voelden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De proefpersonen moesten bij elk geluidsfragment in-

schatten in welke situatie de hond zich bevond en wel-

ke emotie het dier vertoonde. Dat ging vaker goed dan 

fout. 

Het gegrom van opgewekt spelende honden werd zelfs 

in 81 procent van de gevallen goed geïnterpreteerd. 

Maar ook de geluiden van honden die vochten om 

voedsel en viervoeters die angst toonden voor een 

vreemde, werden meestal goed ingeschat. 

Verrassend 

Volgens hoofdonderzoeker Tamas Farago zijn de be-

vindingen verrassend. "Het is een belangrijke ontdek-

king dat mensen de emotionele staat van een andere 

soort kunnen herkennen alleen op basis van vocale sig-

nalen", verklaart hij in de Britse krant The Guardian.    

Hondenbezitters presteerden bij het onderzoek beter 

dan mensen die zelf geen hond hadden. Opvallend is 

verder dat vrouwelijke deelnemers het gegrom van hon-

den vaker goed interpreteerden dan mannen. 

"Misschien zijn vrouwen door hun hogere emotionele 

gevoeligheid beter in staat om de context van het ge-

grom te kunnen plaatsen", speculeren de wetenschap-

pers in de studie. 

 



 

 

 & K 
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Bij het zien van het baasje hadden de honden een 

duidelijke voorkeur voor rechts kwispelen en bij het 
zien van een vreemde persoon voor links. In dat laat-
ste geval was het kwispelen ook iets minder enthou-

siast. Bij de kat was het kwispelen nog minder vurig, 
en met een voorkeur voor rechts. De vreemde hond 

riep links kwispelen op. 

 

Volgens de onderzoekers kwispelen honden rechts 
naar stimuli die zij willen benaderen en links naar 
stimuli die zij liever uit de weg willen gaan. Dit gege-

ven kan een handig hulpmiddel zijn voor hondenpsy-
chologen, zij het dat de kwispelvoorkeur niet zo op 
het oog is te zien, omdat honden doorgaans te veel 

bewegen. 

 

Honden kwispelen met hun staart naar rechts als zij 
hun baasje zien en naar links als zij bijvoorbeeld een 

vreemde hond ontmoeten. Dat blijkt uit een videoana-
lyse van kwispelende honden door Italiaanse neurobi-
ologen onder leiding van Giorgio Vallortigara van de 

Universiteit van Triëst. De resultaten verschijnen deze 
week in het vakblad Current Biology. 

 

Het links of rechts kwispelen is volgens de onderzoe-
kers een weerspiegeling van de emotionele toestand 

van de hond. De voorkeur voor links of rechts vindt 
zijn oorsprong in een verschil in functie van beide 
hersenhelften. 

 

De onderzoekers testten dertig honden (15 reuen en 

15 teefjes van verschillende rassen). De dieren werden 
in een hokje geplaatst, waarbij ze van bovenaf gefilmd 

werden. De onderzoekers schoven vervolgens een 
luikje open waardoor de hond een minuut lang werd 
geconfronteerd met zijn baasje, een onbekende per-

soon, een onbekende dominante hond of een kat. 

 

Beeldje voor beeldje bestudeerden de onderzoekers 
vervolgens de video-opnamen van het kwispelgedrag. 

Hond kwispelt rechts naar het baasje, links naar een vreemde  

Bron: NRC.NL 
 



 

 

EEN ZOMER ZONDER ANGST !  (een nieuw waargebeurd verhaal 
van Beau uit België) 

Door: Marc Weyts 

Pagina 16 Nieuwsbr ief  ATVN Jaargang 11,  nr.  9 

Hallo lieve ATVN-ertjes, 

Ik wil heel eerlijk met jullie zijn ! Ik ben eigenlijk nog 

altijd wat droevig ! Niet omdat de zomer alweer op zijn 

eind loopt, al vind ik dit ook natuurlijk helemaal niet zo 

fijn ! Neen, ik ben nog steeds wat treurig omdat ik vorige 

maand jullie geen verhaaltje mocht schrijven. 

Het heeft heel lang geduurd vooraleer ik begreep hoe dit 

kwam.  

Wij begrijpen namelijk helemaal niet die mensentaal, 

kunnen ze ook niet spreken en moeten het dan maar 

stellen met bepaalde klanken die steeds weer terugkomen 

en die ons vertellen wat jullie mensen ons willen zeggen 

of wat jullie van ons verlangen. 

Gelukkig hebben wij voor alles een bijzonder goeie 

speurneus gekregen en kunnen we heel goed aan het 

gezicht en de handelingen van onze baasjes zien wat er 

zich op dat moment afspeelt. Er zou met mij namelijk 

iets ergs aan de hand geweest zijn, nog niet zo lang gele-

den. Dat kon ik duidelijk zien aan hun gezicht dat af en 

toe een heel andere vorm en kleur aannam. 

Eigenlijk is dat het enige wat ik er over kan zeggen. Het 

belangrijkste is dat mijn baasjes nu heel opgelucht blijken 

te zijn en ik moet eerlijk toegeven dat ik dat ook wel ben. 

Niet alleen opgelucht, maar ook blij en gelukkig ! Ik voel 

me super nu !  

Hoe dat nu eigenlijk allemaal komt, kunnen mijn baasjes 

het jullie veel beter zelf uitleggen !  Hiervoor ga je nog 

eens naar de vorige nieuwsbrief of kijk je gewoon eens 

naar de website van ATVN!  Jaja, je leest het goed … ik 

heb zelfs de voorpagina gehaald ! Wanneer jullie surfen 

naar het artikel ‘Beau heeft haar leven terug … en wij 

onze hond !’, zal alles jullie beslist duidelijk worden en 

dan zullen jullie ook begrijpen waarom ikzelf vorige 

maand geen verhaaltje mocht schrijven.  

Zo, dat heb ik ook weer eens fijn allemaal uiteengezet en 

hoef ik ook hiervoor niet meer bang of angstig te zijn. 

Jullie mensen, begrijpen immers die mensentaal en daar 

hebben jullie dan weer een streepje voor op ons, wij 

hondjes. Bovendien hoop ik dat jullie het artikel van vo-

rige maand allemaal gelezen hebben, want het was best 

belangrijk hoor ! Zij die dit dus nog niet gelezen hebben, 

zijn gewaarschuwd ! 

En dan wil ik het nu verder met jullie over deze zomer 

hebben, die alweer bijna op zijn eind loopt. Jammer toch 

dat het maar één keer zomer is op een jaar ! Het zonne-

tje, het strand, de zee, de hommeltjes en de bijtjes, de 

geur van de barbecue en nog zoveel meer ! 

Ik heb echt van alles meegemaakt deze zomer, teveel om 

op te noemen ! Maar één van de mooiste dingen was het 

bordje dat mijn baasjes op ons tuinhek aan de kust heb-

ben geplaatst : ‘Home is where the dog is !’  

Jullie kunnen wel denken hoe dit mijn ego streelde ! 

Vaak vertoef ik vlakbij dat bordje, want ik wil namelijk 

iedereen laten zien dat ik het ben, dat hondje op dat 

bordje ! 
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We hebben in de buurt van Sint-Niklaas een heel erg 

mooi kasteel bezocht en ik mocht op de foto onder één 

van die rode schildknapen die er de wacht hield en ook 

wel wat van mij weg had. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Beau vervolg) 
 

Ik ben met mijn baasjes naar de kermis geweest en was 

helemaal niet bang van al die geluiden die je anders nooit 

hoort ! 

We hebben moeder en vader zwaan gezien met hun ba-

by’tjes. Ze zaten gewoon langs de weg bij een hele lange 

sloot.  

Eén van mijn baasjes wou een foto nemen van dichtbij, 

maar dat was buiten moeder zwaan gerekend hoor ! Die 

sputterde en blies mijn baasje een heel eind terug. Ik 

mocht ook niet uit de auto komen en vond het jammer 

dat ik die hele familie op een afstand achter het glas 

moest bewonderen. 

We zijn naar de poesjes van een nichtje van me gaan kij-

ken en ik kon ze niet te pakken krijgen, want voor ik het 

wist zat er eentje vliegensvlug boven op de kast en daar 

kan ik natuurlijk niet bij. 

 

 



 

 

Deze zomer ben ik ook weer geplukt en zie maar hoe 

mooi ik dan telkens weer ben. Als je ’t mij vraagt … een 

plaatje gewoon ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder heb ik natuurlijk alweer heel veel gezwommen 

in de zee en gespurt op het strand en heerlijk achteraf 

door mijn baasjes verwend geworden met een douche 

achteraf en een handdoek rond heel mijn lijfje en zacht 

dat dit aanvoelde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh ja, er is nog iets gebeurd. Het is mij gelukt om een 

hommeltje te pakken te krijgen. Het beestje zat alsmaar 

te zoemen en te zoemen op een grote struik bloemen in 

onze tuin. Ik wou er echt mee spelen, had helemaal geen 

kwade bedoelingen en telkens ik met mijn neus wat dich-

terbij kwam, vloog het en stak het zich weg in een ander 

bloemetje. Op een bepaald moment was ik het blijkbaar 

iets te vlug af en had ik het even te pakken. Ik wou het 

echt geen kwaad doen hoor, maar het viel tegen de 

grond aan en bewoog niet meer. Wat waren mijn baasjes 

toen kwaad op me zeg ! 

Zo komt er alweer een eind aan dit verhaaltje, lieve 

ATVN-ertjes. 

Wanneer ik jullie mijn volgend verhaaltje zal schrijven, 

staat oktober alweer voor de deur en als jullie mijn le-

vensverhaal al wat beginnen te kennen, dan weten jullie 

dat de ene feestmaand na de andere hier in aantocht is. 

Maar laten we nog even genieten van deze zomer die 

alweer bijna voorbij is en laat dat bekende deuntje van 

Gerard Cox nog maar even weg !  

Ik ga nu terug naar buiten en hoop volgende maal jullie 

weer heel wat te kunnen vertellen ! 

 

Blije, gelukkige en zonnige groetjes van Beau uit België !   

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Beau vervolg) 
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Honden negeren mensen die baasje niet helpen 

Bron: Nu.nl 

rol had.   

Als de omstander hun baasje wel hielp, namen de hon-

den veel vaker voedsel aan van deze deelnemer aan het 

experiment. 

Inzicht 

Het onderzoek moet eerst worden uitgevoerd met meer 

honden en proefpersonen voordat er definitieve conclu-

sies kunnen worden getrokken over het sociale inzicht 

van honden. Maar volgens hoofdonderzoeker Kazuo 

Fujita suggereert het experiment dat honden een verras-

send goed vermogen hebben om sociaal gedrag van 

mensen te beoordelen. 

"We hebben voor het eerst ontdekt dat honden de men-

sen in hun omgeving sociaal en emotioneel evalueren en 

daarbij niet alleen naar hun eigen belangen kijken", zo 

verklaart de onderzoeker in de Britse krant The Guardi-

an. 

Honden zijn daarmee uitzonderingen binnen de dieren-

wereld. Van chimpansees is volgens de wetenschappers 

bijvoorbeeld nog nooit aangetoond dat ze mensen kun-

nen beoordelen op hun gedrag jegens anderen. 

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis 

 

Honden negeren mensen die zich onbehulpzaam 

gedragen tegenover hun baasje. Dat zou blijken uit 

een nieuwe studie.  

Als honden voedsel krijgen aangeboden van mensen die 

vlak daarvoor hun baasje weigerden te helpen in een rol-

lenspel, nemen de viervoeters het voedsel vaak niet aan.   

Dat suggereert dat de dieren beschikken over een ver-

mogen om sociale samenwerking te herkennen bij men-

sen. 

Tot die conclusie komen Japanse onderzoekers in een 

studie die binnenkort verschijnt in het wetenschappelijk 

tijdschrift Animal Behaviour. 

Toneelstukje 

Bij het experiment waren 18 honden eerst getuige van 

een soort toneelstukje waarbij hun baasje een grote doos 

moest openen en daarbij hulp vroeg aan een omstander. 

Vervolgens kregen de honden voedsel aangeboden van 

zowel deze omstander als een derde persoon die niet bij 

het rollenspel was betrokken. 

Als de omstander weigerde om de hondenbezitter te 

helpen bij het openen van de doos, bleken de viervoeters 

het voedsel dat deze persoon aanbood daarna vaak te 

weigeren. De dieren liepen dan in de meeste geval-

len naar de derde persoon in de kamer die een neutrale 
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Reacties graag naar: atvn@home.nl 

 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantieoppas gezocht en aangeboden. 

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

 

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

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