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Aan alle liefhebbers van de Tatrahond, 

 

Eindelijk is het dan zover. De eerste nieuwsbrief van TOPNL is een feit.  

 

Het kernteam werkt al geruime tijd hard achter de schermen om de nieuwe vereniging 

voor liefhebbers van dit ras vorm te geven en dat lukt tot nog toe prima. Op 3 december 

2012 zijn de statuten bij de notaris vastgelegd en is de vereniging officieel geregistreerd. 

Natuurlijk zijn wij met z’n allen daar best een beetje trots op. Er is best nog veel werk 

aan de winkel, maar iedereen is super gemotiveerd.  

 

Wandeling en eerste Algemene Ledenvergadering. 

 

Om jullie op de hoogte te brengen van de stand van zaken, nodigen we jullie, onze 

leden, uit voor een eerste Algemene Ledenvergadering van TOPNL. Deze wordt gehouden 

op 17 februari en de voorgestelde agenda en uitnodiging ontvangen jullie als bijlage.  

 

Natuurlijk houden wij ons dan niet alleen maar bezig met 

zakelijke dingen, er is vooral ook gedacht aan vertier en 

plezier voor baasjes en hun viervoeters. Daarom is het de 

bedoeling dat we beginnen met een fijne gezamenlijke 

wandeling. Onderweg leert men elkaar wat beter kennen 

en misschien komen er dan leuke inspirerende ideeën 

boven borrelen bij deze of gene, want jullie mening telt.  

 

We heten jullie graag van harte welkom op 17 februari 2013 in Soest. 

Verzamelpunt is op de Schapendrift, hoek Dennenweg in Soest nabij het prachtige 

natuurgebied Soesterduinen. Een fantastische plek voor de honden om zich helemaal uit 

te kunnen leven! Daar staat het kernteam u op te wachten met wat warms te drinken en 

wat lekkers en om 11.00 gaan we van start.  

Er is een puprondje voor kinderen en puppies over een afstand van 1.45 km die 

grotendeels gaat over bospad en verharde weg in een prachtige omgeving. Deelnemers 

aan het puprondje kunnen daarna alvast naar de Stoethoeve, Birkstraat 131, 3768 HE 

Soest. Voor de sportievelingen onder ons is een wandelroute uitgestippeld van ongeveer 

3 km die loopt rond de zandverstuiving de Lange Duinen en de honden mogen daar los 

lopen. Start en finish van beide routes zijn op het verzamelpunt.  

Als je de hond mee naar binnen wilt nemen, dan moet deze zijn aangelijnd, ook op het 

erf om de rust van de andere dieren niet te verstoren. Je kunt voor eigen rekening soep 

of een broodje eten, of je opgeven voor het lunchbuffet à € 7,00 per persoon, graag 

opgeven tot en met 10 februari. 

Het lunchbuffet, bestaat uit: Soep, 2 belegde broodjes, salade, koffie/thee/sap.  
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Routebeschrijving Soesterduinen in Soest Zuid(Lange Duinen) 

 

Vanaf de A1  

 

Vanaf Hilversum neemt u vanaf de A1 afslag  no 10 (Soest) 

Daarna volgt u steeds de N221 eerst richting Baarn daarna Soest/Amersfoort aanhouden, na 

Paleis Soestdijk gaat u rechtsaf de Biltse weg op (richting Amersfoort) en na 1.6 km linksaf de 

Koningsweg in( richting Amersfoort) deze N221 blijft u volgen totdat u over  het spoor gaat en ga 

na 500 m rechtsaf de N 413 op (Soesterbergsestraatweg) en na 600 m de 3e weg rechts,dit is de 

Dennenweg en gelijk linksaf bent u op de Schapendrift. 

 

Vanaf het Oosten en Zuiden volgt u de A28 

 

Vanaf de A28 neemt u de afslag  no 4 (Soesterberg) daarna volgt u steeds de N413 richting 

Soest (Richelleweg rechtsaf Amersfoortse straatweg  en na 140 m weer linksaf van Weerden 

Poelmanweg) totdat u op de Soesterbergsestraatweg (nog steeds de N413) bent en na het 

Openluchttheater neemt u links de Dennenweg en gelijk linksaf dan bent u op de Schapendrift. 
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Lidmaatschap 

 

Voor aanmelding als lid kun je gebruik maken van de electronische mogelijkheid via 

http://www.topnl.eu/TOPNL/Lid_worden.html 

Wij maken geen gebruik van automatische incasso. De contributie dient voldaan te zijn 

op uiterlijk 31 maart 2013 door deze over te maken op ING rekeningnr. 7572572 t.n.v. 

Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski Nederland.  

 

Herplaatsers 

 

In de korte tijd dat TOPNL bestaat, hebben al een aantal honden een nieuw tehuis 

gezocht en gevonden. Sommige honden zijn zo snel herplaatst dat ze niet eens op de 

website hebben gestaan. Met elkaar hebben we afgesproken dat de ondersteuning die 

TOPnl kan bieden. niet gebonden zal zijn aan het lidmaatschap van de vereniging. Iedere 

tatrahond in nood verdient een warm plekje en als we daarin kunnen bijdragen, doen we 

dat gewoon. Op deze pagina http://www.topnl.eu/TOPNL/Herplaatsers.html kun je lezen 

hoe het verder met ze is gegaan.  

 

Foto van de maand 

 

Ieder van ons maakt  wel leuke, grappige, lieve, vertederende 

kiekjes  van zijn of haar hond(en). Daarbij gaat het niet erom of het 

de mooiste, knapste of - vul al die superlatieven maar in – hond is. 

Nee, gewoon leuke snapshots. Stuur ze op naar de webmaster. Elke 

maand wordt een willekeurige foto uit de inzendingen van die 

maand geplaatst op de homepage. Wie weet, staat jouw tatrahond 

er de volgende keer “gekleurd” op.  

 

 

Leden schrijven 

 

Jazeker, leden schrijven en dat is hartstikke leuk. Misschien is het even wennen, maar 

wie vertelt niet graag over de belevenissen van z’n witte huisgenoot. Het is leuk om te 

lezen en te bekijken. Grappige gebeurtenissen? Hond mee geweest op vakantie? Puppies 

wezen kijken? 

Hondenverjaardag? Wat doe je met je tatrahond? Er is zo veel te vertellen dus klim in de 

pen, want jullie verhalen en foto’s zijn meer dan welkom.  

Ze worden hier geplaatst. http://www.topnl.eu/TOPNL/Leden_schrijven.html  
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Hondengedrag 

 

Hoi allemaal. Ik heet Melanie en heb sinds een aantal jaren een eigen hondenschool. In 

de nieuwsbrief zal ik regelmatig een column schrijven over allerlei zaken aangaande de 

hond. Dit keer zal ik wat uitleggen over “Hondentaal”. 

 

Honden communiceren anders als wij mensen, toch zijn onze honden goed in staat met 

ons te communiceren. Wij mensen kunnen immers leren hun taal te begrijpen en soms  

terug te “praten”  door mimiek en onze gedragingen.  

 

Honden kunnen door middel van lichaamstaal en geluiden veel duidelijk maken. 

In deze rubriek wil ik proberen jullie wegwijs maken in de lichaamstaal van de hond. 

Elke hond “praat” met alle fysieke middelen die hij heeft en dat zijn er best veel, die 

allemaal op een hun eigen wijze worden toegepast en kunnen worden geïnterpreteerd. In 

deze nieuwsbrief wat informatie over de kalmerende signalen die honden afgeven, 

onderling en naar de mens. 

 

Kalmerende signalen zijn vooral bedoeld om conflicten te vermijden, bijvoorbeeld met 

een andere hond, met mensen of een conflict in de hond zelf. Vaak zijn het ook signalen 

van innerlijke spanning die hond laat zien. 

 

De meest voorkomende kalmerende signalen van de hond zijn: 

Gapen 

Hijgen 

Trillen 

Uitrekken 

De bek aflikken 

Tongelen, dit is het voorste puntje van zijn tong uitsteken en weer intrekken, vaak kijkt 

de hond dan ook weg 

Voorpoot heffen, niet verwarren met pootje geven! 

Staart in lagere houding dan normaal 

Zijn lijf lager dan normaal 

Oren naar achteren 

Hoofd wegdraaien, schouders intrekken (vermijdingsgedrag) 

Zonder aanleiding aan de grond gaan snuffelen 

Wegkijken 

Krabben terwijl de hond geen jeuk heeft 

Kleine plasjes laten lopen 
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Aan de hand van wat voorbeelden, zal ik proberen wat gedragingen te verduidelijken. 

 

Het gapen kan ik goed omschrijven met mijn hond Dolina. Zij laat dit gedrag zien in 

verschillende situaties. Ze gaapt als ze bij mij op de bank zit, want ze voelt zich niet  

helemaal op haar gemak, omdat ze weet dat ze (eigenlijk) niet op de bank mag.  

Of als we gaan wandelen, dan gaapt ze ook, het liefste wil ze in mijn nek springen van 

vreugde maar ze weet dat ik daar niet van gediend ben. 

Ze heeft dus een innerlijk conflict en door te gapen bouwt ze wat spanning af. 

Zoals wij zouden zeggen wat druk van de ketel aflaten. 

 

 

Natuurlijk gaapt de hond ook als deze gewoon moe is, het is daarom ook 

belangrijk om de gehele situatie te zien en te observeren. 

 

 

 

Hijgen kennen wij allemaal van onze honden, als ze lekker hebben gerend of als het 

warm is. Maar een hond hijgt ook uit opwinding.  Vooral in situaties waarin de hond niet 

precies weet wat hij er van moet vinden, of als hij het heel spannend vindt. Als voorbeeld 

neem ik mijn jongste hond Cissy, op het moment hebben wij bezoek, waaronder ook 

mijn kleine nichtje van bijna drie jaar. Ze vinden elkaar erg leuk, maar kunnen ook beide 

erg druk zijn, dit vindt Cissy erg spannend. En soms zie ik haar even hijgen. 

Ook hijgen honden als ze pijn hebben. 

 

Het trillen bij honden zie je meestal als de hond erg gespannen en/of  zenuwachtig is. Ik 

heb dit vaak bij jachthonden en terriërs gezien en minder bij de Tatrahond. 

Het trillen zie ik ook wel eens bij honden die heel erg geschrokken zijn van een geluid  

(het legen van een glasbak deed mijn terriër trillen) of bang zijn, ik denk dan aan Oud & 

Nieuw wanneer er vuurwerk wordt afgestoken. 

 

Trillen kan echter ook een uiting van pijn zijn of een  medische oorzaak hebben, zoals 

een schildklier afwijking of een te lage bloedsuikerspiegel. Het is zaak altijd alert te zijn 

en de hond goed te observeren. 

 

Wanneer je de grote verschillen in communicatie tussen mens en hond ziet, is het 

eigenlijk heel knap dat een hond zich zodanig kan aanpassen dat hij op gesproken 

commando’s kan reageren. Hij kan ze begrijpen en interpreteren. Wanneer we “zit” 

zeggen, “af”, “hier”, of “blijf”, dan weten onze honden wat we bedoelen. Al die woorden, 

en nog veel meer, kunnen zij onderscheiden, onthouden en begrijpen. Zo goed heeft de 

hond zich aangepast. En wij, wat doen wij om ons aan te passen aan de hond? 
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We hebben ook een lichaam en je kunt de keuze maken tussen beweeglijk zijn, of juist 

heel weinig bewegen. Je kunt verstarren en je lichaam stokstijf houden. Een hond 

aanstaren of juist weg kijken. Fronsen of juist blij kijken. Goed beschouwd kunnen wij 

naar onze hond het een en ander met onze lichaamstaal communiceren.  

 

Ik hoop dat de kalmerende signalen die worden afgegeven  jullie zullen gaan opvallen bij 

jullie eigen Tatrahond en dat de uitleg ervan je helpt hem beter te begrijpen. 

Wij zijn vaak geneigd de hond teveel te vermenselijken.  Door hun taal te leren en waar 

mogelijk eigen te maken, verbetert de band tussen baas en hond. Helaas lukt het niet 

andersom, hoe slim onze honden ook zijn. 

In de volgende nieuwsbrief ga ik wat meer over stresssignalen vertellen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

Wat al lang bij mensen gebruikelijk is, het belang van 

onderzoeken door middel van DNA, begint nu ook 

langzamerhand steeds meer door te dringen in de 

kynologie en ook wij zijn ons ervan bewust dat dit de 

toekomst is. Bij de tatrahond en veel andere rassen staat het nog voor een deel in de 

kinderschoenen, maar er zijn plannen in ontwikkeling voor een nauwe samenwerking met 

instituten en verenigingen op dit gebied. Binnenkort kunnen we jullie meer erover 

vertellen en we hopen dat we op jullie steun en medewerking mogen rekenen.  

 

Het kernteam van TOPNL 

 


