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TATRAHONDVERENIGING OWCZAREK PODHALANSKI NEDERLAND 

(TOPNL) 

 
 
De tweede Nieuwsbrief van TOPNL is in een geheel nieuw jasje gestoken! 
Helemaal in stijl van de vereniging. Veel onderwerpen komen aan bod 
zoals jullie kunnen lezen en er kan nog meer bij! 
Telkens proberen we er een leuke en interessante uiting van te maken 
met voor elk wat wils, zelfs aan de allerkleinsten is gedacht. 
Een aantal rubrieken staan min of meer vast, als daar iets over te melden 
is. Verder varieert de inhoud al naar gelang de gebeurtenissen, jullie 
inbreng of het nieuws dat is vergaard over uiteenlopende onderwerpen.  
 
 
 
 
De eerste Algemene Ledenvergadering zit erop. Deze vond plaats op 17 
februari in Soest. Met de leden op afstand werd, waar mogelijk, een 
televerbinding gemaakt, zodat zij de vergadering op afstand konden 
bijwonen. Tijdens de opstartfase van de vereniging waren een aantal 
mensen actief als kernteam. Een aantal van hen zijn tevens gekozen als 
bestuur dat nu bestaat uit 5 personen. Jan Buurman heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd in de huisstijl van de vereniging, zoals het ontwerp van 
het logo, zodat wij ook naar buiten een modern en duidelijk “gezicht” 
hebben. Henk en Ceta Schepers van Dierenpension de Buitenhof hebben 
voor ons logo het hoofd van de hond beschikbaar gesteld. Iedereen 
bedankt voor de hulp, ondersteuning en adviezen in de beginfase. Veel is 
besproken en doorgenomen en we zijn heel erg blij met jullie steun en 
vertrouwen, waardoor we de officiële status kunnen aanvragen bij de 
Raad van Beheer. 
 
De vergadering zelf verliep zeer plezierig en iedereen droeg op een 
positieve wijze zijn steentje bij.  
Er is een begin gemaakt met het vormen van een aantal commissies, 
waaronder de werkgroep Fokkerij, de werkgroep Website en de werkgroep 
PR. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar een aantal enthousiastelingen 
hebben hun steun al toegezegd. Mocht je ook mee willen helpen bij de 
organisatie van bijvoorbeeld activiteiten? Redactioneel een steentje willen 
bijdragen? Graag, want vele handen maken licht werk en gezamenlijk 
maken we er een succes van. 
Na afloop van de vergadering ontvingen de leden een jaarkalender. Meer 
info over wat ter tafel is gekomen, kunnen jullie lezen in de notulen. Het 
Fokreglement, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn te 
downloaden.  
 
 
 

 
In deze rubriek willen we TOP-leden de gelegenheid geven iets te schrijven over 

hun zelf of hun hond. Je eigen hond is meestal de leukste, mooiste, liefste, 

grappigste en wat al niet meer. Er is vast wel iets te vertellen over jezelf of je 

hond toch? Schrijf het eens op en stuur het ons zodat we nader kennis met jullie 

kunnen maken. 
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Hallo allemaal, ik mag mij als eerste aan jullie voorstellen. 
In iedere nieuwsbrief schrijf ik een column over honden en hun gedrag. 
Nu is het misschien ook leuk om te weten wie ik ben en wat mijn 
beweegredenen zijn voor de column. 
 
Mijn naam is Melanie Beentjes (bijna 39 jaar oud) en samen met mijn 
vriend Johann wonen we inmiddels 10 jaar in Duitsland samen met onze 
drie Tatrahonden en onze twee katten. In november 2010 is ons eerste 
nestje Tatrapups geboren, in 2014 hopen wij met Cissy Tatrapups te 
hebben.  
Mijn interesse is gekomen, doordat ik 20 jaar geleden mijn eerste eigen 
hond uit het asiel heb gehaald. Tosca was een boerenfox terriër en 
volgens het asiel wantrouwend tegenover vreemden. Dit wantrouwen 
bleek gewoon agressie te zijn. Ze viel uit naar mensen en andere honden. 
Bezoek werd bijna verscheurd .....  Ik ben direct een cursus met haar 
gaan volgen, met de wurghalsbandmethode want er was toen nog niets 
bekend over positief trainen. Een hond moest doen wat er verwacht werd, 
gebeurde dat niet volgde de correctie. Echter dit werkte niet voor Tosca, 
het werd zelfs alleen maar erger ... en toen is mijn interesse in 
hondengedrag gewekt. 
Ik heb heel veel boeken daarover gelezen en ben op een andere manier 
gaan trainen. Met resultaat want Tosca was wél handelbaar! Ik leerde dat 
ze door een gebrekkige socialisering voor alles angst had. Doordat ik 
steeds meer kennis vergaarde, vroegen steeds meer mensen mij om raad.  
 
In het jaar 2003 ben ik verhuisd naar Duitsland en was er eindelijk plaats 
voor een Tatrahond. Zo kwam Tonnie bij ons wonen. Ze was een teef van 
5 jaar oud en ze was voor de tweede keer terug bij haar fokkers, mijn 
ouders. Tonnie had al twee huisjes gehad en was hierdoor behoorlijk 
onzeker geworden. Het begin was niet gemakkelijk, maar al doende 
werden wij een team en kwam het vertrouwen terug. Met Tonnie was ik 
op zoek naar een goede hondenschool in de buurt en ik wist ook precies 
wat ik zocht, maar heb niets kunnen vinden wat bij mijn visie aansloot. 
 
In 2009 ben ik mijn eigen hondenschool gestart, om de mensen te kunnen 
bieden wat ik zocht in een trainer. Iemand die naar de hond kijkt, gedrag 
kan uitleggen en vertellen wat er beter kan in de relatie met de hond. Niet 
zozeer het perfecte luisteren, maar het opvoeden en begrijpen van de 
hond. Zo ontstaat er een gerichte training waarbij het plezier erin hebben 
van zowel baas als hond voorop staat.  
De ontwikkeling in hondengedrag staat niet stil, en om op de hoogte te 
blijven, bezoek ik regelmatig cursussen, seminars en workshops. 
Natuurlijk lees ik ook heel veel boeken, artikelen. Eigenlijk alles rondom 
hondengedrag. Mijn boekenkast puilt inmiddels aardig uit. Uit alle 
informatie die ik heb verzameld, ontwikkel ik een eigen methode, niet 
iedere hond is gelijk en daarom heeft iedere hond zijn eigen aanpak 
nodig. 
 

Lidmaatschap 

Voor aanmelding als lid van 
de vereniging kunt u gebruik 
maken van het 
aanmeldingsformulier op de 
website. 

Als het de voorkeur geniet 
om u schriftelijk aan te 
melden, dan kunt u het word-
document uitprinten, invullen 
en per post opsturen. 

Wij maken geen gebruik van 
een automatische incasso. De 
contributie dient voldaan te 
zijn op uiterlijk 31 maart 
2013.  

Voor nieuwe leden geldt dat 
de contributie bij aanmelding 
moet worden overgemaakt. 

Ons rekeningnummer is:  
ING 7572572 t.n.v.: 
Tatrahondvereniging 
Owczarek Podhalanski 
Nederland.           
IBAN: NL24INGB0007572572 
BIC: INGBNL2A 

Graag onder vermelding van 
naam, woonplaats. 

De lidmaatschapskosten 
bedragen voor 1 lid € 30,00 
per jaar en bij 2 of meer 
leden op hetzelfde adres € 
20,00 p.p.p.j.. 

Voor aanmeldingen op of na 
1 juli wordt de helft van de 
contributie gerekend. 
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Mijn doel is om de mensen te laten zien 
waarom een hond zo reageert, denkt en 
handelt. En hoe je als baas je hond kan 
begeleiden in het leven zodat de hond 
een aangename metgezel wordt die 
overal mee naar toe kan. 
 
Ik wens jullie veel plezier met het lezen 
van de column van deze nieuwsbrief, dit 
keer gaat het over stress bij honden. 
 
Groetjes, 
Melanie Beentjes 
 
 
 
 
 
 
 

Teken 

Nu de temperatuur weer stijgende is, komen ook de insecten weer in beweging. Daarbij behoren ook 
de teken. Honden, katten en mensen kunnen met teken in aanraking. Er komen verschillende teken 
voor die ziekten kunnen overbrengen. Tijdens het zuigen van bloed kan de teek ziekteverwekkers 
opnemen of overdragen. Als de teek binnen 24 uur na vastbijten wordt verwijderd, is de kans op het 
overbrengen van ziektes minimaal.  
 
Wat is een teek? 
Teken zijn parasitaire beestjes die zich vanuit bomen, planten en grassen aan mensen en dieren 
vastgrijpen om bloed uit hun huid te zuigen. De bloedmaaltijd duurt enkele uren tot dagen. Nadat hij 
zich heeft laten vallen, kruipt hij weer naar een hooggelegen plek. Een teek kan niet springen of 
vliegen. Teken behoren tot de spinachtige mijten en zijn te herkennen aan de volgende kenmerken: 

 
• 8 pootjes 
• Kleine kop, groot achterlijf 
• Steeksnuit met weerhaakjes 
• Scheiding tussen kop-borststuk en 

achterlijf 
• Niet-volgezogen 1 tot 3 mm groot 
• Volgezogen tot 1 cm groot 
• Bruin, zwart of groen van kleur 
• Volgezogen teek kan heel bol 

worden 
 
Volgezogen teken leggen massa’s eitjes. Uit deze eitjes komen babyteken, die ook wel tekenlarven 
worden genoemd. Larven zullen zich verpoppen en uiteindelijk ontpoppen als nimfen. Deze hebben 
bloed nodig om uit te groeien tot volwassen teken. 
 

Uit de media 
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Hoe ontdek je een teek? 
De beet van de teek wordt meestal niet 
gevoeld vanwege de natuurlijke 
pijnstillers en antistollingsmiddelen in het 
tekenspeeksel. Meestal ontdek je de teek 
door het zien of voelen van een vreemd 
bultje op de huid. Een teek duwt zijn kop 
door het huidoppervlak, het achterlijf zie 
je als een volgezogen zakje uit de huid 
steken. 
De teek bijt zich het liefst vast op een 
beschutte plek. Het is dus zaak om de 
hond maar ook jezelf te controleren. Als 
een teek zich eenmaal heeft 
teruggetrokken uit de huid om zich te 
laten vallen, dan blijft er meestal een 
klein wondje achter.  
 

Verwijderen teek  
Een teek kan je het beste verwijderen met een daarvoor bestemd tekenpincet, tekentang of 
tekenlasso. Dit zijn handige hulpmiddeltjes om de teek netjes te kunnen verwijderen zonder de teek te 
beschadigen. Als je zorgt dat je een tekentang, –pincet of –lasso in huis hebt, kom je nooit voor 
verrassingen te staan als je hond of kat ineens thuis komt met een teek. Dus heb je er nog geen in 
huis, zorg dat je er eentje aanschaft, voor het tekenseizoen echt op gang komt. 
Verwijder de hele teek. Zorg er voor dat je de teek niet fijn knijpt wand dan kan de maaginhoud van 
de teek in de huid terechtkomen. 
 
Ziekte door teken  
Na het verwijderen van de teek kan er een bultje ontstaan. Het is verstandig het kleine wondje dat de 
teek heeft veroorzaakt goed te ontsmetten. De zwelling die is ontstaan, trekt meestal na enkele dagen 
weg. Mocht er een pootje of het kopje van de teek onverhoopt achtergebleven zijn, dan geen paniek, 
het lichaam ‘gooit’ dit er vanzelf uit. Het is een fabeltje dat het kopje weer zou kunnen ‘aangroeien’.  
De meest bekende ziekte die door teken kan worden overgedragen is de ziekte van Lyme. Honden die 
besmet raken met Lyme vertonen soms ziekteverschijnselen in de vorm van: koorts, kreupelen en 
hart-/nierproblemen. Een andere ziekte is Babesia. Babesia geeft afbraak van rode bloedcellen, dit kan 
koorts, sloomheid en niet eten als symptomen geven met uiteindelijk een ernstige bloedarmoede. 
Ehrlichia is een derde bekende ziekte die door teken kan worden overgedragen. Deze komt 
hoofdzakelijk voor in de Zuid-Europese landen. 
 
Wat te doen tegen teken? 

1. Als je hond een teek heeft opgelopen, verwijder deze zo snel mogelijk. 
2. Maak gebruik van preventieve maatregelen. Er zijn een hoop middelen verkrijgbaar tegen 

teken. Enkele chemische bestrijdingsmiddelen: 
a. Tekenbanden – gebruik meerdere maanden 
b. Pipetten – maandelijks herhalen 
c. Penning – gebruik meerdere maanden 
Naast de chemische middelen zijn er ook nog biologische of huis, tuin en keukenmiddeltjes 
zoals: 
d. Tickfree 
e. Karnemelk, yoghurt, knoflook(poeder) 
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Van deze laatste middelen is geen wetenschappelijk onderzoek gevonden wat bevestigd dat 
deze middelen daadwerkelijk werken. 

 
Bron o.a.: www.daphorst.nl, www.dierenkliniekleusden.nl, www.prettyhealthy.nl,  

 

Op www.tekenradar.nl kun je zien in welke omgeving in Nederland de teken waargenomen zijn en in 
welke hoeveelheid. 
 
 
 
 
In Elp, bij  kennel Bialy Domownik, zijn op 3 februari pups geboren. Daleka en Kochany werden de 
trotse ouders van 3 reutjes en 2 teefjes. Alle pups zijn besproken. 
Meer informatie en foto’s op www.owczarek-podhalanski.com.  
 

   
 

 
In Frankrijk, bij  kennel du Domaine des Dhalbergs, zijn op 14 maart 15 pups geboren. (7 reuen / 8 
teven) De ouders van dit nest zijn Damka en Kum. Er zijn nog pups beschikbaar. Hiervoor kan contact 
opgenomen worden met de fokker. 
Meer informatie en foto’s op www.berger-de-podhale.com.  
 

   
 
 
 
 
In deze rubriek geven wij onze leden de gelegenheid om oproepjes te plaatsen en goederen te koop te 
vragen of aan te bieden. Heb je bijvoorbeeld hond gerelateerde spullen, zoals manden, kleden, 
kennelpanelen te koop of zoek je deze. Mail het ons en we plaatsen je oproep in de eerstvolgende 
nieuwsbrief. 
Ben je op zoek naar een logeeradres voor je hond(en) of zoek je een oppas, timmerman of 
wandelmaatje? Ook dit willen we plaatsen voor je. 
Voor vraag en aanbod van commerciële aard, zal een kleine vergoeding gevraagd worden. Neem 
hiervoor contact op met het secretariaat. 
 

Fokkerijberichten 

Vraag en aanbod 
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In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat het volgende onderwerp stress bij de hond zou zijn. Om te 
kunnen begrijpen wat stress doet bij een hond begin ik bij het begin. Namelijk wat is stress eigenlijk? 
 
Stress is een vorm van spanning die in het lichaam van mensen, dieren of planten optreedt als reactie 
op externe prikkels en die gevolgd worden door een bepaald patroon van fysiologische reacties. (Uit 
wikipedia.org) Stress is een hele natuurlijke reactie en ook een gezonde reactie van het lichaam om 
zich te kunnen aanpassen aan een gewijzigde situatie in zijn omgeving. Het is een soort 
overlevingsreactie. Problemen ontstaan pas wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht. 
Tijdens een stressvolle periode veranderen de hoeveelheden hormonen in het lichaam. Onder stress 
worden stresshormonen afgescheiden zoals cortisol, aklosteron en testosteron, deze zorgen ervoor dat 
adrenaline wordt uitgescheiden met de stressreactie tot gevolg. 
 
Zorgen wij niet voor voldoende rust voor de hond, dan kunnen deze stresshormonen tot vier keer de 
normale hoeveelheid in het bloed toenemen. Er zijn vele factoren die voor stress kunnen zorgen, de 
situatie en de hond zelf bepalen hoeveel impact stressoren (factoren die stress veroorzaken) op ze 
hebben. 
Als oorzaken kunnen we denken aan:  

o ziekte (ook pijn; al dan niet chronisch) 
o hyperseksualiteit 
o loopsheid 
o slaaptekort  
o uitputting 
o behoeftes (ontlasten, dorst enz.)  
o plotse veranderingen (zoals nieuw tehuis)  
o verlies sociale partner 
o onduidelijke verwachtingspatronen  
o falen 
o harde opvoedingsmethode  
o hondensporten (agility, doggy-dance, obedience, pakwerk enz.)  
o puppyspeelgroepen (te lange sessies) 
o te ruw en wild spel 
o ruzie of ergenis (honden voelen de spanningen)  
o kinderen (als honden geen kinderen zijn gewend of door de kinderen geen rust krijgen) 
o te veel emotionele opwinding (te weinig rustpauzes) 
o jachtspelletjes 
o onweer 
o bezoek dierenarts  
o verblijf in pension  
o bezoek trimsalon  
o bezoek tentoonstellingen  
o eenzaamheid 
o verveling  
o te hoge populatie (te veel honden in huis of bepaalde combinaties van honden)  
o te veel of juist te weinig lichamelijk contact 
o te veel of te weinig regels 
o foute combinatie baas-hond  
o leiderschap (de hond heeft te veel verantwoordelijkheid gekregen), enz., enz. 

 

Melanie’s column 
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De volgende gedragingen kunnen door stress worden veroorzaakt, echter deze gedragingen kunnen 
ook zonder stress gezien worden. Belangrijk is dan ook de gehele context te zien. 
In het gedrag: 

o nervositeit (schrikachtig, onrustig of trekken aan de riem om snel weg te kunnen komen). 
o overreageren (de hond reageert heftiger als normaal 

in situaties) 
o kalmerende signalen (hebben we vorige keer 

besproken) 
o rijden (is niet alleen een teken van dominantie!) (zie 

afb.) 
o hyperseksualiteit of hyposeksualiteit 
o overdreven lichamelijke verzorging (het likken van 

de poten en het zuigen op de flanken) 
o voorwerpen vernielen 
o overdreven vocale uitingen 
o gebrek aan eetlust ( het weigeren van bv de 

beloning) 
o eetverslaving (het opeten van alles wat de hond te pakken krijgt) 
o hijgen 
o oprichten van nek- en rugharen (het borstelen) 
o happen (het sneppen in de lucht, vaak te zien wanneer het spelen te ruw toegaat)  
o achter de staart aan lopen  
o fixeren  
o slechte concentratie  
o vergeetachtigheid (commando’s worden niet opgevolgd)  
o passiviteit en agressie (door de verhoogde testosteron is de prikkeldrempel voor agressie veel 

lager) 
 
In het lichaam: 

o storingen in het maag-en darmkanaal (diarree, braken)  
o vermeerderd ontlasten en urineren  
o uithangen van de penis  
o veranderde seksuele cyclus  
o allergieën  
o onaangename lichaamsgeur/slechte adem  
o verhoogde spiertonus  
o ongezond uiterlijk (doffe ingevallen ogen, een slappe en 

gedrongen lichaamshouding en een hangende staart)  
o huidproblemen  
o likgranuloom (door lange tijd te likken aan bv de poten tot het 

pijn doet, komt endorfine vrij. Dit gelukshormoon vermindert 
pijn en werkt stemmingsverhogend om de stress te 
compenseren. De euforie helpt de hond beter met belastende 
situaties om te gaan. Het is een moeilijk te doorbreken vicieuze 
cirkel)  

o druppende neus 
o zweten 
o verwijde pupillen 
o maagontsteking enz., enz.. 
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Om te veel stress voor te zijn, kunt u zelf zorgen voor enkele dingen, belangrijk is dat de pup bij een 
goede fokker vandaan komt, die veel energie in het socialiseren van zijn pups steekt. Immers, hier 
leert de hond omgaan met stress en zal zijn draagkracht goed ontwikkelen, ook is gebleken dat een 
milde vorm van stress tijdens de neonatale fase (vanaf de geboorte tot 2 weken oud) ervoor zorgt dat 
de hond later stress makkelijker kan verwerken. Met milde stress wordt bedoeld: de pups worden 
opgetild door het gezin, om gewogen te worden en temperatuurwisseling bijvoorbeeld tijdens het 
verschonen.  
Dan dient u er voor te zorgen dat de hond niet hoeft te lijden onder koude, warmte, dorst, honger en 
niet te lang zijn behoeftes moet ophouden. Een goed evenwicht tussen activiteit en rust is belangrijk, 
rustig wandelen of kauwen op bv runderkophuid, varkensoren enz. zijn stress verminderend.  
 
Aanrakingen en massages kunnen de hond kalmeren en stress voorkomen of minderen. 
TTouch is daar uitermate geschikt voor. Deze methode helpt de band tussen mens en dier te 
versterken door aanrakingstechnieken. 
Harde en agressieve trainingsmethodes zijn natuurlijk uit den boze, niet alleen het vertrouwen in de 
baas is weg, het is zeer stressvol voor de hond. Ook zijn er enkele middelen op de markt die 
ondersteunend kunnen werken, zelf heb ik goede ervaringen opgedaan met Rescue Remedie (voor 
plotselinge stressvolle situaties) en het product Zylkene. Tevens zou vitamine C ook helpen stress af te 
bouwen, maar hier heb ik nog geen bevindingen van. 
 
Stress is niet alleen maar negatief, er bestaat ook zoiets als „goede“ stress. Bij een gezonde dosis 
stress (eustress) wordt er van het lichaam geëist zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Het is een 
strategie om te overleven. Tot op een zekere hoogte kan een hond stress compenseren zonder 
negatieve gevolgen. 
Het zorgt er voor dat de hond kan leren, en zich kan aanpassen aan de nieuwe situatie. 
 
Belangrijk is een goede balans te vinden hierin, echter is dit voor iedere hond verschillend, ik hoop dat 
u eventuele stress bij uw hond herkent en ziet wanneer het gezonde of ongezonde stress is. 
Observeer uw hond en mijn mail staat altijd open voor reacties en vragen over mijn column.  
Graag zelfs! Hartelijke groet en tot de volgende nieuwsbrief! 
 
 
 
 
Op voorstel van het kernteam heeft de ALV besloten, dat alle leden die zich tot en met 17 februari 
2013 (datum van de eerste ALV) hebben aangemeld als lid van de vereniging, met ingang van die 
datum unaniem zijn geaccepteerd als lid.  
Tussen 17 februari en heden zijn er geen mutaties in het ledenbestand.   
 
 
 
 
Het is de tijd van het jaar weer dat er ongetwijfeld ergens een schaaltje met chocolade eitjes in je huis 
staat. Erg lekker voor ons mensen maar het kan levensgevaarlijk zijn voor onze honden. Let dus op 

dat je de eitjes, of andere chocolade, goed wegzet en dat de hond er 
niet bij kan op een onbewaakt ogenblik.  
 
In chocolade zit het stofje theobromine, wat giftig is voor onze 
honden. Inname in grote hoeveelheden kan zelfs de dood van een 
hond tot gevolg hebben. Hoe puurder de chocola, hoe meer 
theobromine in de chocola. Theobromine werkt in op het centraal 

Ledenmutaties 

Medisch 
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zenuwstelsel en op de hartspier. Gevaarlijk is een dosis tussen de 100-150 mg per kilo 
lichaamsgewicht.  

• In pure chocolade zit ± 15 mg theobromine per gram 
• Melkchocolade bevat 1,5 – 3,3 mg per gram 
• Cacaopoeder 5 – 21 mg per gram 

De gevaarlijke grens is dus voor kleine honden eerder bereikt, dan grote honden. Een rekenvoorbeeld: 
Een reep pure chocolade van 200 gram, kan dodelijk zijn voor een hond van 30 kilo. Bij oude en zieke 
honden zal deze eerder bereikt worden. 
 
Wat zijn de symptomen en hoe te handelen? 
Na het eten van chocola kan de hond na enkele uren het volgende gedrag vertonen: 
Braken, diarree, buikpijn, hijgen en de hond kan onrustig en nerveus zijn. Ook erge dorst, trillen en 
toevallen kunnen een symptoom zijn. Meestal is dit in combinatie met een onregelmatig of versnelde 
hartslag. Er bestaat de mogelijkheid dat de hond door een acute hartstilstand plotseling overlijdt. 
 
Wanneer je ontdekt dat de hond chocola gegeten heeft, bijvoorbeeld als je bij thuiskomst restanten 
van verpakkingen aantreft, twijfel dan niet en raadpleeg de dierenarts. Hoe eerder hoe beter! 
De beste therapie is om de hond een braakmiddel toe te dienen om de maaginhoud te legen. 
Theobromine wordt pas door het lichaam opgenomen in de richting van de darmen. Dit proces duurt ± 
3 uur. 
Mocht het onverhoopt toch langer geduurd hebben, dan zal de dierenarts een infuus aanleggen bij de 
hond en actieve kool toedienen, in de hoop nog zoveel mogelijk van de giftige stof te binden voordat 
het opgenomen wordt. Soms moet een maag dan ook nog gespoeld worden. Dit gebeurd onder een 
roesje waarbij het noodzakelijk is dat de hond tijdelijk opgenomen moet worden. Indien de hond 
toevallen heeft, zullen kalmerende middelen gegeven worden. In veel gevallen wordt bij bovenstaande  
aanpak het leven van de hond gered. 
 
Bovenstaand verhaal is bedoeld als informatie. Het is niet nodig om in paniek te raken als de hond een 
paar kruimels hagelslag vindt, of een enkel eitje op eet. 
 
 
 
 
Wist u dat … Mevrouw Jasica uit België het allereerste geregistreerde nest Tatrapups fokte buiten 
Polen? Zij deed dit met de in Polen aangekochte teef Cyrla Tatrowe Gniazdo en de in België 
aangekeurde reu Pgoeral. Het nest bestond, voor zover bekend, uit zes pups en werd geboren op 14 
oktober 1969. Mevrouw Jasica fokte met de kennelnaam ‘van het Goralenhof’. Deze kennelnaam wordt 
tegenwoordig nog steeds gebruikt door haar dochter, zij fokt Nizinny’s. 
Mevrouw Jasica was naast fokker een gespecialiseerd en gewaardeerd keurmeester voor de Tatra. Zij 
stond tot hoge leeftijd als keurmeester in de ring en keurde zowel op nationale als internationale shows 
en in het buitenland. 
 
Het allereerste officieel geregistreerde nest in Nederland werd geboren op 16 mei 1971. De ouders 
waren Seyta van het Goralenhof, uit het eerste nest van mevrouw Jasica, en de in Polen aangekochte 
reu Szalas. Het nest bestond uit vier reutjes en drie teefjes. De eerst geregistreerde pup heette 
Kasimir. De fokker van dit nest was A. van Dijken, die enkele nestjes fokte met de kennelnaam ‘van 
Jurkow’.  
 
 
 
 

Wist u dat ... ? 
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Onlangs zijn Gratka en Oczar herplaatst bij Hans en Lisette uit Beilen. Hoe het hun vergaat, is na te 
lezen op onze website www.topnl.eu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOKKERIJ-OVERLEG 

Iedereen die geïnteresseerd is in de Tatrahond, (fokker, aspirant fokker, dekreu eigenaar, of gewoon 
geïnteresseerd in het ras) u bent allemaal van harte welkom op het fokkerij-overleg. 
Op zaterdag 27 april 2013 - Aanvang: 14.00 uur 
In de Herberg van Paulus, Stationsweg 16 in Baarn 
 
TATRA LENTEFEEST 
Hou 26 mei 2013 a.s. (onder voorbehoud)  alvast vrij. Dit valt op een zondag en er staat een leuke en 
gezellige dag voor onze leden en honden gepland. De voorbereiding is in volle gang. In de Nieuwsbrief 
van mei meer daarover. 
 
 
 
 

Na het succes van de eerste wandeling in Doorn, kon het natuurlijk niet 
uitblijven dat een tweede gepland zou worden. Het kernteam heeft dus 
de koppen bij elkaar gestoken en men besloot het nuttige met het 
aangename te verenigen, waarbij het aangename voorop zou staan. 
 
Dit had tot resultaat dat we op 17 februari 2013 om 11.00 ’s ochtends 
present waren met z’n allen om de leden en hun honden te verwelkomen 
in Soest. Ilonka had heerlijke appelcake gebakken er waren nog meer 
versnaperingen, wat lekkers voor de honden en voor de wandelaars in 
spé, koffie, warme chocolademelk of thee naar keuze.  
Het was heerlijk weer, een onverwacht kadootje. Op ons gemak dronken 
we koffie, de honden konden alvast met elkaar kennis maken en toen 
iedereen compleet was, konden we op pad. Een heel klein stukje liepen 
de honden aan de lijn, maar dat was eigenlijk niet nodig. Al gauw riep 
Piet: “Teven los” en de dames gaven gelijk gas, nagekeken door de 
viervoetige heren. Enkele ogenblikken later stoven ook zij er achter aan.  
 

TOPNL-agenda 

Wandelverslag 

Herplaatsers 
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Wat een prachtig gezicht blijft het toch ze zo te zien genieten. Na 
ongeveer 10 minuten kwamen we bij een hele grote zandvlakte 
waar het een drukte van belang was met mensen en honden van 
allerlei slag, die allemaal genoten van het zonnetje, de ruimte en de 
vrijheid. Ze holden heuvel op en heuvel af en hadden het druk met 
verkennen en ontdekken. Voor de oudere honden was een rondje 
van 3,5 km gepland en de pups en jongere honden liepen 1,5 km. 
Een beter woord is dartelen. Terug bij de auto’s  werd er gewacht 
op de andere groep, maar we hebben ons daar ook best vermaakt, 
want het was een komen en gaan van wandelaars en uitstekend 
voor de socialisatie van de jonkies. De tijd vloog om.  Wat mij 

betreft zeker een locatie die voor herhaling vatbaar is.  
 

   
 
De volwassen honden die met de grotere ronde meegingen waren een teef en 5 reuen en een zwarte 
New Foundlander genaamd Gentle.  Eerder was al uitgemaakt wie de boel aan zou sturen dus daar 
hadden de baasjes geen omkijken naar en konden dus lekker keuvelend over de witten achter de 
honden aan. Het weer was heerlijk in februari met een zonnetje wat wil je nog meer, nou wandelen 
met je witten met de club op een heel mooi terrein en dat deden we dan ook. 
 
Na 45 minuten opperden we dat we maar eens terug moesten omdat anders de anderen zo lang op 
ons moesten wachten, van de honden hoefden dat nog niet die liepen nog steeds met een grote smile 
en "nou al terug" net zo naar ons zin hier en we hebben nog lang alles niet gezien. 
Vooral Dworny was weer eens "weg" op onderzoek of er nog meer leuke vrouwtjes verderop liepen. 
Maar na een grote brul was hij zo weer bij de groep. 
Soms was er een enkele schermutseling als er andere honden tussen kwamen maar een schreeuw 
"ophouden of  nokken" was voldoende en moe maar voldaan gingen we naar de anderen die al stonden 
te wachten bij de auto's. Daar aangekomen, nog even nagekletst en toen op naar de lunch en de rest 
wat op het programma stond. 
 
Dora, Piet en Rob 
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Wij kunnen jullie hulp bij het vullen van de nieuwsbrief goed gebruiken! 
Heb je een verhaal, fotoverslag (of beide), heb je een goeie tip voor de andere leden? Wil je een vaste 
rubriek vullen in de nieuwsbrief en deze regelmatig vullen? Laat het ons weten en we kijken hoe en 
wanneer het in te passen is in de nieuwsbrief. Voor de redactie is het het fijnst als je kopij aan kunt 
leveren als word-document. Als je foto’s hebt voor de nieuwsbrief, dan gaarne aanleveren als JPG en 
het liefst een zo groot mogelijk bestand. Het emailadres is redactie@topnl.eu.  
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met 15 mei 2013. 
 

 

We hopen dat jullie met plezier deze nieuwsbrief gelezen hebben.  
Op de laatste pagina van de nieuwsbrief treffen jullie een kleurplaat aan voor de kleintjes. Print deze 
pagina uit en laat de kinderen of kleinkinderen deze inkleuren. Onder de makers van de mooiste of 
leukste inzendingen, rekening houdend met de leeftijd, wordt een klein prijsje verloot. De tekeningen 
kunnen zowel via mail als post opgestuurd worden naar het secretariaat. Uiterste inzenddatum is 
vrijdag 15 april a.s.. De winnaars worden in de eerstvolgende nieuwsbrief bekend gemaakt. 
 
De volgende uitgave van de nieuwsbrief wordt medio mei verwacht. 
 
 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 



 

 
 
 
 
 Nieuwsbrief 02 – jaar 2013                                                                                   Datum: 21 maart 2013 

 

Pagina | 13  

 

TATRAHONDVERENIGING OWCZAREK PODHALANSKI NEDERLAND 

(TOPNL) 

 


