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Nieuwsbrief 03 - 2013
Hallo allemaal!
In deze Nieuwsbrief weer veel leesvoer op allerlei gebied. Er is veel te
melden van de bestuurstafel, want we zijn druk doende met allerlei
zaken. Telkens zijn we ook bezig leuke en interessante artikelen op te
sporen. Soms leerzaam en informatief. Heel actueel natuurlijk het verhaal
van Melanie over wat haar is overkomen met Dolina. Dit onderstreept nog
eens hoe belangrijk het is honden te beschermen tegen teken! Kijk ook
nog eens op Nieuwsbrief 2 waarin een heel artikel is gewijd hieraan.
Verder natuurlijk de vaste rubriek van Melanie, wat voor de puzzelaars
onder ons en nog meer. Veel plezier enne ……… stuur gerust eens wat in
voor de Nieuwsbrief.
Helaas hebben we geen kleurplaten retour ontvangen van de vorige
nieuwsbrief en kunnen we dus geen winnaar bekend maken.
Van de bestuurstafel
Dit keer is het een heel verhaal geworden en we vatten even samen wat
er allemaal zoal is gebeurd of te gebeuren staat.
De aanvraag voor het lidmaatschap van de Raad van Beheer van onze
vereniging is begin maart ingediend. Het bestuur van de Raad van Beheer
heeft 1 mei over de toelating van onze vereniging vergaderd. Op dit
moment is niet bekend wat is besloten, maar zodra we bericht krijgen
komt dat natuurlijk als nieuws op de website. Wel is in overleg met het
bureau van de Raad gesleuteld aan ons Rasspecifiek Fokreglement, zodat
deze alvast aan de format dat de Raad verplicht heeft gesteld, voldoet.
We wachten samen met jullie vol spanning het bericht af.
Ons ledental stijgt nog steeds gestaag, momenteel telt onze vereniging al
58 leden, dat is ver boven verwachting en daar zijn wij beretrots op. Als
jullie merken dat iemand echt geïnteresseerd is, geef dan aan wat een
geweldig ras wij hebben. Vergeet daarbij vooral niet om op de voordelen
te wijzen die onze vereniging biedt als ze ook een tatra bezitten.
Hebben jullie 26 mei al in de agenda gereserveerd voor ons lentefeest? De
organisatie is volop bezig en we hopen velen te zien in Afferden. Het
beloofd erg leuk te worden, maar verderop meer daarover.
Op zaterdag 27 april j.l. is er een fokkerijoverleg geweest. Er waren 12
leden aanwezig en we hebben daar zijn over belangrijke zaken ons ras
betreffend gesproken. De notulen van dat overleg worden momenteel
uitgewerkt, maar toch geven wij jullie alvast de belangrijkste zaken mee:
Alle
fokdieren
worden
momenteel
al
getest
op
HD
en
Oogziekten/afwijkingen (ECVO-protocol of gelijkwaardig) dat is verplicht
volgens het op de ALV goedgekeurde fokreglement.
Omdat steeds meer gevallen van DCM bekend zijn, is voorgesteld om de
fokdieren hierop te testen met een interval van 2 jaar. Met lijders mag
dan vanzelfsprekend niet gefokt worden. DCM kan erfelijk zijn en loopt
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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 worddocument 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.

Datum: 10 mei 2013
vroeg of laat dodelijk af (bij dilaterende cardiomyopathie raakt de
hartspier
verwijd en verslapt). Binnen de vereniging zijn al enkele
honden hierop getest met resultaat "vrij". De ALV moet dit voorstel nog
bekrachtigen, maar fokkers en dekreu-eigenaren worden verzocht deze
test nu al te laten uitvoeren.
Vanuit Polen is ons gevraagd om mee te werken aan een DNA
afstammingsbank c.q. verwantschapsonderzoek voor de Tatrahonden,
daarom is dit op het fokoverleg besproken. De Raad van Beheer geeft
deze service ook, maar dat is iets duurder en dan wordt het DNA-profiel
gedurende 20 jaar bewaard. Voorgesteld wordt om DNA van de fokdieren
via de Raad af te nemen om praktische redenen.
Het is niet verplicht, maar het zou fijn zijn als jullie ook aan dit onderzoek
willen meewerken en het DNA profiel voor jullie honden willen vastleggen,
ook als je geen fokplannen hebt. Polen is dan voordeliger. In dat geval
stelt de club mondswab's om wangslijmvlies af te nemen beschikbaar en
helpt jullie om dat op te sturen, later krijg je dan het DNA-profiel van je
hond thuis.
Er is besloten om lid te worden van de Vakbond voor Kynologie. Voor €
27,50 per jaar zijn we verzekerd van raad op het gebied van juridisch
advies, voeding, genetica, verloskunde en gedragsproblematiek. Dit.
omdat we als vereniging zelf niet alle kennis en mogelijkheden in eigen
huis hebben.
Op zaterdag 6 juli wordt er op het Erkemederstrand (Flevoland) een
hondendag met een super grote braderie gehouden op het recreatiegebied
rondom de jachthaven. Er zijn voor baas en hond en diverse
demonstraties. Vorig jaar kwamen er ruim 4000 bezoekers op af. Ook
onze vereniging heeft daar een stand en jullie zijn natuurlijk van harte
welkom. Een gezellige en feestelijke dag die je niet mag missen! Entree is
gratis! Wie wil er met zijn hond daar het ras promoten? Al is het
maar voor enkele uren, je kunt je daarvoor opgeven bij
secretariaat.
Sinds kort staan we ook op Facebook. Hebben jullie al gekeken? Er staan
al enkele leuke dingen en reacties op! Klik op het embleem op onze site
http://www.topnl.eu.
TOPPER in beeld
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.

Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Woont bij:

Arielka Poniatowskie Piaski
Teef
9 juli 2001
Vrigstad – Zweden
Dirk & Wilma en Tatra’s Jurek en Samica
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Onze eerste Tatrahond Jurek bleek zo rond het begin van
zijn tweede levensjaar, geen hond-vriendelijke reu te
zijn, ondanks de uitgebreide socialisatie die we hem
gegeven hadden. Vooral andere reuen, werden als
potentiële vijand gezien door hem. Hierdoor werden we
gedwongen de leuke hond-hondcontacten te beperken en
daarom gingen we voor hem op zoek naar een vriendin
en speelmaatje.
Na enkele weken stuurde een goede vriendin me
bijgaande foto toe, met de mededeling dat er een nieuw
huis gezocht werd voor deze teef. Ik was op slag verliefd!
Er moesten echter nog wel enkele hordes genomen
worden alvorens ze thuis zou zijn. Ze woonde namelijk in
Polen en de reden van herplaatsing waren haar slechte
heupen. Ik wilde terplekke in Polen dus definitief bekijken
en beslissen of ik deze teef met HD wilde hebben en
meenemen naar huis. Nou ja, om een lang verhaal heel
kort te maken, kan ik melden dat ik op 16 maart 2004 weer thuis kwam uit Polen met Jelka achter in
de auto. De ontmoeting met haar nieuwe vriend Jurek en man Dirk ging uitstekend want beide waren
ook direct verliefd op haar.
Vanaf de eerste dag dat Jelka onze hond werd, heeft zij kennelijk besloten dat we altijd samen zullen
zijn. Vanaf die dag is het namelijk ‘me and my shadow’. Waar ik ging was zij, ze volgde me overal naar
toe als het kon en vertrouwde me 100%. Dat was ook wel nodig want Jelka had ergens achteraf
gewoond en was alleen zo nu en dan naar een hondenshow geweest. Een wandeling op straat ging dan
ook moeizaam in het begin. Een fiets, een prullenbak, een bankje, een rolstoel of kinderwagen, een
beeld in een park, een vrachtwagen of bus, werkelijk alles was eng. Behalve kinderen en mensen, daar
was en is ze dol op. Gelukkig ging ze met stappen vooruit qua angst want als ik erbij was dan moest
het wel goed komen. Jurek was wat dat betreft ook een heel goed voorbeeld. Hij liep bij wijze van
spreken fluitend over straat.
Jelka is een echte dame. Al snel werd ze bij ons thuis ‘de Freule’ genoemd. Ze zag en ziet er nog
steeds altijd netjes uit, ze is bijna witter dan wit. Ze ruikt zelfs lekker, althans meestal. De enige
viezigheid die wel eens van haar afgepoetst moet worden, is de smurrie en stank van dode kadavers.
Zelfs een dode muis weet ze in het open veld op te sporen om even doorheen te rollen. Ook qua
gedrag is het altijd een dame. Ze heeft zeer zelden met andere honden mot gehad. Een optrekkend
lipje was voor hen altijd al genoeg om af te taaien en haar met rust te laten. Ze heeft tegen ons, of
welk ander mens dan ook volgens mij, nog nooit gemopperd of gegromd.
Toen ze bij ons kwam was ze al Pools kampioene en ze werd in 2003 wereldkampioene samen met
haar toenmalige baas. Ik heb met haar in Nederland nog een paar keer een show gelopen, meestal een
clubmatch en een paar keer de Winner. Ze vond dit echt prachtig om te doen, was altijd goed
gehumeurd en ze liep altijd als een zonnetje. De resultaten waren altijd ‘uitmuntend’. Ze werd in 2005
Winner in Amsterdam. In 2010 werd ze in het Deense Herning wereldkampioene bij de veteranen.
Inmiddels woont ze al ruim 9 jaar bij ons, waarvan bijna 5 jaar in Zweden, en wordt ze hopelijk 12 jaar
in juli. Vanwege haar leeftijd kan ze me niet goed meer bijhouden en overal volgen. Waar ik daar in
het verleden wel eens moedeloos van werd, mis ik het nu. Als het kan gaat ze nog steeds met me
mee. De wandelingen zijn inmiddels aangepast naar seniorenniveau. Soms hebben we nog wel eens
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een uitschieter en zie ik dat we wat verder kunnen lopen. Ik merk dat het ouder worden van de
honden me soms wat onzeker maakt. Gaat het nog? Heeft ze pijn? Is het de leeftijd?
We zullen in ieder geval nog van elkaar genieten zolang als het kan. Ze mag wat ons betreft wel 50
worden. We zeggen dat wel eens gekscherend tegen elkaar, Dirk en ik. Ze is ons nooit tot last geweest
of enigszins teveel op welke manier dan ook. Onze ‘Pop’, zoals we haar meestal noemen, is een lot uit
de loterij gebleken. De allerliefste en braafste hond die je je als baas kunt wensen en de allerliefste
vriendin voor onze andere twee Tatra’s Jurek en Samica.
Wilma de Brabander
Uit de media
Baasje deelt veel bacteriën met hond
Hondenbaasjes delen meer huidbacteriën met hun hond dan met hun eigen kinderen. Dat blijkt uit een
studie naar bacteriepopulaties in en op de lichamen van gezinsleden en hun trouwe viervoeters.
Onderzoekers van de Universiteit van Colorado beschrijven hun resultaten in het nieuwste nummer van
het gratis toegankelijke tijdschrift eLIFE.
Ze vergeleken monsters van bacteriën uit poep, op de tong en op het voorhoofd en handpalmen bij
zestig families met en zonder hond én van de poep, tong, voorhoofd en poten van die honden.
Op al die lichaamsplekken komen onschuldige en nuttige bacteriën voor. Deze micro-organismen
spelen onder meer een rol bij de spijsvertering en ze werken samen met ons immuunsysteem om
schadelijke micro-organismen buiten de deur te houden.
In totaal analyseerden de onderzoekers monsters van 159 mensen en 36 honden.
Huid
Vooral de huidbacteriën bleken sterk overeen te komen tussen verschillende gezinsleden. Dat effect
bleek nog sterker wanneer het gezin ook een hond had. Sterker nog, de huidbacteriepopulaties van de
gezinsleden leken meer op die van hun hond dan op die van elkaar. Ook was het zo dat partners met
een hond meer bacteriesoorten deelden dan partners zonder hond.
De onderzoekers ontdekten ook dat de bacteriepopulaties
op de huid en op de tong van kinderen nauwelijks
verschillen van die van volwassenen, in tegenstelling tot
de
darmpopulaties.
Waarschijnlijk
verandert
de
darmpopulatie geleidelijk door het leven heen en
veranderen de populaties op huid en tong veel sneller
onder invloed van de omgeving.
Viezer
Overigens
betekenen
deze
resultaten
niet
dat
hondenbaasjes 'viezer’ zijn dan niet-hondenbaasjes. Een
hogere bacteriediversiteit is in dit geval niet schadelijk en
biedt mogelijk zelfs voordelen, zoals weerstand tegen
andere, kwalijke micro-organismen.
Bovendien, suggereren de onderzoekers, zouden de
onschadelijke bacteriën afkomstig van de huisdieren het afweersysteem van jonge kinderen kunnen
trainen waardoor die minder allergieën ontwikkelen. Kinderen die op jonge leeftijd veel contact hebben
met huisdieren ontwikkelen minder allergieën.
Door: NU.nl/Jop de Vrieze
Bron: www.nu.nl
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Fokkerijberichten

Verwacht wordt dat Moa (Babuchka Sniezijka Bajka) eind juni 2013 loops is. Zij zal dan gedekt worden
door Dowack du Domaine des Dhalbergs. Beide honden zijn vrij van erfelijke oogafwijkingen en hebben
HD-A heupen.
Voor meer informatie kan contact opgenomen met Dick Middelkamp van kennel Bialy Towarzysz.
Email: t.middelkamp@home.nl – website: www.bialy-towarzysz.nl

Dowack

Moa

Op 27 maart heeft Edjango Kochany Sniezijka Bajka (HD-A) de Poolse teef Szarlota Lesna Tatra (HDB) succesvol gedekt. De pups worden omstreeks 28 mei verwacht bij kennel z Winnego Wzgórza van
Anna Narozna.
Info: http://www.epodhalan.pl/
Op 27 april jl. hebben wij ons eerste fokkerij-overleg gehad. Wij sturen u de notulen zo spoedig
mogelijk toe.
Vraag en aanbod
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.
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Vakantiehuis in Frankrijk
Heerlijk genieten van een vakantie samen met de hond in
Frankrijk? Dan is dit misschien wel wat.
Gesitueerd in Manche, Normandië, 50 km van Mont Saint
Michel ligt een leuk vakantiehuis geschikt voor 2 of 3
personen wat onderdeel uitmaakt van een complex uit de
17e eeuw.
Het huisje ligt in apart midden in een omsloten tuin en de
dieren kunnen zich vrij verplaatsen.
Normandië heeft vele bezienswaardigheden en is een
bezoek beslist de moeite waard.
De huurprijs per week bedraagt:
Hoogseizoen
05/07 – 30/08

€ 450,00

Middenseizoen
09/02 - 08/03
05/04 - 05/07
30/08 - 27/02
05/10 - 08/11
€ 350,00

Laagseizoen
Alle andere periodes

€ 300,00

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan voor meer informatie op www.cottagedeclaids.fr
De redactie heeft nog meer adressen.

Melanie’s column
Trekken aan de riem, een veelvoorkomend probleem.
In mijn hondenschool krijg ik vaak de vraag ¨Wat kan ik doen om dat trekken aan de riem te
verhelpen?¨ En ze hopen op een snelle oplossing.
Vooral als de hond volwassen is, boven de 20 kilo weegt, en het voortslepen van de baas tot in de
perfectie beheerst.
Om de training uit te kunnen leggen, is wat kennis gevraagd van de baas.
Mijn eerste vraag is dan ook, waarom trekt de hond? Dat lijkt een simpele vraag, echter maar weinig
mensen hebben zich in de hond verplaatst en nagedacht over wat het de hond oplevert.
Vaak is het aangeleerd gedrag, maar stress kan ook zeker een oorzaak zijn.
De meeste honden hebben het als volgt geleerd:
de hond wil ergens heen, het ruikt daar lekker of om even te markeren.
Inmiddels heeft de hond geleerd door te trekken dat hij dan op dat plekje komt. Vaak vormt zich dit
gedrag al in de puppytijd.
Halsband en riem zijn voor de meeste pupjes vreemd en onwennig. Met dat rare ding om hun nek
blijven ze eerst zitten, om eens over de situatie na te denken. Wij proberen ons puppy te lokken, en
hoera het werkt, het puppy komt op ons af en loopt mee. Na een tijdje went ons puppy en krijgt er
plezier in, wij allang blij want eindelijk kunnen we wandelen. En op die wandelingetjes gaat het vaak
mis, puppy trekt voorruit, of wil eens rechts of links wat onderzoeken, een blaadje achterna jagen.....
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en wij geven ons puppy ook de ruimte om dat te doen, niet wetende dat we nu dat trekken aan de
riem belonen...... ook als wij het voor 80% niet toestaan, zijn wij bezig de hond interval te belonen.
Interval is een hele krachtige beloning en nog moeilijker om te buigen naar gewenst gedrag. (Volgende
nieuwsbrief meer hierover).
Dit nu wetende, gaan we aan de training beginnen. De methode die ik toepas, noem ik “stop & go” en
is gebaseerd op de stelling: Ik trek jou niet door de omgeving en jij mij dus ook niet.
Wat is er voor nodig? Een riem van minimaal 1,5 meter, een normale halsband of een tuigje, een lange
looplijn van 5 meter, heel veel geduld, consequentie en nog meer geduld.
Vanaf nu mag de hond nooit meer aan de riem succes hebben met trekken! Omdat dit tijdrovend is,
hetgeen soms niet mogelijk is, zijn er twee mogelijkheden om dit te ondervangen.
1. Als eerste het volgen, de hond volgt op
commando, dit is het makkelijkst met wat
lekkers in de hand.
Zorg ervoor dat de hand met lekkers aan de
zijde is waar de hond loopt anders gaat de hond
voor je langs lopen of springen. En steeds
belonen, anders verliest de hond zijn interesse
in de oefening.

2. Als tweede kan een lange lijn, een van 5 meter
(alleen met een tuig!), de hond wat vrijer laten
lopen.
Is het een lijn uit nylon dan een handschoen
aan, mocht de lijn door je hand glijden, kunnen
er brandwonden ontstaan. Of een lijn waar
gummi in is verwerkt, die glijden niet door de
hand.

Nu gaan we weer terug naar de oorspronkelijke oefening, het niet trekken aan de riem.
De hond heeft een riem van ongeveer 1 tot 1 1/2 meter lengte nodig, het beste beginnen we de
oefening waar weinig afleiding is. Dus niet het park waar alle hondenvriendjes wachten, maar de tuin
of een omgeving waar niemand is. Je gaat lopen en er wordt niet tegen de hond gesproken, maar ga
direct stil staan als de hond trekt. Heeft de hond toch wat gevonden om te snuffelen dan even een
stapje terug en de hond rustig wat terug trekken. Snuffelen is namelijk zelfbelonend gedrag en
bemoeilijkt de oefening als we het blijven toestaan. Echter betekent het niet dat de hond nooit meer
mag snuffelen, dat mag hij wel degelijk maar nooit meer aan een gespannen riem.
We blijven stil staan en we wachten net zo lang tot de hond eens opkijkt waarom dit nu is, en
waarschijnlijk doet hij een stapje jouw richting op. Dit is het moment waarop we dan ook verder lopen.
De timing is heel belangrijk, zijn we te laat en trekt de hond weer aan de riem, leert hij dat trekken
toch weer succesvol was. Het verder lopen is de beloning voor de hond, koekjes zijn tricky. Het kan
zijn dat de hond dit opvat als; trek aan de riem, kom naar het baasje en je verdient een koekje.
Het beste kun je stil staan voordat de riem helemaal gespannen staat. Dit is het zogenaamde “stop”
wat ik genoemd heb, het “go” is het moment wanneer je verder loopt.
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Sommige honden gaan zitten, dat is niet erg, maar het gaan zitten mag het signaal zijn of betekenen
dat jullie verder lopen. In dit geval een stapje terug doen en de hond rustig meetrekken.
In het begin zijn 5 minuten trainen genoeg, de week erop kun je 10 minuten trainen en iedere week
kunnen er 5 minuten bij komen. Gaat het goed zonder afleiding kun je de training uit gaan breiden met
wat afleiding, maar altijd kleine stapjes. Een hond kan zich niet zo lang concentreren, en vele kleine
stapjes zijn beter als te grote stappen.
Na drie weken snapt de hond wat er verwacht wordt van hem, en kun je steeds meer van de hond
vragen. Mocht er een terugval zijn adem dan diep door en geef niet op!
De terugval betekent niet dat alle training voor niets was, maar eigenlijk zegt dat, dat de hond nog
even wil checken of het oude gedrag, het trekken aam de riem, werkelijk waar niet meer het gewenste
resultaat oplevert voor hem.
Succes en veel plezier, mochten er vragen zijn of is er iets niet duidelijk, mijn mailbox staat voor jullie
open!
Groetjes van Melanie Beentjes
Ledenmutaties
We heten hartelijk welkom als aspirant-lid:
14-04-2013 Gisela Kaminski
18-04-2013 Anneleen Nys
18-04-2013 Eric Vlasloir

Lohfelden - Duitsland
Mortsel - België
Mortsel - België

Gerekend vanaf de datum van inschrijving zijn zij aspirant-lid voor de tijdsduur van drie maanden.
Indien er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het lidmaatschap, worden zij automatisch na 3 maanden
geaccepteerd als lid.
Medisch
Anaplasmose bij de hond
In de vorige nieuwsbrief is er al gewaarschuwd voor teken en omschreven welke ziektes deze over
kunnen brengen. Een ziekte ontbreekt in het rijtje, n.l. Anaplasmose.
Helaas ben ik bijna zelf een deskundige geworden op dit gebied, mijn Dolina heeft deze tekenziekte
opgelopen en ze zit nu aan een lange en zware antibioticakuur.
Of ze weer helemaal de oude Dolina wordt, is nog afwachten en om iedereen zoveel mogelijk te
waarschuwen heb ik de pen gepakt om mijn ervaringen te delen.
Anaplasmose wordt ook wel granulocytaire ehrlichiosis genoemd en wordt door een bacterie
overgebracht door de tekensoort Ixodes ricinus, welke in Midden Europa voorkomt. Dus ook in
Nederland! De teek is actief vanaf 7 °C wat in de regel de maanden maart t/m november zijn. De
bacterie verspreidt zich door middel van het bloed door het gehele lichaam en ook in de organen en
hersenen. Het duurt meestal 4 t/m 11 dagen voor de symptomen optreden.
De symptomen bij een acute infectie zijn meestal koorts, apathie (nergens zin in hebben), geen
eetlust, ontstekingen in verschillende gewrichten, opgezwollen gewrichten, gewrichtspijnen, manken,
pijnlijke spieren, opgezwollen lymfeklieren, braken, diarree, centrale zenuwstelsel klachten met
hersenvliesontsteking, bleke slijmvliezen, hoesten, koortspieken, netvliesloslating met blind worden als
gevolg. Lever en milt kunnen vergroot zijn.
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Niet alle klachten hoeven op te treden, zo heeft Dolina geen koorts gehad, of althans niet
waarneembaar voor ons. Het moeilijke aan deze ziekte zijn de atypische symptomen.
Na de acute fase van Anaplasmose kunnen de bacteriën verdwijnen of ze trekken zich terug in het
ruggenmerg zonder klachten. De subklinische fase, deze kan van weken tot maanden en soms jaren
duren.
Door een verminderde weerstand van het immuunsysteem (stress door bv dracht, een ongeval enz.)
worden de bacteriën opnieuw actief en zullen in de chronische fase opnieuw voor klachten zorgen.
Zelden sterft de hond, maar het kan in iedere ziektefase optreden, meestal door bloedarmoede en
uitputting.
Bij het bloedonderzoek zijn de volgende dingen waar te nemen; lichte daling van de bloedplaatjes
(trombonisten), de lymfocyten, neutrofiele en eosinofiele granulocyten, als ook bloedarmoede.
Bovendien kunnen enkele leverwaardes verhoogd zijn ( ALAT, AST, AP) en het eiwitgehalte kan
veranderd zijn.
De behandeling van Anaplasmose is door de antibiotica Doxycyclinehyclaat (niet het hydraat!) , de
dosering is 2 x daags 5mg tot 10 mg/kg. In de chronische fase kan de kuur langer nodig zijn. Omdat
deze antibiotica het slijmvlies irriteert, moet dit goed worden beschermd en een slijmvlies
beschermend middel dient ook te worden gegeven zoals Omeprazol. Wanneer de leverwaardes
afwijkend zijn kan er een supplement worden gegeven op basis van Mariadistel. Op het moment krijgt
ze ook Vitamine K, dit moet de bloedingen tegen gaan.
Zijn de klachten zo ernstig, dan moet de hond bij een specialist in behandeling komen.
Het vaststellen van Anaplasmose gebeurd door middel van het aanwijzen van antistoffen in het bloed,
De titer ( hoeveel antilichamen in het bloed) wordt als volgt weergegeven;
1:50 < negatief
1:50- 1:100 als zwak positief
1:100 > als positief
Na 10 tot 14 dagen na de infectie is het pas mogelijk om de antilichamen aan te wijzen, echter kan het
ook mogelijk zijn dat de antilichamen niet aanwijsbaar zijn, maar de hond toch geïnfecteerd is. Een
tweede test na 14 dagen kan dan zinvol zijn; is de titer verhoogd dan geeft dit duidelijk aan dat de
bacterie actief is. Soms is dit niet het geval maar kan de hond toch Anaplasmose hebben.
Ook kan het bloed onder de microscoop onderzocht worden op de aanwezigheid van de bacteriën in de
bloedcellen, helaas is dit vaak alleen mogelijk in de acute fase van de infectie.
Om te controleren of de infectie is bedwongen, moet regelmatig bloed worden afgenomen om te kijken
hoe de bloedwaardes zijn en om de hoogte van de titer te bepalen. Na negen maanden moet de titer
negatief zijn.
Voorkomen is beter dan genezen, de hond moet beschermd worden tegen teken, een halsband zoals
de Scalibor protector halsband of de nieuwe halsband Seresto is naar mijn mening het beste. Ik heb
Dolina altijd behandeld tegen teken, maar de spot-ons werken blijkbaar niet afdoende! Ook de
huismiddeltjes zoals knoflook of andere natuurlijke afweermiddelen werken niet tot zeer beperkt. De
halsbanden bevatten gif, niemand weet wat de werking op langere termijn is. Maar als ik eerlijk ben is
langere termijn meer dan 15 jaar. Ik weet wat tekenziektes op de korte termijn doen! Ik wens dit echt
niemand toe.
Er bestaat geen inenting tegen deze tekenziekte.
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Dolina is in juli 2009 geïnfecteerd geraakt met deze ziekte, dit moment viel samen met een hele
ongelukkige sprong tegen de achterklep van de auto en haar eerste dekking. Ook moesten wij toen
onze eerste Tatrahond Tonnie laten inslapen. Dolina groeide op onder haar vleugels en was haar steun
en toeverlaat kwijt.
Ze was dragend maar heeft haar vruchten geresorbeerd, de klachten hadden wij eerst afgeschoven op
de ongelukkige klap tegen de achterklep van de auto.
Dolina haar klachten zijn atypisch, ze
heeft bleke slijmvliezen, hoesten
(waardoor we haar hart hebben
onderzocht wat prima in orde bleek
te zijn),
ontsteking van
haar
schouder waardoor ze erg mank
loopt (röntgenfoto’s gemaakt van
haar schouders welke prima in orde
zijn), overgeven pijn hebben bij het
poepen, heel veel slapen en zich
terug trekken terwijl wij Dolina altijd
onze ADHD-Tatra noemden. Maar het
ergste zijn de bloedinkjes in haar
hersenen waardoor ze een soort van
krampaanval krijgt. Hierna heeft ze
zeker een week nodig om weer te
herstellen.
Vele artsen namen mij en Dolina niet
serieus, velen zeiden dat het dus epilepsie moest zijn, maar luisterden niet naar de klachten buiten de
krampaanvallen. Dolina was ook angstig geworden, ze wilde niet meer mee wandelen, ook onze eigen
dierenarts wist het niet meer. Tot zij begin dit jaar op bijscholing was bij een parasitoloog en deze
vertelde over Anaplasmose bij de hond. Zij dacht toen gelijk aan onze Dolina.
Eind maart hebben we haar bloed laten onderzoeken op antilichamen, haar titer was 1:200 en twee
erna was deze titer 1:400.
Sinds half april staat Dolina nu op de antibiotica en wij zien echt verbeteringen.
Madam komt weer bij ons in de buurt liggen, ze mankt een stuk minder, ze heeft bijna geen bleke
slijmvliezen mee, spugen doet ze ook niet meer, ze is af en toe wel misselijk maar dat is een
bijwerking van de antibiotica.
Ze wil zelfs weer mee met wandelen! Nu hopen dat Dolina weer helemaal de oude gekke „muts” wordt.
Groetjes Melanie Beentjes en natuurlijk Dolina.
TOPNL-agenda
TATRA LENTEFEEST
Op zondag 26 mei 2013 organiseren wij een leuke clubdag.
De details en een routebeschrijving staan op pagina 12 van deze nieuwsbrief.
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APH Clubshow
De Duitse Tatraclub organiseert op zondag 1 september hun jaarlijkse clubmatch. Deze wordt dit jaar
gehouden in Eitorf, iets ten zuiden van Keulen. Op de avond voorafgaand aan de clubmatch wordt een
feestelijke avond georganiseerd. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.
Puppyverslag

Puppyknuffelen bij Kennel Bialy Domownik.
Eindelijk was het dan zover, we hadden natuurlijk al wel foto's, via de webcam en Facebook van de
puppies gezien, maar er gaat natuurlijk niets boven om ze in het echt te bewonderen en knuffelen. En
met 7 weken oud zijn ze helemaal geweldig.
Toen we bij de familie de Jong binnenstapten werden we door het hele witte koor begroet.
Mamma Daleka, pappa Kochany, opa Duch Gor en natuurlijk de 5 witte bolletjes die lekker
rondbanjerden en speelden in de grote woonkeuken. We werden gastvrij onthaald op koffie en gebak
en daarna een lekkere lunch, het smaakte voortreffelijk Dora, mijn compliment.
De puppy's zagen er prachtig uit (zie de foto's) met zwart pigment en lekkere dikke vachtjes en, heel
belangrijk, allemaal met een lekker vrij karakter. De foksters, Agnes en Dora, waren met de puppy's al
een aantal keren uit geweest met het hele koor, o.a. naar een peuterspeelzaal voor de socialisatie, nou
dat was goed gelukt, geen van de puppy's was schuw of kroop weg.
Nadat de kleine witjes heerlijk van hun vleesmaaltijd gesmuld hadden, werd er even buiten hun
behoefte gedaan en vielen ze als een blok in slaap. Hadden we even tijd om bij te praten en waarover?
Nou natuurlijk de honden! Daar kun je uren over praten vooral als je zelf ook deze honden fokt. Over
zoals dat genoemd wordt bloedlijnen, karakters, dekkingen, reuen, geboortes enz, enz.
De tijd vloog om en er begonnen al een paar puppy's helder uit hun ogen te kijken. Allemaal weer naar
buiten, want met de zindelijkheidstraining zat het ook goed, heel fijn voor de toekomstige baasjes en
bazinnetjes.
Toen was het tijd voor een foto-en filmshoot. De zoon des huizes filmde met een camera op ooghoogte
van de pups, een heel bijzondere film hoor, mag hij bij ons ook komen doen als we weer eens een nest
hebben.
Wilt u dat filmpje zien de link is : http://youtu.be/6frxFvshlTc
Ik probeerde wat foto's te maken, helaas zijn er maar een paar gelukt, wat wil je ook met zulke
woelwaters, daar is mijn camera veel te traag voor.
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Dora en Agnes bedankt voor de fijne dag.

Oproep kopij nieuwsbrief
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 1 juli 2013.
Tatra Lentefeest!
Met veel plezier kondigen wij het eerste Tatra Lentefeest aan van TOP NL dat wordt gehouden op
zaterdag 26 mei a.s. op het terrein van KC Maas en Waal te Druten/Afferden.
Het evenement is georganiseerd om samen met onze leden en hun honden een leuke dag door te
brengen en elkaar te leren kennen.
We hebben een vullend programma opgesteld, waarbij we rekening hebben gehouden met de jonkies,
maar ook de oudere honden en natuurlijk hun baasjes kunnen gezellig meedoen en we hopen dan ook
dat de activiteiten die we hebben georganiseerd zowel bij jullie als de honden in de smaak zullen
vallen.
Het programma ziet er als volgt uit:
11.00
12.00
13.30
14.00
15.30
17.00

uur
uur
uur
– 15.30 uur
– 17.00 uur
uur

ontvangst met koffie en wat lekkers.
speur/puzzeltocht in het bos
pauze
spelen voor baas en hond
saladebuffet
Afsluiting
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Daarnaast is er tijd om tijdens het nuttigen van een drankje en hapje gezellig met die en gene te
babbelen.
Aan
het
einde
van
de
middag
zal
er
een
lunchbuffet
worden
georganiseerd.
Wij horen graag van jullie of je interesse hebt om aan deze feestgevulde middag deel te nemen!
Je kunt je alvast opgeven tot en met 20 mei.
Wij hopen jullie op zondag 26 mei te mogen begroeten om 11.00 uur en kijken uit naar jullie
komst.
P.S. voor de TOMTOMMERS onder ons:
Voer op de TOMTOM in: Gelenberg 5 – 6654 AZ Druten dan kom je op de plaats van bestemming.
Routebeschrijving KC Maas & Waal
Vanuit de richting Den Bosch en Arnhem vanaf de A50
Bij het knooppunt Ewijk neemt u de afslag Druten, de N322. Op de N322 neemt u de afslag Druten,
boven op het viaduct gaat u rechtsaf richting Druten. De rotonde steekt u recht over, hierna neemt u
de eerste afslag rechts richting Afferden. Na ongeveer 500 meter ziet u het stenen clubgebouw aan uw
rechterhand, na 50 meter kunt u rechts de parkeerplaats op.
Het terrein van de KC Maas en Waal ligt vlak bij het zwembad (staat aangegeven met gele bordjes).
Vanuit de richting Rotterdam en Utrecht vanaf de A15
Na Tiel neemt u de afslag Echteld/Leeuwen. Blijf richting Leeuwen volgen en daarna richting Druten.
Op deze weg komt u diverse rotondes tegen, op alle rotondes gaat u rechtdoor richting Druten. Als u
het bord binnen de bebouwde kom Druten bent gepasseerd gaat u op de eerstvolgende rotonde
rechtsaf. Deze weg blijft u volgen tot aan een rotonde die u recht oversteekt. Na deze rotonde gaat u
de tweede weg links richting Afferden (= Koningstraat). Na ongeveer 500 meter ziet u het stenen
clubgebouw aan uw rechterhand, na 50 meter kunt u rechts de parkeerplaats op.
Het terrein van de KC Maas en Waal ligt vlak bij het zwembad (staat aangegeven met gele bordjes).
Adres
KC Maas & Waal
Koningstraat 114a
6654 AD AFFERDEN (Gelderland)
tel. 0487-516587
Mopje
Dierenarts, een goddelijk beroep!
Een vrouw komt met een nestje Tatrahond puppies bij de dierenarts om deze te laten enten.
De pupjes zijn vrijwel niet uit elkaar te houden en tuimelen speels over hun nestgenootjes heen. De
dierenarts krabt eens achter zijn oren want hoe hou je nu uit elkaar welke pup geënt is en welke niet?
Hij vindt een oplossing: Als hij klaar is met een pup, loopt hij naar de kraan, maakt zijn handen zeiknat
en haalt deze over het kopje van de pup waar hij klaar mee is. Na het vierde pupje bemerkt de
dierenarts dat de vrouw, anders zo spraakzaam, is stil gevallen. Als hij klaar is met de pupjes buigt zij
zich naar hem over en fluistert: “Ik wist echt niet dat ze ook gedoopt moesten worden”.
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Tot slot
We hopen dat jullie weer met plezier deze nieuwsbrief gelezen hebben.
Voor de puzzelaars hebben we nog een opgave. De oplossing van de puzzel kan gemaild worden naar
redactie@topnl.eu. De eerste inzender krijgt een eervolle vermelding in onze volgende nieuwsbrief, die
begin juli ongeveer verwacht wordt.
Voor de Nieuwsbrief willen we graag een nieuwe pakkende naam waar het woord TOP in terug moet
komen. Help ons! Wees creatief en verzin een nieuwe naam voor onze clubuiting.
Heb je leuke ideeën daarover? Stuur ze naar redactie@topnl.eu.
Het bestuur kiest uit de inzendingen de beste 3 namen waarop gestemd kan worden in de volgende
nieuwsbrief.
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Watra
Wit
Zakopane

Oplossing:
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