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TATRAHONDVERENIGING OWCZAREK PODHALANSKI NEDERLAND 

(TOPNL) 

 
 

De 4e TOP-nieuwsbrief is een feit. Gelukkig zijn er weer wat leden die ons 

geholpen hebben met verslagen en foto’s om de nieuwsbrief gevarieerd 

en aantrekkelijk te maken, waarvoor onze dank. Deze stukjes zijn o zo 

welkom en schroom niet om ook eens in de pen te klimmen en een stukje 

voor de nieuwsbrief te schrijven. 

  

In onze vorige nieuwsbrief hadden we een puzzel. We hebben beloofd de 

eerste goede inzender eervol te vermelden. Bij deze kunnen wij jullie 

melden dat Caroline Laureys de eerste, en naar later bleek, de enige 

goede inzender was. Zij heeft ook wat leuke suggesties voor een nieuwe 

naam voor onze nieuwsbrief ingezonden. Hieruit, en de andere namen die 

we ontvingen, werden 5 namen gekozen waaruit wij onze leden willen 

laten kiezen.  

1. Editie TOPNL 

2. TOP Tatranieuws 

3. Tatra TOPnieuws 

4. TOP Post 

5. TOP Lines 

Op onze website en Facebookpagina hebben wij een poll aangemaakt, 

waaruit jullie de leukste naam kunnen kiezen. Er kan gestemd worden tot 

en met 31 augustus. De meeste stemmen gelden uiteraard en onze 

volgende nieuwsbrief zal voorzien zijn van de nieuwe naam. 

 

 

 

De vakantie staat alweer voor de deur en ook het bestuur gaat na een 

vliegende start dit jaar binnenkort in de vakantiemodus. De activiteiten 

voor de tweede helft van het jaar staan al op papier en de eerste van de 

herfst is de geplande wandeling in Rhenen met picknick op 15 september. 

Meer informatie volgt. Ook is wel leuk te melden is, dat TOPNL inmiddels 

al zo’n 60 leden telt en veel van hen zien we regelmatig tijdens de 

activiteiten. In deze nieuwsbrief, want zo heet hij nog deze keer, het 

verslag van het Lentefeest en nog veel meer. Rest ons nog jullie alvast 

een TOPvakantie toe te wensen samen met jullie witte huisgenoten en we 

kijken uit naar jullie verhalen, foto’s en vakantiebelevenissen. Met plezier 

plaatsen we deze in de eerstvolgende uitgave. Dus……. Stuur maar op! 

 

 

 
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. 

 

Wie ben je en wat is de naam van je hond(en)? 

Ik ben Piet Beentjes en beantwoord de vragen in de wij-vorm omdat Netty 

(mijn vrouw) en ik samen de honden houden en zij hierin ook haar stuk 

heeft bijgedragen. 
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De hond waar we het vandaag over hebben is Zorza z Poldery Holenderski 

oftewel gewoon Sjors of zondags Sjorgina. 

Waarom heb je juist één of juist meerdere honden en indien 

meerdere, zijn het allen Tatra’s? 

Wij hebben altijd al meerdere honden gehad omdat wij ongeveer 25 jaar 

Tatra's fokken. 

En ja we hebben alleen Tatra’s, momenteel 6stuks.  

 

Over welke hond komen we vandaag wat meer te weten en 

waarom juist deze? 

Zorza staat nu in het middelpunt omdat zij 31 mei 16 jaar is geworden. 

 

Wanneer is je hond geboren en waar? 

Zorza is 31 mei 1997 geboren bij ons in huis we woonden toen nog in 

Uitgeest aan de Twaalfmaat. 

Haar moeder was Iskra Biala od Batsa Zagroda en haar pa was Bacus II 

von der Bockenbucher Eiche die in het Sauerland woonde. Iskra (Iggy 

genoemd) hadden we gekocht bij Henk en Ceta Schepers.   

 

Heb je bewust voor een hond uit dit nest of van deze fokker 

gekozen,  of is de hond herplaatst? 

Als pup werd Zorza met 3 weken ernstig ziek (waarschijnlijk besmette 

vogelpoep gegeten in de tuin), ernstige diarree en uitdrogen was het 

gevolg en we waren haar bijna kwijt. Maar met Molkosan en veel geduld 

en zorg hebben we haar er na een week toch bovenop weten te krijgen. 

Direct zag ze mij toen als haar baasje en volgde mij overal dat was zo 

speciaal dat ze bleef. 

 

Hoe oud was hij/zij toen de hond bij jullie kwam wonen? 

Vanaf de geboorte, we fokken namelijk altijd in huis en de pups maken als 

ze eraan toe zijn deel uit van de roedel (ons hondengezin) 

 

Kan je een korte schets geven van jullie woonsituatie (bijv. flat, 

boerderij, rijtjeshuis) en de gezinssamenstelling? 

We wonen momenteel in een vrijstaande voormalige molenaarswoning 

midden in het land. 

Daar wonen Netty en ik samen met onze honden en komen onze kinderen 

en kleinkinderen vrienden en kennissen (meeste van de honden) graag op 

bezoek  

 

Welke persoon in jullie huishouden doet het meest met de 

hond(en), wat en hoe veel of hoe vaak? 

Dat doen we beiden, met 6 honden moet dat wel al hebben we beiden wel 

onze eigen honden.  

 

Verblijft jullie Tatra hoofdzakelijk binnen of buiten en waarom? 

Voornamelijk binnen omdat een hond een roedeldier is en graag bij de 

anderen (incl. baasjes) zijn. 

Ook krijg je zo erg sociale honden. 

 

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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Is er een cursus gedaan met je Tatra? Zo ja, 

welke en zo nee, waarom niet? 

Ja we zijn in ieder geval altijd wel naar de pup of 

beginnerscursus geweest. 

Al weet je het meeste al, maar aanscherpen is 

alleen mogelijk als je traint en je moet je een uur 

lang alleen met die hond bezig houden.  

 

Waar is je Tatrahond heel goed in en waarin is 

hij/zij juist heel slecht? 

Blaffen, waken en slijmen en graag in tel zijn. Het 

luisteren gaat wat slechter alhoewel "koekje" wel 

gespitste oren geeft. 

 

Is er veel merkbaar van de oorspronkelijk 

raskenmerken zoals het waken en beschermen 

bijvoorbeeld of nauwelijks of niets? 

Dat zit er ingebakken en hoeft niet aangescherpt te worden. 

 

Aan welke (karakter)eigenschap van je Tatra kan je je ergeren en welke eigenschap is juist 

heel positief? 

Het luisteren en altijd eerst nog iets moeten doen als ze geroepen worden. 

 

Beschrijf de band eens tussen jezelf en je hond? 

Dat heb ik boven al gedaan 

 

Kan je Tatra los lopen en hoe is de omgang onderweg met honden en mensen? 

Kan heel goed los maar druk verkeer zijn ze niet gewend, andere honden is geen probleem, mensen 

ook niet alhoewel kwade bedoelingen direct onderkend worden en afgeblaft worden. Ook al zeg je dat 

het goed is ze blijven argwanend en dat zet je toch aan het denken over die persoon. 

 

Wat eet je hond, hoeveel en hoe vaak? Wat is zijn lievelingskost of snack en wat lust hij 

juist niet? 

Ze krijgen 2x op een dag vers vlees, Zorza Kip/rijst omdat het lichter verteerbaar is dan rund 

compleet.  

 

Kom je vaak bij een dierenarts met je Tatra? Zo ja, waarom? 

Nou nee, alleen voor ongelukjes en laatst met oorproblemen met 2 andere honden. 

 

Waar komt de liefde voor de Tatrahond vandaan en zou je in de toekomst weer voor een 

Tatra kiezen? 

Dat is bij toeval gebeurd, de eerste Tatra (Mrozna spreek uit Rasna) kwam uit het asiel en daar wilden 

we een pup bij hebben, dat was Iggy (de ma van Zorza) die werd 2x wereldkampioen en dus moet je 

wel wat terugdoen voor het ras. Zo zijn we begonnen met fokken.   

 

Heb je nog iets toe te voegen aan deze vragen of wil je zelf nog iets vertellen over je 

Tatra(‘s)? 

Maw, al lang genoeg denk ik, anders gaan we een boek schrijven.  

 
Vind je het leuk om deze vragen ook te beantwoorden voor plaatsing in de Nieuwsbrief? 
Stuur even een mailtje naar de redactie en je ontvangt een word-document met de vragen. 

mailto:redactie@topnl.eu?subject=vragen%20TOPPER
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Wij willen graag weten of er onder de leden interesse is in een muurkalender 

voor het jaar 2014. In tegenstelling tot dit jaar zal deze kalender niet gratis 

zijn. De kalender gaat ± € 12,50 kosten. 

We willen de kalender graag vullen met zoveel mogelijk verschillende Tatra’s en 

roepen jullie hierbij op ons te voorzien van foto’s. Voorwaarde is echter dat 

deze afbeeldingen over voldoende pixels beschikken om ze te kunnen 

gebruiken.  

De foto’s kunnen naar redactie@topnl.eu gestuurd worden. Wij zien ze graag 

met grote getale tegemoet! Wij zullen dan een selectie maken van de 

inzendingen. Tevens kunnen jullie via dit mailadres aangeven of jullie interesse 

hebben in de kalender en zo ja, het aantal stuks. 

 

 
 

Sinds kort zijn er enkele clubartikelen te bestellen met een gravure van de Tatrakop van ons logo. 

 
Artikel: 

 

Omschrijving: Prijs: 

 

Theeglas € 5,00 

 

Longdrink- of whiskyglas (afbeelding 

whiskyglas ontbreekt) 
€ 5,00 

 

Ontbijtbord € 6,00 

TOP-shop 

mailto:redactie@topnl.eu
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Spiegel (30x30cm) met kleine afbeelding 

– zoals de foto links 

 

 

Spiegel (30x30cm) met grote afbeelding 

(hier hebben we geen afbeelding van) 

€ 15,00 

 

 

 

 

€ 22,50 

 

Windlicht, hoogte ± 20cm € 17,50 

 

Afbeelding ontbreekt 

 

 

Cilindervaas, 30cm hoog 

 

 

€ 15,00 

 

 

 Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten 

 Bestellingen via het secretariaat (Dora de Jong) 

 

 

 

Zwemmen maar! 

 

Eindelijk lijkt de zomer aangebroken. De bijbehorende temperaturen nodigen uit om met de hond te 

gaan zwemmen. Honden transpireren nauwelijks en raken hun warmte daardoor moeilijk kwijt. 

Verkoelend water is de oplossing en zwemmen is gezond en voor veel honden bovendien een leuke 

bezigheid.  

 

Waarom is zwemmen zo goed voor de hond? 

Zwemmen remt de gewrichtsslijtage (die artrose wordt genoemd) af. Gewrichtsslijtage ontstaat door 

beschadiging van het kraakbeen (= de binnenbekleding) van de gewrichten. Tijdens het zwemmen 

worden de gewrichten bewogen zonder dat ze belast worden. Niet belasten van de poten vermindert 

de druk op de gewrichten waardoor minder kraakbeenbeschadigingen ontstaan en het minder pijnlijk is 

reeds versleten gewrichten te bewegen. Tevens wordt door bewegen meer gewrichtsvloeistof gevormd. 

Deze vloeistof voedt het kraakbeen en smeert het gewricht. In het water kunnen geen plotselinge 

scherpe bochten worden gemaakt, zoals bij het spelen met een balletje op een grasveld.  

Door de rechtlijnige bewegingen die de achterpoten tijdens het zwemmen maken, worden de bilspieren 

op een juiste wijze getraind. Sterke spieren zorgen dat de gewrichten goed op elkaar aansluiten. Wat 

van belang is voor een goede ontwikkeling van de heupen. 

Zwemmen in kalm water is goed voor het versterken van de buik- en rugspieren van honden met een 

lange rug, zoals bij de teckel. Bij het zwemmen heeft de hond het voordeel, dat het water gedeeltelijk 

het gewicht opheft dat aan de rug hangt, waardoor de wervelkolom minder belast wordt. 

Stromend water masseert de spieren. 

 

Uit de media 

mailto:secretariaat@topnl.eu
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Het zoute water van de zee helpt vele vormen van 

huidontstekingen te genezen en te voorkomen. 

Let wel op de kwaliteit van het zwemwater, want elk jaar bezwijken 

er wel honden aan blauwalg, een vervelende bacterie. 

 

Enkele tips: 

 Kies bewegend water. In stilstaand water krijgt 

bacteriegroei meer kans. Stilstaand water kan besmet raken 

met urine van geïnfecteerde dieren als bruine ratten. Water 

dat te snel stroomt en onderstroming kent, bijvoorbeeld een 

grote rivier, is natuurlijk geen goede keus omdat de hond 

dan meegezogen kan worden. 

 Kijk goed naar de waterspiegel en de omgeving van het 

water. Zie je dode vissen of vogels, dan is het uiteraard zeer 

onverstandig de hond bij of in het water te laten. 

Waarschuwingsborden over de waterkwaliteit spreken voor 

zich.  

 Subtieler zijn olie/filmachtige laagjes op het water of 

kleuring van het water. Dit kan duiden op bacterievorming. 

Naarmate de zomer vordert, groeit de kans op 

bacterieontwikkeling in het water. Denk je dat de hond in 

vies zwemwater heeft gezwommen? Spoel hem dan goed af 

met schoon water en neem contact op met de dierenarts. 

 

 Is het water wel schoon, geef de hond dan de tijd om aan 

het water te wennen als hij het niet meteen vertrouwt. 

Eenmaal in het water vergroten drijvende speeltjes het 

zwemplezier. Niet elke hond kan zwemmen! Een beetje 

pootjebaden is voor sommige honden genoeg. 

 

Voor honden die regelmatig mee uit zwemmen gaan, is vaccinatie 

tegen de ziekte van Weil (leptospirose) extra belangrijk. Typische 

symptomen zijn verminderde urineproductie, braken, koorts, 

anorexia en diarree. De ziekte kan worden opgelopen door contact 

met urine van besmette dieren.  

 

Let er ook op dat: 

 De hond alleen te water gaat als er geen waterwild is. Je 

hond zal niet de eerste zijn die verdrinkt omdat hij achter 

eenden aanzwemt, te laat bemerkt dat hij moe is en niet 

meer terug kan komen. Voor het waterwild kan het ook 

verstorend en gevaarlijk zijn. 

 De oevers geleidelijk aflopen en laag genoeg zijn om uit het 

water te komen. Laat een hond niet zomaar het water 

inspringen met het oog op scherpe of harde voorwerpen 

onder de waterspiegel. 

 Er geen scherpe of gladde stenen op de bodem liggen waar 

de hond zich aan kan verwonden. Controleer ook op takken 

of andere voorwerpen waar de hond achter kan blijven 

steken. 

 Halsbanden en tuigen van tevoren zijn afgedaan. Dit 
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verkleint het risico dat hij ergens achter blijft hangen. 

 Haal een verstokte zwemmer tijdig uit het water voor hij te vermoeid raakt. 

 

Zwemvaardigheid 

 Gooi je hond nooit in het water. Als hij niet kan zwemmen, moet je heel snel zijn om hem weer 

boven water te krijgen voor hij verdrinkt. Kan hij wel zwemmen, dan is het toch een zeer 

onplezierige ervaring voor je hond. Veel honden hebben angst voor water opgelopen doordat ze 

door iemand in het water zijn gegooid. 

 Er zijn honden die door hun bouw niet kunnen zwemmen. Vaak zijn het zwaar gebouwde 

honden die moeite hebben om hun lijf en kop boven water te houden. Het kan ook zijn dat een 

hond de instinctmatige trappelbewegingen niet maakt en dus domweg zinkt. 

 Leer je hond eerst pootjebaden. Het is het beste een hond te leren het water in te lopen, niet te 

springen. Je leert het pootjebaden aan door voor je hond uit het water in te lopen. De meeste 

honden zullen uit nieuwsgierigheid volgen. Speel een spelletje met je hond in het water en heb 

het leuk samen. Dwang werkt averechts. Hou het de eerste keren hierbij. Je hond zal water 

koppelen aan lol met jou en vermoedelijk steeds iets verder het water in gaan. 

 Houd je hond van apporteren? Gooi dan een drijvend apporteervoorwerp in het water. Een 

drijvende bal is uiteraard ook goed als de hond het maar makkelijk kan pakken. Door het 

voorwerp telkens iets verder te gooien in het water, moedig je je hond aan om meer 

vertrouwen te krijgen in het water. De stap naar zwemmen wordt daardoor makkelijker voor je 

hond. Gooi af en toe ook dichterbij, zodat het niet alleen maar moeilijker wordt voor de hond. 

Af en toe een ‘makkie’ motiveert en je doel is zwemmen leuk te maken voor de hond. 

 

Na de plonspartij zal de hond zich lekker uitschudden, niet alleen een komisch gezicht maar ook 

belangrijk, vooral bij honden met hangoren. Het oor sluit de weg naar buiten namelijk af zodat water 

in de oren blijft staan en er een ideale plaats ontstaat voor bacteriën. Door te schudden worden ook de 

oren droog. Met een handdoek kun je ze nog extra droog maken. 

In een volgende nieuwsbrief zullen we wat uitgebreider ingaan over het droog schudden van de hond. 

 

Veel veilig zwemplezier toegewenst! 

 
Bronnen: doginfo.nl; Dierenpraktijk tijdschrift. 

 

 

 

Moa (Babuchka Sniezijka Bajka) is 24 en 25 juni 2013 gedekt door Dowack du Domaine des Dhalbergs. 

Beide honden zijn vrij van erfelijke oogafwijkingen en hebben HD-A heupen. Moa en Dowack 

ondergingen beide een hart echo, met als uitslag ‘normaal’. Als Moa drachtig is, worden de pups eind 

augustus verwacht.  

Voor meer informatie kan contact opgenomen met Dick Middelkamp van kennel Bialy Towarzysz. 

Email: t.middelkamp@home.nl – website: www.bialy-towarzysz.nl 

 

  

Fokkerijberichten 

mailto:t.middelkamp@home.nl
http://www.bialy-towarzysz.nl/
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Uit de combinatie Edjango Kochany Sniezijka Bajka (HD-A) en de Poolse teef Szarlota Lesna Tatra (HD-

B) zijn 10 pups geboren. De 5 reutjes en 5 teefjes kwamen op 27 mei ter wereld. 

Info: http://www.epodhalan.pl/ 

 

 

 

Zaterdag 6 juli was het zover. We hadden al gehoord en gelezen dat dit echt iets was om niet te 

missen en dat was niets teveel gezegd. In alle vroegte toog Piet al op pad, bepakt en bezakt  samen 

met Dworny richting Zeewolde. Het zonnetje scheen volop en alle voorwaarden waren aanwezig voor 

een prachtige en leuke dag.  

Aangekomen in Zeewolde met de bus richting strand en  daar hadden we een prachtig plekje dat 

uitkeek over het Veluwemeer. Zelf konden we lekker in de schaduw zitten en aan vertier geen gebrek. 

’s Middags kwam ik Piet gezelschap houden samen met Kochany, die maar wat blij was eens alleen alle 

aandacht te krijgen en mee op stap te mogen. De stand was helemaal ingericht en Piet had er wat 

moois van gemaakt om ons ras zo goed mogelijk te presenteren, met behulp van foto’s, brochures en 

nog veel meer. De bezoekers die langs kwamen, stopten geregeld en vroegen informatie, dus aan 

belangstelling geen gebrek. We hebben ze goed kennis kunnen laten maken met ons ras. De honden 

hebben daaraan een aanzienlijk steentje bijgedragen, ze kregen veel aandacht en dat lieten ze zich 

maar al te graag knuffelen en aaien. Op het strand zelf was het een drukte van belang en tientallen 

honden en hun baasjes vermaakten zich volop in en aan het water. Ook Dworny en Kochany gingen 

het water in voor de broodnodige verkoeling, heerlijk toch?  

Tijdens deze dag was er van alles te zien en beleven rondom het thema hond. Demonstraties, 

waterwerk, sportactiviteiten en wat al niet meer. Wij vonden het superleuk daar te zijn en hebben 

ervan genoten. Voor herhaling vatbaar en zeker een aanrader om ook eens zelf met uw gezin en 

hond(en) een kijkje te nemen.  

 

Dora 

   
 

 

 

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. 

 

 

Vraag en aanbod 

Erkemeder hondendag 

 

http://www.epodhalan.pl/
mailto:secretariaat@topnl.eu
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When tomorrow starts without me, 

try to understand, 

an angel came 

and called my name, 

then took me by the hand. 
 

 
  

Dolina z Poldery Holenderski  
* 30.06.2006 - † 26.06.2013 

 

Op 26 juni hebben wij de strijd tegen Anaplasmose verloren. 

We zijn trots, dankbaar en blij Dolina bij ons mogen te hebben gehad. 

De tijd samen is veel te kort geweest, 

in die krappe 7 jaar hebben wij intens mogen genieten van ons "meisje". 

Dolina is de stammoeder van onze kennel "Tatrzanskie Zauroczenie", 

Tatrabetovering, dat heeft Dolina ons gebracht.  

In haar 5 prachtige kinderen leeft zij voort. 

 

Lieve Dootje, rust nu maar uit, 

je hoeft niet meer te vechten. 

Vergeten doen wij jou nooit. 

 

Melanie Beentjes & Johann Hammer met Wanda en Cissy  

 
(Door het overlijden van Dolina vervalt mijn column) 

 

Melanie’s column (aangepast) 
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Wij heten van harte welkom:    

03-06-2013  Alina Lemmens uit Epen 

10-07-2013 Cees Gerritsen uit Oosterbeek 

 

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 drie 

maanden geaccepteerd als lid. 

 

 

 

 

    
 

Het 15-tal van Damka en Kum in Frankrijk. 

 

Na de fokkerijvergadering van zaterdag 27 april zijn Dora en ik afgereisd naar St Fraimbault in 

Normandië om de puppies van Damka en Kum bij Laurent en Sylviane te bezoeken. Omdat het overleg 

uitgelopen was, zijn wij natuurlijk veel later vertrokken dan gepland. Maar na een voorspoedige reis 

kwamen wij midden in de nacht in St Fraimbault aan, waar Laurent ons met een drankje welkom 

heette.  

 

Op zondagmorgen, na een welverdiende nachtrust waren we al weer vroeg uit de veren want we 

konden natuurlijk niet wachten om naar die witte hebbedingen te gaan kijken. Gelukkig was het 

prachtig weer en de pups, 15 stuks in totaal konden heerlijk spelen en ravotten in hun weiland, 7 

reutjes en 8 teefjes, en allemaal pikzwart pigment, net als hun ouders. 

Ook qua gewicht was er weinig verschil tussen de pups en ze zagen er goed doorvoed uit.  

Mamma Damka keek ons eerst wat wantrouwend aan, maar nadat zij in de gaten kreeg dat we geen 

kwaad in de zin hadden was het oké vooral na het lekkers wat we speciaal voor haar hadden 

meegenomen.  

Omdat de pups na de ontwormkuur wat aan de "dunne" waren, hebben we Laurent en Sylviane 

geholpen om Lactosan o.d. te geven, een middel wat uitdrogen tegen gaat en ook de darmflora weer 

herstelt (een mix van glucose-zoutoplossing en probiotica).  Wat een klus zeg 15 stuks verzorgen, ik 

wil geloven dat Sylviane en Laurent de eerste weken nauwelijks hun bed hebben gezien om alle pups 

bij te voeren. Sylviane heeft er een dagtaak aan gehad en dat was te merken aan de puppies die heel 

open en vrij waren. De laatste pups zijn via een keizersnede ter wereld gekomen. Zodoende was 

Damka onder narcose geweest en dan komt de melkproductie pas een tot twee dagen later op gang.  

 

 

Ledenmutaties 

Verslag puppybezoek in Frankrijk 
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Damka hield alles goed in de gaten en toonde zich een echte Tatra-moeder door bij elke, in haar ogen 

verdachte beweging luid te laten horen daar niet van gediend te zijn. Daarna  hebben we natuurlijk 

ook alle andere honden begroet en was het tijd om zelf de inwendige mens te versterken. 

 

Na de brunch gekeken of de toegediende middelen hun werk hadden gedaan, wat het geval was. 

Ook natuurlijk het fototoestel van Dora laten werken (ik was de onze natuurlijk vergeten) hierna alle 

pups nog een kleine hoeveelheid Lactosan gegeven om zeker te zijn dat het herstel zich zou 

doorzetten. 

 

Na het avondeten hebben we onder het genot van een hapje en een drankje de zaken uit de vereniging 

besproken speciaal de resultaten uit het fokkerijoverleg, hetgeen instemmend werd aangenomen en 

gelijk werd toegezegd om de voorgenomen test op DCM ook te gaan volgen met hun fokhonden. 

Aan gespreksstof als Tatraliefhebbers onder elkaar geen gebrek en zodoende was het toch weer laat 

geworden voordat we weer naar bed gingen. 

 

De volgende dag ben ik naar de invasiestranden van Normandië gaan 

kijken, Dora bleef om Laurent en Sylviane te helpen met het verzorgen 

van de pups en om hen op video te kunnen vastleggen. De film kun je 

bekijken op:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=k8xzRg17BS8&feature=share&list=U

UojdsdjnKk5qg1PtzG4Yrag 

 

Na een indrukwekkende tour langs de stranden waar de strijd voor onze 

vrijheid begon als slot naar de parachutist aan de toren in Saint Maire d’ 

Eglise gewuifd en moe maar voldaan laat in de avond weer naar de 

Domaine des Dhalbergs teruggereden. 

Nog even nagezeten met elkaar en verteld en het was alweer bedtijd 

geworden. 

 

De volgende morgen na weer fijn de pups geknuffeld te hebben, besloten 

om na de middag te gaan vertrekken. We wilden niet nog meer beslag 

leggen op de gastvrijheid en drukke tijd van Laurent en Sylviane. Dus gepakt en op weg terug naar 

Holland, waar inmiddels de kroning van ons nieuwe Koningspaar al had plaatsgevonden. 

 

Sylviane en Laurent bedankt voor jullie gastvrijheid en aan de ons bestede aandacht ondanks jullie 

drukke werk wat zo'n groot nest met zich meebrengt. Zeker ik was erg onder de indruk wat jullie doen 

voor het ras in het algemeen en natuurlijk voor jullie honden in het bijzonder. 

Blij om jullie te mogen leren kennen op deze manier.  

    

Wij waren natuurlijk bij Sylviane & Laurent Leblanc van de kennel Domaine des Dhalbergs. 

http://www.youtube.com/watch?v=k8xzRg17BS8&feature=share&list=UUojdsdjnKk5qg1PtzG4Yrag
http://www.youtube.com/watch?v=k8xzRg17BS8&feature=share&list=UUojdsdjnKk5qg1PtzG4Yrag
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Tel.nr.: 0033-233-380694 Website: www.berger-de-podhale.com  

 

Piet Beentjes  

   
 

 

 

… er bij de Raad van Beheer 1864 Tatrapups geregistreerd zijn die In Nederland geboren werden? 

Dit vond plaats tussen 1971 en heden. Totaal waren er 287 nesten, wat een gemiddelde van 6,49 pups 

per nest is. Het grootste aantal in één nest is 17 stuks, er werden ook 15 eenlingen geregistreerd. Het 

vaakst werd er een nest van 8 pups in de boeken vastgelegd, namelijk 44 keer. 

 

Nu twee quizvraagjes: 

1) Werden er van die 1864 pups meer reuen of werden er meer teven geboren? 

2) Wat is het percentage reuen/teven (tot 2 cijfers achter de komma)? 

 

Inzendingen kunnen gemaild worden naar de redactie. De uitslag van de vragen staan de volgende 

keer in de nieuwsbrief. 

 

 

 

Ook wij waren, samen met Moa van de partij op 

het lentefeest. 

We zijn 's morgens met veel zin vertrokken naar 

Druten waar we terecht kwamen bij KC Maas en 

Waal. Een mooie locatie, waar we hartelijk 

werden ontvangen door de organisatie. 

Moa kon er samen met alle Tatra's lekker 

rondlopen en spelen. Wij hebben die dag veel 

mensen gesproken, en weer nieuwe mensen 

ontmoet. De gesprekken gingen vooral over 

onze witten, wat natuurlijk altijd leuk is.  

Ook was er een speurtocht in een nabij gelegen 

bos. In een grote optocht liepen we, samen met 

onze honden naar het bos om de opdrachten te 

zoeken. Er werd veel gelachen, en iedereen trok 

met elkaar op. De antwoorden kwamen dan 

bijna voor iedereen vanzelf, want wat de één niet wist, wist de ander wel weer. 

 

Bij terugkomst op locatie KC Maas en Waal konden de honden weer lekker los, en genoten wij van het 

lekkere saladebuffet met drinken. Tussendoor werd er nog een loting gehouden. Er waren leuke 

Wist u dat ... ? 

Verslag Tatralentefeest 

http://www.berger-de-podhale.com/
mailto:redactie@topnl.eu
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prijsjes te winnen. Wij hebben een glas gewonnen 

met het logo van onze club er op, waar we erg blij 

mee zijn. 

Op het laatst van de dag, werd er nog een 

parcours met behendigheidspelletjes klaargezet 

waar de baasjes samen met hun hond veel plezier 

aan beleefden. Over hindernissen gaan, op een 

plateau springen, en door de tunnels heen 

kruipen. Als de hond niet goed door de tunnel 

heen durfde, ging de baas het wel eerst even voor 

doen, zodat z'n hond het daarna trouw opvolgde.  

En zo kwamen we aan het einde van een mooie en 

geslaagde dag toe. 

  

Wij willen de organisatie hier ook heel erg voor 

bedanken. 

Groetjes Dick en Marianne. 

En een poot van Moa. 

 

(Meer foto’s op onze website) 

 

 

 

Wandeling 

Hou zondag 15 september 2013 a.s. alvast vrij.  

We plannen een wandeling bij Rhenen. De voorbereiding is in volle gang, in de Nieuwsbrief van begin 

september meer daarover. 

 

 

 

 

Therapiehond 

 

Ongeveer 8 jaar geleden ben ik gevraagd om eens met mijn 

Tatra in het plaatselijke verzorgingshuis langs te komen voor 

een aai project. Het aai project houdt in dat in een zaal een 

aantal demente of langdurig zieke mensen/ouderen aanwezig 

zijn die opgevrolijkt kunnen worden door het zien en aaien van 

honden. In eerste instantie was ik wat terughoudend, kan dit 

wel met een Tatra? Na overleg besloten wij het een keer te 

proberen en dan keken we wel weer verder.  

En wat was het leuk….! Doordat de mensen al aanwezig zijn is 

het voor de hond niet bedreigend, zij kunnen zelf naar de 

mensen toe lopen en ook weer weg. Sommige mensen maken 

onverwachte bewegingen of houden de hond stevig vast. Dat 

kan zijn aan de halsband, of aan de oren… Mijn honden kijken 

mij dan aan met die blik van: laat maar baasje, het is goed. Ze 

voelen de mensen haarfijn aan, prachtig om te zien. De Tatra 

valt natuurlijk wel op binnen het project. Veel mensen vinden 

hem prachtig om de rustige manier van doen en het 

schitterende uiterlijk. Door de witte kleur is hij voor de mensen 

TOPNL-agenda 

Therapiehond 

http://www.topnl.eu/
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niet bedreigend. Zowel ik als de hond vindt het heerlijk om langs te gaan. Inmiddels hebben we het 

hele huis al gezien, als we pups hebben gaan die naar de mensen toe die niet kunnen komen naar het 

aai project. 

Waar moet de hond aan voldoen om goed als therapiehond te kunnen fungeren? Allereerst moet de 

hond minimaal 2 jaar oud zijn. Voor de Tatra geld dat bij ons niet, die is altijd rustig naar de mensen 

toe, ook als pup. De hond moet zich willen laten aaien, rustig eten uit de handen van de mensen 

kunnen pakken. De hond moet een stabiel karakter hebben, hij mag niet schrikken van onverwachte 

bewegingen en dan gaan happen. De hond moet graag contact met mensen willen hebben en ze 

opzoeken. En ja, de Tatra heeft dat allemaal! Er is maar 1 Tatra geweest van ons die is afgekeurd, die 

kroop consequent in een hoekje weg. Ik blijf het prachtig vinden om te zien hoe de mensen opfleuren 

door het simpele feit dat ze een hond kunnen aaien. En hoe lief, aanhankelijk zelfs, de hond kan zijn 

naar de mensen toe.  

In de loop der jaren zijn wij door andere aai projecten ook benaderd, maar daar doen wij niet aan 

mee. Het is voor de hond erg inspannend, ik wil het graag leuk houden voor ze. Ik doe geen speciale 

training met ze, ze moeten alleen helemaal schoon geblazen worden en geborsteld voor dat we gaan. 

Wij hopen nog heel wat jaren door te kunnen gaan! 

 

Ilonka Verbrugge en Odra 

 

 

 

Wij kunnen jullie hulp bij het vullen van de nieuwsbrief goed gebruiken! 

Heb je een verhaal, fotoverslag (of beide), heb je een goede 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 september 2013. 

 
 
 
Ten aanzien van de microchips en registratie van honden, zijn er wat belangrijke wijzigingen en 

verplichtingen. Wij vinden het belangrijk, voornamelijk onze leden die in Nederland woonachtig zijn, 

hierover te informeren. 

 

Meer informatie hierover treft u op onderstaande websites: 

http://www.kennelhouders.nl/chippenverplicht/ 

http://www.licg.nl/3r8/chip-en-registratie-hond-wordt-verplicht.html 

 

gerelateerde websites: 

http://www.ndg.nl/ 

http://www.chipnummer.nl/ 

http://www.chipjedier.nl/ 

http://www.petlook.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Nieuwe regeling microchips 

mailto:redactie@topnl.eu
http://www.kennelhouders.nl/chippenverplicht/
http://www.licg.nl/3r8/chip-en-registratie-hond-wordt-verplicht.html
http://www.ndg.nl/
http://www.chipnummer.nl/
http://www.chipjedier.nl/
http://www.petlook.nl/
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Uitnodiging,  22ste „Klubschau“ van de APH (met toekenning van het CAC) 

  

Beste PON en Tatraliefhebbers, 

De APH nodigt U uit voor een gezellig weekend, waar beide rassen in het middelpunt staan. Op deze 

„Klubschau“ kunt u uw hond tentoonstellen of gewoon de andere honden bekijken. 

  

Onze Clubavond is op 31 augustus, en vanaf 19:00 uur staat er een heerlijk buffet voor ons klaar, in 

de locatie mogen de honden mee. Laat u zich verrassen later op de avond door ons cultureel 

hoogtepunt. De kosten voor het buffet zijn €14,50 per persoon, drankjes worden apart afgerekend. Wij 

vragen u aan te melden voor het buffet, dit i.v.m. de planning. 

De „Klubschau“ is op zondag 1 september, vanaf 09:30 is de entree, keurmeester Mw. A. Schmidt 

begint om 10:00 met het keuren van de honden. 

  

Het weekend vindt plaats  in en rond het  hotel „Schützenhof“ waar wij hartelijk welkom zijn met onze 

honden, Eitorf ligt iets ten zuiden van Keulen.  Gelieve zelf een kamer te reserveren indien een 

overnachting is gewenst. 

  

Hotel Schützenhof 

Windecker Straße 2 

53783 Eitorf-Alzenbach 

www.hotel-schuetzenhof-eitorf.de 

  

Via de website van de „Landesgruppe Süd-Rhein-Main“; www.aph-sued-rhein-main.de  kunt u online 

uw hond aanmelden of een inschrijfformulier downloaden om op te sturen via de mail of de post. 

Sluitingsdatum is 21 juli, na de sluiting is het alleen mogelijk online t/m 4 augustus nog aan te 

melden. 

  

Mocht u nog vragen hebben ( in het Nederlands), neemt u gerust contact op met Melanie Beentjes 

0049 6293/927139 of Email; melaniebeentjes@hotmail.com 

  

Wij verheugen ons u te verwelkomen op dit geweldige weekend. 

  

Namens de organisatie van de APH, Landesgruppe Süd-Rhein-Main  

Wolfgang Siegel (Landesgruppe Voorzitter)  & Melanie Beentjes (Landesgruppe Vice- Voorzitter) 

 

 

We hopen dat jullie met plezier deze nieuwsbrief gelezen hebben.  

 

Hopelijk hebben jullie weer plezier beleefd aan de nieuwsbrief. Nummer 5 zal voorzien zijn van een 

heuse eigen naam. Vergeten jullie je voorkeur niet kenbaar te maken? 

De volgende uitgave van de nieuwsbrief wordt begin september verwacht. 

 

Tot slot 

Uitnodiging clubshow Duitsland 

http://www.hotel-schuetzenhof-eitorf.de/
http://www.aph-sued-rhein-main.de/
mailto:melaniebeentjes@hotmail.com

