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Tatra TOPnieuws 05 - 2013
We hebben een naam voor onze nieuwsbrief! Uit de stemmen op de
website en Facebook is gebleken dat deze, door Piet Beentjes verzonnen
naam, het meest aanspreekt onder de leden. Vanaf deze editie is de
‘nieuwsbrief’ dus omgedoopt tot Tatra TOPnieuws. We hebben tevens
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de uitstraling van de nieuwsbrief
een klein beetje aan te passen, zodat de naam goed in het oog springt.
We hebben een behoorlijk aantal leuke, informatieve en interessante
artikelen gekregen en gevonden. We zijn heel blij dat Ellen Gerritsen een
vaste bijdrage gaat leveren. Ze heeft de pen ter hand genomen namens
haar hond Nouka.
Links onderaan zie je een nieuw logo, waar het bestuur zeer hard voor
geknokt heeft en waarop we als vereniging trots mogen zijn. Meer
hierover lees je in ‘van de bestuurstafel’.
Als je toevallig naar de wandeling van 15 september in Rhenen gaat, zou
iemand dan zijn ervaring en belevenissen op willen schrijven van deze
middag? Zowel de redactie van dit blad als de website, zullen je zeer
dankbaar zijn. Voor foto’s houden we ons uiteraard ook zeer aanbevolen.
Rest ons als redactie niets anders als je veel leesplezier te wensen met
deze uitgave.
Van de bestuurstafel
De vakantie van 2013 zit er voor velen al weer op als jullie dit stukje
lezen. Wanneer je weer van start gaat heb je de neiging nog weleens
achterom om te zien. Hoe is het afgelopen jaar verlopen en wat heeft het
bestuur voor elkaar gekregen en waar moeten wij nog aan werken.
Vorig jaar om deze tijd werden de eerste stappen gezet om een nieuwe
vereniging op te richten en we zijn natuurlijk samen met jullie blij dat we
nu door de Raad van Beheer erkend zijn als officiële rasvereniging.
Zonder jullie steun was dat niet gelukt. Aan plannen en goede ideeën
ontbreekt het niet. Het uitwerken daarvan vergt echter tijd. De
“Nieuwsbrief” verschijnt nu bijvoorbeeld voor de eerste keer nieuwe stijl
onder de naam Tatra TOPNieuws. De kop en de naam zijn in de huisstijl
met het verenigingslogo.
Voor het hele team is het fijn om te zien dat er vanuit de leden
enthousiast belangstelling voor de activiteiten is en dat men er
daadwerkelijk gebruik van maakt. Daar doe je het voor. Dit jaar hebben
we een kalender laten maken en ook nu willen we dat graag doen voor
2014 maar dan nu zo dat jullie hem op tijd in huis hebben! Stuur dus
alsjeblieft leuke foto’s in van jullie “witten”, dan kunnen we aan de slag
met de lay-out. Inzendingen kunnen tot en met 13 oktober worden
ingeleverd. Dit najaar hebben we nog twee activiteiten zie daarvoor de
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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.

Datum: 5 september 2013
agenda. De wandeling binnenkort en 10 november het tweede fokoverleg
eveneens met wandeling. De vorige keer hebben we het daar uitvoerig
gehad over de ontwikkelingen rondom DNA.
In de bijlage de nieuwsbrief van de Raad van Beheer, waar je je kunt
opgeven voor verschillende lezingen. Zeker interessant. Kortom dit najaar
is er weer het een en ander te doen. Heb je een leuk idee voor een
activiteit, laat het ons vooral weten. Wij kunnen het dan uitwerken en
eventueel uitvoeren.
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.

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.

Vrienden
De tekst bij de foto "vrienden " zegt op zich al genoeg over de foto, maar
er zit meer achter als alleen maar een man met zijn hond.
De tekst 3x is scheepsrecht is op John en Tatra`s beter van toepassing.
Toen in 1985 onze halfbloed Ierse Wolf Duco overleed, werden we al vrij
snel benaderd door onze buurman met de vraag, of we niet weer een
hond wilden; een bekende van hem ging naar het bejaardentehuis en hij
had een hond, die dringend een ander onderkomen moest anders lieten ze
haar inslapen.
Eigenlijk waren we niet van plan geweest al weer een hond te nemen,
maar na kort overleg besloten we de " Retriever " eens te gaan bekijken.

Pagina | 2

2013 – nummer 5

Datum: 5 september 2013

We troffen een hond in een kennel aan die weliswaar goed gevoed was, maar in haar driejarige leven
verder niets geleerd had; ze was alleen maar waakhond geweest.
We besloten het met haar te proberen en zo kwam Jolly Turfie Katinga, die trouwens een Tatra bleek
te zijn, in ons leven.
Kating viel als een blok voor ons toen 3- jarige zoontje Matthijs, een hele hechte vriendschap, die bijna
13 jaar zou duren, was een feit.
Mij vond ze ook wel lief, maar met John had ze niet zoveel.
Tatra nummer 2, mijn grote vriend Beskid z Poldery Holenderski kon het niet goed vinden met zijn
zoon Gizmo en voor een van beide honden moest een nieuw tehuis gevonden worden.
De keuze viel op Bes.
We hebben met Beskid, die zo lang bij Melanie, de dochter van Piet en Netty logeerde, kennis gemaakt
en dezelfde avond nog stapte hij bij ons in de auto en vertrok met ons naar Emmen.
Ik had mijn allerbeste vriend gevonden maar met John had hij niet zo veel.
En toen was daar Lupusz..... terug gekomen uit België via Warmenhuizen naar Emmen
en..........STAPELGEK op de baas.
Zo zie je maar, geduld wordt uiteindelijk altijd beloond, Lupusz zit vaak zo bij de baas en zoals je kunt
zien zijn zij echte, hechte vrienden !!!
(ingezonden door Peggy Ebben)

TOP Kalender 2014
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al gevraagd 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,
doch dit is afhankelijk van de oplage. Deze prijs is gebaseerd op ongeveer
50 stuks.
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 nog
steeds graag met grote getale tegemoet voor 14 oktober! 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.
Niet vergeten hoor!
Uit de media
Hoe komen onze Tatrahonden aan een witte vacht?
Er zijn twee soorten pigment.
De sleutel tot het begrijpen genetica van de hond is gewoon dit: er zijn twee soorten pigment die vacht
kleur bij honden bepalen (en de meeste andere zoogdieren). Pigment is datgene wat elke haagstreng
haar kleur geeft, net als pigment in verf of kleurstof, of in je eigen haar. Alle kleuren en patronen bij
honden worden gemaakt door deze twee pigmenten, die beide vormen van melanine zijn. Ieder
pigment heeft een 'standaard'-kleur, en kan vervolgens worden gewijzigd door verschillende genen.
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Eumelanine is standaard zwart pigment. Alle zwarte gebieden op een hond worden veroorzaakt door
cellen die eumelanine produceren. Echter, er zijn genen die eumelanine in andere kleuren veranderen lever (bruin), blauw (grijs), of isabella (een licht bruin). Als een hond de genen heeft om het zwarte
pigment eumelanine om te zetten in leverkleur, grijs of Isabella dan zal alle zwart in de vacht worden
gewijzigd. Dit is omdat deze genen de productie van eumelanine beperken dan wel veranderen, zodat
de cellen niet in staat zijn volledig pigment te ontwikkelen. Om die reden worden grijze en Isabella
kleurige honden “verdunningen” genoemd. Zij missen oftewel de genen die de cellen moeten
aansturen goed eumelanine te produceren, of de cellen weten hoe te produceren maar kunnen het
niet.

Deze kleurkaart laat de kleurvariatie zien bij eumelanine. Zwart is de standaardkleur, maar kan
verkleuren naar lever door een set genen. En zwart en lever kunnen veranderen in grijs en lichtbruin of
isabella onder invloed van weer andere genen. Grijs of blauw is verdund zwart en isabella is verdund
leverkleur.
Naast in de vacht, is eumelanine aanwezig in andere delen van de hond die kleur behoeven - het
meest in het bijzonder de ogen (irissen) en neus. De neus zal zwart, leverkleurig, blauwgrijs of Isabella
zijn, afhankelijk van het type van eumelanine dat de hond kan produceren. De kleur in irissen wordt
veroorzaakt door pigmentlagen en de bruine ogen zoals de meeste honden hebben (en vele mensen
ook) worden veroorzaakt door het zwarte eumelanine in die lagen. Als de hond een gewijzigde of
beperkte productie van eumelanine heeft, kunnen de irissen ook niet volledig donker ontwikkelen. Dit
betekent dat het donkere pigment in het oog lichter wordt, de ogen krijgen een lichtbruine kleur, die
als amber of geel wordt aangeduid. Men noemt het ook wel “berenogen”. Deze kleur komt niet voor bij
mensen, zodat het moeilijk is om het met een voorbeeld te illustreren. Het dichtst daarbij komt
hazelnootbruin, een mengsel van groen en bruin waardoor ze lichter lijken dan normale, bruine ogen.
Wanneer wij van honden spreken die ''zwart gepigmenteerd'' of ''lever gepigmenteerd'' zijn, bedoelen
we dat dit de kleur van eumelanine is die de hond kan aanmaken. Soms hebben deze honden
helemaal geen eumelanine in hun vacht (hun huidcellen produceren slechts het andere type pigment,
phaeomelanine), maar wij kunnen vaststellen wat hun „pigmentkleur“ is door hun neus te bekijken.
Een zwarte neus betekent de hond het zwarte eumelanine produceert, etc. Het is verwarrend op deze
manier te spreken van „pigmentkleur“ bij een hond, omdat zoals wij het weten, eumelanine niet het
enige type van pigment is. Maar het is algemeen gebruik en soms zal ik deze termen bezigen,
Phaeomelanine
Het tweede type pigment, in bepaalde opzichten minder belangrijk dan eumelanine, is phaeomelanine.
Dit is rood pigment. De term „rood“ omvat alles van donkerrood (als Ierse Setters) tot licht
crèmekleurig, alle tinten goudkleurig, geel en oranje. Wanneer wij van rood spreken, tenzij wij in het
bijzonder over de Ierse Setters spreken, bedoelen wij de gehele waaier van tan kleuren.
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Phaeomelanine wordt uitsluitend geproduceerd in de vacht. Het komt niet voor in de ogen of de neus.
Het doet er dus niet toe welke genen de kleur/ en de intensiteit van phaeomelanine beïnvloeden. Het
heeft geen enkele effect op de kleur van de ogen of de neus. Op deze gebieden komt uitsluitend
eumelanine voor en alleen genen die daarop inwerken kunnen de oog of neuskleur beïnvloeden.

Dit kleurschema toont de variatie in kleur van phaeomelanine. In tegenstelling tot eumelanine, komt
het niet in voor in twee verschillende kleuren (de zwarte en lever en kleuren die als verdunning worden
beschouwd, maar eerder in slechts één kleur, die varieert in intensiteit. De meest intense
phaeomelanine kleur is het rood van de Ierse Setter. De standaardkleur is waarschijnlijk goud, en
verschillende genen zorgen ervoor dat de kleur min of meer intens is (d.w.z. zij vertellen de cellen om
een hogere dichtheid van pigmentdeeltjes te produceren, waardoor de kleur zich verdiept, of een
lagere dichtheid, die de kleur zo lichter maakt).
Alles goed en wel, maar dit schijnt niet alle vachtkleuren bij honden te verklaren – hoe zit het nu met
WIT?
Wit is werkelijkheid geen kleur, het witte haar bij dieren komt niet door pigment maar door een gebrek
aan pigment. Bij honden is het een gebrek aan zowel eumelanine als phaeomelanine. De witte delen
bij dieren worden eenvoudigweg veroorzaakt doordat de cellen in het geheel geen pigment kunnen of
willen aanmaken. Soms is dit het geval voor het gehele dier, als bij albino's en soms geldt het enkel
voor bepaalde delen, zoals bij honden met witte aftekeningen. Het kan ook de aanmaak van
eumelanine beïnvloeden in ogen en neuzen. De neuzen worden roze en de ogen blauw (of rood bij
echte albino’s). Er is ook een tweede type wit, dit wordt veroorzaakt door verdunning van rood
(phaeomelanine) pigment, de cellen produceren minder pigmentdeeltjes dan normaal, zodat de kleur
lichter wordt. Als het maar genoeg verdund is, wordt de vacht wit. Vele witte honden hebben een lichte
ivoor/roomglans in hun vacht, omdat hun cellen nog een zeer kleine hoeveelheid pigment aanmaken.
Dit
soort
wit
heeft
normaliter
geen
invloed
op
eumelanine,
dus
eventuele
zwarte/leverkleurige/blauwgrijze/of Isabella aftekeningen in de vacht blijven donker evenals de ogen
en de neus.
Phaeomelanine verdunning
Tot voor kort werd gedacht dat De C locus verantwoordelijk was voor de intensiteit van phaeomelanine
(rood) pigment bij honden en het verschil uitmaakte tussen het rijke rood van de Ierse Setter en het
bijna zuivere wit zoals bij ons ras, de Samojeed en andere. Nochtans is aangetoond dat er bij
ivoorkleurige en witte honden geen enkele mutatie is aangetroffen op de C locus. Men gaat nu uit van
de hypothese dat een nieuwe locus verantwoordelijk is voor de verdunning van phaeomelanine - het I
locus(I voor Intensiteit). Het is nog niet precies bekend hoe het werkt. Genetisch onderzoek bij de
Samojeden toonde aan dat zij homozygoot waren voor recessief rood en recessief zwart. Sommige
genetische onderzoekers veronderstelden dat deze genencombinatie de oorzaak ervan is dat ze puur
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wit zijn. Omdat recessief rood voorkomt dat de hond eumelanine (zwart pigment) aanmaakt in de
vacht en recessief zwart op zijn beurt de aanmaak van rood pigment voorkomt in de vacht. Het
resultaat is een puur witte hond (maar met volledig gepigmenteerde neus, omdat recessief rood alleen
invloed heeft op de vachtkleur en niet op neus, ogen enz. Dit is zeker een interessante theorie ware
het niet dat sommige Samojeden lichte, crèmekleurige spikkels hebben. Ook de Tatrahond heeft hier
en daar een zwarte haar of lichte beige randen langs de oren. Sommigen zijn roomkleurig. Dat zou niet
mogelijk zijn als de hond geen phaeomelanine kan aanmaken, want room- of crèmekleur is zeer sterk
verdunde phaeomelanine. Deze variatie doet veronderstellen dat de witte kleur bij Samojeden en
andere witte rassen slechts verdunning is en niet wordt veroorzaakt door de combinatie van recessief
rood/recessief zwart.
Kortom, ook al lijkt het logisch dat een recessief zwarte/recessief rode hond zuiver wit zou zijn, er zijn
geen bewijzen voor dat deze genencombinatie verantwoordelijk is voor de kleur wit. Het is veel
logischer dat het een extreme verdunning is van phaeomelanine (rood) bij een recessief rode hond.
Bron: www.doggenetics.co.uk/

Fokkerijberichten
In aanloop naar de erkenning van TOPNL door de Raad van Beheer, hebben er enkele wijzigingen
plaatsgevonden in ons fokreglement. Voor deze wijzigingen hebben wij op voorhand toestemming
gehad van de ALV.
De nieuwste versie van het fokreglement is te downloaden op onze website.
De in de vorige nieuwsbrief vermelde dekking tussen Moa en Dowack is helaas zonder resultaat
gebleven. Moa is leeg gebleven.
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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In Memoriam

In Memoriam onze "Sjors"
Officieel "Zorza z Poldery Holenderski" geheten.
Op 31 mei 1997 kreeg onze Iggy (Iskra Biala od Batsa Zagroda) haar 3e nest, de vader was "der
Bacus" (Bacus II von der Bockenbucher Eiche). Het waren 6 pups, 4 reutjes en 2 teefjes.
Ze groeiden allemaal voorspoedig op, totdat een teefje plotseling braakte en diarree kreeg toen ze
ongeveer 6 weken oud was. Ze zonderde zich af en we maakten ons natuurlijk grote zorgen om dat
teefje.
Een dag later zat ik bij de dierenarts, die een injectie gaf met een stopmiddel voor diarree. Dat werkte
te goed en het pupje poepte helemaal niet, maar at en dronk ook niet, het ging snel slechter met haar.
Dus de dierenarts gevraagd om een tegenmiddel zodat ze weer doorstroming kreeg zeg maar. En
inderdaad weer diarree maar ze wilde nog steeds niet eten of drinken.
Op advies van Wolfgang (fokker van der "Bacus") gewoon met melkwei (Milkosan) geprobeerd.
Het pupje was inmiddels zover heen dat het niet meer bewoog en alleen nog maar slap op mijn hand
lag, toch met een pipetje iets erin gekregen en de gehele nacht doorgewaakt en af en toe iets erin
gedruppeld, totdat zij s'-morgens protesteerde omdat ze die "zure troep" niet meer wilde. Ik sprong
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een gat in de lucht, ze wilde weer wat of liever gezegd niet. Maar dat was een teken dat er weer leven
in haar kwam. Ze knapte daarna ook weer snel op en na enkele dagen at ze weer net zo hard als haar
broers en zus.
Vanaf dat moment heeft ze besloten dat ik haar afgod en slaaf was. Zeg maar haar onvoorwaardelijke
baasje. Toen hadden wij besloten dat ze maar bij ons moest blijven en ze is nooit meer ziek geweest.
Dat is 16 jaar en bijna 2 maanden zo gebleven, tot onvermijdelijk de dag kwam waarop ik haar moest
zeggen "doe je ogen dicht en ga voor altijd slapen Sjors". Vol vertrouwen sloot ze haar ogen omdat ze
niet meer kon en van ons ook niet meer hoefde.
Zorza bedankt dat ik al die jaren je baas mocht zijn.
Piet Beentjes
Melanie’s column
Hoe leert een hond?
Belonen en straffen.
Belonen en straffen wordt gebruikt bij het opvoeden van honden. Het eerste soort gedrag is een
aangeboren gedrag of een instinct.
Het blaffen is aangeboren, het temperament van een hond (hoe de hond reageert op de dingen die
gebeuren in zijn omgeving) zoals onverschillig, zenuwachtig, vlug geïrriteerd, klaar om te reageren
enz. krijgt hij mee van zijn ouders en voorouders.
Zo is het gedrag in aanleg van een Tatrahond heel anders dan het gedrag van een Labrador.
Het andere gedrag is geconditioneerd of aangeleerd gedrag.
Hierbij wordt uitgegaan van twee principes; het klassiek conditioneren en het operant conditioneren,
gebaseerd op de stroming binnen de wetenschapsfilosofie, het behaviorisme. (afgeleid van Engels:
behaviour=gedrag).
(bron: wikipedia)
Conditioneren is een vorm van leren, waarbij
een reflex of een andere uitdrukkingswijze van
het gedrag onder controle wordt gebracht met
behulp van een prikkel.
De klassieke conditionering is het meest
bekend, iedereen heeft wel van de honden van
de Russische wetenschapper Ivan Pavlov (18491936) gehoord.
Pavlov stuitte op het verschijnsel dat honden
gaan
kwijlen
zodra
ze
voedsel
wordt
aangeboden, dit onderzocht hij door een signaal
te geven en daarna de honden te voeren. Al snel
kwijlden de honden alleen al bij het signaal, wat
oorspronkelijk niet gebeurde.
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In een schema ziet het er zo uit:
voedsel -> speekselafscheiding
geluid + voedsel -> speekselafscheiding
geluid -> speekselafscheiding
De operante conditionering (instrumenteel leren), wordt ook wel vrijwillig leren of het beloningsprincipe
genoemd.
De Amerikaanse psycholoog Skinner heeft dit geïntroduceerd.
Gedrag kan worden beïnvloed door bekrachtiging en straf. Uitgangspunt is dat positief gedrag zich
herhaalt en het bestrafte gedrag afneemt. Aangeleerd gedrag kan dus gunstige of ongunstige
consequenties hebben.
En hoe ziet dat er uit in de hondentraining?
Gelukkig wordt er tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van de operante conditionering ofwel het
beloningsprincipe. Ongewenst gedrag wordt (hond vriendelijk) afgebroken of voorkomen.
De term straffen wordt steeds minder geaccepteerd, terwijl dit vroeger de methode was met training.
Denk maar aan het gebruik van de slipketting, het grijpen in het nekvel, de stroomband en het ruw op
de rug leggen van de hond.
Eerst moet je kijken of je het ongewenste gedrag op een hond vriendelijke methode kunt corrigeren,
en de andere methodes slechts in uiterste noodzaak en situaties toepassen.
Als voorbeeld wil ik graag vertellen over de hond die al meerdere schapen had gedood, deze hond
mocht niet meer los lopen, echter lukte het de hond toch nog uit zijn halsband en tuig te ontsnappen
als hij schapen zag. Hier kan ik begrijpen dat een stroomband het allerlaatste redmiddel is om de hond
onder controle te houden.
Zou het namelijk nog eens voorkomen moest de hond worden ingeslapen.
We kunnen de hond ook op een andere manier straffen, ik neem als voorbeeld het op de bank springen
om bij de baas te komen. Als we de hond zonder commentaar van de bank afschuiven en dit
volhouden. Het is niet belonend voor de hond want hij komt niet dichter bij de baas, maar wordt
afgeweerd.
Positieve en negatieve beloningen en straffen.
De basis van het vrijwillig leren is dus dat positief
gedrag zich herhaalt. Het bekrachtigen van positief
gedrag dus. Gedrag dat gecorrigeerd of bestraft
wordt zal afnemen.
De termen negatief of positief worden toegevoegd
aan het bekrachtigen of het bestraffen van gedrag.
Deze termen zeggen niets over of iets goed of fout
is.
Positief betekent iets geven, zoals een koekje of
over de snuit pakken van de hond.
Negatief is het weghalen of weglaten van iets, zoals
het stoppen met spelen, het weglaten van het rukje
aan de riem.
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Omdat het nogal verwarrend is heb ik een schema gemaakt.
1
2
3
4

Positieve bekrachtiger
Negatieve bekrachtiger
Positieve straf
Negatieve straf

geven
wegnemen
geven
wegnemen

aangenaam
aangenaam
onaangenaam
onaangenaam

1) Je roept de hond en als hij bij je is krijgt hij een koekje. Je geeft een aangename prikkel.
2) Je gaat bv met je voet op de riem van de hond staan tot deze gaat liggen, je neemt deze dwang
onmiddellijk weg zodra hij ligt. De onaangename prikkel haal je weg.
3) Je pakt de hond in zijn nekvel omdat hij tegen iemand opspringt. Je geeft een onaangename
prikkel.
4) Je stopt met spelen als de hond steeds in je vingers bijt. Je neemt de aangename prikkel weg.
Bij het opvoeden en trainen van honden in mijn hondenschool ben ik een groot voorstander van om
gewenst bedrag te belonen en ongewenst gedrag te voorkomen of anders hond vriendelijk af te
breken. Wanneer er toch gecorrigeerd moet worden, dan moet dat in verhouding staan tot het
„vergrijp“. Daarnaast moet de correctie doeltreffend zijn en niet uit frustratie steeds hoger oplopen.
Het welzijn van de hond staat op de eerste plaats, mocht je toch onverhoopt op een cursus ergens
terecht zijn gekomen waar ze buitensporig straffen, ga weg en kies voor jouw hond.
Trainen moet voor beide leuk zijn, dus voor de baas en de hond. Niets geeft een lekkerder gevoel als
een hond die jouw vrolijk aankijkt en met een kwispelende staart jouw commando’s opvolgt. Het
resultaat zal wellicht iets langer op zich laten wachten maar het eindresultaat is wat telt!
Tot de volgende Tatra Topnieuws!
Melanie met Cissy & Wanda
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Ledenmutaties

In de afgelopen periode zijn er geen nieuw aanmeldingen geweest.
Medisch (1)
ANAPLASMOSE DE STILLE SLUIPMOORDENAAR!
Iedereen heeft van de tekenziekte Lyme gelezen en gehoord en er misschien mee te maken gehad.
Helaas is dat niet zo voor de tekenziekte Anaplasmose. We hebben er al eerder over bericht en vinden
dat we het nogmaals onder de aandacht moeten brengen. Om het belang te onderstrepen, in Duitsland
zijn meer dan 5000 honden getest waarvan ongeveer 25% besmet met Anaplasmose en ongeveer 6%
met Lyme.

Deze ziekte komt niet alleen voor in de ons omringende landen maar ook in Nederland en wordt door
dezelfde teek wordt overgebracht. Deze teek is de meest voorkomende teek in Nederland, de Ixodus
ricinus of schapenteek genaamd. Ook zijn de dierenartsen niet echt op de hoogte dat ook Anaplasmose
in Nederland voorkomt en wordt er wel op de ziekte van Lyme getest maar dit niet. Het is een fabeltje
dat de teek de eerste 24 uur de besmetting niet over kan brengen, dit gebeurt al als de teek zich
vastzuigt.
Dit is geen wetenschappelijk artikel maar wat wij, helaas door ervaring, kunnen opmerken aan de
hond.
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Om te beginnen is het niet eenvoudig om de verschijnselen die bij een Anaplasmose besmetting horen
te onderscheiden van andere ziektes die een hond kan hebben.
Wij sommen alleen op wat wij hebben opgemerkt.
1. De hond maakt een slomere indruk, zijn/haar conditie gaat achteruit.
2. Af en toe bleke slijmvliezen en de tong heeft een blauwige zweem.
3. Bijten, sabbelen en krabben bij de flanken, dit komt door de aangetaste milt en lever.
4. Vaak of af en toe kreupelheid in een gewricht.
5. Oppervlakkige ademhaling.
6. Misselijkheid en smakken.
7. Slijm bij ontlasting en af en toe diarree.
8. Bloedinkjes.
9. Wisselende eetlust.
10. Vaak warme of hete plekken op het lichaam.
11. Aan de voeten/tenen knabbelen en bijten,
12. Dik worden zonder meer te eten, dit zijn vochtophopingen onder de huid.
13. Ooguitvloeiing, rode ogen.
14. Hoesten.
Ook het gedrag verandert, een zekere hond wordt angstig, ze zonderen zich af of willen constant bij de
baas zijn. Ook zijn er neurologische verschijnselen zoals ongecontroleerde (kleine) bewegingen of een
trillend pootje.
Hersenvliesontsteking, dit lijkt op een epilepsieaanval.
Door de pijn likken ze ook vaak de voorpoten.
De symptomen verergeren meestal met een tussenpoos van 2 a 3 weken.
Langer is ook mogelijk, dit hangt af van de weerstand van de hond. Daardoor wordt de beginfase ook
vaak gemist.
Er zijn nog veel meer kenmerken voor Anaplasmose maar dit is wat wij opgemerkt hebben.
Eigenlijk zijn er dus veel aspecifieke symptomen en daardoor kan het heel lang duren voordat de
eigenlijke oorzaak wordt gevonden.
Deze bacterie Anaplasma Phagocytophilum, vroeger Granulocytaire Erlichiose genoemd,
dringt binnen in de witte bloedcellen en maakt deze kapot.
In feite komt het erop neer dat langzaam maar zeker het immuunsysteem gesloopt wordt, een jonge,
gezonde, sterke hond heeft meer weerstand dan hele jonge - of oude dieren. Daarom,
als er gevraagd wordt: “Heeft Uw hond recent een tekenbeet gehad?” Heeft dat niet zoveel waarde,
want de besmetting kan al meer als een jaar daarvoor gebeurd zijn.
Mocht Uw hond een niet gezonde indruk maken en uw dierenarts wil een bloedonderzoek, vraag dan
ook naar Anaplasmose en uiteraard ook Lyme, want uw hond kan ook beide hebben, het kan nl worden
overgebracht door dezelfde teek.
Mocht de uitslag positief zijn, vraag dan om Enrofloxacine en geen Doxycyclyne, deze laatste zorgt
weer voor maagslijmvliesontsteking. De kuur dient 6 weken te worden volgehouden en in een dubbele
dosis, dus een hond van 50 kg krijgt 750 mg, verdeeld over 2 dosis per dag, dit om geen resistentie te
laten ontstaan, de bacterie kan zich terugtrekken in het ruggenmerg, hersenvlies, milt en het en
gewricht.
Enrofloxacine heet in Nederland Baytril, de goedkope variant heet Zobuxa en is van Novartis.
De nieuwste ontwikkeling is de tekenband, Seresto genaamd, deze werkt momenteel het beste tegen
teken. Hoe dan ook, neem tijdig maatregelen en bescherm uw honden op tijd.
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Zou U meer willen weten of van gedachten hierover willen wisselen mail dan naar:
nettybeentjes@hotmail.com of
melaniebeentjes@hotmail.com.
Nouka’s dagboek
Dagboek van Nouka (eigenlijk heet ik Magnolia)
Maandag 27 mei 2013
Lief dagboek. Vandaag is de grote dag. Na ik weet
niet hoe lang opgesloten te hebben gezeten,
mogen we dan eindelijk naar buiten. Wij, dat wil
zeggen, ik en mijn broertjes en zusjes zaten al
die tijd in het donker, kun je je het je voorstellen?
Maar nu zijn we vrij. Het was overigens nog
behoorlijk dringen, maar ik heb het gewonnen
van mijn zusjes, ik moest alleen een paar
broertjes voor laten gaan. Maar ja, die zijn zo
sterk! We zijn met z’n tienen dus het was best
wel benauwd binnen.
Trouwens, nu ik hier zo buiten lig, wat is dat licht
scherp! Ik hou mooi mijn oogjes nog een paar
dagen dicht, kunnen ze langzaam wennen.
Onze moeder Goja heeft het er maar druk mee, ze moet ons allemaal te eten geven. Ik moet dus wel
zorgen dat ik wat te eten krijg want ik heb me toch een honger! Mijn pleegmoeder Anna heeft me
een groen bandje om gegeven, ik denk dat ik maar even apart ga liggen, is lekker rustig. Lief
dagboek, ik heb besloten om alles maar op te schrijven, anders ben ik het dus zo vergeten!

Woensdag 29 mei 2013
Hier ben ik nog een keer. Ik heb net mijn buikje
rond gedronken, dus ik moet weer even rusten.
Eén van mijn broertjes hoorde dat wij hier in een
land wonen dat Polen heet, ik had er nog nooit
van gehoord, maar ja. Hij vertelde ook dat de
andere Tatra die hier bij Anna woont, Domingo,
helemaal niet onze vader is! Ik hoop dat ik op
een dag wel mijn vader zal ontmoeten en dat hij
net zo stoer is als Domingo.

Zaterdag 1 juni 2013
Onze pleegmoeder heeft al mijn broertjes en zusjes een naam gegeven en wat denk je, ik heet
Magnolia! Best wel deftig. Heb ik al gezegd dat we even sterk zijn? Ik bedoel, we zijn met vijf zusjes
tegen vijf broertjes. Dat wordt dus flink aanpoten voor ons.
Het is erg druk bij Anna in huis, al die mensen willen ons zien. Ik had liever dat ze ons lieten slapen,
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want ik ben best wel moe. Ik wist niet dat het allemaal zo vermoeiend is.

Vrijdag 21 juni 2013
Lief dagboek. Is dit niet een enige foto. Het heeft
ons baasje heel veel moeite gekost om ons
allemaal in het gelid te krijgen, maar het is toch
gelukt. Eén van m’n broertjes wilde niet op de
foto, maar die heb ik een stevige por gegeven. Ik
laat niet met me spotten!

Vrijdag 28 juni 2013
Eindelijk heb ik een foto van Anna kunnen
bemachtigen, steeds was ze me te vlug af, maar
nu is het gelukt. Maar, bij nader inzien, ik weet
eigenlijk niet of het wel een foto van mij is! Nou
ja, Anna staat er in ieder geval mooi op.
Inmiddels ben ik aardig gegroeid, ik weeg al ruim
3 kg! En kijk natuurlijk goed om me heen. Ik heb
nooit geweten dat de wereld zo groot was. Er is
zoveel te beleven dat ik er moe van wordt.

Woensdag 3 juli 2013
Nu moet ik je toch wat vertellen, lief dagboek. De
afgelopen dagen mochten we voor het eerst naar
buiten! Er lag een soort van groen tapijt en daar
kun je toch lekker spelen. We zijn niet meer naar
binnen te krijgen! We stoeien en ravotten wat af.
Pawel, de man van Anna, wilde mij op de foto
zetten maar ik was hem lekker te vlug af. Mama
Goja bleef natuurlijk bij de kleintjes dus die staat
er wel op!

Woensdag 10 juli 2013
Lief dagboek, ik heb groot nieuws! Tante Dora
was hier uit een land dat Nederland heet (geen
idee waar dat ligt) en wat blijkt: Ik ga een verre
reis maken. Ze hebben mij uitgekozen om
helemaal daar naar toe te gaan. Eigenlijk kan ik
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dat ook wel begrijpen, van al mijn zusjes ben ik
dan ook de grootste en de sterkste! Ik moest wel
een paar testjes doen en kreeg een prikje, maar
ik kwam glansrijk door de keuring. Alleen wel
jammer dat ik alleen moet gaan, want ik geloof
dat ik Mama en mijn broertjes en zusjes nu al
mis, en niet te vergeten Anna! (Snik, snik; niet
door vertellen hoor).
Het schijnt dat mijn vader bij tante Dora woont,
hij heet Kochany en ik ben erg benieuwd om hem
eindelijk te zien! En niet alleen mij vader, maar
ook mijn opa Duch Gor en mijn halfzusje Zibah
wonen daar. Dat wordt dus erg gezellig.
Tot de volgende keer!
Liefs Nouka
Medisch (2)
Franse hartworm nu ook in Nederland!
Parasieten en overbrengers van parasieten houden zich in de tijd niet aan dezelfde
verspreidingsgebieden. Zo is voor de mens de verspreiding van bijvoorbeeld de tijgermug en de
malariamug een voortdurend punt van aandacht. Klimaatveranderingen en het reizen van mens en dier
spelen hier een grote rol bij.
Helaas kunnen we in Nederland ook weer een nieuwe parasiet noteren als vaste inwoner. Kwam deze
parasiet vroeger alleen in het "buitenland" voor, tegenwoordig is het een serieuze bedreiging voor uw
hond in bepaalde gebieden van Nederland. Daarom hoog tijd om de feiten op een rijtje te zetten voor
u.
De parasiet
De parasiet wordt Franse hartworm (Angiostrongylus vasorum) genoemd en komt voor bij vossen en
honden. Dat vossen minder bejaagd worden, zal zeker een rol spelen bij de verspreiding van de
parasiet. Ondanks dat de naam anders doet vermoeden komt deze parasiet in verschillende delen van
Europa voor en sinds 2012 ook in Nederland.
De volwassen wormen leven in het hart en de grote bloedvaten
van de long. De larven werken zich via de longblaasjes een weg
naar de luchtwegen alwaar ze worden opgehoest en doorgeslikt
en vervolgens via de ontlasting het lichaam verlaten. De larven
worden
vervolgens
opgenomen
door
slakken,
kikkers,
knaagdieren, slangen en vogels (die de slakken eten). De larven
kunnen vervolgens door een hand worden opgenomen door het
eten van slakken, kleine knaagdieren, kikkers of door contact met
besmet slakkenslijm. De zo opgenomen larven ontwikkelen zich
in 40 tot 60 dagen tot volwassen wormen in de longen. Honden
kunnen, eens besmet, jarenlang larven uitscheiden via de
ontlasting.
Door de wormen wordt een chronische ontsteking van met name
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de bloedvaten van de long veroorzaakt. Daarnaast kunnen ook problemen gaan optreden met de
bloedstolling.
Wat kan u opvallen?
Het vervelende is dat de symptomen van de infectie niet zo specifiek zijn wat de diagnose moeilijker
maakt en soms valt het de eigenaar ook niet zo snel op dat er iets serieus aan de hand is.
De volgende symptomen kunnen zich voordoen, al dan niet in combinatie: bloedingen (in zenuwstelsel,
ogen en slijmvliezen), hoesten, vermoeidheid, benauwdheid, braken, buikpijn, algemeen ziek, koorts
en soms acute dood.
Wat te doen?
Het is belangrijk dat in een vroeg stadium de diagnose gesteld kan warden. Bij verdenking op Franse
hartworm zal uw dierenarts een aantal ontlasting monsters afnemen en dit laten onderzoeken op de
aanwezigheid van larven. De beste methode om de wormen te vinden is onderzoek van zeer verse
ontlasting op 3 opeenvolgende dagen volgens de zogenaamde Baermann methode. Gezien het jonge
bestaan van de ziekte in Nederland moet dit in een deskundig laboratorium gebeuren. Verschillende
middelen kunnen door uw dierenarts ingezet warden om de parasieten te bestrijden, helaas is deze
behandeling niet altijd succesvol.
Preventie
Het is van groot belang dat honden minimaal 4x per jaar ontwormd warden, dat vermindert ook de
kans op ziekte ten gevolge van de Franse hartworm. Opname van larven is vrijwel niet te voorkomen.
De belangrijkste infectiehaarden in Nederland zijn op dit moment de Veluwe en Den Haag en
omstreken.
Vooral honden die buiten van alles opeten lopen het grootste risico. Deze dieren zouden vaker
ontwormd moeten worden, zodat de ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium aangepakt kan worden.
Verder is ontworming van groot belang om te voorkomen dat deze parasiet zich snel door heel
Nederland verspreidt.
Ook een regelmatige gezondheidscontrole kan de ziekte in een vroeg stadium helpen onderkennen.
Mocht u twijfelen aan de gezondheid van uw hond raadpleeg dan uw dierenarts en wacht vooral niet te
lang.
(ingezonden door Bettina van Wolferen, overgenomen uit ‘Sterkliniek Dierenartsen’)

Wist u dat ... ?
In de vorige nieuwsbrief stonden twee vragen. Helaas ontvingen we geen inzendingen hiervan.
1) Werden er van de 1864 pups meer reuen of teven geboren?
Antwoord: Reuen
2) Wat is het percentage van de reuen/teven?
Antwoord: reuen: 52,36% / teven: 47,64%
TOPNL-agenda
15 september 2013 - wandeling te Rhenen (zie volgende pagina)
10 november 2013 – wandeling en fokoverleg te Soesterduinen
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Samen er op uit.
Van de familie Buurman kregen we de tip om eens te gaan wandelen met elkaar in het gebied
Laarsberg, vlakbij Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Zij waren daarover erg enthousiast en we volgen
de tip graag op.
Dus, op 15 september willen we graag weer samen met jullie, onze honden onze beste beentjes voor
zetten en gezellig met elkaar gaan stappen in het bos rondom Ouwehands Dierenpark. De bedoeling is
dat we verzamelen rond 11.00 uur op de parkeerplaats links naast het Militair Ereveld, Grebbeweg
123, 3911AV, Rhenen, Utrecht
GPS: 51.9554661, 5.590629
Na het nuttigen van een lekkere bak koffie, thee of chocomel met wat lekkers, gaan we op pad voor
een wandeling van ongeveer één uur. Uiteraard is dat wat lang voor de pups die ook mee zijn, maar
daar is een oplossing voor gevonden in de vorm van een bolderkar als taxi onderweg!
De honden kunnen voor het grootste deel loslopen in het bos en gedeeltelijk zal de route voeren langs
het beren- en wolvenbos! Dat zal vast een spectaculair gezicht zijn.

Na afloop van de wandeling verzamelen we weer op de parkeerplaats en gaan richting het
Pannekoekhuis de Grebbeberg om nog even gezellig na te zitten. Onze honden zijn zowel binnen als
buiten op het overdekte terras welkom.
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Diegenen onder ons die een dagje Ouwehands er achter aan willen doen, het is van harte aanbevolen.
Dit is een van de weinige dierenparken waar je hond mee naar binnen mag.
Een deel van de opbrengst van het entreekaartje is voor de opvang van de beren in het Berenbos. Dit
is in 1993 opgericht om kermis- en circusberen een beter leven te geven. Momenteel wonen er 10
beren en 2 wolven.
We hopen dat jullie ook weer van de partij zullen zijn. Laat even weten of je komt via het secretariaat.
Mail: secretariaat@topnl.eu of bel met een van de bestuursleden.
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.
Tot slot
We hebben weer met veel plezier Tatra TOPnieuws in elkaar gezet. Iedereen bedankt voor de leuke en
boeiende bijdragen. Het is weer een afwisselend geheel worden. Blijf vooral insturen!!!!!
De eerstvolgende uitgave verschijnt omstreeks eind oktober en je kunt insturen tot 20 oktober!
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