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De zesde nieuwsbrief van dit jaar is weer gereed om rond te sturen. Het is
al weer wintertijd en wat is de tijd weer hard gegaan.
We hebben weer ons best gedaan om artikelen te verzamelen waarvan wij
denken dat onze lezers ze leuk of interessant zullen vinden.
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Allereerst het fokkerij-overleg d.d. 10 november a.s. daar bespreken we
wat er belangrijk is voor de fokkerij van ons ras en hoe we met elkaar aan
verbetering kunnen werken. Zie verder de agenda van 10 november die u
heeft ontvangen. Als u interesse heeft, u bent welkom.
We zijn weer welkom op de Stoethoeve in Soest, maar we gaan eerst
weer wandelen in de Soesterduinen. Komt u ook? Alleen wandelen mag
natuurlijk ook hè, gezellig!
Ook worden er in 2014 aan de fokkers lidmaatschapskaarten verstrekt
zodat ze aan kunnen tonen lid van TOPNL te zijn.
Nu we officieel lid zijn van de Raad van Beheer gaan we op 23 november
natuurlijk naar de ALV van de Raad, want daar worden ook belangrijke
zaken besloten voor ons ras, waar we nu ook over kunnen meebeslissen.
Naast de jaarverslagen, financiën en begroting die daar worden
besproken, komt ook het voornemen aan de orde om DNA af te nemen
van alle nesten. D.w.z pups en de ouderhonden zodat gegarandeerd de
afstamming vast staat van de pups, er zijn echter nog veel hobbels te
nemen en het brengt extra kosten mee (± € 30,00 per hond) voor de
fokker. Geplande ingang is juni 2014.
Ook zijn we bezig om sponsoren te zoeken voor onze site, nieuwsbrief en
evenementen, zoals een clubshow en het lentefeest. Binnenkort zijn de
kalenders voor 2014 klaar, er staan weer de leukste foto's die ingestuurd
zijn. Voor degenen die al besteld hebben, verwachten we dat die ongeveer
november verstuurd kunnen worden.
De wandeling in Rhenen van 15 september was erg leuk en gezellig, we
hebben de route 2x in moeten korten, uiteindelijk hebben we toch
ongeveer 4 km gelopen en daarna onder het genot van een drankje en
een pannenkoek nog gezellig nagekletst. Laat u eens weten wat u ervan
vond, moet het langer, korter ,andere locatie? We staan open voor
suggesties.
Voor 2014 maken we alvast een evenementenkalender zodat er vooraf
vast staat wanneer wat georganiseerd word. Zet u dat ook in uw agenda?
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Natuurlijk publiceren wij de opzet nog dit jaar op de site. We houden u op
de hoogte!
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.

We willen ons nogmaals excuseren voor de fout
die in de vorige nieuwsbrief is geslopen bij het
onderdeel ‘TOPPER in beeld’. Per abuis werd
vermeld dat de inzender van het stuk Peggy
Ebben was maar de werkelijke inzender van
deze foto en het verhaal van Lupus en zijn
baas is Bettina Stutterheim.

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.

Hoi hoi,
Deze keer een verhaaltje over onze honden Artus en Perelka.
Zo’n 20 jaar geleden hebben we al eens een Tatra gehad, maar in al die
jaren daarna hebben we het altijd op kleine hondjes gehouden. Wel witjes
hoor, namelijk Maltezers. Toch is het altijd blijven kriebelen om weer eens
een groot exemplaar te hebben. Toen onze Maltezers over de Rainbow zijn
gegaan, hebben we toch de stoute schoenen weer aangetrokken en
hebben we contact gelegd met verschillende fokkers om eens te gaan
kijken. Jan is voor veel dingen allergisch en ook voor hondenharen van
verschillende rassen. Daarom hebben we gevraagd of we eerst eens
kennis konden komen maken en gedurende een langere tijd mochten
blijven om te zien of het goed ging. Het is zo verdrietig als je naderhand
daarom anders weer afscheid moet nemen van je huisgenoot. Bij de
familie de Jong was net (daags ervoor)
een nestje geboren en dan is het eigenlijk
niet de bedoeling dat je op visite komt.
Toch konden we langs komen en we
mochten zelfs even om de hoek van de
deur de pupjes bekijken. De grote honden
liepen ook rond in huis en Jan kon naar
hartenlust zijn neus in hun vacht duwen.
Wat bleek, gelukkig is hij niet allergisch
voor Tatra’s. We hebben direct één van de
pupjes gereserveerd en zo deed Artus
Siumny bij ons zijn intrede in april 2010.
Een heerlijke grote lobbes die al heel snel
de lieveling werd van iedereen.
Als puppy liep zijn vaste wandelingetje
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langs het schoolplein waar alle kinderen helemaal verliefd op hem werden. Kinderen en Artus, dat
bleek al snel een perfecte combinatie en dat is nog steeds zo. Artus is opgegroeid tot een flink uit de
kluiten gewassen reu, die beresterk is. Hij is aan de andere kant
ook wel oh zo’n eitje! Het is een zachtaardige grote knuffelbeer.
Maar ja, alleen is ook maar alleen en dus op zoek naar een
maatje. Al snel waren we er uit, het zou een teefje worden. Zo
kwam Perelka, zijn halfzusje, een jaar later de roedel
versterken. Zij is een echte meid, die het haar broertje soms wel
heel zwaar maakte. Wat een kleine dondersteen en hij vond
alles maar goed! Nu zijn ze onafscheidelijk en briesend op
elkaar.
Ook is heel goed te merken dat het echte gezinshonden zijn die
feilloos aanvoelen wanneer er iets aan de hand is. Geregeld lig
ik op bed door een chronische kwaal en dan zijn ze niet bij me
weg te slaan. Ze liggen stijf naast het bed en af en toe komt er
eens een grote poot langs of een lebber van een natte tong.
Heel voorzichtig gaan ze dan met me om en ze zijn dan oh zo
lief! Ze weten ook wel dat ze niet op het bed mogen, maar zodra
ik weer wat aan de beterende hand ben, kunnen ze de verleiding
niet weerstaan en willen graag heel dichtbij zijn om lekker te worden geknuffeld. Wel moet ik oppassen
als ik na zo’n periode van ziekte weer met ze ga wandelen. Ze zijn dan extra beschermend en vinden
dat het vrouwtje niet voor haarzelf kan opkomen.
Sinds ruim een jaar zijn wij ook grootouders van een prachtige kleinzoon, Tycho. Toen hij pas geboren
was kwam hij bij ons op bezoek met onze dochter en
schoonzoon en in het begin waren we heel afwachtend. Ze
waren natuurlijk niet echt gewend aan een baby en voor
ons was de vraag ‘hoe zouden ze reageren?’ Temeer daar
ik graag oppas oma wilde zijn. Nu, voor niets hebben we
ons zorgen gemaakt. Vol belangstelling en toch heel
voorzichtig hebben ze Tycho van alle kanten besnuffeld en
meteen was het ijs gebroken. Toen hij nog heel klein was,
gaf Perelka aan als hij een vuile luier had. Als hij dan in het
wipstoeltje zat duwde zij haar snuit onder zijn billen en
keek ze me verontwaardigd aan. Zit Tycho in de box, dan
liggen zij ernaast. Als onze dochter tegen Tycho zegt: “We
gaan naar opa en oma”, reageert Tycho beduidend minder
enthousiast als wanneer ze zegt: “We gaan naar Artus en
Perelka”. De liefde is absoluut wederzijds. Het zijn echt zijn
persoonlijke lijfwachten.
Ook hebben Artus en Perelka een positief effect op onze gezondheid. Door hun zijn we weer veel gaan
wandelen en hebben we ontdekt hoe mooi de omgeving rond onze woonplaats eigenlijk is. Kortom, we
kunnen ons een leven zonder onze “witten” niet meer voorstellen. Ze horen er gewoon bij en we
zouden ze voor geen goud meer willen missen!
Aleida
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TOPshop

Kalender
Aan het verzoek om ons foto’s toe te sturen voor de kalender van 2014, is uiteindelijk massaal gehoor
gegeven. Er volgde een stroom van foto’s die niet ophield. Uiteindelijk konden we uit ongeveer 200
foto’s een selectie maken voor de kalender.
Vanaf onze kant onze welgemeende dank voor jullie bijdrage. Iedereen die binnen de sluitingstermijn
wat toestuurde, komt aan bod op de kalender. Nu aan ons de taak om te zorgen dat jullie bijtijds de
kalender aan de muur kunnen hangen.
De kalender is momenteel nog steeds (bij) te bestellen. Stuur een mailtje naar de redactie en geef aan
hoeveel stuks je wilt.
Glaswerk
Er zijn enkele clubartikelen te bestellen met een gravure van de Tatrakop van ons logo.
Artikel:

Omschrijving:

Prijs:

Theeglas

€ 5,00

Longdrink- of whiskyglas
whiskyglas ontbreekt)

Ontbijtbord

(afbeelding

€ 5,00

€ 6,00
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Spiegel (30x30cm) met kleine afbeelding
– zoals de foto links

Afbeelding ontbreekt




€ 15,00

Spiegel (30x30cm) met grote afbeelding
(hier hebben we geen afbeelding van)

€ 22,50

Windlicht, hoogte ± 20cm

€ 17,50

Cilindervaas, 30cm hoog

€ 15,00

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten
Bestellingen via het secretariaat (Dora de Jong)
Uit de media

Zo schudden honden zich droog.
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Soms kom je leuke onderzoeken tegen in de (digitale) krant. Wetenschappers van het Georgia
Institute of Technology in Atlanta bestudeerden zestien doorweekte soorten dieren, waar onder
muizen, honden, tijgers en beren. Uit het onderzoek bleek dat ieder dier zijn schudsnelheid zo afstemt,
dat het zo droog mogelijk wordt zonder tijd en energie te verspillen. Sommige dieren bereiken die
prestatie binnen seconden.
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de werking
verbeteren of wellicht voor de ruimtetechniek.

van wasmachines en drogers te

Als een hond nat is, kleeft het water vast aan zijn vacht. Door te gaan schudden, beginnend met zijn
kop, creëert de hond een zogenoemde middelpuntzoekende kracht of (centripetale kracht) waardoor
aan de vacht klevende waterdruppels worden weggeslingerd. Daardoor wordt de hond sneller droog.
Als de hond niet zou schudden, zou het water aan zijn vacht blijven plakken en zou hij al snel
onderkoeld raken, aldus de onderzoekers.
Kleinere dieren moeten sneller schudden om de juiste middelpuntzoekende kracht te bereiken. Een
grote hond schudt 4x per seconde, een muis ongeveer 27x per seconde. In die vier keer, schudt de
hond ongeveer 70% van al het water uit zijn vacht. Honden met een langere vacht hebben een
voordeel, zij zijn in staat om het water nog sneller weg te schudden dan honden met een heel korte
vacht.
Honden moeten hun ogen sluiten om ze te beschermen tegen het rondschietend water, die zoals
iedereen vast wel heeft ervaren, tot aan het plafond schiet bij de grotere honden. De kracht van het
wegschietende water is ongeveer 10 tot 70 keer zwaarder dan het gewicht van de hond.
Op het internet staat een filmpje (Engelstalig) van de wetenschappers die met een high-speed camera
is opgenomen. http://www.youtube.com/watch?v=V4fRfi_igjo.
Er zijn ook verschillende manieren om de hond het schudden aan te leren. Handig, zodat hij zich buiten
uitschudt in plaats van binnen! De simpelste manier is het te benoemen zodra hij het doet.
Heeft je hond geen watervrees en wil je het aanleren, gooi dan een beetje water over zijn rug en zodra
hij begint te schudden, koppel je een commando eraan.
Een droge manier is, om achter de oren de vacht naar voren te aaien, tot aan de oren. Ook dan gaan
ze vaak schudden. Een paar keer oefenen en misschien houdt je het binnen wat droger na een
regenachtige wandeling.
Bron: internet (diverse)
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Fokkerijberichten

Bij kennel ‘Tatrzanskie Zauroczenie’ is op 02-10-2013 de teef Cisna Pasja Cepra gedekt door Kum z
Poldery Holenderski.
Als Cisna drachtig is zullen de pups rond 4 december geboren worden.
Fokker : Melanie Beentjes - Website: www.podhalaner-tatra.de

Cisna Pasja Cepra
HD-B, OCD vrij, ogen vrij, hartecho normaal

Kum z Poldery Holenderski
HD-B, ogen vrij, hartecho normaal

Bij kennel ‘Bialy Domownik’ is de teef Laszka z Daleka na Góralsko Nute gedekt door Duch Gór
Volarius.
Als Daleka drachtig is zullen de pups eind december geboren worden.
Fokker : Dora de Jong - Website: www.owczarek-podhalanski.com

Laszka z Daleka na Góralsko Nute
HD-A, ogen vrij, hartecho normaal

Duch Gór Volarius
HD-A, ogen vrij, hartecho normaal

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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Melanie’s column

Dominantieregels; feit of fictie?
Iedereen heeft wel eens van deze regels gehoord, in deze column wil ik graag er dieper op in gaan. Ik
heb even de regels erbij genomen zodat het duidelijk is om welke regels het gaat.
Dominantieregels tegen over honden.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Alle Alfa's (leden van de familie) hanteren even consequent de dominantie regels
Wees consequent Ja = Ja en Nee = Nee
U als ranghogere gaat nooit naar uw rang lagere hond toe
U als ranghogere blijft in elke situatie letterlijk boven uw rang lagere hond
U als ranghogere bepaalt wie er als eerst eet, wanneer er gegeten wordt en hoe lang er gegeten
wordt
Als de deurbel gaat is de baas als eerste bij de deur (territoriumgrens)
De baas begroet als eerst de visite (de nieuwe roedelgenoten) in zijn territorium
U verlaat als eerste uw territorium (woning) en betreedt deze ook weer als eerste. Dit geldt voor
elke situatie waarin sprake is van verandering van territorium, dus ook bij het trap lopen in huis. U
gaat als eerste naar boven en/of beneden
U staat niet toe dat de hond u uitdaagt (bedelt) om aandacht, eten, uitgaan e.c.t
Alles in huis is van de baas (territorium) en niets is van de hond
De hond mag niet trekken aan de lijn
De hond mag geen rijgedrag vertonen
De hond mag zijn behoeften alleen doen daar waar jij het toe laat
U stelt geen eisen aan de hond waaraan hij niet kan voldoen.(ruimte geven voor rangorde
ondermijnend gedrag)
U geeft geen opdrachten waarvan u weet dat daardoor uw gezag ondermijnd kan worden (conflict
vermijdend gedrag)

Deze dominantieregels zijn over genomen uit het boek: Honden trainen volgens de regels van de
Natuur met de roedel methode.
Deze regels zijn gebaseerd op onderzoekingen van in gevangenschap levende wolven. Inmiddels is
bekend dat vrijlevende wolven zich in kleine roedels ophouden. Zo'n roedel bestaat uit vader en
moeder en de welpen, misschien nog wat kinderen van de vorige worp. Heel anders als de wolven die
in gevangenschap leven en niet weg kunnen.
En dan ook het gegeven dat wij mensen geen honden zijn en dit nooit zullen zijn. De hond is zich daar
ook bewust van. Wij kunnen nooit tot de sociale groep der honden behoren.
Dus deze regels zijn overbodig, althans met welke gedachte ze zijn geschreven. Een hond is een
sociaal levend wezen en om dat samen leven zo aangenaam mogelijk te maken voor beiden, zijn wel
regels nodig. Maar dat zijn uw regels!
Terwijl ik dit schrijf ligt mijn Cissy naast mij op de bank en slaapt heerlijk ontspannen naast mij. Ze is
voor de eerste keer drachtig en zoekt mijn nabijheid op omdat ze zich zo prettiger voelt.
Ik zie geen hond die de wereld wil veroveren, en ze mag zich gewoon op mijn hoogte begeven. Ook
ligt ze graag bij ons in bed.
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Nu is dit alles mogelijk omdat ik Cissy ook heb geleerd van de bank/het bed af te gaan als ik dat zeg.
En zo zijn er nog meer regels in huis, zo mogen ze als eerste de deur uit. Maar moeten wel even
wachten tot ik ook buiten ben, en trekken aan de riem is ook geen vorm van dominantie.
Wanda hebben we heel consequent geleerd niet te trekken, bij Cissy was ik wat lakser.
Met het gevolg dat Cissy soms flink kan trekken, omdat ze wat ruikt, ziet of gewoon heel nodig moet
plassen. Nu heeft een Tatrahond een groot verantwoordelijkheidsgevoel tegenover zijn baasjes, dit is
aangeboren, en hier valt veel te leren voor zowel de hond als de baas.
Met name als de deurbel gaat, of als we honden en/of mensen tegen komen in hun vertrouwde
omgeving. Hier moet duidelijk zijn dat de baas het best zelf kan regelen. Ik train op het commando
"zit" achter mij, of even snuffelen aan het bezoek en dan moet "mijn" bezoek met rust worden gelaten.
Tenzij mijn bezoek het leuk vindt om de dames te aaien.
Ook heb ik mijn dames bijgebracht dat hun speelgoed in een mandje zit, en de rest van het huis is van
mij. Niet omdat ik zo dominant ben, maar op deze manier maken ze niets stuk in huis.
Iedere dag worden alle speeltjes weer terug in het mandje gedaan. De rest van het huis is van mij.
Ook het eten gaat naar mijn regels, zodat er genoeg duidelijkheid bestaat voor beiden.
Het tijdstip kan iets afwijken, dat bepaal ik, omdat als de hond altijd op hetzelfde tijdstip te eten krijgt,
de maag alvast reageert met het aanmaken van maagzuur. Ben ik dan wat later, kan het zijn dat ze
gal gaan spugen. Tijdens het eten heeft iedere hond zijn eigen plaats, en mag er niet in de bak van
een ander gedoken worden. Hier ben ik heel streng en soms hard in, maar dit voorkomt ruzie
onderling, ik zorg voor duidelijkheid. En laten ze hun eten staan, dan zijn ze hier ziek! Een hond alleen
kan het wel laten staan als hij/zij eigenlijk te veel krijgt, of als er een teef loops is in de buurt, of de
baas al eens wat lekkers er door heen heeft gedaan. Dan heeft de hond geleerd, wacht gewoon af, dan
krijg je een gourmet menu.
Zo, nu weer even terug naar de regels. Een hond mag nooit rijgedrag vertonen, staat ertussen.
Ik vind dat overtrokken, zoals ik in mijn column over stress bij honden heb geschreven gebeurd dit ook
bij honden die stress hebben. Als voorbeeld wil ik vertellen over Lucky, een labrador retriever van 16
weken die voor het eerst bij mij in de puppygroep was. Hij vond alles erg spannend, soms ook wel wat
eng maar vooral ook heel erg leuk. Hij mocht spelen met de andere pups, en genoot zichtbaar. Hier liet
hij ook het rijgedrag zien, voor mij was het duidelijk omdat alles wel heel spannend en leuk was. Ik gaf
zijn baasje de opdracht om hem te roepen zodat hij even uit de groep was. Dit was maar twee keer
nodig geweest, daarna was het over bij Lucky.
Dit gedrag had niets met dominantie te maken, maar met stress (onzekerheid), had zijn baasje hier
Lucky voor gestraft, had hij zijn baasje niet meer gesnapt.
Als laatste wil ik nog wat zeggen over het ontlasten van de hond, normaal gesproken mogen ze zich
ontlasten waar ze willen, dat is wat anders als markeren. Markeren mogen ze overal als ze los lopen,
zitten ze aan de riem mogen ze zich ontlasten als het hoge nood is. Maar markeren (en teven kunnen
dat net zo goed als reuen!) mogen ze doen waar ruimte en tijd is. In de stad is het niet gewenst en het
hekje of de haag van de buren is net zo ongeschikt, ik bepaal dus wel waar ze mogen markeren, maar
de hond te lang zijn behoefte op laten houden is niet goed en ongezond.
Ik hoop dat er wat duidelijkheid is gekomen in de rariteit van deze regels, een hond is een sociaal
levend wezen die met ons samen leeft, daar zijn huisregels voor nodig zodat de hond weet wat hij mag
en wat hij niet mag. Hieruit volgt ook een gevoel van veiligheid voor de hond, en dat is wat onze
huisregels belangrijk maakt.
Groetjes Melanie
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Ledenmutaties

Wij heten van harte welkom:
26-09-2013 Astrid Beers uit Barsingerhorn
13-10-2013 Linda Witbreuk uit Haaksbergen
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. Bezwaren kunnen schriftelijk ingediend geworden bij het secretariaat
van onze vereniging.
Wandeling Rhenen
Zag twee beren……………… nou en?
Zo kun je het wel stellen. 15 september was het zover. We zouden gaan wandelen met een hele groep
mensen en Tatrahonden in de buurt van het Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
Vol enthousiasme togen we in alle vroegte al op pad richting Rhenen waar we elkaar ontmoetten om
11.00 uur op de parkeerplaats bij de militaire begraafplaats in Rhenen. Bij aankomst was het al een
drukte van belang met mensen en honden en de groep had heel wat bekijks. Natuurlijk werd eerst
even goed de inwendige mens versterkt met cake en koffie of thee. De honden maakten ondertussen
al kennis met elkaar en daarna toog de hele groep op pad. Jan en Aleida Buurman wisten precies de
weg en functioneerden als gids. Agnes had gezorgd voor een oude wandelwagen. Heel handig als er
geen gelegenheid is een puprondje uit te zetten en de wandeling al gauw ruim een uur in beslag zou
nemen. Nouka was de kleinste, dus die mocht zich laten rijden na een poosje. Dat liet ze zich heerlijk
welgevallen en als een echte diva zat ze tussentijds lekker uit te rusten in de wagen. Haar maatje, de
teckel Nosey liep er wat om heen want het was toch wel erg raar dat rijdende ding met z’n
vriendinnetje erin. De route liep door een prachtig stuk bos met brede paden en de honden konden
heerlijk los hollen. Op zeker moment ging Jake op eigen houtje op verkenning uit, maar na ongeveer 5
minuten was hij weer present en ging de toch verder richting het beren- en wolvenbos. De
verwachtingen waren hoog gespannen en ook natuurlijk, hoe zouden de honden reageren? Welnu, van
wat we opmerkten, hadden onze Tatrahonden meer oog en oor voor elkaar en het onderlinge spel als
voor de beren en wolven, ha, haha! Wij, mensen staan vol respect naar de beren te kijken en
observeren wat ze aan het doen zijn. Tegen elkaar zeggend hoe mooi, hoe indrukwekkend en meer
van dat soort superlatieven. Onze honden gaan lekker hun eigen gang en blijken helemaal niet onder
de indruk zijn van die prachtige dieren, laat staan veel belangstelling ervoor aan de dag legden. Nou
vraag ik je……….. Nadat iedereen de nodige kiekjes had gemaakt togen we weer verder en kwamen op
een open terrein waar een prachtig uitzicht was over de omgeving. Ook de flora en de herfst maakten
van deze wandeling een afwisselend en kleurrijk geheel. Na zo’n 1,5 uur waren we weer op de
parkeerplaats aanbeland waar de honden lekker konden drinken en wij ook pauzeerden, alvorens
richting het pannenkoekenrestaurant te gaan. Dit was optioneel, maar een flink aantal maakte daar
gebruik van. Van te voren was contact met het restaurant gelegd of de honden ook welkom waren en
dat was het geval, dus op naar binnen met elkaar. Allemaal op het overdekte en verwarmde terras en
honden mee! De keus aan pannenkoeken was overweldigend en ze waren héérlijk. Een zeer smakelijke
afsluiting van een geslaagde dag. Rond 15.00 uur zat het uitstapje er weer op. We hebben ervan
genoten en onze honden ook! Wij vonden het beren- en wolvenbos geweldig om te zien en de volgende
wandeling zijn we zeker weer van de partij!
Foto-impressie van de wandeling in Rhenen van 15 september j.l..
(met dank aan Anneleen Nys en Dora de Jong)
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Medisch (1)
Sterilisatie van de teef – een terugkerend discussiethema.
Professor Hartwig Bostedt verbonden aan de Justus-Liebig universiteit in Giessen vat in dit artikel de
nieuwste bevindingen samen rond het thema castratie en sterilisatie bij de teef.
Als eerste ging Bostedt in op de voors en tegens rond sterilisatie en castratie en hij sprak zich uit tegen
sterilisatie.
Wanneer de eileiders operatief worden afgebonden, verhindert dat de voortplanting, maar omdat ze
niet worden verwijderd, blijft de teef hormonaal actief. Het risico op eileiderontstekingen en
cystevorming neemt echter toe.
Bij de voordracht ging het vooral om de medisch-ethische afweging of een teef die niet gebruikt gaat
worden voor de fok nu wel of niet gesteriliseerd moet worden. Het geheel verwijderen van de
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eierstokken en het daarmee onherroepelijk uitsluiten voor de fok is controversieel. (Dit artikel is
overgenomen en vertaald uit de Gazeta uitgave 1 van dit jaar.)
De wettelijke voortgang is geregeld in de Duitse Dierenbeschermingswet. Daarin is bepaald dat een
castratie/amputatie verboden is, omdat niemand een dier pijn, leed of schade mag toebrengen.
Uitgezonderd in geval van medische indicatie, ongecontroleerde voortplanting en wildbeheer.
Medische indicatie kan zowel relatief als absoluut worden aangeduid. Voorbeelden van absolute
medische noodzaak voor sterilisatie van een niet drachtige teef zijn een acute baarmoederontsteking,
een hormonale huidziekte, een stofwisselingsziekte. Bij drachtige en barende teven: misvormingen
waardoor een natuurlijke geboorte niet mogelijk is, evenals verwondingen aan de genitaliën die
operatief niet zijn te verhelpen en ontsteking van de baarmoederwand.
Relatieve (preventieve) indicaties zijn voornamelijk mammatumoren en baarmoederontsteking op
oudere leeftijd evenals nadelige effecten op de gezondheid van de teef, veroorzaakt door de invloed
van geslachtshormonen.
Sterilisaties onder het mom van preventie daarvoor worden breed toegepast. Echter, met betrekking
tot het werkelijke risico op de ziektes, circuleren
heel verschillende opvattingen. Er is geen
betrouwbaar landelijk onderzoek met uitkomsten over de verhouding tussen niet gesteriliseerde teven
die mammatumoren ontwikkelden en teven die tot op hoge leeftijd gezond bleven. Ook de cijfers
afkomstig uit praktijken en klinieken variëren enorm. Van 4 tot 35 gevallen op 1000 teven.
Een Amerikaans onderzoek uit 1968 (70 dieren) wees uit dat het tijdstip waarop de sterilisatie wordt
uitgevoerd een cruciale rol speelt bij het voorkomen van mammatumoren. Bij sterilisatie voor de
eerste loopsheid is het risico op tumoren slechts 0,5%. Na de eerste loopsheid is het risico al 8%, na
de tweede loopsheid 26% en daarna stijgt het niet verder. Ook daarvan zijn in Duitsland geen
onderzoekgegevens bekend.
Wel is zeker dat rond de 50% van de tumoren kwaadaardig zijn en zich snel uitzaaien. Bovendien
neemt het risico op de ontwikkeling van een mammatumor snel toe vanaf het zevende levensjaar.
Helaas, de zogenaamde vroege sterilisatie is niet de meest wijze beslissing – dat blijkt wel uit de lijst
aan negatieve effecten als gevolg van sterilisatie. Men dient rekening houden met onder meer
schedeontstekingen, gedragsstoornissen, vertraagd sluiten van de groeispleten in
het skelet,
overgewicht, hartfalen, urine-incontinentie, vachtveranderingen en een verhoogd risico op infecties
(parvovirose).
Negatieve bijwerkingen na de 1e loopsheid zijn: urine-incontinentie (3-21%), schedeontsteking,
gewichtstoename, versneld afnemen van de cognitieve vaardigheden op leeftijd en een verhoogd risico
op andere tumoren (osteocarcoom 2x zo hoog). Dit is een kwaadaardige vorm van botkanker,
harttumoren 4x zo hoog, perianale tumoren. Volgens recente onderzoeken komen vooral gevallen van
botkanker veel vaker voor.
Wanneer een teef niet wordt gesteriliseerd is het natuurlijk wel zaak goed haar cyclus in de gaten te
houden, regelmatig haar melkklieren te laten onderzoeken en haar gyneacologisch onder controle te
houden. Therapie bij gedragsproblemen, in geval van nood eventueel een tijdelijke chemische
castratie bij reuen. Tot slot betoogde de Dr. Bostedt dat de hormonen van zowel de reu als de teef
wezenlijk invloed hebben op het lichamelijk en geestelijk welzijn van de dieren. Daarom moet een
castratie of sterilisatie worden gezien als zeer ingrijpend en niet worden afgedaan als een bagatel.
(Bron: Tagung der Zuchverantwortlichen des VDH)

Nouka’s dagboek
Dagboek van Nouka (eigenlijk heet ik Magnolia)
Vervolg:
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Vrijdag 19 juli 2013
Heb ik je al verteld over gisteren? Ik was ze weer allemaal te slim af! Mama kreeg van Anna in het
nachthok buiten een stuk bot met vlees eraan. De deur ging dicht en wij mochten er niet bij. Daar
stonden wij met z’n tienen te kijken. Ze hadden echter niet op mij gerekend, ik wist toch een manier
om binnen te komen en ging er vandoor met bot en al! Je had die beteuterde gezichtjes van mijn
broertjes en zusjes eens moeten zien en ook Mama wist niet of ze nou boos moest worden of niet!
Zondag 21 juli 2013
Vandaag is de grote dag. Ik ga op reis en ben er
helemaal klaar voor. Alleen ik ga nog niet naar
tante Dora maar naar mensen uit Oosterbeek, ze
komen me zo ophalen, ik ben best wel
zenuwachtig!
Hier ben ik nog thuis bij Mama maar is mijn
nieuwe baasje al gearriveerd, ze valt me eigenlijk
best wel mee! Gaan we nou eindelijk, maar nee,
ze moeten eerst nog taart eten en al het
papierwerk doen, zucht.
Mijn nieuwe naam wordt Nouka, ik vond Magnolia
wel deftiger maar met Nouka kan ik ook wel
leven.
Maandag 22 juli 2013
Nou lief dagboek, nooit geweten dat reizen zo vermoeiend is! En dat op de heetste dag van het jaar.
We hebben gisteren de hele dag in de auto gezeten en warm dat het was! Toen we eindelijk aan
kwamen bleek dat Ellen en Cees (zo heten mijn nieuwe baasjes) nog een hond hebben, een teckel die
Nosey heet. Maar die wil helemaal niet met me spelen! Ik mocht vannacht wel bij mijn nieuwe baasjes
slapen, dus heb ik ze maar even laten weten dat ik er was.
Zondag 28 juli 2013
Ik ben nu een week bij mijn nieuwe baasjes. In
de kast staan twee foto’s van Golden Retrievers,
Bruce en Buster. Cees en Ellen hebben Buster,
bijna 14 jaar oud, op 9 juni moeten laten inslapen
na een hersenbloeding. Best wel sneu.
Maar nu hebben ze mij, de eerste Tatra in
Oosterbeek, ik ben best wel een beetje trots.
Ondertussen komt mijn vriend Nosey nog niet
echt los, ik trek hem wel aan zijn oren en bijt in
zijn poten maar echt stoeien wil hij nog niet. Hier
lig ik lekker in het gras uit te rusten.
Hoe zou het met mama Goja en mijn broertjes en
zusjes zijn? (Ik mis ze wel een beetje hoor!)
Vrijdag 2 augustus 2013
Vandaag kwam de dierenarts notabene bij ons thuis! Woensdag moest ik naar de dierenarts om daar
weer zo’n pijnlijk prikje te halen. Terwijl ik bovenop de behandeltafel lag, gingen ze mijn hartslag
meten. Ik was natuurlijk doodsbang, maar liet niets merken want ik ben een Tatra! Gaf die stomme
hartslagmeter wel 180 aan, snap je dat nou? Dat is wel een beetje hoog, zei de dierenarts.
Dus kwam de dierenarts vandaag thuis nog een keer meten, en wat denk je? Prima natuurlijk! Moeten
ze me maar ook niet op zo’n hoge tafel leggen!
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Zaterdag 17 augustus 2013
Lief dagboek, hij komt eindelijk
los. Ik bedoel mijn vriend
Nosey. Ondanks dat hij er een
beetje raar uitziet met zijn
gespleten neus, heeft hij nu
door hoe hij met mij moet
spelen. Natuurlijk win ik altijd,
want ik ben groter en sterker!
Nou ja, bijna altijd dan.

Donderdag 29 augustus 2013
Ik ga bijna iedere avond lekker wandelen met
mijn baasjes en Nosey. Na een kwartiertje
gaan ze dan steevast rusten, zouden ze dan
moe zijn? Ik in ieder geval nog lang niet. Je
ziet dat zelfs Nosey mij niet kan bijhouden. Ik
ben nu drie maanden en heb het erg naar mijn
zin in Oosterbeek.
Lief dagboek, tot de volgende keer!

Medisch (2)
Is hoesten bij honden gevaarlijk?
Hoesten lijkt op zich onschuldig. Elke hond hoest wel eens. Hoest je hond vaker en meerdere keren per
dag dan kan dit wijzen op een ziekte.
Ziektes waarbij je hond vaak moet hoesten zijn:
 amandelontsteking
 hondenziekte
 kennelhoest
Naast deze ziektes kan je hond ook last hebben van wormen:
 spoelwormen
 hartwormen
Amandelontsteking
Bij een amandelontsteking zijn de amandelen in de keel van de hond gegroeid. Deze ziekte komt vaak
voor bij pups en honden met een verzwakt immuunsysteem.
Hondenziekte
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Hondenziekte, ook wel distemper genoemd, is zeer besmettelijk. Het virus dat hondenziekte
veroorzaakt tast de luchtwegen van je hond aan. Symptomen zijn: hoesten, niezen, koorts en
ontstoken ogen. Het komt vooral voor bij pups.
Kennelhoest
Een hond met kennelhoest heeft een droge, harde hoest. Deze hoest ontstaat door een infectie aan de
luchtwegen. Je hond moet vaak hoesten en kan hier zelfs van gaan kokhalzen of braken.
Spoelwormen
Spoelwormen komen vaak voor bij honden. Ze leven in de dunne darm en veroorzaken onder andere
diarree. Je hond kan hierdoor slechter gaan eten en sneller vermoeid raken. De besmetting kan op
verschillende manieren opgelopen worden: via het eten of zelfs door in het gras in de tuin te spelen.
Hartwormen
De hartworm wordt overgebracht op je hond door besmette muggen. De besmette mug zorgt ervoor
dat er eitjes in het bloed van je hond terecht komen. Uit deze eitjes komen larven die in en rond het
hart verder uitgroeien tot wormen. Dit zorgt voor een diepe hoest. Soms komt er bloed mee bij het
hoesten. Je hond zal snel moe zijn en minder eetlust hebben.
Hoe sneller je er bij bent hoe beter te behandelen. Ga daarom met een hoestende hond zeker langs bij
de dierenarts.
Bron: hondencentrum.com – internet

Databank Honden
Nieuwsbericht
Nieuwe gratis dienstverlening ‘Terug Vind Service’ actief op Databank Honden
Sinds 1 april 2013 moeten alle pups die na deze datum zijn geboren, worden gechipt en bij een door
de overheid aangewezen databank worden geregistreerd. Deze verplichting is afkomstig van de
overheid en geldt ook voor honden die na 1 april 2013 zijn geïmporteerd.
Medio mei 2013 is Databank Honden (www.databankhonden.nl) live gegaan. Databank Honden is een
initiatief van de Raad van Beheer, heeft een aanwijzing van de overheid en voldoet dus aan de eisen
die de overheid op tal van gebieden aan databanken stelt. Denk daarbij aan eisen die voortvloeien uit
de Wet Bescherming persoonsgegevens. Uit de vele positieve reacties en het grote aantal registraties
blijkt dat Databank Honden aan de behoefte van fokkers en hondeneigenaren op het gebied van
verplichte registratie voldoet.
Nieuwe gratis dienstverlening: Terug Vind Service
De Raad van Beheer biedt een extra gratis dienstverlening voor Databank Honden aan: de Terug Vind
Service.
Terug Vind Service is een gratis dienstverlening voor klanten van Databank Honden. Met de gratis
Terug Vind Service kunnen hulpdiensten zoals de dierenarts, de dierenambulance of het asiel, via het
chipnummer van de hond de contactgegevens van eigenaren opvragen. Het opvragen van de
contactgegevens
van
de
eigenaar
van
een
hond
kan
direct
op
de
pagina
www.databankhonden.nl/zoekeigenaar
De eigenaar moet hiervoor wel eerst toestemming geven. Heeft u uw hond bij Databank Honden
geregistreerd, activeer dan de gratis Terug Vind Service van Databank Honden. Zo kan uw hond snel
en eenvoudig weer met u herenigd worden als uw vermiste hond gevonden wordt.
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U kunt aangeven welke gegevens u openbaar wilt maken en kunt deze ten allen tijde wijzigen. Ook
kunt u meerdere telefoonnummers opgeven zodat hulpdiensten u altijd kunnen bereiken.
Nieuwe klanten, maar ook bestaande klanten die al honden hebben geregistreerd bij Databank
Honden, kunnen in het registratiegedeelte eenvoudig deze gratis dienstverlening activeren.
TOPNL-agenda
10 november 2013 – wandeling en fokkerij-overleg te Soesterduinen
Op 17 februari hebben we met veel van jullie heerlijk gewandeld in het prachtige gebied
Soesterduinen. De foto’s op de website van onze eerste wandeling daar spreken voor zich. De honden
kunnen er heerlijk los en ravotten met elkaar. We zouden dat heel graag nog eens willen doen en dan
gecombineerd met het fokkerij-overleg aansluitend.
De wandeling gaat van start om 11.00 uur en we
verzamelen
op
de
parkeerplaats,
hoek
Schapendrift/Dennenweg te Soest, waar we eerst de
inwendige mens versterken met koffie, thee enz. zoals
jullie van ons gewend zijn. Daarna wandelen we
ongeveer 1 uur samen en gaan dan vervolgens richting
de zorgboerderij waar het fokoverleg plaats vindt.
Datum:
Plaats:
Adres:

zondag 10 november 2013
Zorgboerderij de Stoethoeve
lokaal “Het kleine Huus”
Birkstraat 131
3768 HE Soest

Aanvang fokkerij-overleg: 13.30 uur
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 het weer voor elkaar gekregen om het Tatra TOPnieuws te vullen. Iedereen die daar een
bijdrage aan leverde willen wij bij deze hartelijk danken. Blijf vooral insturen!
De laatste uitgave van 2013 verschijnt eind december en je kunt insturen tot 20 december!
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