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Tatra TOPnieuws 07 - 2013
Op de valreep van 2013 hebben we de laatste uitgave van Tatra
TOPnieuws van dit jaar voor jullie gemaakt. Wat de redactie betreft is
het jaar omgevlogen. Met veel plezier hebben we ons clubblad gemaakt.
In 2014 hopen we wederom met leuke, interessante en goede artikelen te
komen en natuurlijk horen jullie bijdragen daar ook bij.
Voor nu wensen we jullie veel leesplezier met nr. 7. Voor vanavond
wensen we jullie allen een goede en veilige jaarwisseling (lees Melanie’s
column over het vuurwerk) en alvast een heel goed en gezond 2014!
Van de bestuurstafel
Wat een jaar hebben we samen beleefd. Veel is georganiseerd, veel
gewerkt achter de schermen en dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd
dat TOPNL erkend is als officiële rasvereniging voor de Tatrahond en dus
lid van de Raad van Beheer. Hier zijn we met z’n allen heel blij mee en we
zullen er alles aan doen van onze kant om het een fijne vereniging te
laten zijn en blijven voor de liefhebbers en fokkers van dit mooie ras.
Het lidmaatschap brengt met zich mee dat we ook de ALV van de Raad
van Beheer bijwonen, twee maal per jaar een fokkerij-overleg houden en
alles hetgeen voor u en de honden van belang kan zijn naar jullie
communiceren.
Op 10 november hebben we ons tweede fokkerij-overleg gehouden en de
notulen daarvan zijn naar jullie gestuurd. In de ALV zal gestemd worden
over een aantal zaken die daarin zijn voorgesteld en wijzigingen betreffen
van o.a. Het VFR. We hopen dat jullie, in het belang van het ras, zoveel
mogelijk komen op de ALV van 2 maart 2014.
Op 23 november was er een afvaardiging van het bestuur aanwezig op de
ALV van de Raad van Beheer. Ook landelijk gezien gebeurt er veel en is
de kynologie volop in beweging om het welzijn en de kwaliteit van de
rashonden in Nederland te verbeteren c.q. te verhogen.
Samengevat de belangrijkste zaken die aan de orde zijn gekomen:
Verplichte DNA-afname en afstammingscontrole
De ingangsdatum van verplichte DNA-afname voor alle ouderdieren en
afstammingscontrole bij alle pups is uiterlijk 1 juni 2014. Als laboratorium
voor opslag en controle is VHL / Certagen gekozen door de Algemene
Vergadering.
De procedure voor afname en borging van het materiaal in een
uitvoeringsregel wordt de komende periode vastgesteld mede in overleg
met de werkgroep Fokkerij en Gezondheid. Meer informatie over deze
uitvoeringsregels volgt in de komende periode.
Evenementen voor eigen leden
In de praktijk bestond bij verenigingen de behoefte om ook evenementen
te kunnen organiseren die alleen voor de eigen leden toegankelijk zijn.
Door een aanpassing van het KR (kynologisch reglement) is dit nu
mogelijk.
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Lidmaatschap
Voor aanmelding als lid van
de vereniging kunt u gebruik
maken
van
het
aanmeldingsformulier op de
website.
Als het de voorkeur geniet
om u schriftelijk aan te
melden, dan kunt u het worddocument uitprinten, invullen
en per post opsturen.
Wij maken geen gebruik van
een automatische incasso. De
contributie dient voldaan te
zijn op uiterlijk 31 maart
2013.
Voor nieuwe leden geldt dat
de contributie bij aanmelding
moet worden overgemaakt.
Ons
rekeningnummer
is:
ING
7572572
t.n.v.:
Tatrahondvereniging
Owczarek
Podhalanski
Nederland.
IBAN: NL24INGB0007572572
BIC: INGBNL2A
Graag onder vermelding van
naam, woonplaats.
De
lidmaatschapskosten
bedragen voor 1 lid € 30,00
per jaar en bij 2 of meer
leden op hetzelfde adres €
20,00 p.p.p.j..
Voor aanmeldingen op of na
1 juli wordt de helft van de
contributie gerekend.

Datum: 31 december 2013
Aanwezigheid tentoonstelling tot 15.00 uur afgeschaft
In de ons omringende landen is het vertrek na de keuringen ook
gebruikelijk. In het KR is vastgelegd dat men na de keuring het terrein
mag verlaten. De organisatie zal twee aanwezigheidstijden vermelden in
het programma waarop exposanten aanwezig dienen te zijn voor de
keuring.
Benelux Winner en Benelux Champion
Titels Benelux Winner en Benelux Champion zijn toegevoegd. Het betreft
een samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg voor Benelux
Winner en - bij het behalen van deze titel in alle 3 de landen - de titel
Benelux Champion.
Eveneens zal de titel Benelux Junior Champion en de titel Benelux Junior
Winner en de titel Benelux Veteran Champion en Benelux Veteran Winner
vergeven gaan worden.
Verplichte benching afgeschaft
Reeds eerder werd besloten de verplichting om benching te plaatsen op de
tentoonstellingen door de organisatie te laten vervallen. Na verkoop van
de benching kan er door de organisaties geen benching meer via de Raad
van Beheer worden geregeld.
Ook het komende jaar staat er weer heel wat op stapel qua activiteiten en
we hopen er samen met jullie weer een mooi jaar van te maken. Houdt de
website in de gaten waar ook regelmatig nieuws op staat. Naast
TatraTOPnieuws is dat een belangrijk communicatiemedium, dat we zo
actueel mogelijk houden. Nieuw is straks de bibliotheek op de site waar
allerhande interessants is te lezen of te downloaden.
Tenslotte willen we iedereen een heel gezond en voorspoedig 2014
wensen.
TOPPER in beeld
In deze rubriek willen we TOP-leden de gelegenheid geven iets te schrijven over
hun zelf of hun hond. Je eigen hond is meestal de leukste, mooiste, liefste,
grappigste en wat al niet meer. Er is vast wel iets te vertellen over jezelf of je
hond toch? Schrijf het eens op en stuur het ons zodat we nader kennis met jullie
kunnen maken.

Naam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Woont bij:

Amani Baroth Bialy Domownik
Reu
7 februari 2010
Rotterdam
Sylvia & Paul

Op de foto (volgende pagina) zie je mij met mijn vrouwtje even bijkomen
van al de aandacht die ik weer kreeg op de Kerstfair bij kasteel de Haar.
Op een bepaald moment stonden er +/- 10 vrouwen aan mij te plukken
en over mijn bol te aaien, leuk joh! De hele tijd werden er vragen gesteld
over mij, en mijn baasjes hebben hier heel uitgebreid op geantwoord.
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Ik ben ook voor alles uitgemaakt, beer, ijsbeer, golden,
fluffy hond, gebouw, so wat een beest, maar ook wat een
lieve hond enz. enz. tot dat, luister wel...... is dat een
Tatra? Zo dat was bingo, maar ja deze mensen hadden zelf
een Tatra gehad. wel leuk dat ze wisten van welk ras ik ben.
Zo ik ga nu gestrekt want ik ben hartstikke moe, van deze
promotie toer.
Groetjes Baroth

TOP-shop
Er zijn nog enkele muurkalenders voor 2014 te koop. De kalender
kost € 12,50. Stuur een mail naar de redactie als je interesse hebt
en maak € 12,50 over op rekening IBAN: NL24INGB0007572572
o.v.v. van ¨kalender 2014¨.
(Zolang de voorraad strekt)
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Uit de media

Staarttaal van hond ontcijferd: linkskwispelend betekent gevaar
Hondenbezitters opgelet: de richting waarin uw hond zijn staart kwispelt, zegt iets over zijn innerlijke
gemoedstoestand. Andere honden weten dat al lang: ze reageren anders op een rechts dan op een
linkskwispelende soortgenoot.
Dat althans maken Italiaanse diergedragskundigen op uit een opvallende reeks experimenten waarbij
ze 43 honden lieten kijken naar filmpjes en silhouetten van kwispelende soortgenoten. Sloeg de staart
van de kwispelaar meer uit naar links (voor wie de hond aankijkt: naar rechts), dan ging de hartslag
van de toeschouwerhond omhoog. Een aanwijzing dat honden weten dat kwispelen naar links staat
voor gevaar en conflict, schrijven de wetenschappers in het vakblad Current Biology.
Dat honden die meer naar links kwispelen gevaar en conflict voelen en honden die naar rechts
kwispelen juist blijdschap, zingt al zo'n vijf jaar rond in de wetenschap. 'Maar dit is voor het eerst dat
iemand aantoont dat dit ook communicatieve waarde heeft', zegt diergedragskundige Matthijs Schilder
van de Universiteit Utrecht. Het is ook niet onlogisch dat honden die een linkskwispelende soortgenoot
zien zelf onrustig worden, vindt Schilder. 'In het kwispelen naar links zit meer afkeer. De hogere
hartslag van een hond die dat ziet, zegt dat het dier zich klaarmaakt voor actie. Voor spel, of voor iets
vervelends.'
Dit artikel is verschenen in de Volkskrant van 1 november.

Fokkerijberichten
Bij kennel ‘Tatrzanskie Zauroczenie’ zijn op 28-11-2013 pups geboren! Ouders: Cisna Pasja Cepra (HDB / OCD vrij / vrij van oogziekten / hartecho: normaal) x Kum z Poldery Holenderski (HD-B / vrij van
oogziekten / hartecho: normaal).
Cissy heeft de zorg voor 2 teefjes welke zij meer dan uitstekend uitvoert. Voor beide teefjes is een
toekomstig huis gevonden.
Fokker: Melanie Beentjes - Website: www.podhalaner-tatra.de

Bij kennel ‘Bialy Domownik’ zijn op 20 december 11 pups geboren. Ouders: Laszka z Daleka na
Góralsko Nute (HD-A / vrij van oogziekten / hartecho: normaal) x Duch Gór Volarius (HD-A / vrij van
oogziekten / hartecho: normaal).
Daleka heeft het druk met haar elftal van 10 reuen en 1 teefje, maar alles loopt op rolletjes.
Fokker: Dora de Jong - Website: www.owczarek-podhalanski.com
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Er zijn nog enkele reutjes beschikbaar!
In Haaksbergen, bij de familie Witbreuk zijn op 20 december ook 11 pups geboren. Ouders: Libusza z
Poldery Holenderski (HD-A / vrij van oogziekten / hartecho: normaal) x Kum z Poldery Holenderski
(HD-B / vrij van oogziekten / hartecho: normaal).
Met Libusza en de pups (8 reuen en 3 teefjes) gaat het uitstekend.
Fokker: fam. Witbreuk – Email: fgwitbreuk@hetnet.nl

Er zijn nog enkele pups beschikbaar!
Bij kennel ‘z Poldery Holenderski is Bela-Slodka z Poldery Holenderski op 14 en 15 december gedekt
door Rum z Poldery Holenderski. Als Bela-Slodka drachtig is, worden de pups half februari verwacht.
Fokker : Piet & Netty Beentjes – Website: www.zpolderyholenderski.nl

Bela-Slodka z Poldery Holenderski
HD-A / vrij van oogziekten
Hartecho: normaal

Rum z Poldery Holenderski
HD-A / vrij van oogziekten
Hartecho: normaal
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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.
Melanie’s column
Help! Vuurwerk!
De maand december is voor vele mensen een
gezellige maand, helaas is dit niet het geval voor heel
veel honden.
December betekent voor hen dagen vol met schrik en
angst vanwege het vuurwerk wat al dagen voor oud
en nieuw te horen is.
Heel veel honden zijn bang voor vuurwerk,. Vanaf de
eerste knal begin december zijn ze al bang. In deze
column wil ik u als eigenaar wat tips geven om
makkelijker deze maand door te komen.
De ene hond is gevoeliger voor geluiden dan de
andere hond, de andere hond heeft misschien een
traumatische ervaring opgedaan en wellicht heeft de
andere hond de angst gekregen doordat dit (onbewust) versterkt is door de eigenaar.
De reactie van de baas is heel erg belangrijk, schrikt de hond van een knal is het heel belangrijk om de
hond niet te troosten. Dus de hond niet aaien, of geruststellend toe spreken, dit is voor de hond niet
geruststellend maar bevestigt juist de angst.
Wel mogen we de hond steun bieden, wil de hond tegen de baas aanzitten, of op zijn voeten liggen of
wil hij lichaamscontact hebben, kunnen we dat rustig toestaan. Of rustig een arm op de hond leggen,
zonder te aaien. Mijn ervaring met angstige honden is dat ze het juist fijn vinden als ik een hand op
hun rug leg, soort van lichaamscontact. Maar ik ga gewoon verder met mijn boek lezen of tv kijken.
Tijdens het wandelen gaan we niet mee in de angst, wil de hond naar huis rennen blijf dan staan, en
wacht tot de hond weer aanspreekbaar is en niet meer wil „vluchten“. Boos worden heeft alleen een
averechts effect, blijf rustig en probeer de hond met een spelletje of een voertje af te leiden.
Op de dag zelf, is het belangrijk dat de hond ver van te voren goed en lang wordt uitgelaten, het beste
is ergens in een rustig gebied, maar houdt uw hond aan de riem! Zeker is zeker, uw hond zal niet de
eerste zijn die in paniek wegrent en pas na dagen weer terug wordt gevonden! Als hij al wordt terug
gevonden!
Na de lange wandeling, is het goed om de hond veel afleiding te geven door b.v. een kauwstaaf of een
gevulde kong.
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Doe uw gordijnen (rolluiken) dicht zodat er zo min mogelijk flitsen te zien zijn, doe uw radio of tv aan.
Wij zoeken een concert op tv op en de dames krijgen lekkere hapjes te eten, zodat ze lekker bezig
zijn.
Mocht uw hond weg willen in huis, laat hem rustig zijn plekje zoeken, maar laat hem dan wel met rust
daar. Blijf zelf de rust zelve, u doet alsof er niets aan de hand is.
Soms helpt het om een andere hond erbij te hebben die
nergens bang van is.
Het gebruik van medicatie is erg omstreden, sommige
medicatie werken spierverslappend, de hond kan niet
vluchten maar hoort wel alles en kan zijn angst niet uiten.
Wel kunnen evt. natuurlijke producten zoals Zylkene, Puur
Nervositeit en DAP ondersteunend werken.
En mocht u echt een hond hebben die extreem angstig is,
overweeg dan om iets van te voren met de auto weg te
rijden buiten het dorp / de stad om een rustige plek op te
zoeken. Vaak wordt er buiten de bebouwing niet of een
stuk minder vuurwerk afgestoken.
Als laatste wens ik u en uw hond een rustig en vooral
angstvrij 2014!
Ledenmutaties
Wij heten van harte welkom:
27-09-2013 Heleen Smid uit Barsingerhorn
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.
Met ingang van 1 januari 2014 hebben onderstaande leden het lidmaatschap opgezegd:
Annelie Eikelenstam en Monique Sparla uit de Kwakel
Irene Hendriks uit Wijchen
Tonnie Jacobs en Henny Jacobs-Wilbers uit Heijen
Medisch
Diarree oh nee !!!
Iedere hond heeft wel eens diarree. In de meeste gevallen gaat het om een onschuldig virusje of om
iets smerigs dat de hond van straat gegeten heeft, waardoor de darmen van streek zijn. Maar er zijn
ook ernstige oorzaken voor diarree.
Allereerst valt er te onderscheiden:
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Een acute diarree waarbij de hond doodziek is, braakt, zich echt hondsberoerd voelt en
eventueel zelfs koorts heeft. Hier is het heel raadzaam om snel naar de dierenarts te gaan. Een
hond heeft koorts wanneer de temperatuur (rectaal opgemeten) hoger is dan 39 graden.
Een paar dagen diarree waarbij de hond verder niet ziek is, geen koorts heeft, niet braakt en
nog wel drinkt en eet: daar is geen paniek of reden om direct naar de dierenarts te gaan.

We onderscheiden dunne darm diarree en dikke darm diarree.
- Bij dunne darm diarree zie je grote hoeveelheden waterige ontlasting waarbij de hond vaak
misselijk is en moet overgeven. Bij waterdunne diarree en overgeven kan de hond heel snel
uitdrogen. Vaak kan de hond de ontlasting wel goed ophouden.
- Bij dikke darm diarree is de ontlasting breiig of slijmerig en de hond kan de ontlasting moeilijk
ophouden (verhoogde aandrang). Er zit regelmatig vers bloed bij de ontlasting (vaak door het
persen). Meestal is de hond verder niet ziek, hoeft hij niet over te geven en is er minder risico
op uitdroging. De hond kan ook beide hebben, dus dunne en dikke darm diarree. Het hele
darmkanaal is dan van slag.
Wat zijn de oorzaken?
Er zijn heel veel verschillende oorzaken voor diarree. De belangrijkste zijn:
• Een virus. Van parvo tot corona tot een onschuldig buikvirusje.
• De hond heeft vreemde dingen gegeten.
• De hond heeft bedorven voedsel gegeten.
• Verandering van voer.
• Een bacteriële infectie.
• Een protozoa (ééncellige parasitaire) besmetting zoals giardia.
• Een parasitaire besmetting met wormen.
• De hond heeft een gevoelige darmflora.
• Psychische oorzaken (bijvoorbeeld stress)
• Een voedsel allergie.
• Een immuun probleem.
• Reactie op (meestal) parvo vaccinatie.
• Lever of nierproblemen.
• Maligne lymfoom van de darmwand.
Acute diarree: wanneer een hond een paar dagen diarree heeft maar verder niet ziek is, geen koorts
heeft, eetlust heeft en nog normaal drinkt; dan hoef je eigenlijk geen enkele actie te ondernemen.
Vroeger riep men dat je direct gekookte kip met doorgekookte rijst aan de hond moest geven, maar
tegenwoordig wordt aangeraden om simpelweg de normale voeding te blijven verstrekken, maar wel in
kleine hoeveelheden verspreid over de dag. De voedselverandering van de normale voeding naar
gekookte kip met rijst en terug naar de normale voeding kan al voldoende zijn om de hond alsmaar
aan de diarree te houden.
Vroeger riep men ook dat je een hond met diarree moet laten vasten. Ook die tip is een beetje
achterhaalt. Wanneer de hond bijvoorbeeld een teveel aan ziekmakende bacteriën in de darm heeft
zitten (door een verminderde weerstand) en je laat de hond vasten: dan leg je het darmstelsel stil.
Hierdoor blijven de bacteriën juist in de darm achter. Waardoor de bacteriën zich juist kunnen
vermenigvuldigen. En waardoor het probleem alleen maar groter wordt. Beter blijf je normaal eten
verstrekken zodat de darminhoud ‘door blijft spoelen’.
Dus eigenlijk, bij een ‘standaard-paar-daagjes-diarree’ doe je het beste niks. Wat wel altijd goed is ter
ondersteuning van het natuurlijke genezingsproces is het geven van probiotica (bijvoorbeeld
acidophilus – te koop bij drogisterijen en reformwinkels) en Okugest van VSM. Dit middel is gewoon te
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koop bij de drogist, is gemaakt voor mensen, maar kan prima aan de hond gegeven worden. We geven
de hond de helft van de volwassen mensendosering. De pup geven we een kwart van de volwassen
mensendosering (dit geldt voor zowel de probiotica als de Okugest). Okugest werkt bij misselijkheid,
diarree, opgeblazen gevoel en werkt ter verbetering van de spijsvertering. Diarree en misselijkheid
kunnen optreden bij spijsverteringsstoornissen ten gevolge van virale- en bacteriële infecties of
verkeerde voeding. In alle drie de gevallen werkt Okugest ondersteunend.
Wanneer de hond diarree heeft en weigert te eten, dan is het goed om de hond wel te laten vasten.
Dwangvoeren is geen goed idee. De hond weet in zo’n geval zelf wat het beste voor hem is en als dat
is “niet eten”, moet hij niet gevoerd worden. Biedt het eten aan, maar haal het weer direct weg als hij
het niet hoeft. Probeer de hond ook niet over te halen om wat te eten. Het is, bij diarree, wel
belangrijk dat de hond blijft drinken, anders bestaat het risico op uitdroging.
We kunnen ook nog chronische acute diarree onderscheiden.
Wat nou bij steeds terugkerende of chronische diarree? In veel van deze gevallen wordt de hond op
speciaal voer gezet. En vaak is het probleem dan opgelost. Maar net zo vaak ook niet. Want niet alle
chronische diarree problemen kunnen worden opgelost met voeding. Dus in geval van chronische
diarree is het raadzaam om naar de dierenarts of specialist te gaan.
Zelfs voor de dierenarts en specialist is het niet altijd even gemakkelijk om de oorzaak van chronische
diarree te achterhalen. Want stel de hond heeft een chronische dikke darmontsteking. Een chronische
dikke darmontsteking kan weer veroorzaakt worden door een ernstige wormbesmetting, een giardia
besmetting, immuunsysteem storingen, bacteriële infecties, enzovoorts. Toch is het achterhalen van de
werkelijke oorzaak heel belangrijk. Want, stel de hond heeft een bacteriële infectie met bijvoorbeeld de
Clostridium bacterie; dan gaat een wormenkuurtje of een giardia-kuurtje echt niet helpen. En stel de
hond heeft een giardia besmetting; dan gaat een antibiotica kuurtje echt niet helpen (ergo, antibiotica
tast juist de darmflora weer aan en voorzichtigheid bij het geven van antibiotica bij diarree is dus
geboden!).
Een besmetting met de Clostridium bacterie is overigens een beetje een “kip en het ei verhaal”. Wat
was er eerder, de bacterie of de verzwakte darmflora? Bij een verzwakte darmflora krijgt de bacterie
de kans zich te manifesteren. In een gezonde darmflora is die kans vele malen kleiner! De bacterie
moet met behulp van een antibiotica bestreden worden. Maar om herhaling van besmetting te
voorkomen, is het een goed idee om de darmflora te verbeteren met probiotica. Giardia kan ook een
oorzaak zijn voor chronische diarree. Ook hier speelt een fragiele darmflora en een verminderde
weerstand weer een grote rol. De symptomen zijn steeds terugkerende diarree en op een gegeven
moment zie je zelfs problemen met de vertering van voedsel en zie je de hond vermageren. Je ziet hier
ook grote bergen grijze, stinkende diarree. De giardia parasiet moet door de dierenarts vastgesteld
worden, met behulp van de ELISA of bijvoorbeeld de Idexx Giardia snaptest. De parasiet moet met een
middel, voorgeschreven door de dierenarts, bestreden worden. Ook hier (het wordt een beetje saai), is
het zeer raadzaam om na de kuur de darmflora te verbeteren met behulp van probiotica.
Helaas zijn er ook dramatische oorzaken voor chronische diarree zoals Maligne Lymfoom. Of
Lymfocytaire Plasmacellulaire Enteritis (LPE) en Protein Losing Enteropathy (PLE). Bij veel van deze
immuun gerelateerde ziektes worden zeer zware medicijnen zoals prednison en Immuran ingezet. Maar
ook in geval van LPE en PLE kan de oorzaak van het probleem soms weer net ergens anders. Zo kan
een oorzaak van PLE weer liggen in een voedselallergie of een bacteriële infectie of een giardia
besmetting of een zeer fragiele darmflora. In beide gevallen zal er verder gezocht moeten worden naar
de oorzaak. Dit is een taak voor de specialist.
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In alle bovenstaande gevallen kan het geen kwaad om de hond extra probiotica te geven. Dit verbeterd
de darmflora. In geval van kanker en PLE zie je vrijwel zeker geen verbetering van de klachten. In
geval van LPE soms wel.
Een andere oorzaak voor chronische diarree is EPI, oftewel Exocriene Pancreas Insufficiëntie. Hier zie
je dat de hond enorme bergen dunne/breiige stopverfkleurige ontlasting produceert. Meestal verliest
de hond gewicht. Wanneer een dierenarts EPI vermoed, zal hij een ontlastingsonderzoek en een TLI
test uitvoeren (TLI = Trypsine-Like-Immunoreactivity). Deze problemen worden behandeld door de
hond pancreasenzymen toe te dienen (door middel van een poeder of door middel van verse
runderpancreas).
In bovenstaande gevallen van chronische diarree kan het ook raadzaam zijn om, in overleg met de
dierenarts of specialist, de voeding aan te passen. De hoeveelheid ruwvezel kan verhoogd worden door
bijvoorbeeld een middel als Protexin Fibre (daar zit ook tegelijkertijd een probiotica in - te bestellen via
de dierenarts) te geven en tevens kan men werken aan het minder fragiel maken van de darmflora
door bijvoorbeeld af en toe vuile pens te geven of door de hond op een verse, rauwe voeding te zetten.
De darmflora wordt ook minder fragiel door de toevoeging van probiotica en door af en toe een klein
beetje gezonde tafelrestjes te geven. Te denken valt aan bijvoorbeeld gekookte bladgroentes (geen
prei, ui en kool) en zuivel zoals yoghurt en kwark.
Nog even iets over het stoppen van diarree met behulp van medicijnen. Diarree is een reactie
van het lichaam om iets versnelt kwijt te raken dat in het lichaam zit en er niet thuis hoort. Neem
bijvoorbeeld een invasie van ziekmakende bacteriën. Wanneer je de diarree nu stopt, blijven de
bacteriën alleen maar langer in de darm, alwaar ze zich ‘heerlijk’ kunnen vermenigvuldigen en de
problemen alleen maar erger worden. Meestal is het stoppen van diarree dus geen goed idee. Gebruik
alleen stoppende medicijnen indien de dierenarts ze voorschrijft.
Wel is er nog een natuurlijk middel dat gegeven kan worden die de ontlasting dikker maakt. Dat is de
blauwe bosbesvrucht oftewel de vaccinium myrtillus. De blauwe bosbesvrucht bevat tanninen die te
ontlasting dikker maakt, maar bovendien hebben ze een antiseptische werking. De vrucht kan dus vers
of in capsulevorm aan de hond gegeven worden bij waterdunne diarree die veroorzaakt wordt door een
bacteriële infectie.
Dus, wanneer naar de dierenarts?
- Wanneer de hond last heeft van chronische diarree (die langer dan 1 a 2 weken aanhoudt of
steeds terugkeert).
- Wanneer de diarree waterdun is en langer dan drie dagen aanhoudt. Voor pups geldt dat je
(afhankelijk van de leeftijd van de pup en de ernst van de diarree) direct of na 12 of 24 uur
naar de dierenarts moet.
- Wanneer de diarree gepaard gaat met bloed, koorts, braken, sufheid, buikpijn en niet meer
willen plassen, dan ga je zo snel mogelijk naar de dierenarts.
Hoe kun je diarree voorkomen?
 Goede – en gezonde voeding.
 Regelmatig ontwormen met een breed spectrum ontwormingsmiddel.
 Niet abrupt wisselen van voersoort.
 Geen toegang tot huisvuil.
 Zijn ligplaats vrijhouden van parasieten en ander ongedierte.
Wat uw dierenarts moet weten.
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Hoe is de algemene conditie van de hond? Is hij sloom, apatisch. Heeft hij eetlust?
Sinds wanneer en hoe vaak heeft hij diarree?
Hoe ziet de ontlasting eruit? Kleur en samenstelling. Zit er bloed en/of slijm in?
Heeft hij problemen met de stoelgang?
Braakt de hond?
Heeft hij onlangs iets gegeten waar hij niet aan gewend is, of krijgt hij ander voer als eerst?
Heeft de hond een prooi opgegeten, in het afval gezeten of etensresten gekregen?
Heeft hij medicatie gehad of kon hij bij giftige stoffen komen?
Heeft u meerdere honden en hebben die ook diarree?

Bron: Internet – Barfplaats, Unser Hund

Nouka’s dagboek
Dagboek van Nouka (eigenlijk heet ik Magnolia)
Vervolg:

Zondag 25 augustus 2013
Hallo lief dagboek, ik heb een tijdje niet
geschreven want ik heb het zo ontzettend druk!
Neem nou afgelopen zondag. Mijn baasjes hadden
een of andere high tea in een boomgaard in
Oosterbeek. Natuurlijk heb ik van de gelegenheid
gebruik gemaakt om mijn eerste duik te nemen in
de sloot. Al die modder schijnt goed te zijn voor
mijn huid, dus dit was zeker niet de laatste keer.
Maar ik vond het wel een beetje vies!

Woensdag 11 september 2013
Mijn eerste les van de puppycursus. Wat een
gedoe, ik moet allemaal rare opdrachten doen
zoals ‘zit’ en ‘af’. Dan zijn er ook nog allemaal
andere hondjes maar daar trek ik me niks van
aan. Ik ga lekker in de hoek zitten en van dat
gespeel moet ik ook niet veel hebben, mij veel te
druk. Hier zie je overigens mooi dat ik lekker mijn
eigen gang ga. De baas gaat de ene kant op dus
ik de andere!
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Zondag 15 september 2013
Ik kan niet wachten van opwinding! Vandaag
gaan we wandelen met de andere tatra’s. Zouden
die net zo lief zijn als ik?
Nou, ze zijn mij toch wel een beetje groot! Ik heb
toch wel bewondering voor mijn maatje Nosey.
Die loopt er als een eigenwijze teckel toch maar
mooi doorheen. Ik blijf wel een beetje achter.
Gelukkig hadden ze voor
mij een of andere kar
meegenomen. Kon ik
mooi
effe
uitrusten.
Maar dat was natuurlijk
helemaal
niet
nodig,
want ik was nog lang
niet moe.

Donderdag 3 oktober 2013
We zijn op vakantie in Drenthe, lekker veel
wandelen en spelen. Heerlijk! Hier ben ik in de
tuin bij tanta Dora. Mijn paps Kochany is er ook,
het zou leuk zijn dat mama ook nog een keer
komt, maar ja , die zit in Polen. Hier probeert
tante Dora me op de foto te zetten, maar zo kan
ze me lekker niet zien.

Hier zijn we weer thuis. Soms is die Nosey echt
een toffe peer. Hier hebben we samen lekker dat
plantje even te grazen genomen. Dat was pas
‘fun’!
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Zondag 10 november 2013
Ha fijn, we gaan weer wandelen met de
tatra’s hoor ik net. Als ze die kar maar thuis
laten want ik kan best zelf lopen. Gelukkig is
mijn Belgische vriendinnetje er ook. Ze heeft
me de vorige keer geduwd, dat was zo lief
van haar! Wat stoer in dat water, voor mij
nog te diep, maar als ik groot ben ….
Donderdag 21 november 2013
Vandaag ben ik, lief dagboek, in het dierenziekenhuis geweest. Al sinds september heb ik
blaasontsteking. Ik moet van mijn baasjes ieder dag pillen slikken, maar het is nog steeds niet over.
Vorige week was ik bij onze eigen dierenarts en toen hebben ze me zelfs in mijn blaas geprikt. Dat
deed best wel pijn, maar ik gaf geen krimp. Wat denk je, ik laat me niet kennen!
Nu moest ik naar de Wagenrenk en hebben ze met een apparaat gekeken of alles goed was. Dit deed
gelukkig geen pijn, maar ik mocht de hele ochtend niet plassen, stom hé. Gelukkig hoef ik niet
geopereerd te worden want mijn blaas en urinewegen zijn goed. Maar voorlopig moet ik wel pillen
blijven slikken. Ik doe net alsof ik ze niet lust want dan doen ze er worst omheen en dat smaakt veel
beter!

Woensdag 4 december 2013
IT’S PARTY TIME! Groot feest vanavond. Ik wist
het wel, aan iedereen die dacht dat ik het niet
kon, vandaag heb ik mijn puppycertificaat
gehaald. Ze denken allemaal dat ik niet luisteren
kan, maar dat kan ik wel (als ik tenminste zin
heb!). Het is alleen zo jammer, wat doet die
teckel nu weer op mijn certificaat?? Daar hoor ik
te staan, toch?

Woensdag 25 december 2013
Mijn eerste kerst, fijn. Kunnen we lekker lang
gaan wandelen en misschien krijg ik wel wat
extra lekkers.
Lief dagboek, ik hou er nu weer even mee op,
fijne jaarwisseling en tot volgend jaar.
P.S. Ik hoop maar dat het met oud en nieuw niet
te hard knalt, anders ga ik er gewoon vandoor!
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Fundacja ’Bono’
Fundacja ‘Bono’ is een Poolse stichting die wordt geleidt door een groep
mensen die samen zijn gekomen door hun liefde voor de Tatrahond. De
stichting houdt zich voornamelijk bezig met de verbetering van het welzijn
van deze prachtige honden in Polen.
Helaas is de hulp van ‘Bono’ steeds vaker nodig omdat er Tatrahonden (en
kruisingen daarvan) in zeer slechte conditie in asielen verblijven. De
oorzaak is vaak de onwetendheid en slechte verzorging door hun eigenaar
of dat ze op straat gezet worden en daar rondzwerven.
Stiching ‘Bono’ wil en hoopt deze Tatra’s een tweede kans te geven in een
huis waar zij geliefd zijn.

Het doel van ‘Bono’ is om de Tatra’s uit de asielen te halen en ze tijdelijk onder te brengen bij
vrijwilligers of in goede pensions. Hier krijgen ze medische zorg, goed voer, worden gecastreerd en er
wordt een begin gemaakt met gehoorzaamheidstraining.
De grootste beloning die zij als stichting kunnen krijgen, is om te zien hoe deze honden groeien in hun
ontwikkeling. Vaak gaat het om bange en schuwe honden, die vanwege hun slechte socialisatie, geen
vertrouwen in de mens en plezier hadden.
Als een hond eenmaal in goede gezondheid en in een goede geestelijke conditie verkeerd, wordt er
gezocht naar een definitief huis.
De stichting is heel voorzichtig met de selectie van toekomstige eigenaren want ze zullen niet alleen
liefde voor de hond moeten hebben, maar ook hun gedrag en karakter moeten kunnen begrijpen. In
eerste instantie worden er uitgebreide telefoongesprekken gevoerd met potentiële eigenaren om hen
beter te leren kennen en daarna brengt een vrijwilliger een bezoek aan huis bij deze mensen. Vanwege
de goede band die zij hebben met de nieuwe eigenaren blijft er vaak contact bestaan, waarin ze op de
hoogte blijven over het wel en wee van de geplaatste honden en hun vooruitgang. Daar waar nodig
blijven ze de mensen ondersteunen op welk vlak dan ook. Dit kan zijn door hen te adviseren of door
bijvoorbeeld een gedragstherapeut mee te laten kijken.
De Tatra’s worden gratis geplaatst. Er worden geen adoptiekosten berekend.
Zowel de stichting als de vrijwilligers ontvangen geen enkele bijdrage voor hun werk. De stichting
heeft geen administratie-, kantoor-, telefoon-, en dergelijke kosten. Alles wordt op vrijwillige basis
gedaan. Op deze manier gaat alles wat binnenkomt naar de honden.
Doch, kan ‘Bono’ niet bestaan zonder de vrijgevigheid van de mens.
De inkomsten van ‘Bono’ bestaan naast geld uit voer, vitaminen en voedingssupplementen voor
verbetering van de gewrichten, weerstand en de vacht. Ook worden er goederen geveild die
vrijwilligers en liefhebbers ter beschikking stellen. Dit kunnen bijvoorbeeld tweedehands boeken zijn,
handgemaakte artikelen of fruit uit eigen tuin. Alles wat zij ontvangen wordt geveild voor geld ter
verbetering van het welzijn van de Tatrahonden.
Mocht u een donatie willen doen aan de stichting, dan treft u hieronder de bank en contactgegevens
aan.
Fundacja Pomocy Zwierzętom "BONO"
Wielkie Młyny 16
80-849 Gdańsk
Bank account: PL 53 1240 1268 1111 0010 3558 4567
SWIFT: PKOPPLPW
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Meer informatie over Fundacja ‘Bono’ en de Tatrahonden, vindt u op www.fundacjabono.pl. Ze hebben
ook een pagina op Facebook.
Anna Narożna van de stichting ’Bono’ schrijft en spreekt zeer goed Engels. Mocht je persoonlijk contact
willen, dan kun je haar een email sturen. Mail Anna
Hieronder staan foto’s van honden die de stichting in het verleden geplaatst heeft. De honden zijn hier
te zien ten tijde van hun eerste opvang en er na.
In de toekomst zullen we regelmatig een verhaal over een Tatra plaatsen die door ‘Bono’ geplaatst is.
Links foto’s voor en rechts foto’s na.

Hana

Henio

Janosik

Pagina | 15

2013 – nummer 7

Datum: 31 december 2013
Foto van de maand

Op de homepage van onze website www.topnl.eu kan ook uw Tatrahond pronken!
Als u een leuke, grappige, mooie, etc. foto heeft van uw hond, kunt u die mailen naar:
„foto van de maand“
Iedere maand wordt dan de leukste, mooiste, grappigste, etc. foto tussen de inzendingen uitgezocht
en als foto van de maand op onze website gezet.
TOPNL-agenda
Voor 2014 hebben wij diverse activiteiten in de planning staan. Houdt u deze data vrij in de agenda?


Zondag 2 februari



Zondag 2 maart







Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

20 april
18 mei
15 juni
14 september
2 november

Wandeling (wij informeren jullie verder via de website en mail over
de locatie en het tijdstip
Algemene Ledenvergadering en aansluitend een lezing over de
Hartziekte DCM
Wandeling en aansluitend een fokkerijoverleg
Dag van de hond
TOPNL Lentefeest
TOPmatch! Onze eerste clubmatch
Wandeling en aansluitend een fokkerijoverleg
Wandelverslag Soesterduinen
De dag na onze wandeling in de Soesterduinen schreef
Daphne (10 jaar) van Mika Jack (10 maanden) dit verhaal:

“We waren wel met ongeveer 13 grote witte honden en
waren in de duinen aan het wandelen. Het was heel leuk en
soms waren er wel ruzietjes aan het komen, maar het was
nog wel altijd aangenaam. Het leek een beetje strandachtig maar er was geen zee… Het was heel leuk voor Jack
om los rond te lopen want in België mag dat niet! Jammer
dat Jake er niet bij was, dus het broertje van onze hond
Jack. Bij de vorige wandeling moest Noeka nog in de
buggie, maar die hoeft het nu niet meer te doen want die is
wel al groot hé! De honden waren al snel vrienden met
mijn papa Eric, omdat er snoepjes (kipjes) in zijn zak
zaten! Ik vond persoonlijk de honden lief, eigenwijs en nog veel meer andere dingen! Ik heb de papa
van Jack vast gehouden, die heet Kochany en hij is heel lief en hij heeft niet gegromd! Dat is wel flink
hé, vinden jullie ook niet? Het was wel lang rijden, maar dat kan geen kwaad. Ik vond het heel leuk
dat de honden in het water met hun poten gingen. Ik vond het uitzicht met al die honden wel mooi.
En ook met de redelijk grote bruine hond en ook nog een klein bruin hondje wil ik nog wel zo’n
wandeling maken. Jack is bang van water, maar hij deed het heel goed, ook toen hij een beetje met
zijn poten in het water ging! De honden worden jammer genoeg groter en groter! Maar dat is wel fijn
aan dit ras, want dat zijn dan pas echte goeie waakhonden! Ik vond het heel fijn en ik hoop dat jullie
de foto’s al hebben bekeken!” (website)
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Ik kan dit alleen maar beamen. Het was een hele leuke wandeling in een – weeral prachtig –
natuurgebied. Net als met de vorige wandeling bij de dierentuin, hadden we weer enorm veel geluk
met het weer : het ziet er vooraf niet altijd even goed uit, maar ter plekke aangekomen is het altijd
aangenaam wandelweer. Wat ik zo ongelooflijk vindt, is hoe de honden mekaar direct vinden en de
baasjes dan eigenlijk van geen tel meer zijn. Jack is nog heel speels en als hij wil dat we met hem
ravotten, komt hij het vragen zoals hij dat bij honden doet : trekken aan je mouw, je broek, over en
weer rennen,… Met al die andere leuke speelkameraadjes erbij, denkt hij er nog niet aan om met ons
te willen spelen. Bij ons zijn er (denk ik) minder mogelijkheden om je hond vrij te laten rondlopen en
sowieso, is het dan toch alleen maar leuk als je met een groep bent…
En die hebben we zeker gevonden! Hoewel we aanvankelijk dachten - toen Dora ons vroeg lid te
worden - TOP Nederland, we zien wel, zijn we heel blij dat we naar de activiteiten komen: lieve
mensen, witte (en andere) honden, een bekertje koffie en cake,… daar hebben we de lange rit graag
voor over!
Bedankt!!
Mika Jack, Daphne, Murielle, Astrid, Eric & Anneleen
Mortsel (Antwerpen)
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 secretariaat@topnl.eu.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met 10 februari 2014.
Tot slot
Zoals aan het begin van Tatra TOPnieuws gezegd, was dit het laatste nummer van 2013. Hopelijk
hebben jullie er weer wat van opgestoken en plezier aan beleefd.
De redactie wenst u een goed uiteinde en een heel gelukkig nieuwjaar!
De volgende uitgave van de nieuwsbrief wordt in februari verwacht.
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