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Het eerste nummer van 2014 is een feit. We zijn ontzettend blij dat 

enkele leden weer een bijdrage leveren in deze editie. 

We ontvingen een leuk verhaal van Peggy Ebben, dit is te lezen onder het 

hoofdstuk ‘Tatravirus’. Wellicht kan dit een vervolg krijgen als ook andere 

leden hun kennismaking en ervaringen met de Tatrahond op papier willen 

zetten.  

In navolging van het dagboek van Nouka, hebben ook de baasjes van 

Jack zijn eerste levensjaar beschreven. Ook hier gaan we van genieten en 

natuurlijk hopen we dat dit een inspiratie is voor nieuwe pupeigenaren. 

Dus: heb je een jonge pup of komt er binnenkort een pup in jullie gezin? 

Schrijf de belevenissen op en deel deze t.z.t. met ons. 

 

We hebben wederom met groot genoegen deze editie in elkaar gezet en 

we hopen dat jullie er ook veel plezier aan beleven.  

 

 

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en daarmee ook weer de 

voorbereidingen voor allerlei activiteiten van TOPNL. Door 

omstandigheden kon de wandeling van 2 februari bij Kijkduin niet 

doorgaan en is deze verplaatst naar 16 maart. De Algemene 

Ledenvergadering staat gepland staat voor 6 april in Zeist. Tevens 

hebben we voor die datum uitgenodigd mevrouw Natascha de Heer om 

een lezing te komen geven over DCM. Op het tijdstip van het verschijnen 

van TOPnieuws hadden we nog niet haar definitieve toezegging, maar we 

hopen dat het gaat lukken.  

Ook zal dit jaar de eerste TOPmatch worden georganiseerd en wel op 

zondag 14 september.  

 

Aan het eind van 2013 en begin dit jaar hebben we een echte 

“puppyboom” gehad. Bij het verschijnen van deze uitgave zijn de 

Valentijn-puppy’s bij de familie Beentjes, 5 reutjes en 3 teefjes, net een 

week oud en zowel bij de familie Witbreuk als de familie de Jong werd 

een nest geboren van 11 pups. Ook bij ons lid in Frankrijk was een nestje 

van 10 en deze pupjes hebben ook al hun weg gevonden naar de nieuwe 

families. We hopen uiteraard de kersverse eigenaars te  mogen begroeten 

als nieuw lid van de vereniging en hun vaak te ontmoeten bij onze 

activiteiten zoals wandelingen, lentefeest ed. Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd.  

 

In ieder geval is het fijn te merken dat TOPNL leeft bij onze leden, gezien 

het flinke aantal ingezonden stukken voor de nieuwsbrief. De redactie is 

er superblij mee en de lezers van TatraTOPnieuws vast ook wel. 

 

Namens onze penningmeester, het verzoek om de verschuldigde 

contributie over te maken. 
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Graag overmaken naar Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski te 

Alkmaar. 

Rekeningnummer NL 24 INGB 0007 5725 72 

 

 

 
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 of mail de redactie voor het vragenformulier. 

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

Ik ben Wilma en onze honden heten Jurek, Jelka en Samica. 

 

Waarom heb je juist één of juist meerdere honden en indien meerdere, 

zijn het allen Tatra’s? 

De bedoeling was in eerste instantie gewoon eentje maar toen Jurek zo 

rond de twee jaar was, werd hij onvriendelijk tegen andere reuen. 

Hierdoor beperkten we de hond-hond contacten en vonden we het leuker 

om een vriendin voor hem erbij te nemen. Dat werd Jelka. Zij kwam als 

herplaatser uit Polen en is 9 maanden ouder dan Jurek. 

Ruim 5½ jaar geleden werd de roedel aangevuld met Samica. De hoop 

was om met haar te fokken maar helaas bleek ze daar niet geschikt voor. 

 

Over welke hond komen we vandaag wat meer te weten en waarom juist 

deze? 

Vandaag gaat het om Jurek. Jelka kwam als eens aan bod in de ‘Topper’ 

en Samica volgt ook nog wel eens. 

 

Wanneer is je hond geboren en waar? 

Jurek is geboren op 2 april 2002 in Giethoorn, bij kennel Biaca Perla. 

 

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

is de hond herplaatst? 

We hebben bewust voor deze kennel gekozen. We waren al eerder bij hun 

op bezoek geweest om een herplaatser te ontmoeten, maar dat ging niet 

door. We hebben daarna besloten om dan voor een pup te gaan. 

 

Hoe oud was hij/zij toen de hond bij 

jullie kwam wonen? 

Jurek was 8 weken oud en woont sinds 

30 mei 2002 bij ons. 

 

Kan je een korte schets geven van jullie 

woonsituatie (bijv.: flat, boerderij, 

rijtjeshuis) en de gezinssamenstelling? 

De laatste 5 jaar wonen we in een 
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vrijstaand huis, aan de rand van een klein dorpje. Het is hier omringd met bossen. Ons huis staat in 

Zweden. Ik woon hier samen met mijn man en de drie honden. 

 

Welke persoon in jullie huishouden doet het meest met de hond(en), wat en hoe veel of hoe vaak? 

Dat ben ik. Ik laat ze uit, verzorg ze en besluit wat ze eten en hoe veel. 

De wandelingen zijn sinds dit jaar opgesplitst in seniorenwandelingen en Samica gaat apart mee.  

Hoe vaak we gaan, ligt wat Jurek betreft aan zijn conditie en het weer. Nu hij oud is laat ik hem ook 

wel eens slapen als het rot weer is en sla ik een wandeling over. Aangezien de oudjes ook hun poten 

niet meer goed optillen is lopen in de sneeuw ook geen succes. Ze staan af en aan met een poot in de 

lucht waar een sneeuwballetje onder plakt en dan verzetten ze geen stap meer. 

 

Verblijft jullie Tatra hoofdzakelijk binnen of buiten en waarom? 

Onze honden zijn meestal bij ons binnen, of buiten als het zomer is en wij daar ook zijn. Ze kunnen 

zelf kiezen waar ze willen zijn. Er staat bijna altijd personeel tot hun beschikking die de deur voor ze  

opent als ze dat willen. Als het weer het toe laat, staat de achterdeur altijd open. 

Ze slapen in huis waar ze maar willen. De ‘meisjes’ liggen altijd in de slaapkamer en Jurek wisselt een 

paar keer per nacht van de woonkamer naar de slaapkamer.  

 

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

nee, waarom niet? 

Jurek heeft een puppycursus gedaan en daarna een 

basiscursus maar is hier niet voor geslaagd. Hij moet niks 

hebben van vreemden en zakte hierdoor. Betasten en 

tandjes kijken vond de instructeur eng bij hem en dat wist 

Jurek.  

 

Waar is je Tatrahond heel goed in en waarin is hij/zij juist 

heel slecht? 

Jurek is onze intelligentste hond. Volgens mij begrijpt die 

hond alles, behalve dat we wel eens moe worden van 

nutteloos geblaf buiten.  

 

Is er veel merkbaar van de oorspronkelijk raskenmerken 

zoals het waken en beschermen bijvoorbeeld of nauwelijks 

of niets? 

Ja, Jurek is een ‘echte’. Hij waakt en beschermt als de beste 

en laat van zich horen als er iemand aan de deur staat. 

Daarnaast is hij zeer terughoudend naar vreemden. Voor 

ons is het een enorme lieverd die enorm van knuffelen 

houdt en eigenlijk altijd wel in mijn nabijheid is. 

 

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

positief? 

Het eerder genoemde blaffen is best wel eens een bron van ergernis bij Jurek. Onze tuin grenst aan 

drie zijden aan het bos en daar lopen wel eens vosjes, reeën, eekhoorns, hazen en katten. Aan de 

voorzijde loopt een weggetje waar wel eens wandelaars lopen en af en toe een auto rijdt. Niks of 

niemand kan passeren of hij moet van zich laten horen als hij buiten is. 

Zijn onvoorwaardelijke trouw aan ons is zijn positiefste eigenschap. Hij doet bijna alles voor ons als we 

het vragen. Hij is zo trouw en lief. 
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Beschrijf de band eens tussen jezelf en je hond? 

Met Jurek kan ik lezen en schrijven bij wijze van spreken. Een klank in mijn stem, een blik en hij weet 

wat er bedoeld wordt. Of hij het dan uitvoert, is een tweede natuurlijk. Andersom idem dito. Ik weet 

vaak wat hij wil als hij me aankijkt. Of ik het dan ga doen voor hem, is een tweede. Heel soms negeer 

ik het wel eens en dan komt hij steeds dichter bij me staan, tot hij bijna met zijn neus tegen mijn 

wang aan staat als ik op de bank zit. Tja, dan ga je vanzelf de deur open doen als hij naar buiten wil 

bijvoorbeeld. 

 

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

Ja, hij loopt van jongs af aan los. Hij weet goed wat hier komen, naast, of blijf is. Als ik mensen met of 

zonder honden zie, dan lijn ik hem aan. Nu hij ouder is, is hij een stuk rustiger. Vroeger kon hij 

behoorlijk fel reageren als een andere hond hem niet aan stond. 

 

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

Onze honden eten twee maal daags KVV (versvlees), aangevuld met enkele brokken omdat de 

verpakking net niet toereikend is voor onze drie honden. Een paar brokken toevoegen is dan 

makkelijker dan elke keer restjes KVV over te houden. Ik kook regelmatig een aardappel of schep rijst 

voor de honden extra, die krijgen ze dan door hun eten. Als er een schep hachee door het eten zit, dan 

staat hij echt kwispelend te eten.  

Fruit lust hij niet, uien en komkommer spuugt hij ook weer uit. 

Als hondensnack krijgen ze elke avond een stuk of 3 pensstaafjes en verder overdag wel eens een 

runderoor of strot of stukjes long. Soms krijgen ze ook wel eens rauwe botten, bijvoorbeeld een 

kippenpoot of een runderrib. 

 

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

Nee, de laatste jaren alleen nog voor de entingen en ‘APK’. Het is dat de honden wel eens de grens 

over gaan, anders zou ik de oudsten niet meer laten enten. 

De enige serieuze kwaal die Jurek in zijn leven had, was een probleem met zijn prostaat waarvoor hij 

gecastreerd werd. 

 

Waar komt de liefde voor de 

Tatrahond vandaan en zou je 

in de toekomst weer voor een 

Tatra kiezen? 

In eerste instantie ben ik 

gevallen voor het uiterlijk en 

bij het lezen en later 

ontdekken van de 

karaktereigenschappen, bleek 

dit ras heel goed bij ons te 

passen. 

Wat de toekomst zal brengen 

weten we nog niet. We hebben 

nu twee oude honden van 

ruim 12½ (Jelka) en bijna 12 

(Jurek), Samica is nu 5½ jaar. 

Als de twee oudsten gaan 

hemelen, kijken we wel 

verder. 
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Heb je nog iets toe te voegen aan deze vragen of wil je zelf nog iets vertellen over je Tatra(‘s)? 

Nee, ik heb niks meer toe te voegen. 

 

 

 

Wat is oud? 

 

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Onze honden  bereiken hopelijk een hoge leeftijd, 

maar dat heeft ook voor hen gevolgen. Met dit artikel proberen we wat inzicht te geven hoe dit proces 

kan gaan verlopen, maar ook hoe u samen nog kunt genieten van een “oude dag”. 

In de loop van een hondenleven veroudert het lichaam, het is een soort slijtageproces. Het weefsel en 

de stofwisseling  veranderen. De snelheid van dit proces verschilt per hond en ras. Met het blote oog is 

het al waar te nemen als de spiermassa terug loopt en de hond wat losser in zijn vel gaat zitten, als 

het ware rimpels krijgt. De reden daarvan is dat het aantal lichaamscellen terug loopt met het 

verstrijken der jaren, zowel in de spiermassa als in het botstelsel en in bijna alle andere organen. Het 

gevolg daarvan is, minder spier- en botmassa, minder zuurstofverzorging wat resulteert in lagere 

prestaties. De opname van calcium in de darmen loopt terug, waardoor de botaanmaak reduceert en 

het ontstaan van osteoporose in de hand werkt. Verder zullen botbreuken langzamer genezen. 

 

Dit alles heeft tot gevolg dat oudere honden vaak niet graag veel bewegen en gevoeliger zijn voor 

verwondingen. Daarbij komt ook nog dat de hersencellen en zintuigelijke organen worden beïnvloed 

met het ouder worden, Oudere honden zien en horen minder goed en leren minder snel. Ook het 

oriëntatievermogen gaat in toenemende mate achteruit. 

Eigenlijk zijn afnemende activiteit en coördinatie heel normale gevolgen van het ouderdomsproces die 

per dier en leeftijd kunnen verschillen. 

 

Grote zware honden worden gemiddeld minder oud dan kleinere rassen. We praten over een senior als 

uw hond 75-80 procent van de verwachte levensduur bereikt heeft. 

Hele grote rassen zijn met 8 jaar echt oud. 

Grote rassen zijn met 10-11 jaar oud. 

Middelgrote rassen kunnen wel 12-13 jaar worden. 

Kleine rassen kunnen soms nog ouder dan 13 jaar worden. 

 

Dit is een verwachting, niet iedere hond kan daaraan voldoen. De vergelijking van hondenjaar met 7 

mensenjaren gaat soms, maar zeker niet altijd op. 

 

Uiterlijk 

 

Net als mensen kunnen dieren grijze haren krijgen, vooral rond de snuit. De vacht kan wat stugger 

worden. De ogen krijgen vaak een blauwgrijze waas en soms zien we wratjes ontstaan. Door minder 

beweging, heeft uw hond de neiging om dikker te worden. Ook slijten de nagels minder hard en als de 

hond door bijvoorbeeld gewrichtsproblemen anders gaat lopen, groeien ze soms scheef. 

Gedragsveranderingen 

Oudere honden kunnen zich anders gaan gedragen, ze leren minder snel. En het lijkt soms wel of ze 

dingen die ze ooit geleerd hebben vergeten zijn. Ze slapen langer en kunnen wat schrikkerig en 

verward wakker worden. Ze kunnen aanhankelijker worden en willen soms niet meer alleen blijven. 

Vaak wordt dit veroorzaakt door een lichamelijk probleem, zoals doofheid, slechter zien of het slechter 

functioneren van organen zoals de lever en nieren. Ook kunnen honden last krijgen van 

ouderdomsdementie. 

 

Uit de media 
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Ouderdomsdementie 

 

Door het minder goed functioneren, kan ouderdomsdementie optreden. 

Veranderingen bij de hond die we dan veel zien zijn: 

 Onzindelijkheid. 

 Verliezen van het besef van tijd, soms slaapt de hond overdag en is hij 's nachts actief. 

 Hij weet niet meer goed waar hij is. Hij loopt soms doelloos rond, weet de weg naar huis niet 

meer en herkent de eigen omgeving niet meer. 

 Het inschattingsvermogen; hij weet bijvoorbeeld niet meer hoe groot een ruimte is en wil 

ineens door een te kleine opening kruipen. 

 Verminderd bewustzijn. 

 Minder contact en interesse in medehuisdieren, kinderen en eigenaren. 

 Herkent het baasje niet meer. 

 Hij kan een karakterverandering krijgen, vaak onder invloed van angst. Hij schrikt sneller vooral 

bij onverwachtse benadering of aanrakingen. 

Deze ouderdomsverschijnselen kunnen voor de hond vervelend zijn, maar ook voor de eigenaar. 

Speciale voeding of medicijnen kunnen dan een uitkomst bieden. Er is geen medicijn wat het 

verouderingsproces kan voorkomen, genezen of vertragen, maar wel die het functioneren kunnen 

verbeteren. 

 

Hoe om te gaan met uw oudere hond? 

 

 Behandel uw hond als een pup en haal oude gehoorzaamheidsoefeningen uit de kast. 

 Zet de radio of televisie aan, als uw hond het niet meer prettig vindt om alleen te zijn. 

 Laat 's nachts een lampje branden zodat hij kan zien waar hij is. 

 Laat uw hond eens uit in een ander gebied, nieuwe geurtjes en indrukken kunnen stimulerend 

werken. 

 Maak oogcontact, spreek langzaam en duidelijk. 

 Maak gebruik van gebaren als u praat. 

 Benader uw hond rustig, raak hem aan, dat kan kalmerend werken. 

 Verander de huiselijke omgeving zo min mogelijk. 

 

Houd de hond actief. Om zijn geheugen in conditie te houden kunt u spelletjes met hem doen. 

Stel je eens een 80-jarige voor die nooit naar buiten gaat, nooit leest en eigenlijk alleen maar de hele 

dag slaapt.  Het is bewezen dat mensen die geestelijk en lichamelijk actief blijven, het gezondst ouder 

worden. Honden die fysiek en mentaal worden gestimuleerd, worden op een hondwaardige manier 

ouder.  

 

Geurspelletjes zijn leuk! 

 

Onthoudt: Geen hond is te oud om te leren!  Ook al snapt hij het niet zo vlug, zijn aandacht curve is 

wat langzamer. 

 Koop een boek waarin leuke spelletjes en trucjes staan die je samen met de hond kunt doen en 

begin! 

 Zwemmen is een van de beste oefeningen voor oudere lichamen en gewrichten. Als je hond van 

zwemmen houdt, zoek het water op, of een hondenzwembad en laat hem of haar lekker 

zwemmen. 



 
2014 – nummer 1                                                                                                                                      Datum: 22 februari 2014 

 

Pagina | 7  
 

 Ook al kan hij niet ver wandelen, neem hem mee 

op korte stukjes om zijn geest en spieren te 

stimuleren. Spieren degenereren als ze niet 

regelmatig worden gebruikt, dus help je hond om 

zo lang mogelijk, zo sterk mogelijk te blijven. 

 Gebruik spelletjes die zijn denkvermogen 

prikkelen. Een voedselbal waarin kleine knabbels 

zitten en waar hij moeite voor moet doen. Alleen 

eten uit een bak is niet erg stimulerend.  

 Oude honden gebruiken graag hun neus bij 

spelletjes. Ze horen en zien vaak minder goed, 

maar hun reukvermogen stelt hen nog steeds in 

staat verstopte spelletjes of beloninkjes te zoeken 

en te vinden. 

 Het doet er niet toe, of de hond nu 4 maanden is, 

1 jaar, 3 jaar, 8 jaar of 12,5 jaar. Hij heeft 

mentale prikkels nodig. Hoe ouder hij wordt hoe 

beter! (zoals een goede wijn) en hoe meer hij 

jouw liefde en medeleven nodig heeft om hem in lichaam en geest waardig oud te laten worden 

en zijn. 

  
Bron: Internet, Der Hund, The dogs trainingsecret  

 

 

 

 

In Haaksbergen, bij de familie Witbreuk zijn op 20 december 2013, 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). 

Fokker: fam. Witbreuk – Email: fgwitbreuk@hetnet.nl  

 

  
 

Er zijn nog enkele reuen beschikbaar! 

 

Fokkerijberichten 

mailto:fgwitbreuk@hetnet.nl
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Bij kennel ‘z Poldery Holenderski’ zijn op 14 februari 2014 vijf reuen en drie teven geboren.  

Ouders: Bela-Slodka z Poldery Holenderski x Rum z Poldery Holenderski (beide ouders: HD-A / vrij van 

oogziekten / hartecho normaal)  

Fokker: Piet & Netty Beentjes – Website: www.zpolderyholenderski.nl 

 

  
 

Er zijn nog enkele pups beschikbaar! 

 

 

 

 

Op Puppiebezoek 

 

2 x in een week op pupbezoek bij de fam. de Jong in Elp en de fam. Witbreuk in Haaksbergen. 

Omdat we dagelijks te druk zijn met van alles komt zoiets nooit uit. Maar aangezien de pups (2 x 11 

stuks), die allemaal op dezelfde dag geboren waren (toeval of afspraak?),  al in de 7e levensweek 

waren, moest het er nu toch echt van komen, omdat puppies met 6 weken het beste te bewonderen 

zijn, daar ze dan goed in verhouding zijn. 

 

Donderdag 6 februari  

Al vroeg op weg naar Elp in Drenthe om de pups van Daleka en Duch Gor bij Dora en Agnes te 

bewonderen. 

Na een autorit van 2 uur stonden alle elf pups ons buiten al op te wachten. Het regenachtige weer kon 

hen er niet van weerhouden, zoals je van deze jonge, echte Tatra's mag verwachten.  

Wat een leuke ontvangst al hielden papa Duch Gor en tante Zibah wel een oogje in het zeil bij het grut. 

Na eerst de volwassen honden begroet te hebben, zijn we lekker alle pups gaan knuffelen, wat toch 

fijn om te doen. 

Uiteindelijk aan de koffie met appelgebak in de grote eetkeuken beland, waar natuurlijk ook de pups 

binnen mochten voor de visite die speciaal voor hen was gekomen. Gelijk werden alle schoenen en 

veters getest op sterkte en houdbaarheid en vooral de strikkunst van de veters werd beproefd. 

Opvallend was dat geen enkele pup terughoudend was  en ze allemaal op onderzoek uit gingen om te 

spelen, te ravotten en te kijken of alles wel vast genoeg zat. Ook zagen we welke relaxed waren en na 

een poosje gingen slapen, terwijl anderen verder gingen met ravotten. Welke de mooiste was? Ik zou 

ze allemaal wel willen nemen, veel verschil zat er niet in, zo te zien een mooi gelijkvormig nest. 

Puppybezoeken 

http://www.zpolderyholenderski.nl/
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Een liefdevol huis met veel tijd en aandacht voor de pups, resulteert in vrije sociale pups merkten we 

ook hier weer. 

 

Na nog lang over pups, combinaties en Tatra's gesproken te hebben, werden onderwijl 2 pups zonder 

pardon met hun kont in de aanrechtbak gezet om de geplette drolresten waarin ze waren gaan zitten 

uit hun vacht te wassen. 

Na nog van de heerlijke lunch genoten te hebben, was het alweer hoog tijd om huiswaarts te keren 

omdat we onze honden niet te lang alleen willen laten, Rum en Halna hadden we mee maar Bela-

Slodka die de laatste week van de dracht in ging was alleen met Dworny thuis gebleven. 

 

  
 

 

Zondag 9 februari 

Toen Robér, die mee zou gaan gearriveerd was, zijn we rond 8 uur richting Haaksbergen vertrokken. 

Het reed lekker door op zondagmorgen, na onze honden (we hadden Rum, Halna en Rosa mee) vlak 

voor Haaksbergen uit te hebben gelaten, kwamen we vroeger aan dan gedacht. 

Het was steenkoud door de straffe wind die er stond, desondanks hield mama Yoika (Libusza) de wacht 

bij de poort, die ondanks haar protesten toch voor ons werd opengedaan. Nadat zij ervan overtuigd 

was dat die witte snuiters in de bus bleven en er niet uitkwamen, liet ze ons zonder problemen toe. 

Vlak bij de bijkeukendeur en de eetkeuken deuren waren de pups (ook 11 stuks) samen met Gyzmo de 

Westlandhighterrier buiten aan het ravotten. Hij viel eerst niet eens zo snel op, omdat hij even groot 

was als de pups. Nadat we Linda en Frank en de jongens begroet hadden, werd besloten om de pups in 

de keuken te halen, waar we graag bij hielpen natuurlijk omdat het voor ons buiten niet te doen was, 

gezien het ontbreken van een bontjas bij ons mietjes. 

Daarna hebben we natuurlijk heerlijk met de puppies en de familie op de grond gezeten om alles te 

bewonderen. Ook hier was het onmogelijk om de mooiste/beste pup eruit te kiezen. Wat een mooi 

eenvormig nest, precies wat van deze combinatie (Kum X Libusza) verwacht mocht worden.  

Omdat er een teefje mag blijven, moest er natuurlijk gekozen worden. 

De kinderen en Linda hadden beide een andere favoriet, terwijl Frank het echt niet wist. 

 

Wij wensen jullie veel wijsheid met dit luxe probleem, want dat is het toch? 

Nadat we ook hier weer van de heerlijke lunch hadden genoten, was het alweer tijd om naar huis te 

gaan en zijn we hartelijk uitgezwaaid door de familie gezamenlijk. 
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Dora, Agnes, Linda en Frank, proficiat met deze mooie, vrije en ondernemende nestjes, daar kunnen 

jullie met recht trots op zijn. Resteert nog om Frank en Linda een terechte pluim te geven voor de 

manier waarop zij dit eerste nest gefokt hebben, dat kan TOPNL goed gebruiken en als voorbeeld 

nemen. 

Laten we er met z'n allen aan werken,  dat de nieuwe baasjes deze basis verder kunnen uitbouwen 

zoals het in de breedste zin in de doelstellingen van TOPNL staat. 

 

Piet en Netty Beentjes 

 

 

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. 

 

 

 

De afgelopen periode zijn er veel Tatrahonden geboren binnen TOPNL. Zelf heb ik ook mijn B-nestje 

mogen verwelkomen en een dame is bij mij gebleven. 

 

Omdat ik nu druk bezig ben met het socialiseren van mijn Beza, dacht ik dit thema te gebruiken voor 

mijn column en hoop de nieuwe baasjes te kunnen ondersteunen bij de eerste maar oh zo belangrijke 

weken. 

 

De socialisering. 

Een puppy socialiseren betekent, hem aan mensen, plaatsen en „dingen“ te laten wennen.  Iedere keer 

wanneer een pup iets onderneemt, wat het daarvoor nog niet kende, doet deze waardevolle ervaringen 

op.  

Vraag en aanbod 

Melanie’s column 

mailto:secretariaat@topnl.eu
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De tijd tussen de 7de week en de 16de week vormt een jonge hond, en wat hij deze periode heeft 

geleerd vergeet hij nooit meer. Zijn ervaringen, zowel slechte als goede, vormen ook zijn 

persoonlijkheid en (bijna) voor altijd. Het maakt dat de hond verlegen, vrij, voorzichtig of moedig, 

leergierig of eigenzinnig is. 

 

De pup moet de gelegenheid krijgen om de wereld te kunnen ontdekken, leuke en minder leuke 

ervaringen op te doen. Hij zal en moet zelfstandig beslissen in welke omgeving hij zich prettig voelt en 

hij heeft daar begeleiding en zekerheid bij nodig van zijn baasje. 

Hoe vroeger een hond leert, ontmoetingen te hebben met mensen, andere honden, en zijn omgeving 

ontdekt, des te beter is het. Maar zo lang de pup nog in deze fase zit, laten goede en slechte 

ervaringen diepe indrukken achter, en drukken een zware stempel op het gedrag in zijn volwassen 

leven. Daarom is het belangrijk dat de goede ervaringen in de meerderheid zijn. 

 

Met de volgende „dingen“ zou iedere pup goede ervaringen moeten opdoen. 

Met alle dagelijkse dingen waar de hond later moet leven, zou de hond zich zeker moeten voelen, zoals 

autoritjes, bezoek van de postbode, contact met (buur)kinderen, voorbij rijdende auto’s en 

vrachtauto’s, grote dieren (koe, paard enz.), stofzuiger, grasmaaier, verschillende mensen (jong, oud, 

iemand in een rolstoel, gekleurde medemensen, iemand met een hoed op, iemand met een wandelstok 

enz.) 

 

Laat je pup kennis maken met verschillende honden, maar overwegend positieve ervaringen, dus een 

„hallo zeggen“ is ook voldoende. De pup kan beter minder, maar daarvoor prettige contacten opdoen, 

als veel en vervelende contacten hebben. Daarom is een puppygroep waar 10 of meer pups met elkaar 

spelen erg onhandig, het „omver rennen” en najagen van meerdere pups op een pup is een negatieve 

ervaring en kan er voor zorgen dat de pup later geen enkele hond meer leuk vind! Beter is het als het 

maar 4 pups van ongeveer dezelfde leeftijd zijn. En bedenk na de 16de week zijn het jonge honden en 

zijn ze eigenlijk pup af. 

 

Laat je pup lopen op verschillende ondergronden zoals gras, steen, parket, garage, tapijt enz. 

Maak verschillende geluiden, klop eens op een emmer, maak muziek, maak lekker veel herrie. Ook 

optische indrukken, zoals overdreven met een vuilniszak wapperen, of een paraplu open laten klappen, 

bewegende dingen. 

En een „nachtwandeling“, vaak als pups in het voorjaar zijn geboren is de winter een „donkere“ 

buitenwereld waarin alles net even anders is. 

 

De pup wordt eigenlijk voorbereid op het leven in onze drukke wereld, zodat nieuwe situaties de hond 

niet angstig of zelfs agressief maken, immers heeft hij geleerd hiermee om te gaan. Maar doe het 

wennen stapje voor stapje, „overdoseer“ de pup niet, laat hem zelf de wereld ontdekken. 

 

Er zijn twee hele belangrijke regels bij de socialisering van een pup: 

1. aai nooit een pup als hij bang is! 

2. Beloon de pup altijd als hij moedig is! 

 

Dan heb ik nog enige tips voor „uitjes“ die gemaakt kunnen worden met de pup; 

 

o Ritje met de bus/trein 

o Bezoek aan het station (met lift?) 

o Cafébezoek / restaurantbezoek 

o Vrienden/familie/ bekenden bezoeken 

o In de buurt van kinderspeeltuin/ kinderschool wandelen 



 
2014 – nummer 1                                                                                                                                      Datum: 22 februari 2014 

 

Pagina | 12  
 

o Parkeerplaats van een supermarkt 

o Bezoek in een dierentuin 

o Voetbalterrein 

o Het lopen over een brug 

o Bezoekje aan de dierenarts (even wegen en even wachten in de wachtkamer) 

o Wandelingen op steeds een andere plaats 

 

De mogelijkheden zijn onbeperkt, maar kijk goed naar de pup, en denk er ook aan dat de pup geen 

uren kan lopen. Zijn botten, pezen en spieren zijn hier gewoon nog niet klaar voor. Tien minuutjes is 

Ook voldoende, het hoeven echt geen uren zijn. Ook is het belangrijk om er voor te zorgen dat de pup 

weer tot rust kan komen en zijn ervaringen kan verwerken. Het beste is dat te bereiken door te slapen 

of ergens op te kauwen ;) 

 

Ik wens iedereen veel plezier met zijn pup en 

mijn mailbox staat altijd open voor vragen. 

 

Graag wil ik jullie mijn Beza voorstellen die al het 

een en ander heeft mogen beleven. Wij zijn op 

bezoek geweest bij vrienden en haar zusje, de 

dierenartsenpraktijk  heeft ze ook gezien en uit 

eten was ze ook al. 

 

Als laatste nog een tip voor de pup die bij een 

andere hond (volwassen) komt te wonen of 

woont, neem de pup ook alleen mee op 

uitstapjes, immers moet de pup ook leren om op 

zijn „eigen pootjes” te staan“. 

 

Groetjes Melanie 

 

 

 

 

Er zijn geen wijzigingen in ons ledenbestand. 

 

 

 

Wat te doen bij opzwellen en torsie van de maag? 

 

Het zal je maar gebeuren. Zit je rustig in de kamer met je hond aan je voeten. Plotseling kijkt hij 

omhoog, begint te kreunen en piepen en je ziet dat hij probeert te braken en overvloedig gaat kwijlen. 

Zijn buik zwelt zienderogen op en hij kan niet meer opstaan. Aarzel geen moment en bel direct  de 

dierenarts. Je hond heeft waarschijnlijk een maagtorsie.  

Torsie betekent feitelijk “draaien” of “verdraaid” . Er zijn een aantal verschillende structuren in het 

lichaam die kunnen verdraaien, het is niet alleen die maag die kan worden getroffen. Dieren, 

waaronder mensen, kunnen ook torsies van de darmen, zaadstrengen, uterus, blaas, en diverse 

andere organen - zoals de milt (die vaak optreedt gelijktijdig in geval van maagtorsie) krijgen. 

 

 

Ledenmutaties 

Medisch 
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De belangrijkste symptomen. 

Dit acuut verschijnsel komt het meeste voor bij grote honden. Zij zijn meer vatbaar voor dit probleem 

omdat grote honden een spijsverteringskanaal hebben dat slechts 3% is van het lichaam (tegenover 

7% bij kleine honden) Daardoor kan de maag van een grotere hond gemakkelijker en sneller een U-

bocht maken.  

 

 De niet lege maag zwelt door de verdraaiing enorm op, door de aanwezigheid van vloeistoffen 

en opeenhoping van gassen.  

 De hond gaat overvloedig kwijlen. 

 Bij het tikken op de buikwand klinkt het geluid van een percussietrommel. 

 Hij gaat kokhalzen, heeft enorm veel pijn en raakt in shocktoestand. 

 Hij wordt kortademig, zijn hartslag versneld enorm, sneller als 100 slagen per minuut en de 

slijmvliezen zwellen op. 

 

Er is een levensbedreigende situatie ontstaan. Door compressie van de grote bloedvaten in de 

maagstreek, wordt de bloedstroom tussen het onderlichaam en het hart onderbroken, waardoor 

extreem een ernstige situatie ontstaat, als er niet direct wordt ingegrepen, zal de hond sterven  binnen 

enkele uren. 

Door het blokkeren van de bloedstroom kunnen delen van de maagwand afsterven (necrose) dat weer 

kan leiden tot scheuren en lekken van maaginhoud in de buikholte. 

Het zuur-base evenwicht in het lichaam, zowel als in de maag raakt verstoort. 

 

Wat doet de dierenarts? 

Stel uw dierenarts direct op de hoogte en zeg dat het waarschijnlijk gaat om een maagtorsie. De tijd is 

kostbaar. Zo kan deze de nodige voorbereidingen treffen en alles al in gereedheid brengen voor als u 

komt.  

Hij zal een onderzoek uitvoeren en proberen een maagsonde in te brengen om de drukspanning in de 

maag van de hond te laten afnemen. Als dit mocht mislukken, bestaat de mogelijkheid ook nog om dit 

door middel van een kleine incisie in de buikwand te doen, zeker als de hond ernstige 

ademhalingsproblemen heeft. Hoe dan ook in 9 van de 10 gevallen is operatief ingrijpen noodzakelijk 

en gelukkig overleven de meeste honden.  

Van het grootste belang is, dat de hond is gestabiliseerd alvorens men met de operatie kan beginnen. 

 

Bij twijfel, zal uiteraard eerst een röntgenfoto gemaakt worden.  
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Foto maagtorsie. 

 

Hoe gaat de operatie in zijn werk? 

1. De maag wordt terug gekanteld in zijn oorspronkelijke positie. 

2. Men onderzoekt of de maag overal nog goed doorbloed blijft, indien nodig wordt het 

afgestorven deel van de maag verwijderd. 

3. De maag wordt vastgezet aan de buikwand zodat hij niet opnieuw kan draaien. 

 

Sommige complicaties bij maagtorsie (vóór, tijdens of na een operatie)  

 hartritmestoornissen  met potentieel resulterend hartstilstand. 

 bloedverlies, eventuele behoefte aan bloedtransfusies. 

 dood van delen van de maagwand, noodzakelijk verwijdering van die delen (de zogenaamde 

"maagwand resectie"). 

 Gelijktijdige torsie van de milt kan leiden tot scheuren van de bijbehorende bloedvaten en 

onomkeerbare beschadiging van de milt zelf – dit kan chirurgische verwijdering van de milt 

(een splenectomie) vereisen. 

 longontsteking als gevolg van de aanwezigheid van de maaginhoud in de longen door het 

braken en oprispen. Deze vorm van longontsteking wordt "aspiratiepneumonie" genoemd en 

kan dodelijk zijn. 

 vertraagde terugkeer naar normale voeding. 
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Het is om deze reden dat honden die deze operatieve ingreep hebben ondergaan, vaak opgenomen 

worden voor 48-72 uur, uiteraard varieert dit  afhankelijk van de conditie van de specifieke hond en de 

ontwikkeling van complicaties. In de postoperatieve fase is het van cruciaal belang dat ze nauwgezet in 

de gaten worden gehouden, de juiste pijnbestrijding krijgen en regelmatig worden gecontroleerd op 

hun hartritme, ademhaling en inspanning, de bloeddruk, de urineproductie, elektrolyten, 

zuurstofverzadiging, bloedarmoede en een aantal andere parameters - dit kan niet effectief  worden 

uitgevoerd, of veilig, thuis of in een ziekenhuis zonder bekwaam en gekwalificeerd personeel dat ook ’s 

nachts aanwezig is. Dit om ervoor te zorgen dat uw hond  de best mogelijke zorg krijgt. 

 

Wat zijn de risico’s op een maagtorsie? 

 De aanleg ervoor kan genetisch zijn bepaald. Het hebben van een "eerste graad" familielid met 

een geschiedenis van maagtorsie  (dit zou een ouder of nestgenoot kunnen zijn). 

 Groter formaat (honden meer dan 50 kg hebben een verhoogd risico) 

 Gevorderde leeftijd (risico gaat omhoog naarmate uw hond ouder wordt). 

 Een eerdere torsie.  

 Een keer per dag voeren van een grote maaltijd. 

 Schrokken met het eten. 

 Het voeden op een verhoging (er wordt gedacht dat dit het risico verminderd, maar eigenlijk 

wordt het verhoogd) 

 Alleen voeden van droogvoer. Denk bijvoorbeeld is aan de toename van volume na het eten van 

geëxpandeerde brok bij inname van water.  

 Veel beweging te vlug na de maaltijd. 

 Het drinken van grote hoeveelheden water na veel beweging. 

 

Je kunt dus heel veel dingen zelf doen om te voorkomen dat je hond hierdoor wordt getroffen. Ik wens 

het geen enkele hond toe, het is verschrikkelijk om mee te maken. 

 
Bron: internet 
 

 

 

De familie Vlaisoir heeft ons de belevenissen van Jack toegestuurd. 

Jack (Mika Jack Bialy Domownik) werd geboren op 2 februari 2013 uit de combinatie Laszka z Daleka 

na Goralkso Nute en Edjango Kochany Sniezijka Bajka. 

 

29 maart 2013 - stille zaterdag 

de dag dat Jack in ons leven kwam... 

 

4 april 2013 

Jack is nu vier dagen bij ons.  Hij begint de 'truken van de 

foor' goed te kennen. Besteden we wat te weinig aandacht 

aan hem, dan zorgt hij er wel voor dat daar verandering in 

komt : knabbelen aan schuifknoppen, knuffelbeesten, 

schoenen, tapijtranden, ga zo maar door... 

De tuin is zijn aards paradijs - ondanks de kou - maar daar 

kan hij met zijn dikke witte vacht wel tegen - gaat hij er 

graag op ontdekking : takjes, blaadjes, het konijn, de 

kruipplanten om in rond te 'kreufelen' - dat kriebelt lekker 

aan de buik... 

Jack’s dagboek 

 

Een veilig plekje in het nieuwe grote huis 
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Binnen heeft hij nog enkele speeltjes bij van mama Dora (hopelijk vindt Dora het niet erg dat we haar 
zo noemen  ), een nieuwe touwknot en een piepballetje.  

Die geven we hem als alternatief voor al die andere dingen 

waar hij niet mag aankomen. 

En dan is hij om het uur doodmoe en ploft hij zich ergens 

neer, om met heerlijke ronk- en snurkgeluiden naar 

dromenland te gaan. Alleen de nachten in de bench zijn 

soms nog wat moeilijk... 

 

5 april 2013 - kwispelstaart 

Het lijkt of Jack zich nu pas echt thuis voelt - hij kwispelt 

vaak met zijn staart. 

Ook vindt hij het nu niet meer zo erg  in de bench. Hij 

jankt of blaft niet meer op het moment dat we het deurtje 

toedoen, maar hij is natuurlijk altijd heel blij als we hem er 

terug uit laten. 

Vandaag is hij voor de eerste keer tijdens het 

wandelingetje verder dan twee huizen gegaan.  Er waren 
heel wat sporen te volgen denk ik  ! 

Maar het blijft toch zo moeilijk om overal af te blijven : veters, lintjes, kranten, knopjes en handvaten 

- alles wat er ergens een beetje uitsteekt of aanhangt is niet meer veilig. 

 

9 april 2013 - alleen thuis 

Gisterenvoormiddag was iedereen weg. Het was de eerste keer dat Jack een halve dag alleen thuis 

moest blijven.  Ik weet natuurlijk niet of hij de hele tijd rustig is gebleven.  Hij lag alleszins braaf te 

slapen toen ik om half 1 thuis kwam. 

Zondagmiddag pas voor de eerste keer met hem in de auto weggereden.  Hij was wat ongerust, maar 

legt zich toch meestal neer.  Had wel een klein plasje 

gedaan. 

Vandaag regent het voor het eerst sinds Jack bij ons is.  We 

leren hem braaf op de deurmat te blijven zitten en vegen 

zijn poten een beetje droog.  Meestal blijft hij uit zichzelf 

daar dan nog wat liggen. 

Daphne heeft ook een oplossing gevonden voor de bench.  

Die heeft nl. een oprand waar Jack nu nog niet kan 

overstappen (of toch heel moeilijk).  Boven hebben we nog 

twee schuine houten hellende vlakjes liggen.  Het zijn 

eigenlijk onderdelen uit onze oude sauna (nl. waar je op de 

houten bank je hoofd kon op neervlijen).  We hebben er een 

aan elke kant van de ingang van de bench gezet en nu kan 

hij er zelf in- en uitstappen.  Dit is uiteindelijk de bedoeling : 

dat hij het leuk vindt om erin te liggen en dat dan ook soms 

uit zichzelf doet. 

 

Voor de rest eet hij heel flink, doet hij nog wel eens een plasje in huis en slaapt hij vooral flink.  We 

moeten er 's nachts niet meer uit voor een plasje.  Vanochtend was hij pas om 7u wakker - joepie! 

 

13 april 2013 – 14 kg 

 

Jack met Daphne (9 jaar) 

 

De opstapjes voor kleine Jack 
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Vanmorgen met Jack naar de dierenarts geweest. Hij is volgens de rest van mijn gezin (vier 

begeleiders vond ik genoeg, dus ben ik niet meegegaan) zééééér flink geweest. Hij heeft een prikje 

gekregen en hij weegt ondertussen 14 kg!! Voor de rest alles in orde. 

Woensdag is Audrey van het Verdrag van Pluto langs geweest voor onze eerste les. Hoewel we ook bij 

een traditionele hondenschool zijn gaan kijken, gaan we eens zien hoe dit gaat. Zij organiseert 

puppytrainingen bestaande uit een combinatie van lessen alleen met jouw pup en lessen samen met 

andere pups. Het grote voordeel daarbij is dat wij alle 5 mogen meegaan en dat vonden wij toch wel 

belangrijk. Zo krijgt iedereen van ons dezelfde uitleg - en zeker voor Daphne kan het geen kwaad dat 

zij van een 'juf' hoort, hoe ze het moet doen. De eerste les is bovendien aan huis, zodat de specifieke 

gezins- en woonsituatie kan geëvalueerd worden. We krijgen daar dan ook specifieke tips voor. Onze 

twee prioriteiten op korte termijn zijn : plasjes in huis en puppybijten. Het eerste lag allicht vooral aan 

ons. We letten nu veel beter op Jacks signalen en hij heeft bijna geen ongelukje meer in huis. Wat het 

bijten betreft, hebben we nu twee 'grabbelmandjes' staan, waar we snel een speeltje kunnen uithalen 

als Jack liever onze knie, broek of tenen in zijn mond steekt. We hebben ook geleerd dat we veel meer 

moeten belonen - en in deze eerste weken zeker met een koekje - wanneer hij iets goed doet. Dus 

daar werken we nu hard aan. 

Heb ik al gezegd dat hij zo flink slaapt 's nachts? Hij wordt niet meer in het midden van de nacht 

wakker, maar ten vroegste om half 7 (wat in de schoolweken zeker een goed uur is). En als we hem 

dan even laten plassen, gaat hij zonder problemen nog een uur à anderhalf uur in de bench, zodat we 

nog kunnen verder slapen. In de dag is hij echt wel rustig en slaapt hij veel. Het hevigst (en het 

lekkerst vindt hij  

Als we met hem gaan wandelen, stapt hij nu flink mee. De eerste dagen vroeg hij zich allicht af wat de 

bedoeling was en bleef hij dikwijls gewoon zitten. 

 

17 april 2013 – de routine van elke dag 

Deze week is de school terug begonnen en is het voor mij gedaan met zomaar verlofdagjes te nemen. 

Twee dagen per week heeft Jack geluk dat Astrid of Murielle pas om 9u beginnen. Dan kan hij dus nog 

wat langer van gezelschap genieten. Om half 1 als de 

eerste thuiskomt ligt hij altijd heel braaf - zelfs diep - te 

slapen in de bench. 

 

Vandaag was het de tweede les bij Audrey.  Met trots 

konden we melden dat het met de zindelijkheidstraining 

veel beter gaat.  De laatste drie dagen geen ongelukjes 

meer in huis.  Natuurlijk lag het vooral aan onszelf : we 

hadden er beter moeten op letten wanneer hij aangaf dat 

hij moest plassen (zacht grommen, janken, onrustig - alles 

behalve naar de deur lopen...).  De laatste dagen is het 

natuurlijk wel gemakkelijker omdat het mooi weer is en we 

de terrasdeur kunnen laten openstaan.  Dan kan Jack 

buiten wanneer hij wil. 

Maar ook met de 'emo-plasjes' is het quasi gedaan : 

opwinding, bezoek, ... op zijn blaas heeft het geen invloed 

meer. Nu moeten we hem nog leren om ook tijdens het 

wandelen te plassen. 

We kregen oefeningetjes om hem zijn naam te leren, trekspelletje met het 'los'-commando, tot rust 

komen (aangelijnd) en dan vrij gelaten worden en een zeer relaxerend aai-moment : zachtjes van 

neus tot staart, van voorteen tot achterpootkussentje, mmmm… 

Aan de hevige bijtmomenten moeten we wel nog iets doen - zoals ik al schreef - vooral 's morgens en 

's avonds kan hij het niet laten achter ons aan te hollen en onze benen of voeten vast te grijpen.  Eric 

 

Braaf in zijn bench tegen een zacht donsje 
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begint dan een funny-cleese-walk te doen waardoor Jack helemaal van de wijs geraakt en vergeet te 

bijten, maar jammer genoeg werkt dat alleen bij hem. 

Hij gaat momenteel wel niet meer zo spontaan in de bench liggen - toch niet zo dikwijls als we zouden 

willen - maar zoals gezegd, het is 

warm, dus hij ligt graag buiten of 

nog het liefst in de deuropening.  

Maar hij gaat er wel braaf in voor de 

nacht, als we weg moeten, als we 

binnen eten (en hij ligt op dat 

moment niet toevallig braaf te 

slapen) of als hij het even moeilijk 

heeft en een time out nodig heeft. 

Jones, de kat, begint toenadering te 

zoeken.  Zolang alles zich binnen 

afspeelde, bleef hij veilig op de trap 

zitten om neer te kijken op dat rare 

witte bolleke wol.  Maar buiten wil hij 

natuurlijk ook als het goed weer is.  Daarnet zaten ze samen vlak bij ons aan de tafel.  Jack had het 

eerst niet door - daarom kwam het niet tot een confrontatie.  Toen hij Jones in de gaten kreeg, hebben 

ze wat naar mekaar zitten kijken, grommen, miauwen, beetje blazen... 

Daarna kwamen ze mekaar nog tegen onder de trampoline in de tuin - Jack wil natuurlijk vooral 

spelen, dus liet Jones zijn dikke staart en zijn tanden zien en een stevig geblaas horen.  Gevolg, Jack 

droop af en de kat liep weg. 

 

29 april 2013 - weekendje Ardennen 

Dit weekend zijn we weg geweest, naar Lierneux, voorbij Luik. 

We hadden dit al langer vastgelegd en nu bleek dat er geen 

huisdieren toegelaten waren. De eigenaar deed echter niet 

moeilijk. We hebben Jack niet binnen laten rondlopen, wel op 

een dekentje naast ons laten zitten - en 's nachts mocht hij in 

een aparte berging in zijn bench slapen. Hij is heel flink 

geweest, want omdat er niets afsluiting was, kon hij niet vrij 

rondlopen. Hij heeft natuurlijk veel geslapen en als we 's 

middags buiten zaten, speelde en lag hij wat op het gras. We 

hadden een lange leiband meegenomen en dan bonden we 

hem aan een boom vast. 

Hij heeft ook een paar keer gespeeld met honden uit de buurt. 

Ook de woensdag ervoor op de hondenschool, heeft hij 

kennisgemaakt met andere honden, o.a. met Mira een 

minichihuahua.  Zij woog 1,5 kg - hij 15 kg.  Maar ze 

benaderden mekaar heel voorzichtig - neusje geven.  Meer pret beleefde Jack met Ginger, dat was een 

leuk spel - met een goede afwisseling van wie de sterkste was. 

 

9 mei 2013 – drie maanden 

Jack is nu goed drie maanden. Hij groeit als kool. Vorige week in de dierenwinkel op de weegschaal 

gezet en het was ergens tussen 17 en 18 kg, dus al bijna het dubbele van toen hij bij ons aankwam. 

Hoewel de meeste mensen het maar raar vinden, krijgt hij nog altijd verse voeding, een kilootje per 

dag. Hij loopt heel zot naar zijn eethoekje als hij ziet dat het eraan komt, struikelt dan van opwinding 

en honger over zijn poten en mijn voeten en gaat dan spontaan braaf zitten terwijl ik het eten in zijn 

  

Jack & Jones 

 

Zijn eerste uitje 

http://vlaisloirekes.files.wordpress.com/2013/04/dscn6125.jpg
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pot doe en hem nog even laat wachten (lees: smekend kijken) voor ik het neerzet. Meestal gaat hij 

nadien wat liggen knauwen op een botje of een ander speeltje. 

 

Hij gaat nu ook heel graag wandelen, niet te lang want dan wordt hij het beu en begint hij naar zijn 

leiband te happen - maar hij kent het nu wel : als we zijn harnasje en leiband pakken, loopt hij alvast 

naar de voordeur en laat hij het gemakkelijk aandoen.  Binnenkort krijgen we les in het braaf 

wandelen. 

Die lessen worden echt wel leuk.  We hebben al een aantal gebaren aangeleerd gekregen : zit, lig, blijf 

en stop - en om te beginnen zijn naam - niet te vergeten.  Gisteren was het groepsles samen met 

Bess, een langharige - ik weet niet juist wat en Molly een Australische herder.  Bij aankomst begonnen 

ze allemaal vrolijk te blaffen en naar mekaar te trekken.  We moesten ieder op een zekere afstand van 

mekaar zitten en de honden kalmeren door de ontspanningsoefening (de leiband losjes onder je voet 

leggen).  Dan moesten ze hun naam, de zit en de lig oefenen - terwijl de aanwezigheid van de andere 

honden dus voor de nodige afleiding zorgt.  Op het einde mochten ze vrij spelen.  Bess was niet 

geïnteresseerd, maar Jack en Molly hebben wel 10 minuten gerollebold - heel leuk, mekaar heel de tijd 

bijten en besnuffelen, rondbollen.  Ze jankten, blaften of gromden geen enkele keer. 

 

Nog een paar leuke fotootjes van alle dag. 

 

Wordt vervolgd! 

 

 

 

Hier maar eens een verhaal over ons Tatravirus. 

 

15 jaar geleden lazen wij het blad “Onze Hond”, daar stond de Tatra in als hond van de maand. 

Helemaal verliefd waren we, daar moesten we meer van weten. Dan maar eens rondbellen, we 

kwamen bij piet en Netty Beentjes terecht, een leuk gesprek aan de telefoon, en toen werd er gezegd, 

kom maar eens op bezoek, dan kun je ze in het echt zien, nou dat lieten we ons geen 2 keer zeggen! 

In juni 1999 gingen we op weg naar Piet en Netty, ze woonden toen nog in een ander huis, we belden 

aan en ja hoor, een geblaf van wel een heel leger tatra’s volgens ons, maar dat viel mee, ze hadden er 

op dat moment 7. Piet deed de deur open en zei heel leuk, loop maar door hoor, we keken elkaar even 

aan en zeiden tegen Piet ga jij maar even voor, 7 grote witte koppen voor een glazen kamerdeur, dat 

moment vergeten we nooit meer. 

Vanaf dat moment is de liefde alleen maar groter geworden, alleen we moesten lang op de wachtlijst 

staan als we een pup wilden, dat was erg balen. We hebben toen verder geïnformeerd en er was nog 

een nestje bij Frans Smit van kennel Klein Nibbelink. Onze liefde was zo groot en onze wil ook, dus wij 

Het Tatravirus 

     

http://vlaisloirekes.files.wordpress.com/2013/05/dscn6144.jpg
http://vlaisloirekes.files.wordpress.com/2013/05/dscn6170.jpg
http://vlaisloirekes.files.wordpress.com/2013/05/dscn6544.jpg
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gaan kijken bij Frans. De honden werden daar in huis groot gebracht, daar kwamen de kleine witte 

bolletjes aangerend, dan ben je verkocht. Dus een pup gekocht, met de naam Miraz van Klein 

Nibbelink.  

 

Miraz was een lieve hond voor ons, een hond met 

een eigen karakter, veel blaffen op alles wat langs 

het huis kwam en niet iedereen mocht hij. Hij was 

niet zo goed gesocialiseerd, gepest door een 

buurmeisje, en daarna had hij het niet meer zo op 

kinderen, dat waren maar rare wezens die allerlei 

pesterijen uithaalden, helaas waren wij daar nooit 

bij, dat gebeurde altijd als er niemand thuis was. 

Toen Miraz 11,5 was begonnen de gebreken te 

komen, toen kwam bij ons de vraag wat doen we, 

nemen we nog hond of niet? Na enige 

overwegingen, hebben we besloten om er dan 2 te 

nemen, als we dan wel eens weg zijn, (we hebben 

een eigen supermarkt en we doen aan 

wedstrijdbowlen) dan hebben ze elkaar om mee te 

spelen. Mijn moeder is zo lief om de honden dan uit 

te laten als we wat langer weg zijn.  

 

In oktober 2010 Piet maar eens bellen, laat hij toch een nestje krijgen in november! We hebben 

afgesproken om weer eens bij te kletsen, en hem verteld wat we wilden. Bela Slodka verwachtte pups 

in november en Halna in januari. We hebben een reu van Bela-Slodka en Bojar genomen, en een teefje 

van Halna en Lucjuzz.  

 

Onze reu Fulko z Poldery Holenderski (Fjodor) 

konden we op 5 januari ophalen, toen was ons 

teefje Lesna z Poldery Holenderski (Yuna) geboren 

op 2 januari, even snel een kijkje nemen in de kist 

met puppy’s natuurlijk. Miraz leefde weer een 

beetje op toen we met Fjodor thuis kwamen, maar 

ook wel een beetje afstand houden als hij er geen 

zin in had. Op 26 februari konden we Yuna ophalen, 

de kleinste uit het nestje van 9. Toen hadden we 3 

tatra’s! 

Van groot naar klein, je moest de reacties op straat 

eens horen, ECHT GEWELDIG. Van 3 mooie ijsberen 

tot witte pluizebolletjes. 

 

 

In april 2011 hebben we Miraz moeten laten inslapen, een erg moeilijk moment, onze eerste hond, 

onze eerste liefde voor de Tatra, blijft altijd een speciaal plekje in je hart houden. Hij is bijna 12 jaar 

geworden. 

Gelukkig hadden we de 2 boefjes nog om onze aandacht op te vestigen, je vergeet hem niet, maar het 

verzacht de pijn wel een klein beetje. 
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Fjodor is een echte clown, hij is een vriend van 

iedereen, wil met iedereen knuffelen, of ze 

groot of klein zijn, dat maakt niet uit, we 

hebben met hem niets te doen. Beschermt 

vrouwtje als baasje te dicht in de buurt komt, 

haha. Maar Yuna beschermt baasje weer. 

Eerlijk verdeeld toch! 

 

Met Yuna hebben we meer te stellen gehad. 

Het begon al met tranende oogjes, ze was 1 

jaar en de dierenarts heeft haar door gestuurd 

naar een oogspecialist, die vertelde even dat 

ze haar wilde opereren omdat ze ectropion 

had, dacht het niet, ze is nog niet eens 

uitgegroeid!!! Nu heeft ze mooie oogjes, niets 

meer aan de hand. In de winterperiode tranen 

ze iets meer dan in de zomer, denk dat dit te maken heeft met tocht en vochtig weer. 

In maart 2013 bleef ze na verharingsperiode kaal op haar beide flanken. Naar de dierenarts geweest, 

ze zal wel ergens allergisch voor zijn, allerlei 

middeltjes gekregen (prednison,shampoo ed). 

na 4 weken nog geen verbetering. Heb Piet en 

Netty maar eens gebeld, die vroegen om een 

bloedtest, en ook anaplasmose te testen, en 

wat denk je, jawel, onze kleine meid had 

anaplasmose. Het gaat nu beter met haar, de 

bloedwaarden zijn van 1;50 naar 1;40 

gedaald, over een paar maandjes weer een 

bloedtest afnemen om te kijken of het nog 

meer verbeterd is. Alleen de kale flanken 

blijven. Dat is niet leuk om te zien. Je krijgt 

steeds reacties op straat, wat heeft zij dan? 

Zeg dan maar dat ze een allergie voor iets 

heeft, heb niet steeds zin om het hele verhaal 

te vertellen. 

 

Fjodor en Yuna zijn nu 3 jaar, (zeven weekjes zit er tussen), en we zijn er superblij mee, hopen dat 

Yuna nu ook eens heerlijk gezond mag worden en blijven, dan zijn we meer als tevreden! 

 

Liefs Robert Geven en Peggy Ebben uit Wehl 

 

 

 

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. 

 

 

Foto van de maand 

http://www.topnl.eu/
mailto:Johann_Melanie@t-online.de?subject=foto%20van%20de%20maand
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Voor 2014 hebben wij diverse activiteiten in de planning staan. Houdt u deze data vrij in de agenda? 

 

 Zondag 16 maart  * Wandeling Kijkduin 

 Zondag 6 april  * Algemene Ledenvergadering 

 Zondag 18 mei    Dag van de hond 

 Zondag 15 juni    TOPNL Lentefeest 

 Zondag 14 september   TOPmatch! Onze eerste clubmatch 

 Zondag 2 november   Wandeling en aansluitend een fokkerijoverleg 

 

* Aanvullende informatie aangaande de wandeling en de ALV ontvangt u per email. 

 

We willen medio maart een fokkerijoverleg houden. Indien mogelijk, dan zullen we dit via Skype doen.  

We informeren iedereen daar zeer binnenkort over. 

 

 

 

 

Brokken en versvleesvoeding 

 

In de Westerse wereld voeren de meeste mensen brokjes en blikvoeding aan hun hond.  

Dat is ook logisch want ons is geleerd dat brokken alles bevatten wat de hond nodig heeft.  

We worden verleid door de mooie lieve hondjes die over onze beeldbuis rennen.. en de mooie foto's 

staan aan de buitenkant van de verpakking... 

 

Het is gemakkelijk om brokjes aan de hond te geven, brokjes stinken niet, zijn makkelijk te bewaren 

en u hoeft zelf niet na te denken over wat uw hond allemaal nodig heeft. 

De meeste honden blijven gezond en worden oud op brokken. Ja, soms wel.. 

 

Maar er zijn helaas óók honden die het niet zo goed doen op brokken. (blikvoeding en diners)  

Er zijn honden die darm of maagproblemen hebben en er zijn honden die bijvoorbeeld huidproblemen 

hebben/krijgen.  

Soms hebben deze klachten te maken met de voeding die de hond krijgt en kunnen deze klachten 

goed opgelost worden door de hond een rauwe en verse vleesvoeding te geven. 

 

De reden voor eventuele problemen moet onder andere gezocht worden in het feit dat een hond een 

vleeseter is zoals ook zijn verre voorvaderen. Natuurlijk bestaat de voeding van de wolf niet louter uit 

(spier)vlees, maar wel voor het grootste gedeelte. Een wolf eet naast vlees en orgaanvlees, ook de 

zachte botten van zijn prooidier. Sommige prooidieren worden in zijn totaliteit opgegeten.  

Daarnaast zal een wolf zich ook te goed doen aan bessen, vruchten en wortelen of knollen. Dit laatste 

eet hij overigens in zeer beperkte mate, maar dat maakt dat sommige wetenschappers de wolf (en dus 

ook hond) tussen de "alleseter en vleeseter" in vinden staan. 

 

Hoe dan ook, de natuurlijke voeding van de wolf en hondachtige bestaat voor het allergrootste 

gedeelte uit prooidieren en dus voeding van dierlijke oorsprong. Wanneer we naar het gebit en het 

spijsverteringssysteem van de hond kijken, moeten we concluderen dat deze voor 99.99% 

overeenkomen met die van de wolf.  

Na alle jaren van evolutie is er dus aan de binnenkant van de hond maar zeer weinig veranderd!  

 

TOPNL-agenda 

Voeding 
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Een mens is een alleseter en heeft de vrije keus om als vegetariër, veganist of vleeseter te leven.  

Een hond is heel duidelijk een vleeseter maar een hond kan de keuze om als vleeseter door het leven 

te gaan, zelf niet maken. Hij is voor zijn voedsel afhankelijk van de mens. Hij is verplicht te eten wat 

wij hem/haar voorzetten. 

 

En wat zit er dan eigenlijk in brokken? 

De meeste brokken bevatten 20% vlees. Dit is een vrij laag percentage wanneer je weet dat een hond 

van nature een vleeseter is. Het vlees dat in brokken of blikvoeding zit is geen biefstuk of kipfilet, maar 

het zijn die delen vlees die wij mensen niet willen eten. Denk dan bijvoorbeeld aan kippenklauwen en 

kippenkoppen. Gemalen kippenveren. 

In brokken zit veel graan. Graan komt niet of nauwelijks voor in de natuurlijke voeding van de hond, 

hondachtigen en de wolf. Maar het komt in grote hoeveelheden voor in de brokken. Meestal zo rond de 

50% van het totaal.  

Graan is een goedkope energie leverancier en daarom zit het in de brok. 

 

Een hond haalt zijn energie uit eiwit, vet en koolhydraten. Graan levert voornamelijk koolhydraat en 

dus energie.  

Maar het is de goedkoopste energieleverancier en dus goedkoop voor de fabrikant. Wij betalen dus 

veel te veel voor die dure brokken. 

En dan te bedenken dat de hond een vleeseter is! 

 

Maar granen in deze hoeveelheden kunnen schimmels en gisten (op de huid en in de darm) 

veroorzaken. Het is ook gebleken dat sommige honden met een chronische oorontsteking goed 

reageren op een dieet waar geen granen in verwerkt zijn. 

 

In alle brokken zitten antioxidanten. Dit is om het ranzig worden van vetten tegen te gaan. Sommige 

fabrikanten maken gebruik van natuurlijke antioxidanten zoals vitamine E en C. Maar er zijn ook 

fabrikanten die gebruik maken van chemische antioxidanten zoals BHA, BHT, Etoxyquine, 

Prophylgalaat. Deze chemische middelen worden ook gebruikt om de bewaartijd van kleurenfilms te 

verlengen en rubber te stabiliseren en als onkruidverdelger.  

 

Veel van deze middelen zijn verboden in menselijke voeding of alleen verboden in voeding voor baby's 

en kleuters.  

 

Waarom mogen ze dan wel aan de hond gevoerd worden?  

Er bestaan sterke vermoedens dat deze chemische antioxidanten ziektes veroorzaken. Indien u 

brokken voert, kunt u dus beter voor een merk brok kiezen waarbij natuurlijke antioxidanten worden 

gebruikt. Daarvoor kunt u het beste het etiket van de brokken grondig bestuderen. Wanneer erop de 

verpakking staat dat de brokken "Door de EEG goedgekeurde antioxidanten bevat" dan moet u weten 

dat ook de chemische antioxidanten door de EEG goedgekeurd zijn. 

Brokken bevatten uitsluitend gekookte voedingsstoffen. Vitamines overleven dit kookproces niet dus 

moet men achteraf de vitamines aanvullen.  

 

Een soort multi- vitamine pil toevoegen. Niet alleen de vitamines verdwijnen door het kookproces, 

maar ook alle goede bacteriën en enzymen worden door het koken vernietigd.  

Vandaar dat honden, op dit steriele voer, darm en maagproblemen kunnen ontwikkelen. 

 

Zijn er alternatieven voor brokken? 

In Nederland zijn er veel merken complete versvlees voeding te koop. Deze bevatten onbewerkt, 

ongekookt vers vlees, in een aantal gevallen aangevuld met gemalen botten en gepureerde (rauwe) 
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groentes. De meeste merken bevatten dus alles wat de hond nodig heeft. Deze complete versvlees 

voedingen bevatten geen chemische antioxidanten en geen conserveringsmiddelen. Ze bevatten veel 

natuurlijke vitamines, mineralen en enzymen en deze helpen allemaal mee een goede gezondheid te 

bewerkstelligen en te behouden. Omdat deze versvlees voedingen meer vlees bevatten dan een brok 

voldoet deze voeding ook goed aan de eisen die gesteld kunnen worden aan de voeding voor een 

vleeseter. 

 

Veel mensen zijn bang dat rauw vlees veel bacteriën bevat. Vers, rauw vlees bevat inderdaad 

bacteriën, maar niet alle bacteriën zijn schadelijk voor de hond. Sommige bacteriën zijn juist goed voor 

de hond. Eventueel schadelijke bacteriën (bijvoorbeeld salmonella) worden door de gezonde hond in de 

maag vernietigd door het maagzuur.  

 

Naast de kant en klare complete versvlees voedingen, is het ook mogelijk om zelf maaltijden voor uw 

hond samen te stellen. Natuurlijk dient u zich eerst hierin te verdiepen, voordat u hierop overschakelt.  

Maar wanneer de basisbegrippen eenmaal duidelijk zijn, is het zelf samenstellen van verse, rauwe 

voeding zeer eenvoudig en ontzettend leuk om te doen!  

 

Met de juiste variatie aan rauw vlees, rauwe (zachte) botten, rauw orgaanvlees, rauwe eieren, 

gepureerde groentes en fruit en dergelijke, krijgt de hond alle voedingsstoffen binnen die hij nodig 

heeft. Niet alleen is verse en rauwe voeding zeer gezond voor de hond, ook genieten honden enorm 

van deze voeding.  

Zelfs zeer moeilijke eters zullen rauwe en verse voeding met plezier eten! 

 

Het is overigens een fabel dat de hond of wolf agressief zou worden van rauw vlees. Een wolf en hond 

zijn van nature niet agressief. Ze worden hooguit agressief gemaakt door de mens. 

 

Met dank voor de toestemming voor publicatie aan de auteur. 

 

© 2003 Door: Lizzy Plat-Coelers 

 

Meer over verse voeding is te vinden op het forum: www.barfplaats.nl 

 

Er zijn diverse (biologische) versvlees merken op de markt: 

www.carnibest.nl 

www.bibidiervoeding.nl 

www.rodi-petfood.nl 

www.energique.nl 

www.prinspetfood.nl 

www.ahv-breda.nl 

www.natuurendier.nl 

 

www.ducknatuurvoeding.com 

 

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 april 2014. 

Oproep kopij nieuwsbrief 

http://www.natuurendier.nl/
mailto:secretariaat@topnl.eu
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De eerste uitgave van 2014 van Tatra TOPnieuws is een ‘dikke’ uitgave geworden.  

Aan de wandelaars die op 16 maart naar Kijkduin gaan, willen we vragen of iemand een verhaaltje wil 

schrijven en of er mensen foto’s willen maken voor de website en de Facebookpagina van TOPNL. 

Zoals eerder geschreven zullen jullie via het secretariaat op de hoogte gehouden worden van de 

wandeling, fokkerijoverleg en de ALV. 

Hou de mail in de gaten en meldt je aan voor de diverse bijeenkomsten. 

 

De volgende nieuwsbrief wordt medio april verwacht. 

 

 
 

 

Tot slot 


