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Wat vliegt de tijd! Voor het gevoel hadden we net de eerste nieuwsbrief 

af van dit jaar en voor we het wisten waren we al weer met de 

voorbereidingen van nummer twee begonnen. We zijn blij en voldaan, 

dat we weer zoveel onderwerpen hebben weten te vinden. 

Als je een idee hebt voor Tatra TOPnieuws of als je ergens een artikel 

leest wat interessant is voor mede Tatra- of hondeneigenaren, laat het 

ons weten of stuur een link door naar de redactie. We vinden jullie 

inbreng of input leuk en fijn om te ontvangen. 

Veel plezier met deze uitgave! 

 

 

 

Het bestuur vergadert meestal via een skypeverbinding, daardoor treedt 

er geen tijdverlies op door lange reistijden. Daardoor kunnen we 

adequater reageren en ook buiten de vergaderingen om is er regelmatig 

onderling contact. Op deze wijze worden ook  de ALV, het fokkerij-

overleg enzovoorts gedaan. 

 

In de laatste ALV is er weer veel beslist, omdat John van Wolferen in het 

buitenland zat, heeft Netty de controle van de financiën alleen gedaan 

en goede aanwijzingen voor verbeteringen en beveiligingen aangegeven. 

Er zijn wat praktische aanpassingen in het Verenigingsfokreglement 

goedgekeurd en de jaarverslagen van secretariaat, financiën en fokkerij 

werden uitgebreid weergegeven. 

 

De presentatie van Drs. Natascha de Heer over DCM die volgde op de 

ALV was zeer informatief en geeft meer inzicht in het ziektebeeld van 

deze aandoening, die echter uiteindelijk een fatale afloop heeft voor de 

hond. 

Conclusie:  testen geeft een momentopname en geen garanties op het 

voorkomen van DCM. fokken met lijders moet echt uitgesloten worden. 

De oorzaak is veelal erfelijk, maar andere oorzaken kan men ook niet 

uitsluiten. 

Wij vragen dan ook uw speciale aandacht in deze nieuwsbrief voor het 

verslag en de heldere Powerpoint presentatie die wij van haar mochten 

publiceren.  Deze onderstreept eens te meer het belang van regelmatig 

onderzoek. 

 

Jammer dat Ilonka zich niet meer verkiesbaar stelde voor een 

bestuursfunctie. Zij gaf aan dat de reden daarvan is, dat ze de 

bestuurstaken gezien haar fysieke malheur momenteel niet goed kan 

behartigen. Echter voegde daaraan toe voor de toekomst niets uit te 

sluiten. 

Wij respecteren haar besluit en wensen haar een spoedig herstel toe. 

Uiteraard zien we haar graag terug op onze evenementen. 

Ilonka, bedankt voor je hulp en inzet tijdens de oprichting van TOPNL en 

in het eerste jaar als bestuurslid.  
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Ook gaan we weer deelnemen aan de Erkemederhondendag, als u een 

leuk uitje met uw hond wilt, is het zeer de moeite waard en loopt u dan 

ook even langs de stand van de vereniging. 

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het 

lentefeest (15 juni) en de verenigingsclubmatch (14 september). 

De locatie en de keurmeester voor de verenigingsclubmatch zijn al 

besproken en het overige wordt verder nog uitgewerkt. 

U kunt zich nu al online hiervoor aanmelden, ook hulp op de dag zelf is 

erg welkom. 

 

Houdt u ook 15 juni vrij in uw agenda voor het lentefeest, we hopen op 

goed weer en een grote opkomst. 

De locatie en overige gegevens vind u in de nieuwsbrief en ook daarvoor 

kunt u zich aanmelden. 

Er is een apart mailadres aangemaakt voor de activiteiten die we 

organiseren. Dit is: evenementen@topnl.eu 

 

 

 
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. 

 
Wij zijn Sylviane en Laurent Leblanc en, zoals jullie zouden zeggen: 

“Fransozen”! We wonen in een klein dorpje in Zuid Normandië, Saint 

Fraimbault genaamd. Sinds ruim 15 jaar hebben we Tatrahonden en 

sinds een jaar ook twee Catalaanse herders. We fokken met meerdere 

tatrahonden en we gaan ook regelmatig met ze naar een 

tentoonstelling. Onze kennelnaam is “Du Domaine des Dhalbergs”. 

 

 

We zijn helemaal verslingerd 

geraakt aan dit ras, want het 

zijn enerzijds fantastische 

familiehonden, maar ook 

heel waaks. Het merendeel 

van onze honden is 

trouwens bij ons geboren. 

Onze eerste tatrahond, een 

teefje, kwam ook uit 

Normandië op een leeftijd 

van 4 maanden. Wij hebben 

haar ruim 12 jaar gehad. 

Momenteel hebben we zowel 

reuen als teven, waar we 

ook mee fokken. Enkele 

malen hebben we ook wel 

TOPPER in beeld 

Lidmaatschap 
Voor aanmelding als lid van 
de vereniging kunt u gebruik 
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Als het de voorkeur geniet 
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document uitprinten, invullen 
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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:  
IBAN: NL24INGB0007572572 
BIC: INGBNL2A  
t.n.v.: Tatrahondvereniging 
Owczarek Podhalanski 
Nederland.           
 

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 
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Laurent met Feylwenn du Domaine des 

Dhalbergs op de World Dog Show 2011 in 

Parijs 
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een hond in het buitenland gekocht, maar ook wel pech 

daarmee gehad. 

Wij wonen zeer landelijk op een oude boerderij en hebben 

een terrein van 2,5 hectare voor onze honden.  

 

Omdat ik nog werk, zorgt Sylviane overdag voor onze 

honden. ’s Morgens en ’s avonds doen we het samen. De 

honden leven niet echt in een kennel, maar wel buiten in 

hun eigen “park”. Ze kunnen zich vrij bewegen rondom 

het huis en zijn ook regelmatig bij ons binnen. Tegelijk is 

wat lastig, maar we zorgen dat ze allemaal ruimschoots 

aan bod komen wat dat betreft.  

Geregeld gaan we met ze wandelen en ook gaan ze mee 

naar de stad, de markt enz.  Ze hebben een echt Tatra-

karakter, even wat terughoudend, maar daarna juist heel 

toegankelijk, zeker naar ons toe en naar personen die ze 

kennen.  

 

De Tatrahond is in Frankrijk geen werkhond, ook niet bij ons. In de bergen ziet men voor dat werk 

meer de Pyreneese Berghonden.  

Onze honden worden grootgebracht met brokken en vlees en krijgen twee maal per dag een maaltijd. 

De Tatrahond is een robuuste hond en we kunnen gelukkig stellen, een vrij gezond ras. We komen dus 

niet zo vaak met hen bij de dierenarts en behalve regelmatige controles, entingen en dergelijke 

mankeren ze gelukkig bijna nooit iets. 

 

15 jaar geleden zijn we helemaal verknocht geraakt aan 

dit ras. Toen twijfelden we nog tussen de Tatrahond en de 

Sarplaninac, maar we weten het absoluut zeker. Destijds 

hebben we de juiste keus gemaakt en zouden niet anders 

meer willen. Dit ras past gewoon bij ons. Met al onze 

honden hebben wij een speciale band en we voelen ons 

zeer met hen verbonden.  

Regelmatig gaan we met hen naar tentoonstellingen en 

pups van ons zijn uitgezworven her en der in de wereld. 

Gelukkig hebben we nog contact met sommigen. 

 

 

 

Uiteraard zijn we er best trots op dat meerdere van hen daar kampioen zijn geworden.  

We proberen te fokken met zo min mogelijk bloedverwantschap tussen de ouderdieren en dat betekent 

soms dat er kilometers gemaakt moeten worden om de juiste partner te vinden. Het streven is voor 

ons altijd de kwaliteit, om het zo uit te drukken, te verbeteren of minstens te evenaren. 

Alle pups worden bij ons in huis geboren en blijven in huis tot ze 4 weken oud zijn. Daarna verhuizen 

ze met hun moeder naar hun eigen terrein vlakbij ons. Ze groeien daar op in volle vrijheid en we 

houden ons intensief met hun ontwikkeling en socialisatie bezig.  

Kinderen, kleinkinderen en vrienden komen regelmatig op bezoek tot groot plezier van iedereen. Op de 

leeftijd van 2 maanden gaan de pups naar hun families als ze entingen en controles hebben gehad. We 

gaan zeer zorgvuldig te werk bij de keuze van hun toekomstige thuis. Zodat de pups ook bij families 

terecht komen die ze voldoende tijd, aandacht en ruimte kunnen bieden. Belangrijk is ook een goede 

 

Roza onze eerste Tatra, met haar zoon 

Tosca 
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voorlichting voor hen. De Tatrahond en zeker puppies als 

ze ongeveer 7 à 8 weken zijn, wekken de indruk dat het 

later ook grote, pluizige knuffels zijn, maar dat is zeer 

zeker niet het geval. We vragen de mensen dan ook eerst 

kennis te komen maken met onze honden. Echter, 

eenmaal een Tatrahond, wat ons aangaat, altijd een 

Tatrahond! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honden luisteren net als mensen, maar verstaan ze ons ook? 

 

27 februari 2014 

 

Honden blaffen en mensen praten. Toch ontdekten Hongaarse onderzoekers verrassende 

overeenkomsten in hun spraakcentra. Mensen en honden luisteren met vergelijkbare hersencentra 

naar hun eigen en elkaars 'taal'. 

 

De onderzoekers beschrijven in Current Biology hoe ze een groep goed opgevoede honden zover 

kregen dat ze roerloos in een hersenscanner bleven liggen om te luisteren naar geblaf, mensentaal en 

andere geluiden. Menselijke proefpersonen deden hetzelfde om te kunnen vergelijken. 

 

Eerst vielen vooral verschillen op. In het hondenkopje houden zich relatief weinig hersencellen bezig 

met luisteren naar geblaf terwijl er juist opvallend veel exclusief betrokken zijn bij de verwerking van 

natuurlijke geluiden zoals een plons, geruis of gekraak. 

Nadere analyse bracht de overeenkomsten aan het licht bij luisteren naar taal en geblaf. Honden 

verwerken mensentaal op dezelfde plaats als geblaf. Mensen verwerken geblaf apart. 

 

Hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing van de Universiteit van Amsterdam vindt het onderzoek 

'intrigerend'. 'Slechts weinig dieren kunnen spraakgeluiden imiteren of improviseren. Dat noemen we 

vocaal leervermogen. Zangvogels, papegaaien en kolibries hebben het. Bij de zoogdieren zijn dat, 

naast de mens, de vleermuis, walvisachtigen (dolfijnen en orka's) en zeehonden en verwanten. Geen 

honden. Dat ze toch gevoelig zijn voor spraak is in die zin dus verrassend.' 

 

Honing doet onderzoek naar muzikaliteit en is geïnteresseerd in hoeverre die eigenschap verschilt van 

taalvermogen. Ook muzikaal scoren de meeste dieren niet best. Honden hebben volgens hem geen 

ritmegevoel of relatief gehoor. 

Bioloog Matthijs Schilder van de Universiteit Utrecht is minder verrast. 'Sommige honden kunnen een 

groot aantal commando's leren onderscheiden.' Ze lezen onze gebaren, kunnen aan onze blikrichting 

zien waar we naar kijken en leren te reageren op de emotie in onze stem. 

 
(bron: Volkskrant) 

Uit de media 

 

Pups van Flower & Ardin 



 
2014 – nummer 2                                                                                                                                            Datum: 18 april 2014 

 

Pagina | 5  
 

 
 

Er zijn in de afgelopen periode geen Tatrapups geboren binnen onze vereniging en er heeft geen 

dekking plaatsgevonden. Alle pups die in december en februari geboren werden, hebben een plek 

gevonden en zijn inmiddels bij hun nieuwe eigenaren. 

Naar verwachting wordt Moa van Dick en Marianne Middelkamp gedekt in juni. 

Meer informatie op hun website: www.bialy-towarzysz.nl 

 

 

 

Uitwaaien op het strand!  

 

Eindelijk was het dan zover! De wandeling die oorspronkelijk gepland stond voor 2 februari bij Kijkduin 

kon op 16 maart wel doorgaan! Wat zijn we toch weer een bofkonten, ongelofelijk wat een weertje! 

Dat was ook wel te merken!  

Afgesproken hadden we met elkaar bij de muziektent op de boulevard van Kijkduin. Heel veel 

dagjesmensen en bezoekers liepen er al rond, zaten op 

de banken rondom en zelfs al heerlijk op het terras, 

waar ze zich koesterden in de warme zon!  

Successievelijk kwam iedereen aan lopen. Helaas, Piet 

was dit maal niet van de partij, wegens pech 

onderweg. Daardoor kon het vaste koffie-rondje niet 

doorgaan, dat houden we dan weer tegoed voor de 

volgende keer. Ilonka, die geregeld wandelt op 

Kijkduin, stelde voor dan richting de strandtent te 

lopen, een stuk van ruim een half uur en daar dan een 

pauze met koffie te nemen. Zo gezegd zo gedaan. Het 

hele gezelschap toog vervolgens op pad. Voor de 

meeste honden was het hun eerste ervaring met de 

zee en het strand. Bij allemaal veel deze zeer in de 

smaak en ze holden en ravotten op het grote strand 

dat het een lieve lust was. Het deerde hen niet in het 

minst dat ze het ook nog moesten delen met nog veel meer soortgenoten, van klein tot groot! Ze 

stoven door het water, over het zand en gingen helemaal uit hun dak! Dat is pas een hondenleven! 

 

   

Fokkerijberichten 

Wandelverslag Kijkduin 

http://www.bialy-towarzysz.nl/
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Bij de strandtent aangekomen zocht iedereen een plekje en genoot van een warm bakkie leut en een 

lekker stuk gebak.  Ja toch, de baasjes mogen zichzelf ook wel een beetje verwennen. De honden 

konden even bijkomen en lagen rustig naast ons.   

Na ongeveer een half uur brak het gezelschap weer op om terug te lopen, richting de boulevard. Heel 

eventjes betrok de lucht boven de zee, maar we hebben het droog gehouden. Enkelen gingen 

huiswaarts en een aantal bleven nog even hangen. Als je in Scheveningen bent, wil je toch ook een 

visje eten? Heerlijk hebben we ons de kibbeling laten smaken! Daarna was het weer tijd om huiswaarts 

te gaan.  

 

Een ding is zeker! Het was absoluut dubbel en dwars de moeite waard. Sommigen van ons hebben 

best een paar uurtjes moeten rijden, maar het er zeker voor over gehad. Wat dat betreft een 

wandeling en locatie die zeker nog eens over wordt gedaan! Dank iedereen voor de opkomst en tot een 

volgende keer allemaal! 

 

  
 

 

 

 

TATRA-LENTEFEEST 2014 

 

Vorig jaar hebben we voor het eerst het Tatra-lentefeest georganiseerd bij de KC Maas en Waal in 

Druten. Dit was een doorslaand succes. We hadden een afwisselend programma, volop de ruimte en de 

opkomst was fantastisch. Natuurlijk verdient dat dan een vervolg en dus: 

15 juni 2014 gaat het tweede Tatra Lentefeest plaatsvinden. Dit keer ook weer in het mooie Gelderland 

bij KC Nederveluwe, Langekampweg 20, Ede. De locatie van de KC is knus en het terrein is rondom 

afgezet, zodat de honden zich zoveel mogelijk vrij kunnen bewegen.  

 

Op de Veluwe in de omgeving van Ede zijn meerdere, 

prachtige losloopgebieden en natuurlijk gaan we daar dan 

ook eerst heerlijk met de honden wandelen. In de 

planning ligt dat we vertrekken vanuit een bepaald 

verzamelpunt rond 12.00 uur. Na de wandeling gaan we 

dan naar het terrein van de KC waar we de inwendige 

mens gaan versterken en mens en dier de dorst kan 

lessen. Na een uitgebreide lunch, als iedereen is 

uitgerust,  is het tijd voor vertier en vermaak op het veld 

voor jong en oud.  

Tatra-lentefeest 
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Met z’n allen maken we er net zo’n gezellige dag van als vorig jaar en uiteraard zijn introducés ook 

hartelijk welkom!  

Je kunt je nu alvast opgeven voor het Lentefeest 2014 via de mail bij: evenementen@topnl.eu 

De kosten voor de lunch inclusief 2 consumpties bedragen € 7,50 per volwassene en € 5,00 per kind 

boven de 10 jaar. Voor kinderen onder de 10 jaar gratis. 

 

Bij opgave graag de kosten voor de lunch overmaken op het rekeningnummer van de vereniging: 

Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski Nederland te Alkmaar. 

IBAN: NL24INGB0007572572 / BIC: INGBNL2A 

o.v.v.Tatra Lentefeest 2014 

 

In de eerstvolgende uitgave van TatraTOPnieuws volgt nog meer informatie. 

 

 
 

Routebeschrijving 

Vanuit Lunteren: 

Bij de kruising tuincentrum “Kernhem” rechtdoor de Proosdijerveldweg op. Bij de volgende 

verkeerslichten rechtsaf de Slotlaan op. Daarna bij het 2e verkeerslicht linksaf, komt u op de 

Kastelenlaan,  dan bij het 2e verkeerslicht rechtsaf de Koekeltse Boslaan op. Na 400 meter linksaf de 

Langekampweg op en na 120 meter rechtsaf richting Tesqua. Dan na 10 meter links aanhouden 

en  dan 150 meter rechtsaf langs de spoorlijn rijden. De verharde weg gaat over in een zandweg. Na 

50 meter ligt aan de rechterkant het terrein van de KC. 

 

Vanuit Otterlo: 

Komende van de Apeldoornseweg richting Ede, bij de grote kruising Rijksweg 224, rechtsaf de 

Rijksweg op richting Veenendaal, bij het volgende kruispunt (rechts van u het tuincentrum Kernhem), 

linksaf de Proosdijerveldweg op. Bij de volgende verkeerslichten rechtsaf de Slotlaan op. Daarna bij het 

mailto:evenementen@topnl.eu
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2e verkeerslicht linksaf de Kastelenlaan op dan bij het 2e verkeerslicht rechtsaf de Koekeltse Boslaan 

op. Na 400 meter linksaf de Langekampweg op en na 120 meter rechtsaf richting Tesqua. Dan na 10 

meter links aanhouden en dan 150 meter rechtsaf langs de spoorlijn rijden. De verharde weg gaat over 

in een zandweg. Na 50 meter ligt aan de rechterkant het terrein van de KC. 

 

Vanaf snelweg A 12 afslag Ede-Wageningen: 

Richting Ede de Willem Dreeslaan op, onder winkelcentrum “de Stadspoort” door, bij het 5e 

verkeerslicht linksaf de Koekeltse Boslaan op.  Na 400 meter linksaf de Langekampweg op en na 120 

meter rechtsaf richting Tesqua. Dan na 10 meter links aanhouden en dan 150 meter rechtsaf langs de 

spoorlijn rijden. De verharde weg gaat over in een zandweg. Na 50 meter ligt aan de rechterkant het 

terrein van de KC. 

 

 

 

Waarom kauwt mijn hond zo graag? 

 

In deze column wil ik graag uitleggen waarom honden zo graag kauwen en hoe ik als baasje in deze 

behoefte kan voorzien. 

Voor honden is kauwen van essentieel belang, het houdt 

het gebit, de kaken en het tandvlees gezond. 

Vooral pups hebben een zeer sterke behoefte om te 

kauwen als ze aan het wisselen zijn. 

 

Het melkgebit komt op de leeftijd van drie weken door, 

het blijvende gebit komt vanaf de leeftijd van ongeveer 

4 maanden door. Het wisselen naar het blijvende gebit 

gaat vaak gepaard met irritatie en soms wat 

ontstekingen. (Hier kan het homeopathische middel 

Chamomilla D30, 1 á 2 daags 10 globuli verlichting 

brengen) 

 

Honden kauwen uit angst, verveling en om stress af te 

bouwen, maar ook omdat ze het simpelweg een leuke bezigheid vinden. Het is voor hun gewoon 

spelen, en met hun bek kunnen ze voorwerpen oppakken, hun omgeving verkennen. Het is essentieel 

gereedschap voor de hond. 

 

Kortweg, de hond beoordeelt ieder voorwerp in zijn omgeving met de vraag: „Kan ik erop kauwen?“ 

 

Kauwen is dus een normaal, natuurlijk en noodzakelijk gedrag. Honden slapen over het algemeen 

genomen `s nachts en midden op de dag. Tijdens de ochtend en de namiddag zijn honden (algemeen 

genomen) dus het meest actief. En als er verder geen actie plaats vindt, gaan honden kauwen. Als de 

baas aan het werk is, zijn er maar bar weinig dingen die de hond kan doen. 

Een boek lezen, vrienden bellen of soapseries bekijken gaat nu eenmaal wat lastig voor onze hond. 

Dus het kauwen op voorwerpen is een welkome afwisseling als de baas er niet is, het verdrijft de tijd 

immers.  

 

Melanie’s column 
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Dit nu wetend, is natuurlijk de vraag hoe kan ik voorkomen dat mijn 

hond mijn spullen kapot maakt? Voordat je van huis gaat, zorg je 

ervoor dat de hond (pup) lekker uit is geweest en dat hij wat te doen 

heeft als je er niet bent.  

De Kong is hier een geweldig hulpmiddel, en voor de Tatrahond zou ik 

de zwarte grote Kong (extreme xxl) willen aanraden.  

 

De Kong kun je vullen met alles, hondenvoer, leverworst, geprakte 

banaan, yoghurt of kwark. Er zijn zelfs hele recepten te vinden op 

internet wat er allemaal mogelijk is.  

(http://www.hetbestevoormijnhond.nl/voeding/recepten/kong-recepten/) 

 

Ik vind een geprakte banaan met een klein beetje honing altijd een leuk recept, het is snel en 

makkelijk. Of yoghurt met een beetje honing en dan in de vriezer. Tada!!! Een hondenijsje! 

De Kong mag in de vaatwasser, zodat hij goed schoon wordt. Is de hond te snel klaar met de Kong, 

kun je hem ook aan een touw ophangen, zodat de hond er wel bij kan maar even wat langer nodig 

heeft. 

 

Dan kan ik nog wat andere speeltjes kopen om mijn hond te vermaken, het speelgoed van Zogoflex 

(West Paw) is heel erg robuust. Is hier uitvoerig getest en inderdaad onverwoestbaar!  

Ook een voerbal of snackbal is voor veel honden een groot plezier, deze kun je ook vullen met zijn 

dagelijkse voeding. 

Ook is nog niet zo lang iets nieuws op de markt, het heet Torgas Kauw wortel.  

(http://www.diervoedingonline.nl/webshop/view_product.php?product=TKW1) 

 

Voor de mensen die hun hond barfen kan een vleesbot een heerlijke afwisseling zijn voor de hond, hier 

kan hij zijn kuawbehoefte prima in kwijt. Maar ik waarschuw ook gelijk voor de gedroogde of gerookte 

botten (bv parmahambotten) die te koop zijn. 

Dit is geen goed idee, de hond kan zulke botten niet verteren, een verstopping is het gevolg. 

Ook de mergpijpjes kunnen zich om de kaak van de hond schuiven, uw hond zou niet de eerste zijn!  

 

 
 

http://www.hetbestevoormijnhond.nl/voeding/recepten/kong-recepten/
http://www.diervoedingonline.nl/webshop/view_product.php?product=TKW1
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Gedroogde varkensoren, runderkophuid, bullenpees zijn een 

ware traktatie voor onze honden, maar deze kauwsnacks alleen 

geven in uw aanwezigheid. Gulzige honden kunnen proberen het 

in zijn geheel door te slikken en er in stikken...  

Dus als uw Tatrahond de volgende keer weer eens ergens op 

begint te kauwen, denk dan dat het een natuurlijk behoefte is 

van de hond. Hij kan er niets aan doen. 

 

 

 

 

 

 

 

Als nieuwe leden verwelkomen we: 

11 maart 2014 Jan Jonkers  Nuenen 

11 maart 2014 Ewa Bialas Jonkers Nuenen 

11 maart 2014 W. de Wit  Zwijndrecht 

 

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. 

 

Opgezegd:  Philip Wante  Verrebroek 

 

 

 

DCM, een groot hart is niet altijd goed! 

 

Na afloop van de ALV van de vereniging heeft Natascha de Heer, sinds 2004 werkzaam als veterinair 

radioloog bij dierenkliniek Emmeloord, een presentatie verzorgd voor de leden over DCM. 

Deze was zeer interessant en leerzaam en zij heeft de hand-outs van de presentatie ter beschikking 

gesteld van de vereniging zodat wij ook degenen die niet aanwezig waren, kunnen informeren.  

De presentatie begon met een korte uitleg hoe het hart werkt. 

 

Het hart van de hond bestaat uit 4 compartimenten: de linker kamer, de rechter kamer, de linker 

boezem en de rechter boezem. Zuurstofarm bloed komt vanuit het hele lichaam binnen in de  rechter 

boezem. Dit bloed wordt door de rechter kamer via de longslagader naar de longen gepompt om 

zuurstof op te halen. In de linker boezem komt zuurstofrijk bloed binnen vanuit de longen. Dit bloed 

wordt door de linker kamer via de aorta naar het hele lichaam gepompt om zuurstof rond te brengen. 

Het hart is feitelijk een pompmechanisme, de hartspier, die samentrekt en zo de bloedcirculatie voor 

het lichaam regelt. Tussen de kamers en de boezems zitten kleppen. 

 

DCM is een afkorting voor Dilatatieve Cardiomyopathie 

Dilateren = uitzetten, cardio = hart, myo = spier, pathie = ziekte. 

DCM is dus een ziekte van de hartspier met als gevolg een slechte samentrekking van het hart. 

Hierdoor kan het hart het bloed slecht rond pompen.  Het hart gaat compenseren: sneller slaan en de 

beide kamers gaan uitzetten.  . Het volume / de inhoud van het hart neemt toe, maar het slagvolume 

Ledenmutaties 

Medisch 
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blijft klein omdat het hart slecht samentrekt.  Door het uitzetten van de kamer(s) kunnen er 

hartkleppen gaan lekken en stroomt het bloed terug. Als gevolg daarvan gaan ook de beide boezems 

uitzetten. De lekkende hartkleppen geven een hartruis. De vergrote boezems verhogen de kans op 

hartfibrillatie. Ze trekken niet meer gecoördineerd samen. Uiteindelijk zet het hart steeds verder uit en 

wordt daardoor steeds zwakker. 

 

Wat gebeurt er nu als een hond DCM heeft? 

DCM is een progressieve ziekte, dat betekent dat de symptomen bij de hond in het begin helemaal niet 

of nauwelijks waar te nemen zijn. Pas veel later treden symptomen op en de prognose voor het zieke 

dier is dan vrij slecht 6 tot 12 maanden. 

 Verminderd uithoudingsvermogen 

– Hart kan niet reageren op actie met meer en sneller rondpompen van bloed 

•    Hoesten, geforceerd ademhalen 

– Vochtophoping in longen Dit komt doordat er door stuwing in de linker boezem een    

   hoge druk in de longcirculatie ontstaat. Hierdoor ontstaat longoedeem. 

– Druk van vergrote boezem op luchtpijp 

• Minder eetlust, vermagering 

• Dikke buik door vocht 

• Flauwvallen 

• Bleke slijmvliezen 

• Snelle en onregelmatige hartslag 

Helaas bestaat er geen remedie voor DCM  De behandeling is gericht op het bestrijden van de 

symptomen en vertraagt daardoor het hartfalen.  Honden kunnen thuis worden behandeld met een 

combinatie van geneesmiddelen. 

 

DCM kan meerdere oorzaken hebben, maar een erfelijke basis wordt vermoed. Daarom is herhaaldelijk 

screenen door middel van een echografisch onderzoek met kleurendoppler van belang om lijders op te 

sporen. De diagnose is met echo relatief makkelijk te stellen. Wel is het zo dat de ziekte langzaam 

ontstaat. Er is dus altijd een fase waarin het nog niet helemaal duidelijk is of de hond DCM heeft of 

niet. Bij twijfel zal de radioloog ook voorlopig niet vrij geven met het advies de hond nogmaals te laten 

onderzoeken na 6 maanden. Daarnaast is het zo dat een normale echo bij een jonge hond niet uit sluit 

dat deze in de toekomst DCM kan ontwikkelen.  Het komt meer voor bij grote rassen zoals de Ierse 

Wolfshond, de Duitse Dog, Dobermans en Boxers. De wijze van overdracht is niet altijd bekend en is 

ook per ras weer verschillend. Men vermoed dat ook bij sommige rassen een geslachtsgebonden gen 

een rol speelt, aangezien DCM relatief vaker voorkomt bij reuen dan bij teven. Om de diagnose te 

kunnen stellen moet er rekening worden gehouden met rasverschillen.  

Wij vragen heel graag jullie aandacht voor haar PowerPoint presentatie die wij als extra 

bijlage hebben bijgevoegd. Door middel van beeldmateriaal wordt alles heel goed uitgelegd. 

 

Het belang van een goede gezondheid van ons ras kunnen we niet genoeg benadrukken! 

 

 

 

De familie Vlaisloir heeft ons de belevenissen van Jack toegestuurd. 

Jack (Mika Jack Bialy Domownik) werd geboren op 2 februari 2013.  

Vervolg:  

 

 

 

Jack’s dagboek 
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10 mei 2013 - Jippe 

Vandaag zijn Jack en Astrid op visite geweest bij Jippe en haar baasjes. We hadden haar al eerder 

gespot: een Pyrenese witte berghond - een van de vijf witte bergrassen dus. Ze woont hier achter de 

hoek en is drie jaar oud. 

Astrid en Jack deden een blokje rond, toen het baasje van Jippe buiten liep en vroeg of ze zin hadden 

om te komen spelen (hilarisch eigenlijk - net of Astrid is met haar kind op wandel...). Ze zijn er 

uiteindelijk wel zeker een half uur gebleven en Jack was doodmoe van al dat geravot. Hij heeft gegeten 

en geslapen, gegeten en geslapen...Tof, zo'n leuk speelkameraadje in de buurt. 

 

4 juli 2013 – 5 maanden 

oei een gat van twee maanden in het dagboek van Jack. Dat is niet goed. Het wordt ook moeilijk om te 

reconstrueren wat er allemaal gebeurd is. 

Een poging ... 

*eten : Sinds een maand is Jack overgeschakeld van 4 keer 

naar 3 keer per dag eten. Hij krijgt nog altijd lekker 

diepvries vlees/vis maaltijden, nu zo'n anderhalve kilo per 

dag. Als extra kauwmateriaal kreeg hij in het begin alleen 

maar van die beige rundhuidkluifjes, maar we hebben 

ontdekt dat het assortiment in de winkels oneindig is en Jack 

vindt alles lekker : hoefjes, varkensoren, gerookte pens, en 

nog veel meer. Het ene ruikt al wat lekkerder (in onze ogen 

dan) dan het andere.  

*teken : het is echt erg hoe graag deze beestjes zich een 

plekje uitzoeken tussen zijn lange haren!  Voor je doorhebt 

dat er een zit, is hij al echt groot geworden en moeilijk te 

verwijderen met de te kleine tekentang.  Op de koop toe liet 

Jack het in het begin veel beter toe dat we aan hem zaten.  

We hebben hem behandeld met druppels in de nek. (al drie 

keer). 

*groei : nu begint alles iets meer in verhouding te komen, maar een paar weken terug was het 

duidelijk dat de achterpoten veel sneller groeiden dan de voorpoten - hierdoor liep Jack altijd wat 

voorover gebogen, net een oud mannetje dat met moeite zijn hoofd kan opheffen. 

*luisteren : het is toch een heel karwei om Jack goed op te voeden.  Hij kent al veel commando's, 

maar heeft niet altijd veel zin om te luisteren - vooral als hij afgeleid is, is het moeilijk. 

*wandelen : doet hij graag, maar hij zeurt niet als het eens niet gebeurt, of niet lang.  Uiteindelijk 

heeft hij in onze tuin zoveel plaats, zoveel geurtjes en zoveel buurhonden aan de andere kanten van 

de draad - dat er altijd wel iets te beleven valt.  Hij ligt graag plat op het terras, maar ook heel graag 

op het frisse gras.  Sinds we in zijn ondertussen al diep 

geworden put wat kaka van hemzelf hebben gegooid, graaft 

hij niet meer verder. Dat was een Tip van Jippe - denk ik. 

*alleen zijn: hij maakt er echt geen probleem van om in zijn 

bench te gaan als we weg moeten - of als er even een druk 

moment is in huis.  Zelfs wat langer wachten op zijn eten als 

we later thuis zijn, is OK, tenminste zolang hij alleen ligt, 

want zodra we dan binnenkomen kan hij niet meer wachten.  

Maar eerst moet hij dan nog op zijn gemakske rechtstaan en 

uit de bench komen - die stijfheid na lang liggen blijft er 

toch inzitten. 

 

Jack met een kluifje 

 

“Black Jack” 
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*werken : ondertussen hebben werkmannen ons terras en de veranda uitgebroken (tegels moeten nog 

komen), verwarming gemaakt en schoorsteen hersteld - dat was niet altijd gemakkelijk.  Hij mocht op 

een bepaald moment drie dagen niet in de tuin - dan moesten we altijd via de voordeur en gaan 

wandelen (op straat, of in de tuin aangelijnd, want hij mocht niet op het terras).  Alleszins een serieuze 

inperking van zijn bewegingsvrijheid.   

*vriendjes : met sommige honden is het dus echt OK.  Jippe is altijd welkom - ze is nu twee keer bij 

ons op bezoek geweest en dan zien ze altijd superzwart  -> 

te veel gerollebold in het zand. 

 Als we een blokje rond doen, geraken we bijna niet voor bij 

het huis van Jippe - dat kent hij al heel goed. 

 

Ook Molly van de hondenschool is een goed vriendinnetje 

waar hij graag mee ravot zonder dat er iemand begint te 

janken of te dominant wordt.  En dan was er natuurlijk het 

Tatra-lentefeest met zijn twee broertjes en vader en vele 

andere Tatrahonden - ook dat vond hij heel leuk. 

 

*spelen : hij is natuurlijk nog heel zot en speels.  Daphne 

speelt tegenwoordig met de bal met hem, ttz met alle ballen 

die zich in onze tuin bevinden.  Ze sjot ze telkens weg en hij 

erachteraan.  Het is een leuke bezigheid en hij denkt er niet 

aan Daphne als een bal te beschouwen. 

*baas in de tuin : eigenlijk is Jones de baas in de tuin.  Plots is er zo'n evolutie gekomen : we eten 

buiten, Jack ligt ergens op de grond en Jones komt er gewoon bij zitten.  Hij heeft een paar keer 

gegromd en geblazen naar Jack en sindsdien kan hij zich redelijk vrij bewegen in de tuin.  Maar als hij 

het natuurlijk op een lopen zet, gaat Jack erachter aan.  Maar Jack is ook een beetje baas : hij zit 

graag anderhalve meter hoog op de plantenbergen achter de bbq.  Hij kan er op langs een schuine 

stapel hout - en gelukkig kan hij er nu ook goed af, want dat was in het begin nogal spannend.  Eerst 

ging ik hem eraf pakken en hij is er eens gewoon afgesprongen!  

 

juli 2013 - op vakantie naar Spanje  

Op 8 juli waren we klaar voor het grote avontuur : samen met Jack de 1600 km overbruggen naar 

Spanje. 

 

 

   

Met 6 in de auto! 

 

Jack met broertje Jake en vader Kochany 
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Aangezien Jack bijna de hele kofferruimte in beslag neemt, hebben we voor onze koffers een andere 

oplossing gezocht en gevonden.  Al onze koffers met kleren geraakten perfect op het dak.  Naast de 

bench van Jack is nog net plaats om het extra gerief te zetten zoals boeken, Jacks snoepjes en eten, 

een klein koelboxje en wat proviand - alles netjes in kartonnen dozen van wijn (die kunnen er nog net 

tussen gestapeld worden). 

Maar wat hebben we een geluk met onze Jack : hij vindt het helemaal niet erg om met de auto te 

rijden.  Je vergeet haast dat hij erbij is : hij slaapt de hele tijd, blaft niet, jankt niet, komt eens piepen 

als we stoppen aan een péage en dat is het.  Om de twee à twee uur en half stoppen we : de korte 

pauzes van een kwartier splitsen we ons om naar het toilet te gaan en iemand die met Jack 

rondwandelt, plasje doen en wat drinken.  de middagpauze picknicken we - Jack eet zijn eigen eten en 

wij kopen een broodje (of zoals in het terugkomen een McD) en na een half uurtje zijn we weer on the 

road! 

* Jack op hotel : we vertrokken pas na de middag omdat Eric nog terugkomende was van zijn 

vierdaags verblijf op Rock Werchter.  Ik had een hotel van Logis de France gereserveerd in Ladoix-

Serrigny - net voor Beaune.  Ook daar was Jack superflink : eerst even de benen (poten) strekken, 

eten (want het was al half 8 toen we aankwamen) en dan de kamer verkennen.  We hadden een 

familiekamer met twee aparte kamers, een badkamer en een soort inkomkamertje -  dit laatste was 

ideaal om de bench van Jack te zetten.  Hij heeft daar flink de nacht door geslapen.  Wel gek : Jack is 

helemaal niet gewend aan bedden, een bad, een wc, en om ons te zien omkleden en douchen.  Thuis 

blijft hij immers altijd beneden.  Voor we het doorhadden was hij dan ook aan het drinken uit de wc-

pot en lag hij op ons bed... Terwijl we in het restaurant aten, zetten we hem even terug in de auto met 

de ramen open en ook dat vond hij niet erg. 

* Jack aan het zwembad : we wisten totaal niet hoe hij hierop ging reageren.  Gelukkig wou hij er niet 

inspringen.  In het begin stond hij wel wat aan de rand te blaffen en heen en weer te draaien, als de 

kinderen erin zaten.  Soms hielden we ons hart vast als hij op het randje liep, maar hij is er nooit 

afgeschoven.  Vanzelfsprekend kunnen we hem nooit alleen in de tuin laten en zelf weggaan.  Iemand 

gaf ons de tip hem er eens in te laten en dan de weg langs het trapje uit het bad te 'tonen', maar ik 

weet niet of dat zo'n goed idee is. 

* Jack in de warmte : we hadden de hele tijd een aangename 30 graden in de schaduw vanaf 10u 's 

morgens.  Veel te warm dus voor Jack, die allerlei frisse plekjes opzocht : onder de tafel, binnen achter 

de zetel, onder de oleanders, ... 
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*Jack en de passanten : zijn wakersinstinct is duidelijk aanwezig.  Als hij over de muur mensen ziet 

voorbij wandelen, laat hij even horen dat hij er is.  Meestal loopt hij tot aan de poort om een kijkje te 

gaan nemen.  Afhankelijk van wat er voorbij komt, blijft hij blaffen (honden, lawaaimakende kinderen - 

of lawaaimakende Spanjaarden in het algemeen). 

    Jack waakt 

*Jack en zijn eten : aangezien Jack van ons diepgevroren versvoeding krijgt, was het even vooraf 

zoeken hoe we dit in Spanje moesten oplossen.  Ik had een merk gevonden van versvoeding 

vacuumverpakt (ook in de vorm van worsten per kilo).  Van bij ons had ik voor de eerste vier dagen 

voldoende bij (hij zit nu aan 1,5 à 1,6 kg per dag).  Het Spaanse merk verkochten ze normaal gezien 

in de Carrefour - had een Spaanse dame mij vriendelijk gemaild.  Dat was daar echter niet te vinden - 

wel hetzelfde soort eten maar dan van Carrefour discount nota bene.  Jammer genoeg slechts in 1 

variëteit.  De laatste dag vond ik dan nog een tuincenter waar ze zelfs diepgevroren hadden zoals hier 

thuis.  Dat weten we dan voor een volgende keer! 

*Jack en alleen thuis blijven : hier in Spanje vindt hij het minder leuk als we weg gaan.  We hebben er 

dezelfde bench gezet als thuis, maar hij blijft wel even blaffen als we hem er alleen in achterlaten.  Hij 

wil er ook niet gewoon in, zoals thuis (met een hondenkoekje) - meestal lijnen we hem even aan, ook 

's avonds wil hij er niet in.  Probleem is dat het binnen niet zo goed afkoelt.  Om 7u begint het 

zonnetje dan nog binnen te schijnen.  Dan sta ik op en ga met hem buiten op het terras zitten, dan 

was hij duidelijk tevreden : uitgestrekt liggen op de koele stenen (zelfs geen dringende pipi!). 

 

 
 

Wordt vervolgd! 

 

 

 

Hallo TOPNL-ers! 

 

Ik gebruik deze Tatra Topnieuws om jullie hulp te vragen voor de website. 

Zoals jullie (hopelijk) weten is TOPNL ook op het internet te vinden en dan bedoel ik niet alleen 

Facebook. Ik bedoel onze website, en ik zeg met opzet onze website, omdat deze juist ook voor de 

liefhebbers is opgezet.  

 

Als webmaster probeer ik onze website altijd erg up-to-date te houden, en hier heb ik jullie hulp bij 

nodig. Laat mij het weten als jullie op een wandeling foto’s hebben gemaakt, ik maak graag een 

fotoalbum zodat iedereen nog even na kan genieten. 

     

Jack waakt! 

Oproep website 
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Heb je wat leuks, zoals een anekdote, een verhaaltje, maakt niet uit wat, stuur mij deze en ik ga 

puzzelen hoe we dat op onze website kunnen krijgen.  

 

Zo komen er eigenlijk (bijna) geen foto’s binnen om elke maand een nieuwe leuke, grappige, 

ontroerende foto op de startpagina te plaatsen. Hier is echt jullie hulp gevraagd en mij maak je niet 

wijs dat jullie die niet hebben! 

Foto’s zijn altijd graag gezien, ik kan alles gebruiken, dus stuur ze gewoon op! 

 

Ook is er sinds kort een nieuwe rubriek bij gekomen, de bibliotheek! Deze wordt volgende week 

aangevuld met diverse artikelen. Dus heeft u ook iets voor onze bibliotheek, mail deze door en ik 

plaats het erbij. 

 

Alleen met jullie hulp kan onze website actueel blijven en geeft aan dat er passie is binnen TOPNL! 

 

Hartelijke groet, 

Melanie Beentjes 

 

www.topnl.eu 

Johann_Melanie@t-online.de of melaniebeentjes@hotmail.com 

  

 

 

Voor 2014 hebben wij diverse activiteiten in de planning staan. Houdt u deze data vrij in de agenda? 

 

 Zondag 18 mei    Dag van de hond (ter info, geen activiteit) 

 Zondag 15 juni    TOPNL Lentefeest 

 Zaterdag 5 juli  Erkermederhondendag (TOP aanwezig met stand) 

 Zondag 14 september   TOP-Kampioenschapsclubmatch! Onze eerste clubmatch 

 Zondag 2 november   Wandeling en aansluitend een fokkerijoverleg 

 

 

 

1 April, het is echt geen grap, 

in de auto en weer eens op stap! 

 

Dit keer ging de reis richting Warmenhuizen waar bij Piet en Netty Beentjes een achttal pupjes en een 

aantal groten zaten te wachten om eens flink geknuffeld te worden.  Het was prachtig weer, beter kon 

het gewoon niet. De rit duurde dan wel twee uur, maar het was prachtig om te doen en het voorjaar 

kondigde zich rondom al volop aan.  

 

Omstreeks lunchtijd reed ik de dam op, waar Piet al bij de molen stond samen met Dworny, de oudste 

van het stel. In de tuin liepen geen lammetjes rond te dartelen, maar leuke, witte tatrahondpups die 

niets voor welk lammetje dan ook onder deden, zeker niet qua knuffelgehalte.  

Samen met moeder Bela en vader Rum kwamen ze enthousiast richting het hek, want natuurlijk, 

nieuwsgierig als pups zijn, wilden ze met de neusjes vooraan staan om te zien wie er nu wel weer niet 

op bezoek kwam. 

Op het lawaai kwam Netty ook naar buiten en samen gingen we naar binnen om eerst een lekkere bak 

koffie te drinken, uiteraard met heerlijk gebak en het gesprek, hoe kan het anders, ging merendeels 

over de honden, maar ook over onze kleinkinderen, want beiden zijn we oppas-oma.  

TOPNL-agenda 

Pupbezoek ”z Poldery Holenderski” 

http://www.topnl.eu/
mailto:Johann_Melanie@t-online.de
mailto:melaniebeentjes@hotmail.com
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Na de koffie, natuurlijk uitgebreid de pups bekijken en met ze spelen. Dit zijn de eerste nakomelingen 

van Rummie, zoals Netty hem noemt, maar zeg maar gerust RUM! Mooie, goed gebouwde hondjes al, 

volop actief en absoluut niet eenkennig! Ze hadden de wereld aan speelgoed ter beschikking naast alle 

aandacht van de groten, het vele bezoek en wat ze verder al niet meemaakten. Ze leken vrijwel 

allemaal op elkaar alhoewel je wel duidelijk het verschil tussen reutjes en teefjes kon zien, maar dat 

hoort natuurlijk ook zo. Prachtig pigment en spierwitte vacht.  Rum en Bela mogen trots zijn op hun 

kroost.  

Om 13.00 uur had Netty een heerlijke, uitgebreide lunch klaar die we ons goed lieten smaken.  Ook 

voor de pups was het etenstijd en zoals het pups betaamt daarna tijd voor een middagdutje. Her en 

der verspreid viel het grut in slaap, binnen – buiten, het maakte ook niet uit. Wij hadden de tijd aan 

ons zelf dus gingen lekker buiten te zitten in het voorjaarszonnetje. Wat een weelde! Omstreeks 15.30 

uur kwam Robert aanwaaien met Roza die zich gelijk mengde met het hondengezelschap. Voor moeder 

Bela en Rum geen punt. Roza is gek op de puppies en Bela laat het zich allemaal welgevallen. 

Makkelijk toch zo’n extra moedertje?  

 

  
 

Tussentijds moest het stel ook nog wel worden vastgelegd op de gevoelige plaat dus heel veel foto’s en 

filmpjes gemaakt waarvan een aantal bij dit artikel.  

 

Helaas, er is een tijd van komen en gaan en veel te snel is zo’n leuke dag weer voorbij. Na afscheid 

genomen te hebben van de witten en Piet en Netty dus weer huiswaarts gekeerd. Bedankt voor de hele 

gezellige middag en jullie gastvrijheid. 

Puppies, ik hoop dat jullie een heel fijn leven zullen hebben bij jullie nieuwe families. Een hele goede 

start hebben jullie al!  Misschien zien we jullie in de toekomst terug! 
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Eindelijk is het zover en organiseert TOPNL haar eerste kampioensclubmatch voor alle Tatrahonden met 

een FCI stamboom. De honden worden gekeurd door Jan de Gids en aan het eind van de dag wordt de 

beste Tatrahond uitgeroepen tot Clubwinnaar. 

Voor de kampioensclubmatch geldt een vrije inschrijving, dus zowel leden als niet-leden van TOPNL zijn 

welkom. Op een kampioensclubmatch telt het kampioenschap dubbel (2 CAC's). Het reserve-

kampioenschap telt voor 1 kampioenschap (1 CAC). Daarnaast zijn er prijzen voor de geplaatste 

honden en maken we er een gezellige TOPdag van! Ook is het een mooie gelegenheid om liefhebbers 

van de Tatrahond te ontmoeten misschien kennis te maken met de eigenaars en de nestgenoten van 

uw hond en de fokker weer eens terug te zien. Uiteraard is er ruim voldoende tijd om ervaringen uit te 

wisselen over ons geliefde ras. 

Deze dag zijn we te gast bij KC Maas en Waal te Afferden(Druten). Wanneer het weer het toelaat, zal 

de keuring buiten plaatsvinden. De dag begint om 10.00 uur en duurt ongeveer tot 16.00 uur. U bent 

deze dag welkom vanaf 09.00 uur. 

Tussen de middag is er voor wie hier gebruik van wil maken een lunchbuffet. Dit kunt u aangeven op 

het inschrijfformulier. De kosten hiervoor zijn voor volwassenen € 7,50 per persoon en voor kinderen 

boven de 10 jaar € 5,00. Kinderen jonger dan 10 jaar gratis.  

Uiteraard is ook aan het plezier voor de kinderen gedacht, want zij  moeten natuurlijk ook een leuke 

dag hebben. Daarom is er na de lunch voor hen een funcircuit uitgezet. Deelname is gratis en voor 

kinderen tot 12 jaar.  

Deelname aan de Kampioensclubmatch biedt de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze eens kennis 

te maken met showen. Een leerzame ervaring voor de minder ervaren of onervaren 

Tatrahond(eigenaren). Alleen deelnemen als bezoeker behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden; 

daarvoor hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Voor bezoekers is de toegang gratis. 

Het inschrijfformulier voor de kampioensclubmatch 2014 is vanaf heden te downloaden via de 

onderstaande links in meerdere talen. Het ingevulde formulier kunt u per email versturen naar: 

evenementen@topnl.eu  

Inschrijven online kan natuurlijk ook!  

De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is uiterlijk 24 augustus 2014. Zorgt u ervoor dat uw 

inschrijving en betaling zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor die datum, rond is? 

Wij hopen op een grote opkomst! 

 

 

 

Kampioenschaps Clubmatch 
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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 3 juni 2014. 

 

 

De rubriek ‘vraag en aanbod’ hebben we vanwege de ruimte deze keer laten vervallen. Mocht je toch 

zaken, goederen of diensten willen aanbieden, neem dan contact op met het secretariaat. 

De volgende Tatra TOPnieuws komt vlak voor het Tatra-lentefeest uit, zodat we jullie kunnen 

informeren over het programma van die dag. 

Vergeten jullie niet je viervoeters op 18 mei een extraatje te geven? Dit is de datum van de “dag van 

de hond”.  

 

 

 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 

mailto:secretariaat@topnl.eu

