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Hier is hij alweer, de nieuwe uitgave van Tatra TOPnieuws!
We hebben uiteraard ons best weer gedaan deze keer om er een
gevarieerde uitgave van te maken en hopen dat jullie er weer veel
plezier aan beleven.
Uiteraard zijn jullie tips, bijdragen en dergelijke voor een volgende editie
van harte welkom! Heel graag zelfs.
Wie wil er een verslag schrijven van de Lentedag en de
Erkemederhondendag? Stuur je verhaal en foto’s naar de redactie.
De redactie.
Van de bestuurstafel
Het jaar schiet al weer op en we zijn al weer in de maand juni aanbeland
als de 3e uitgave van Tatra TOPnieuws jullie bereikt. De
voorbereidingen voor het Lentefeest zijn in volle gang. Een aantal
mensen hebben zich hiervoor al aangemeld en het belooft weer een
leuke dag te worden. We zijn dan te gast bij de KC de Neder-Veluwe in
Ede op 15 juni as. Houdt de mail in de gaten, want jullie krijgen nog
apart bericht daarover. Je kunt je nog steeds aanmelden via de mail:
evenementen@topnl.eu. Telefonische opgave mag natuurlijk ook bij het
secretariaat.
Ook de eerste clubmatch die op 14 september a.s. wordt gehouden,
heeft onze volle aandacht. De inschrijving is al geopend.
In de maand april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats
waarin, met instemming van de leden, een aantal voorstellen tot
wijziging van het fokreglement zijn aangenomen. In het fokreglement is
onder meer opgenomen dat er niet mag worden gefokt met honden die
lijden aan DCM.
Verder dienen honden die worden ingezet voor de fok elke twee jaar
daarop te worden onderzocht. Meer is te lezen in de notulen van deze
vergadering die jullie via de mail ontvangen.
Helaas zag Ilonka Verbrugge zich genoodzaakt haar functie neer te
leggen, om privé omstandigheden. Bedankt voor je inzet en positieve
bijdrage Ilonka, tijdens de oprichtingsfase en als gewaardeerd
bestuurslid!
Uiteraard kan de vereniging wel wat ondersteuning gebruiken. Daarom
ook langs deze weg een oproepje aan jullie. Lijkt het je leuk om mee te
helpen de vereniging verder uit te bouwen en gestalte te geven, neem
dan contact op. Het hoeft niet gelijk een bestuursfunctie te zijn, maar
ook op de komende clubmatch maken we graag gebruik van jullie
support.
Het bestuur.
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Lidmaatschap
Voor aanmelding als lid van
de vereniging kunt u gebruik
maken
van
het
aanmeldingsformulier op de
website.

Als het de voorkeur geniet
om u schriftelijk aan te
melden, dan kunt u het worddocument uitprinten, invullen
en per post opsturen.
Wij maken geen gebruik van
een automatische incasso. De
contributie dient voldaan te
zijn op uiterlijk 31 maart
2013.
Voor nieuwe leden geldt dat
de contributie bij aanmelding
moet worden overgemaakt.
Ons
rekeningnummer
is:
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
1 juli wordt de helft van de
contributie gerekend.

Datum: 7 juni 2014
TOPPER in beeld
In deze rubriek willen we TOP-leden de gelegenheid geven iets te schrijven over
hun zelf of hun hond. Je eigen hond is meestal de leukste, mooiste, liefste,
grappigste en wat al niet meer. Er is vast wel iets te vertellen over jezelf of je
hond toch? Schrijf het eens op en stuur het ons zodat we nader kennis met jullie
kunnen maken of mail de redactie voor het vragenformulier.

Deze keer in de TOPPER drie Tatra’s van de Poolse stichting “Bono”.
Gandalf
Op
een
zonnige
zaterdagmorgen werd onze
vrijwilliger gebeld door het
asiel.
Een
‘kwade'
en
agressieve Tatrahond wachtte
euthanasie. Hij had al wat van
een
verdovingsmiddel
toegediend gekregen toen de
vrijwilliger
bij
de
opvang
arriveerde.
Een
beslissing
moest direct worden gemaakt,
ondanks het gebrek aan een
pleeggezin
en
financiële
middelen om deze hond te redden.
In eerste instantie weigerde de asielhouder Gandalf mee te geven. Het
zou onmogelijk zijn om deze uiterst agressieve en eenkennige Tatra, die
de medewerkers van het asiel aangevallen had, te hanteren.
De vrijwilligers van stichting “Bono” zijn zich zeer bewust van de risico’s
om een hond met dit gedrag te redden maar ze hebben vaker
meegemaakt dat de meest ‘agressieve’ honden in de opvang of het
asiel, trouwe en lieve metgezellen bleken te zijn.
Nadat de asielhouder was overtuigd om Gandalf mee te geven aan de
vrijwilliger, kreeg hij in plaats van de dodelijke injectie, een chip en
werd hij gevaccineerd. Gandalf was klaar voor vertrek.
De reis naar zijn nieuwe leven was ongeveer 300 kilometer maar toen
hij daar aan kwam, leek hij al
een hele andere hond. Hij
toonde het juiste gedrag en
er waren geen tekenen van
agressie te bespeuren. Wel
was duidelijk dat Gandalf een
onzekere
en
verre
van
evenwichtige hond is. Het zal
veel tijd en veel geduld
kosten om hem te leren dat
mensen te vertrouwen zijn
maar ze zijn er zeker van, dat
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zijn redding de moeite meer dan waard was.
Majka
Majka werd in januari aangetroffen op straat, even buiten een stad in centraal
Polen. Waarschijnlijk is ze vanwege het vuurwerk in de nieuwjaarsnacht bang
geworden en ontsnapt en liep ze vanaf die tijd doelloos en hongerig op straat.
Mensen hadden een typische Tatrahond zien lopen, die waarschijnlijk agressief
was en wegens het gebrek aan ervaring met dergelijke honden, werd de
stichting “Bono” ingeschakeld.
Majka kreeg de nodige hulp en zorg en werd behandeld aan haar ogen. Na een
paar maanden had ze weer voldoende vertrouwen en ging het goed met haar.
Er werd een nieuw thuis gevonden voor haar en haar nieuwe baasjes zijn dol
op haar en heeft ze een hele speciale plek in het gezin ingenomen.

Bulinka
Ondanks haar jonge leeftijd, moet Bulinka een zwaar
leven gehad hebben tot nu toe. Ze werd aan getroffen
met een gebroken poot en een beschadigd heupgewricht.
Het was vrijwel onmogelijk voor het asiel om haar te
helpen en daarom werd ze onder de hoede van “Bono”
genomen.
Bulinka werd geplaatst in een pleeggezin maar heeft
vrijwel constant pijn. Natuurlijk kunnen we haar niet
laten lijden en daarom werden er al diverse specialisten
geraadpleegd maar er is nog geen definitief plan om haar
te behandelen.
Ondertussen heeft ze het vertrouwen in de mens weer
hervonden en is ze wat dat betreft klaar om weer een
nieuw leven te beginnen. Voor Bulinka wordt nog een
definitief adres gezocht.
Wil je meer informatie over Bulinka, neem dan contact op met anna.narozna@fundacjabono.pl of
bezoek de website www.fundacjabono.pl.
Via de Facebookpagina van de stichting “Bono” blijf je altijd op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen van o.a. Gandalf, Majka en
Bulinka.
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Uit de media

Hoezo, mijn hond eet stront?
Sorry voor het taalgebruik, maar nu hebben we wel jullie
aandacht.
Heeft u ooit al eens gehoord van coprofagie?
Of van scatofagie misschien?
De kans dat u nu bedenkelijk fronst, is reëel. En geen paniek,
want u bent heus niet de enige bij wie de twee begrippen geen
belletje doen rinkelen. Toch komt elke hondeneigenaar wel
eens
in
contact
met
dit
fenomeen…
Coprofagie?
Coprofagie, ook wel aangeduid met scatofagie, is het verschijnsel waarbij een dier ontlasting eet.
Daarbij zijn er twee mogelijke manieren waarop dit gedrag plaatsvindt. Ten eerste kan het zijn dat een
dier zijn of haar eigen uitwerpselen verorbert. Daarnaast is er de consumptie van de ontlasting van
andere soorten of soortgenoten. Dieren in het wild doen het natuurlijk constant.
Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld de mestkever die zich voedt met de mest van planteneters
allerlei. Ook voor gezelschapsdieren bij de mensen thuis is coprofagie alledaags. Knaagdieren, zoals
konijnen en cavia’s, doen het bijvoorbeeld omdat ze op die manier hun spijsvertering kunnen
reguleren. De hond is dus niet het enige huisdier dat stront eet. Maar toch kan dit specifieke gedrag
van viervoeters bij veel baasjes op onbegrip rekenen. Het ziet er vies uit en erg hygiënisch lijkt het ook
al niet. Toch is coprofagie een verschijnsel waarachter vaak gefundeerde en logische verklaringen
schuilgaan. Daarom schetsen wij hieronder waarom een hond die ontlasting eet soms wel het begrip
verdient van zijn of haar baasje.
Zorgzame moeders
Bent u de trotse eigenaar van een teefjeshond? Is jouw viervoeter bovendien al eens bevallen van een
nest puppy’s? Wanneer de antwoorden op bovenstaande vragen bevestigend zijn, is de kans wel
bijzonder groot dat u al eens in contact kwam met coprofagie. Een eerste reden die kan verklaren
waarom honden uitwerpselen eten, heeft immers alles te maken met het moederinstinct. Denk daarbij
maar eens aan wilde dieren. Uitwerpselen hebben een sterke geur en zijn voor diersoorten in het wild
bijgevolg een uitstekende manier om aan territoriumafbakening te doen. Zowat iedereen zag ooit wel
eens een documentaire waarin een luipaard over de savanne stapt, en ondertussen urineert of poept.
Strontgeur dient dus om te laten weten dat je er bent en om andere soorten te waarschuwen. Ook
wanneer een beest niet aan territoriumafbakening wil doen, moet het echter regelmatig poepen.
Daarin schuilt natuurlijk een gevaar, want een dier verraadt met uitwerpselen ongewild zijn of haar
aanwezigheid.
Tijdens de eerste weken na de bevalling is de instinctieve reactie van een teefjeshond bijgevolg om de
uitwerpselen van haar jongen op te eten. De moeder wil zo de geur van de ontlasting maskeren om te
vermijden dat mogelijke roofdieren de puppy’s ontdekken. Eigenlijk mag je als baasje dus best
bewondering hebben voor jouw hond die de stront eet van haar eigen jongen. Het ziet er misschien
vies uit en het is niet per definitie gezond, maar het toont tegelijkertijd wel aan dat je viervoeter een
zorgzame moeder is.
Je hond communiceert: ontlasting eten als compensatie
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Iedereen met een hond weet dat deze huisdieren absoluut dol zijn op hun voedsel. Een viervoeter kan
zijn of haar enthousiasme vaak maar moeilijk verbergen wanneer het voedertijdstip is aangebroken.
Hij of zij spurt als een gek doorheen jouw huis, kwispelt met de staart en springt tegen je benen op.
Honden eten graag, en naast hun hondenbrokken zijn ze verlekkerd op extra snoepjes en
verrassingen. Toch kijken vele mensen raar op wanneer hun huisdier opeens interesse vertoont in
uitwerpselen. Het besef moet er echter zijn dat precies het voedsel van je hond verband kan houden
met waarom het dier toevlucht zoekt tot de verorbering van uitwerpselen. Het is namelijk goed
mogelijk dat het voedsel van je viervoeter te weinig voedingsstoffen van een bepaalde aard bevat. Dit
kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je een hond alleen maar hondenbrokken geeft, en zelden of nooit
iets anders. Variatie in de voedingsgewoonten van je huisdier is dus belangrijk.
Evengoed kan het zijn dat het voedsel uit balans geraakt, net omdat je als baasje probeert allerlei
goedbedoelde extra’s toe te voegen aan het gamma. De natuurlijke reactie van je hond is dat het dier
het evenwicht van zijn of haar dieet probeert te herstellen door de consumptie van uitwerpselen. Als
baasje kan je coprofagie in dit geval dus zien als een manier waarop je hond communiceert over zijn
voedingsgewoonten. Het huisdier doet dus aan compensatie, maar volgens specialisten is het eten van
stront vaak niet gezond voor viervoeters. Als hondenbaasje is het in dat geval dan ook raadzaam om
de voeding van je hond eens grondig te heroverwegen.
Bron: www.hondencentrum.com

Fokkerijberichten
Bij kennel ‘z Poldery Holenderski is Halna z Poldery Holenderski op 10 en 11 mei gedekt door Bystry
Duzy Bialy Pies uit Duitsland. Als Halna drachtig is, worden de pups rond 10 juli verwacht.
Fokker : Piet & Netty Beentjes – Website: www.zpolderyholenderski.nl

Halna z Poldery Holenderski (rechts van zoon Rum)
HD-A / vrij van oogziekten
Hartecho: normaal

Bystry Duzy Bialy Pies
HD-A / vrij van OCD en ED

Naar verwachting wordt Moa van Dick en Marianne Middelkamp gedekt in juni/juli.
Meer informatie op hun website: www.bialy-towarzysz.nl
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Verslag keurmeestersexamen 17 mei j.l.

De Raad van Beheer had in februari gevraagd of de vereniging medewerking wilde verlenen aan het
zogenaamde compacte keurmeesters examen. In maart hadden wij dit toegezegd, we zouden 4
honden beschikbaar hebben voor het examen (Rob met Widok, Rober met Roza en ondergetekende
met Rum en eventueel Halna en Dick met een van zijn honden).
Omdat er geen duidelijke communicatie was en de Raad reeds 2 honden had en alleen een reserve
hond nog nodig had, heb ik contact gezocht met de zustervereniging. Bij hen bleek na enig heen en
weer gebel niemand hier vanaf te weten.
Daarom Roza met Rober gebeld om stand bij te zijn en is Rum met zijn baas zaterdagmorgen om 6 uur
opgestaan om Roza op te pikken in Haarlem bij de IKEA om 7 uur .
We waren om 8.30 uur bij het Dogcenter Zaltbommel in Kerkwijk en zochten daar in de Grote Hal naar
ring 1. Maar erin zijn we niet geweest omdat gezien het weer de ringen buiten waren uitgezet.
Na een kop koffie de honden even geborsteld en een proefrondje in de ring gedraaid, ze moesten toch
weten dat ze hun best moesten doen! Even na ons kwamen de keurmeesters, de heren Doedijns en
Wauben van de Raad van Beheer ook al aan en was de heer Rutten, als gedelegeerde namens de Raad
van Beheer en van de Vereniging van keurmeesters al bezig om e en a in de ring op orde te maken
voor het examen.
Wij waren inderdaad zoals ik al verwachtte met de enige 2 tatrahonden, een reu genaamd Rum en een
teef genaamd Roza. Omdat Halna net gedekt was hadden we die maar thuis gelaten, we verwachtten
geen reserve hond nodig te hebben.
Er waren 2 kandidaten voor de Tatra's : Mevr. N Timmermans-Kadenko en Mevr. G. de Wit-Bazelmans.
Om 9 uur gingen we van start, Rum eerst voor de examencommissie bestaande uit eerder genoemde
keurmeesters Doedijns en Wauben om zich te laten bewonderen, we mochten alleen goeie dag zeggen
en hoe oud de honden waren.
Roza mocht tegelijkertijd door kandidaat N. Timmermans beoordeeld worden, 10 minuten kreeg ze
hiervoor, gedelegeerde de heer Rutte was zeer streng en lette op of er geen informatie doorgespeeld
werd; hij hield de klok onverbiddelijk aan: "Kandidaten beoordelingsformulier inleveren".
Om 9.10 wisselen, Rum naar kandidaat N.Timmermans en Roza naar de examencommissie, ook 10
minuten.
Dan om 9.20 uur laatste keer wisselen, Rum naar kandidaat G.de Wit en Roza mocht even rusten.
Om 9.30 uur moest Roza zich presenteren aan kandidaat G de Wit, terwijl kandidaat N.Timmermans
haar theorie ging doen, ook weer in 10 minuten dus. Rum was klaar voor vandaag en hij had zich
uitmuntend van zijn taak gekweten. Ook Roza was heel braaf geweest en ze gaven allebei kandidaten
gelijke kansen.
Daarna het heugelijke feit dat beiden geslaagd waren voor hun examen, van harte proficiat dames en
ook een beetje voor Rum en Roza natuurlijk! Om 10.15 uur zijn we na een kop koffie een leuke plek uit
gaan zoeken om de honden even te laten rennen, wat we snel hadden gevonden bij de Heerlijkheid
Mariënwaard bij Beesd.
Daarna weer huiswaarts gereden en Rober en Roza afgezet bij "park en rijd" IKEA in Haarlem in de
wetenschap dat we de vereniging een goede dienst hadden bewezen èn er weer twee keurmeesters bij
zijn voor ons mooie ras!
Rober en Piet, Rum en Roza
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Tatra Lentefeest

TATRA LENTEFEEST 2014
Het is al weer meer als een jaar geleden dat TOP NL het eerste Tatra Lentefeest organiseerde. Nu is het
weer zover! Samen met jullie willen we er weer een superleuke – en gezellige dag van maken.
De dag, nou ja…….. middag dan…….. begint met een wandeling op het Rozendaalse Veld,
Kluizenaarsweg , 6891 DN Rozendaal. Volgens kenners een paradijs voor honden. Het losloopgebied
bestaat uit zandvlakten, hei en bos. Het gebied is erg groot en je kunt er eindeloos wandelen. Dat
wordt genieten voor ons en de honden!
Routebeschrijving met dank aan Cees en Ellen Gerritsen. Zij zullen ons opvangen op het
kruispunt.
 A50/A12 afslag Openluchtmuseum/Dierentuin Burgers Bush
 Afslag eindigt op de Schelmseweg (N785)
 Schelmseweg richting Rozendaal volgen tot rotonde, hierop links
 Volg Kerklaan en Beekhuizenseweg (deze gaat over in Boerenallee) omhoog tot linksaf de
Kluizenaarsweg
 Einde van deze weg is losloopgebied Rozendaalse Veld.
Bij het startpunt van de wandeling kunnen we gratis parkeren en is er ook gelegenheid eerst even de
inwendige mens te versterken met een kop koffie/thee of wat anders. Ook water voor de honden is
aanwezig. Degenen die met een
pup komen, kunnen nog niet
zover met hem/haar lopen,
maar het terrein is uitermate
geschikt voor de pups en hun
eigenaars om te spelen of een
korte wandeling te maken.
Om 13.00 uur gaan de “groten”
van start voor een rondje van
ongeveer
45
minuten.
Na
terugkomst gaan we dan met
z’n allen richting Ede, waar we
te gast zullen zijn bij de KC
Neder
Veluwe,
aan
de
Langekampweg 20. Daar gaan
we gezamenlijk genieten van
het buffet en daarna kunnen
degenen die dat willen met hun
hond meedoen aan een clinic
speuren en/of wat ludieke
spelen voor baas en hond. Kortom, voor elk wat wils. Het lentefeest is omstreeks 17.00 uur afgelopen.
Mocht je je nog niet hebben opgegeven, dat kan nog steeds en wel tot en met donderdag 12
juni. Stuur een mailtje naar: evenementen@topnl.eu Het buffet kost € 7,50 per persoon over
te maken op het rekeningnummer van de vereniging of ter plekke te voldoen. Graag even
melden of je daar gebruik van maakt en met hoeveel personen. Familie en vrienden zijn
eveneens van harte welkom.
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Het rekeningnummer van de vereniging:
Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski Nederland te Alkmaar.
IBAN: NL24INGB0007572572 / BIC: INGBNL2A
o.v.v.Tatra Lentefeest 2014
De locatie van de KC is knus en het terrein is rondom afgezet, zodat de honden zich zoveel mogelijk
vrij kunnen bewegen.

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
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.
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Melanie’s column

Agressie bij honden.
In deze column wil ik het over agressie bij honden hebben. Aangezien het een heel breed en ook een
belangrijk onderwerp is, zal ik het moeten opsplitsen in verschillende columns, in deze column wil ik
uitleggen wat agressie is en welke vormen er zijn.
Dus om bij het begin te beginnen, wat is nu eigenlijk agressie precies?
Agressie is een heftige uiting van een emotionele aard. Al naar gelang de prikkel die de hond ervaart,
kan hij reageren met dreig- en aanvalsgedrag.
Agressie is voor de hond dus een middel om te communiceren en wordt door onze hond gebruikt om
duidelijk te maken wat ze willen of juist niet willen. De hond is ook bereid het toe te passen. Met iedere
ervaring leert de hond hoe bruikbaar agressie is, en hoe het bijdraagt aan het „overleven“.
Zo, nu we dat hebben gezegd, in deftige woorden, kunnen we dus zeggen, dat agressie een normaal
gedrag is voor de hond, een emotie en verschillend per hond is de mate waarin ze dit gedrag laten
zien. Afhankelijk van aanleg, ervaringen en conclusies die de hond eruit heeft getrokken.
Hoe vaker de hond agressief gedrag laat zien, des te meer wordt het een gewoontegedrag, immers de
hond leert dat agressief gedrag werkt!
Agressie is deels aangeboren (ras en persoonlijkheid van de hond). Meerdere factoren spelen daarbij
een rol. Leerervaringen en emotionele ervaringen verschillen per hond en hij past zijn gedrag daarop
aan.
Nu de verschillende soorten agressie, ik noem ze allemaal op en ga dan dieper op de soorten in, dit zal
over meerdere columns verspreid moeten worden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agressie tegenover andere honden versus agressie tegenover personen.
Angstagressie
Controle complex
Territoriale agressie
Resource verdediging en agressie
Agressie van moederdieren (en niet gecastreerde teven)
Pathophysiologische agressie
Idiopatische agressie
Agressief jachtgedrag
Overdraging van het jachtgedrag
Agressief spel
Agressief oversprong- en vervangende handeling (redirectie)
Agressie tegenover honden van het gelijke geslacht respectievelijk het andere geslacht

Agressie tegenover andere honden versus agressie tegenover
mensen.
Agressie tegenover andere honden heeft vaak een totaal andere motivatie
en oorzaak als agressie tegenover mensen. Tegen mensen gerichte
agressie wordt doorgaans door angst veroorzaakt.
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Honden en mensen hebben weinig gemeenschappelijke beweegredenen en omdat we tot verschillende
„soorten“ behoren, verstaan we elkaar soms gewoon
niet, omdat de fijne signalen niet worden gezien.
Vaak hebben we het met slechte socialisering en
overmatige sensibilisering te maken, die door de angst
van de hond verhoogd wordt.
Agressie, die tegenover andere honden wordt geuit, is
daarentegen vaak op concurrentie en/of frustratie
gestoeld. Honden hebben vaak dezelfde voorliefdes en
interesses en zijn zich veel gelijker als mens en hond.
En dat draagt ertoe bij dat honden veel meer
concurrentie ervaren, speciaal bij honden die samen
leven. Bij honden die niet samen leven zijn de
oorzaken vaak:
•
•
•
•

door karakter verschillen
escalerende agressie
slechte socialisering
uiterlijk

Typische voorbeelden voor agressie onder honden zijn die gevallen, waar een hond iedere dag leert,
een andere hond te koeioneren, omdat hij daar mee succes heeft. Zulke honden verliezen snel hun
geduld en zijn snel gefrustreerd.
Honden hebben onderling een duidelijke
lichaamstaal, waarmee ze communiceren. Voor
sommige rassen wordt dit moeilijk omdat ze
bijvoorbeeld het haar voor hun ogen hebben
hangen. Dus niet goed zien, of altijd een hoge
staart hebben, of helemaal geen staart. Twee
belangrijke communicatiemiddelen voor honden
waaraan ze kunnen aflezen in welke stemming
de ander is.
De bovengenoemde voorbeelden zijn absoluut
typische voorbeelden,: natuurlijk zijn er ook
honden, die uit minder typische motivatie
agressie laten zien en angst voor een andere
hond hebben, waar ze mee samen leven, of die
met een „menselijk“ lid van de familie in een
concurrentiestrijd staan, maar dat komt veel
minder vaak voor.
Hieruit kunnen we dus duidelijk concluderen, dat een goede socialisatie belangrijk is, zodat de hond
dus geen angsten voor het „onbekende“ kan ontwikkelen, weet hoe hij zich moet gedragen met andere
honden, en dus niet het „pispaaltje“ is een b.v. een puppygroep, waar wordt gezegd; dat regelen ze
wel onder elkaar. (De hond die dus alles regelt, leert niet met frustatie om te gaan en zal snel zijn
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geduld verliezen, terwijl het „pispaaltje“ zich niet veilig voelt en angst ontwikkelt tegenover andere
honden.
In de volgende Tatratopnieuws vertel ik meer over angstagressie, op het Tatralentefeest ben ik ook
aanwezig, misschien zien we elkaar dan? Ik verheug mij er in ieder geval op!
Groetjes Melanie en mijn hondenmeiden Wanda, Cisna en Beza.
Ledenmutaties
In de afgelopen periode waren er geen mutaties in ons ledenbestand.
Medisch
ZONAANBIDDERS LET OP!
Hond kan heel snel een zonnensteek oplopen!
We zien tijdens warme zomerdagen veel foto's van zonnebadende honden. Natuurlijk ziet dat er
allemaal heel gezellig uit, maar zonder gevaar is dat zonnebaden van uw hond zeker niet!

Hoe een hond een zonnesteek oploopt
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Honden beschikken over veel energie en willen het liefst de hele dag spelen. Op warme dagen kan die
uitbundigheid hem duur komen te staan. Het afkoelsysteem van een hond is minder efficiënt dan die
van een mens. De hond heeft alleen zweetklieren in de voetzolen zitten. Door te hijgen wordt er ook
wat warmte afgevoerd. Als de hond zich teveel inspant op een warme dag, is het afkoelsysteem al
gauw niet toereikend genoeg en kan de hond een zonnesteek oplopen, iets waar veel hondenbezitters
zich niet van bewust zijn. Het is het gevolg dat het lichaam teveel is opgewarmd als gevolg van de
hete zon. Maar het kan ook ontstaan door een andere situatie, bijvoorbeeld als je hond zich in de
schaduw te druk maakt, en daardoor oververhit raakt. Het kan ook ontstaan als je op warmere dagen
te intensief met je hond bezig bent, bijvoorbeeld door hem langdurig te laten rennen naast de fiets. De
lichaamstemperatuur is bij een zonnesteek ernstig ontregeld en kan inwendige organen beschadigen
met de dood tot gevolg.
Welke honden zijn daar gevoelig voor?
Elke hond kan een zonnesteek oplopen. De gezondheid en het gewicht van het dier, de dikte van de
pels, de beschikbaarheid van vers water, of het dier nog recent gegeten heeft en het temperament van
het dier kunnen de lichaamstemperatuur de hoogte injagen. Een dier dat angstig of opgewonden is, of
een hond die onophoudelijk blaft, zal sneller een zonnesteek krijgen dan een dier dat kalm en rustig
is.
Oudere honden lopen het meeste risico. Zij zullen sneller problemen ondervinden van de hitte.
Ongeveer 70% van het totale hitteverlies, bij zowel de hond als de mens, gebeurt via het
lichaamsoppervlak. Een goede ventilatie in de onmiddellijke nabijheid van de hond is essentieel om
koel te blijven.
Een hitteberoerte of zonnesteek komt voor wanneer de lichaamstemperatuur
van een huisdier tot zo’n hoog niveau stijgt 40°C of meer, dat het dier dood
kan gaan. Bij velen bekend, die gevallen waar men de hond in de auto laat
zitten. In een heel korte tijd kan de temperatuur dan geweldig hoog oplopen
met alle gevolgen van dien.
Honden laten warmte los door te hijgen. Bij een verhitte hond zul je
opmerken dat hij een grotere tong heeft terwijl hij hijgt. Zo maakt de hond
het oppervlak waarlangs hij de warmte kan afgeven groter. Hitte die op deze
manier verloren gaat kan de temperatuur in een besloten ruimte doen
stijgen. Een gebrek aan ventilatie zorgt er dus voor dat de temperatuur stijgt
zonder het lichaam toe te laten de overbodige hitte af te geven. Verder heeft
hij alleen maar zweetklieren onder zijn voetzolen.
Hoe je een zonnesteek herkent en de symptomen.
Honden met een zonnesteek hijgen hevig en voelen erg warm aan. De ademhaling gaat erg snel en je
ziet dat zijn lippen vast blijven plakken aan zijn tanden. De oren zijn rood aan de binnenkant. Lijkt je
hond te wankelen op zijn poten, reageert hij nauwelijks of maakt hij een zelfs comateuze indruk, wacht
dan niet en kom direct in actie. Een zonnesteek is altijd een spoedgeval en moet door een dierenarts
behandeld worden. Tot je hond bij de dierenarts is, moet je hem al zo veel mogelijk af proberen te
koelen.
 Blazen
 Staren
 Angstige blik
 Warme en droge huid
 (Hoge) lichaamstemperatuur (koorts)
 Snelle hartslag
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Overgeven
Felrood tandvlees
Niet lang daarna volgen in elkaar zakken, coma en uiteindelijk de dood

Behandeling
Als u vermoedt dat de hond oververhit is, neem hem dan onmiddellijk mee naar een schaduwrijke
plek of in een koele ruimte, bijvoorbeeld iets waar ook airconditioning is. Het verwijderen van de
warmtebron is het allerbelangrijkste. Als dat niet mogelijk is, kijk dan of je een ventilator kunt regelen.
Koel hem af aan de binnenkant
Het lichaam is ook van binnen veel te warm en organen kunnen met deze hoge temperatuur niet
functioneren. De organen kunnen het begeven, waardoor het fataal kan aflopen. Koel hem van
binnenuit af en laat hem aan wat ijsblokjes likken. Ook zijn vochtgehalte moet aangevuld worden, laat
hem koud water drinken. Als het lukt om de temperatuur ook maar een beetje te verlagen, verhoog je
de kans dat je hond weer zal herstellen. Honden met een zonnesteek verliezen soms snel het
bewustzijn. Als je hond niet in staat is om zelf de ijsblokjes op te likken of om te drinken, wrijf de
kussentjes onder zijn voeten dan in met een medicinale alcohol. De snelle verdamping van de alcohol
onttrekt extra lichaamswarmte.
Maak hem flink nat
Een makkelijk, maar zeer effectieve manier om je hond af te koelen, is het gebruik van koud water.
De hond koelen met handdoeken gedompeld in koud water, vooral hoofd, poten en buik.
Water gieten over het hoofd en het lichaam van de hond.
De hond zacht besproeien met de tuinslang, geen harde straal maar nevelen.
De huid moet lichtjes gemasseerd worden en de benen gestretcht om de bloedcirculatie te stimuleren.
Een ventilator zal de afkoeling nog meer versnellen. Spreidt zijn vacht open met behulp van uw
vingers. De vacht werkt als een isolerende deken die warmte vast houdt. Door deze met uw vingers op
te tillen, wordt de huid eronder blootgesteld aan de verkoelende lucht en dit helpt het de hond om
sneller af te koelen in combinatie met het water.
Gebruik geen ijszakken of ijswater dit zal de huid poriën sluiten, het huidoppervlak krimpt en kan de
hitteberoerte verergeren. Ga nooit het dier onder een koude douche zetten of een emmer koud water
over hem heen gooien want dit werkt alleen maar averechts doordat de bloedvaten dan juist erg
vernauwen. Het kan leiden tot shock of zelfs tot onderkoeling.
Ga zo snel mogelijk naar de dierenarts en zorg dat hij ook onderweg koel blijft, door zijn kop, buik,
nerk en borst te bedekken met natte handdoeken. Als het mogelijk is, blijf hem ijsblokjes voeren of
water laten drinken. Zet de airconditoning op de hoogste stand of draai de raampjes van de auto
geheel open om hem onderweg naar de dierenarts verder af
te koelen.
Voorkomen is beter dan genezen!
Een zonnesteek kan verrassend snel optreden, zelfs wanneer
uw hond tijdens warme en zonnige dagen maar korte tijd in
de auto achtergelaten wordt of in de zon gelegen heeft.
Blijf daarom alert, laat hem niet achter in de auto, zelfs geen
5 minuten, want de temperatuur in een auto loopt veel sneller
op dan je denkt!
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Zorg ervoor dat hij in de tuin in de schaduw ligt en dat hij doorlopend voldoende vers drinkwater tot
zijn beschikking heeft.
Ga niet fietsen met de hond bij temperaturen boven de 20°C en ook niet "lekker" overdag wandelen bij
zomerse temperaturen! Jij trekt slippers aan, je hond loopt met zijn voetzooltjes op het bloedhete
asfalt en de kans dat die afschuwelijk verbranden is aanzienlijk.
Buitentemperatuur: 25°C = temperatuur van het asfalt: 51,6°C
Buitentemperatuur: 30°C = temperatuur van het asfalt: 57,2°C
Buitentemperatuur: 30,5°C = temperatuur van het asfalt: 61,7°C
's-Morgens vroeg en later op de avond een wandeling, de rest van de dag zo rustig mogelijk, dan blijft
de zomer ook voor uw hond leuk!
Bron: diverse internetsites

Jack’s dagboek
De familie Vlaisloir heeft ons de belevenissen van Jack toegestuurd.
Jack (Mika Jack Bialy Domownik) werd geboren op 2 februari 2013.
Vervolg:
3 november 2013 – negen maanden
nu is het wel heel lang geleden dat ik het dagboek van Jack nog heb aangevuld. Het gaat dus zeer
moeilijk
zijn
om
een
aantal
zaken
te
reconstrueren,
maar
ik
doe
mijn
best.
* onmisbaar...
...dat is hij ondertussen zeker geworden! We kunnen ons het leven
zonder hem al niet meer voorstellen. Hij is ook zo schattig - dat is
inderdaad het woord dat we hier allemaal dagelijks gebruiken als
we het over Jack hebben, hoewel hij ondertussen zeker over de 50
kg weegt, niet meer onder de tafel kan zonder ertegen te bonken,
serieus wat gewicht in de schaal kan werpen en een stevige diepe
en zware blaf heeft. Maar hij komt zo schattig kwispelend
aanstappen als je binnenkomt - zonder op je af te rennen, zonder
te springen. Meestal blijft hij zelfs staan en dan draait zijn staart
echt volledige rondjes in beide richtingen zodat zijn achterste
volledig meewiebelt - zo blij is hij als hij iemand van ons ziet. Zijn
we met zijn allen weggeweest en komen we samen terug binnen
dan is zijn vreugde 5
keer zo groot. Hij kan
ook zo schattig plat op
de grond liggen, met
zijn
voorpootjes
in
zeehondjeshouding en
zijn kop helemaal plat
ertussen. En dan draait hij zo schattig met zijn ogen om
naar je op te kijken en heeft hij die typische schattige
vragende blik van "streel mij alsjeblief :-)". En dan wil je
stoppen met strelen en ploft hij zo schattig zijn superzware
poot op je neer "nog, nog, ..." !!
Aai mij alstublieft ...
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* onwezenlijk...
...groot is hij ondertussen geworden. We kunnen ons al niet meer inbeelden dat we in het begin zijn
bench met de helft wilden verkleinen, omdat die zo groot
was dat hij zich niet geborgen en veilig zou voelen. Nu
vult hij met gemak de hele rechthoek : ruglijn tegen de
bovenkant, snuit tegen het hek, staart tegen de andere
kant en zich met zijn poten afduwend tegen de voorzijde
om zich uit te rekken!
En hij is niet alleen groot
geworden, maar ook onwezenlijk sterk. Soms, als hij 's
ochtends wil opstaan en wij zijn nog niet beneden, wipt hij
de hengsels aan één kant van de bench los waardoor die in
één hoek openstaat. Heel snugger is hij echter niet, want
hij kiest altijd dezelfde hoek die niet vrij staat van de
em bij zijn
halsband wil vasthouden op een ogenblik dat hij dat
absoluut niet wil (hij wil bv. achter Jones aan, of hij wil
Grote Jack met Astrid
mee naar buiten), dan heb je echt wel een muur of een
andere houvast nodig. Anders trekt hij je zo mee, ook al
begint hij dan verschrikkelijk te hoesten en te gorgelen omdat de halsband zijn luchtpijp afsnijdt...
* ondeugend...
Ook al heeft hij het uiterlijk van een
volgroeide hond, Jack is nog altijd een pup :
spelen; in je knoesels, broek of billen bijten;
ongehoorzaam zijn; knabbelen aan het
tuinmeubilair en alles stelen wat hij maar te
pakken kan krijgen, ... het houdt maar niet
op. Plastieken bloempotjes, het drinkflesje
van
het
konijn,
cd's,
schoenen,
handschoenen, een leesbrilletje, Jack vindt
het allemaal ongelooflijk interessant om
ernaar op zoek te gaan. En zijn wij zo dom
geweest van iets binnen zijn handbereik te
laten liggen, tja, dan heeft hij het
gegarandeerd in de mot. Dan is het kwestie
van er snel bij te zijn, zodat je kan redden
wat er nog te redden valt.

Schattig met kapotte schoenen en konijn

* ontembaar...?
moeilijk, maar het gaat elke dag wel een beetje beter. Om het wandelen voor hem en ons wat
aangenamer te maken, hebben we zo'n 2 maanden geleden een gentle leader gekocht. Ook al is Jack
geen snuffelende jachthond en dus van nature geen trekker, toch werd het voor de vrouwen van het
gezin moeilijk om alleen met hem te gaan wandelen. Immers, als iets zijn aandacht trok of we
kwamen een andere hond tegen, was het soms heel moeilijk om hem nog alleen te kunnen houden.
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Met de gentle leader (bandje rond zijn neus en vlak achter zijn oren wordt er een druk op de
bovenkant van de nek uitgeoefend, waardoor hij vanzelf stopt met trekken.
3 februari 2014 - Mika Jack 1 jaar
Maandag 3 februari werd Jack 1 jaar. We maakten een kroon die hij niet wou opzetten en hij kreeg
een supergroot bot. Proficiat, Jack!!!!

Jack met bot en Daphne

Jack en Murielle

Jippe en Jack

Mika Jack

Wordt vervolgd
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TOPNL KampioenschapsClubmatch

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 reservekampioenschap 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!
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TOPNL-agenda

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



Zondag 15 juni
Zaterdag 5 juli




Zondag 14 september
Zondag 2 november

Tatra Lentefeest (zie pag. 7 van de nieuwsbrief)
Erkermeder hondendag
(TOPNL aanwezig met stand, zie pag.19 van de nieuwsbrief)
TOPNL Kampioenschapsclubmatch! Onze eerste clubmatch
Wandeling en aansluitend een fokkerijoverleg
Erkemeder hondendag

Erkemeder hondendag zaterdag 5 juli 2014
Door de eigenaars van Erkemederstrand,
Strandpaviljoen de Jutter en Hondencentrum
Wraf wordt een uniek en gratis toegankelijk
‘Hondendag’
georganiseerd
op
het Erkemederstrand. Die dag zal er van
11:00 tot 17:00 uur van alles te doen zijn op
het gebied van honden.
Dit
jaarlijks terugkerend
evenement
trekt duizenden
bezoekers (ruim
5000
bezoekers in 2013) en heeft als doel het
organiseren van een gezellige, sfeervolle
en leerzame landelijke hondendag, waar
iedereen (gratis!) aan
mee
kan
doen. Gedurende de hele dag is er een
braderie met talloze kramen, worden er
presentaties gehouden en kan men aan
vele activiteiten deelnemen. U kunt zich verheugen op onder andere de Jack Russellrace, mobiele
trimsalon, workshops en demonstraties doggy dance, dogfrisbee, waterwerken met New Foundlanders,
behendigheid, gedragstherapie en nog veel meer.
Hondencentrum WRAF kiest aan het einde van de dag de
mooist uitziende hond uit en de winnaar ontvangt een
heerlijk snackpakket.
Ook dit jaar zal TOPNL weer van de partij zijn op dit
veelzijdige en gezellige evenement. Verleden jaar hebben
we ons ras gepresenteerd en veel informatie verstrekt aan
de belangstellenden. De Erkemeder Hondendag is echt een
dagje uit voor het hele gezin inclusief de hond. We hopen
jullie ook te mogen begroeten als bezoekers.
Voor het hele programma verwijzen wij jullie naar de
website van de organisatie.
www.erkemederhondendag.nl
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Clubmatch APH Duitsland

Uitnodiging

voor de 1ste „Landesgruppen- Ausstellung“
van de „Landesgruppen“
APH Niedersachsen, APH-Rheinland-Westfalen, APHSüd-Rhein-Main.
op 29. Juni 2014
Locatie; Gaststätte Heimingshof
An der Stever 7
45721 Haltern am See
Duitsland
U kunt uw Tatrahond en/of Nizinny ( in bezit van een FCI stamboom of registratiebewijs) nog
inschrijven tot en met vrijdag 13 juni 2014 via het online formulier wat te vinden is op de website
van de „Landesgruppe Süd-Rhein-Main ; www.aph-sued-rhein-main.de
of via E-mail naar Johann_Melanie@t-online.de
De inschrijfkosten zijn als volgt;
Babyklasse
Puppyklasse
Jeugdklasse, tussenklasse, open klasse, kampioensklasse
Veteranenklasse
Koppel, fokkerij Groep, Kind & Hond,

€10,00
€15,00
€35,00
€15,00
€10,00

Inschrijfgeld te betalen via overmaking op het onderstaande rekeningnummer:
BIC: GENODE61MOS
IBAN: DE96674600410014065601
t.n.v. Melanie Beentjes
Programma
Ontvangst vanaf
Aanvang keuringen rassen
Erekeuringen
Einde van de show ca.

08:30
10:00
15:00
16:30

Uur
Uur
Uur
Uur

U wordt vriendelijk verzocht het inentingsboekje en de stamboom (kopie)van de ingeschreven
hond(en) bij u te dragen, deze kan bij binnenkomst worden gecontroleerd. Honden uit het buitenland
dienen tegen rabiës ingeënt te zijn.
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Oproep kopij nieuwsbrief

Wij kunnen jullie hulp bij het vullen van de nieuwsbrief goed gebruiken!
Heb je een verhaal, fotoverslag (of beide), heb je een goeie tip voor de andere leden? Wil je een vaste
rubriek vullen in de nieuwsbrief en deze regelmatig vullen? Laat het ons weten en we kijken hoe en
wanneer het in te passen is in de nieuwsbrief. Voor de redactie is het het fijnst als je kopij aan kunt
leveren als word-document. Als je foto’s hebt voor de nieuwsbrief, dan gaarne aanleveren als JPG en
het liefst een zo groot mogelijk bestand. Het emailadres is secretariaat@topnl.eu.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met 7 augustus 2014.
Tot slot
We hopen dat jullie weer wat opgestoken hebben van o.a. ons media- en medische artikel en natuurlijk
de column van Melanie.
Geven jullie je ook nog op voor het Lentefeest en meldt je Tatra aan voor de TOPNL
Kampioenschapsclubmatch. Als je dat voor 1 augustus a.s. doet, scheelt dat weer wat Euro’s.
We hopen jullie op onze evenementen te treffen!
Onze volgende nieuwsbrief zal medio augustus verschijnen.
We wensen een ieder die gaat genieten van een vakantie, veel plezier en een veilige reis toe!
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