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De redactie is weer terug van de vakantie en is direct aan de slag 

gegaan met de nieuwe Tatra TOPnieuws! We zijn er wederom in 

geslaagd om een ‘dikke’ uitgave in elkaar te zetten. 

Mocht je een idee of verslag voor een volgende uitgave hebben, 

schroom dan niet om dat te delen met ons. 

Naast onze Facebookpagina, hebben we nu ook een gebruiker 

aangemaakt met de naam TOP nl. We hopen hiermee een groter publiek 

te bereiken. Natuurlijk kun je vrienden met ons worden. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008054179181&fref=ts 

 

De redactie. 

 

 

 

Van de bestuurstafel 

 

Het bestuur is druk bezig met de organisatie van de clubmatch van 14 

september a.s.. 

We hebben daarvoor toestemming gevraagd en gekregen van de Raad 

van Beheer. Onze keurmeester is Dhr. J de Gids, die in elk geval 

rekening ermee zal houden dat de meeste mensen geen showervaring 

hebben, vooral in de baby, pup en jeugdklas zal dit het geval zijn. 

Ook kan men zowel als deelnemer of bezoeker deelnemen aan de lunch 

die € 7,50 per persoon kost. Hiervoor dient u zich wel vooraf op te 

geven bij de organisatie i.v.m. de te bestellen aantallen. Dit kan door 

een mailtje te sturen naar evenementen@topnl.eu. 

 

Op de Erkemeder hondendag te Zeewolde waren we dit jaar aardig 

verregend, er was weinig aanloop door het slechte weer. Wel is er 

gekeken of we sponsors konden vinden bij de stands die op het terrein 

stonden, voor onze clubmatch. Het moet nog blijken of onze bezoekjes 

succes hebben gehad. 

 

Zoals jullie weten of niet, wordt de nieuwsbrief door Dora de Jong 

gemaakt samen met Wilma de Brabander. Zij is ook bereid om andere 

hand en spandiensten te verrichten, zoals het beheer van de gegevens 

van onze fokdieren en nakomelingen in het kader van “Gezondheid en 

Welzijn”. Dit doet zij samen met Netty Beentjes. Er is al een aanvang 

gemaakt hiermee. Als u gegevens heeft over uw hond, dan hierbij het 

verzoek om deze aan te leveren. Het betreft uitslagen in het kader van 

HD, Oogonderzoek en Hartecho, evenals gelopen showuitslagen. 

Hiervoor is een apart emailadres aangemaakt, nl:  

gezondheidwelzijn@topnl.eu daar kunt u gezondheidsuitslagen en 

dergelijke naar toe sturen. Het is daarom belangrijk dat zij via Skype 

ook meedraait in het bestuursoverleg. Onze webmaster Melanie doet dat 

ook al. 
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Het bestuur wil ook meer aandacht voor het promoten van ons ras en 

onze vereniging. Hierover heb ik enkele malen met Ragna Plomp contact 

gehad die hierin wel e.e.a. wil doen. Zij gaat de public relations van 

onze club doen en ook eventueel de ledenadministratie overnemen van 

Agnes Buis. Agnes zal zich meer met de opzet van de winkel gaan 

bemoeien, zodat dit ook beter van de grond komt. Ook gaf Agnes aan 

dat zij met haar computer problemen heeft met emailinstellingen en 

daardoor niet altijd optimaal kan reageren. Ragna is in dit kader 

eveneens aangeschoven bij het bestuursoverleg. Als u ideeën of tips 

heeft betreffende de sponsoring of promotie, dan is het emailadres: 

pr@topnl.eu. In elk geval, het bestuur is erg blij met de ondersteuning 

van de dames. 

  

Tenslotte roep ik u op om in te schrijven voor de clubmatch, we hebben 

echt meer inschrijvingen nodig. Verderop in deze nieuwsbrief staat meer 

info omtrent deze dag en ook waar en hoe u zich kunt aanmelden. Als u 

hierover vragen heeft, dan kunt u altijd een email sturen naar de 

organisatie of telefonisch contact opnemen met Dora de Jong, tel: 0593-

346253. 

 

Uw voorzitter, 

Piet Beentjes   

 

 

 
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 Dick en Marianne Middelkamp, wonen in Nijverdal en hebben 2 

Tatra's die Moa en Nura heten. Onze oudste hond is Moa, zij is 5 jaar 

oud en onze jongste hond is Nura, zij is 1 jaar oud. 

Het zijn 2 enorme lieve honden die sociaal zijn en het zeer goed kunnen 

vinden met onze kleinkinderen. En natuurlijk net als alle Tatra's zijn ook 

onze honden erg waaks, aanhankelijk en lief voor iedereen die zij 

kennen. 

 

 

TOPPER in beeld 

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 word-
document 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. 

      

 

mailto:pr@topnl.eu
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Met beide honden hebben wij 

diverse shows gelopen en 

hebben daarmee leuke 

resultaten behaald. Dit 

stimuleert ons om door te 

gaan met onze hobby. De 

liefde voor onze witjes ging 

zover dat wij inmiddels zijn 

begonnen met een kennel. 

Onze kennelnaam is Bialy 

Towarzysz. Nu wachten wij 

nog op ons 1ste nestje. Helaas 

is dat niet gelukt met onze 

Moa en omdat zij nu bijna 6 

jaar oud is zullen wij dit ook 

niet meer proberen met haar. 

Wel hopen wij dat dit met onze Nura wel mag gaan lukken. Dat is één van onze grote wensen! 

  

Ook als wij op vakantie gaan, gaan onze honden natuurlijk mee. Heerlijk met ze wandelen in de natuur 

van Limburg maar ook gaan ze mee naar de markt of naar het winkelcentrum waar ze natuurlijk erg 

veel bekijks hebben. De mensen vinden het vaak prachtige honden en zijn ook erg nieuwsgierig naar 

het ras van de honden! Zo kom je ook vaak in contact met leuke mensen en erg veel leuke verhalen! 

We proberen ze natuurlijk ook de beste voeding te geven, en dat is voeding compleet. Ze vinden het 

heerlijk en ze doen het er goed op. 

  

Wij zijn lid geworden van TOPNL. 

Daar hebben wij veel leuke en lieve mensen 

ontmoet die ons goed hebben geholpen en 

waar wij nog steeds veel van leren. 

Wij hopen dat we nog jaren mogen 

genieten van onze prachtige witjes... 

 

Dick en Marianne 

 

 

 

 

 

 

 

 
In eerdere edities van Tatra TOPnieuws, hebben jullie in de rubriek “TOPPER” kennis kunnen maken 

met onze honden Jelka (nieuwsbrief 2013 – 3) en Jurek (nieuwsbrief 2014 – 1). 

Helaas hebben wij van beide onlangs afscheid moeten nemen. We hebben beide een mooi, liefdevol en 

leuk leven kunnen bieden en het troost ons dat ze een respectabele leeftijd bereikt hebben. Toch was 

het zwaar om afscheid te moeten nemen van ze maar ze zitten voor altijd in onze harten. 

 

Wilma en Dirk 
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Verplichte vaccinatie hondsdolheid bij import puppy’s en kittens 

Nieuwsbericht | 01-07-2014 

 

Jonge honden, katten en fretten moeten vanaf 29 december 2014 bij binnenkomst in Nederland 

verplicht gevaccineerd zijn tegen rabiës (hondsdolheid). Hierdoor zijn de jonge dieren minimaal 15 

weken oud als ze naar Nederland komen. Ook worden de regels voor dierenpaspoorten strenger. Dit 

staat in een brief van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Oudere 

dieren moeten al gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid bij binnenkomst in Nederland. 

 

Hondenpuppy’s 

Dijksma: "Mensen en dieren moeten tegen 

hondsdolheid beschermd worden. 9 andere 

Europese landen, waaronder Frankrijk en 

Engeland, hebben al een vaccinatieplicht 

voor jonge honden bij invoer. De schatting 

is dat er jaarlijks zo'n 80.000 honden naar 

Nederland komen, onder andere uit landen 

waar hondsdolheid nog voorkomt. Het 

verplicht vaccineren van jonge dieren 

verkleint de kans op import van dieren met 

deze infectie en het overdragen ervan." 

Vaccinatie 

Jonge dieren zullen bij binnenkomst 

verplicht gevaccineerd moeten zijn tegen 

Uit de media 
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hondsdolheid. De vaccinatie is pas geldig als deze is toegediend op een leeftijd van 12 weken en 

daarna 3 weken wachttijd in acht zijn genomen (i.v.m. werkzaamheid vaccin). 

 

Deze maatregel wordt genomen, omdat de handel van pups toeneemt uit onder andere nieuw 

toegetreden Oost-Europese lidstaten die niet allemaal vrij van hondsdolheid zijn. Ook de aandacht voor 

dierenleed in het buitenland en daarmee de groeiende behoefte dieren naar Nederland te halen, 

vergroten de kans op deze aandoening in Nederland. Op dit moment heeft Nederland een rabiësvrije 

status en wil deze graag behouden. In 2012 is in Nederland een geïmporteerde pup aangetroffen met 

hondsdolheid. Er zijn toen zo'n 50 mensen benaderd door de gemeentelijke gezondheidsdienst die 

contact met dit dier hadden gehad en waarvan een groot deel moest worden behandeld. Een infectie 

met dit virus is zonder tijdige behandeling dodelijk. 

 

Dierenpaspoort 

De regels voor het verspreiden van dierenpaspoorten worden strenger. In een dierenpaspoort zijn de 

kenmerken (inclusief een chipnummer) en de gegeven vaccinaties geregistreerd. Lege paspoorten 

mogen straks alleen nog maar aan dierenartsen worden verkocht. Nu kan iedereen nog een 

dierenpaspoort aanschaffen, waardoor er makkelijk met de gegevens in een paspoort kan worden 

gesjoemeld. Zo circuleren in andere lidstaten bijvoorbeeld ook lege Nederlandse dierenpaspoorten. 

Welzijn op eerste plaats bij fokken van huisdieren 

Voor fokkers van huisdieren gaan er vanaf 1 juli 2014 strengere regels gelden uit oogpunt van 

dierenwelzijn. Een hond mag bijvoorbeeld nog 1 keer per jaar een nest hebben en bij katten wordt dit 

beperkt tot maximaal 2 keer per jaar. Ook worden er striktere eisen gesteld om het doorgeven van 

erfelijke aandoeningen te voorkomen. 

 
Bron: www.rijksoverheid.nl 
 

 
 

INSCHRIJVING RAAD VAN BEHEER FOKKERSTOUR 

2014 OPEN: TWEE SESSIES BEKEND 

FOKKERS BEPALEN DERDE SESSIE 

 

De Raad van Beheer gaat ook in 2014 weer haar 

jaarlijkse Fokkertour organiseren. Deze vindt plaats in 

oktober en november.   

Uit de evaluatie van de Fokkerstour 2013 bleek dat 

vrijwel alle  deelnemers buitengewoon te spreken waren 

over de sprekers Iaira Boissevain en Paul Mandigers. Daarom zullen deze sprekers ook tijdens de 

Fokkerstour 2014 acte de présence geven. 

 

Tijdens de fokkerstour van 2013 gaf advocate Iaira Boissevain  uitleg over recht en onrecht in de 

fokkerswereld. Fokkers kregen uitleg over het Nederlandse rechtssysteem, en de gevolgen daarvan 

voor de kynologie. De vervolgvraag is logisch: kan de fokker zelf iets doen om zijn rechtspositie beter 

te waarborgen? In haar sessies geeft zij als antwoord op die vervolgvraag: Ja dat kan! 

 

Paul Mandigers zal in 2014 ingaan op de meest voorkomende neurologische aandoeningen in de 

hondenfokkerij en op de diagnostiek daarvan. 

 

Het derde thema en de daarbij behorende spreker kan in 2014 door de fokkers zelf worden bepaald. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Op de website staat onder www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour op de pagina ‘wensen sessies’ een 

formulier dat men in kan sturen. Hier  kunnen fokkers zelf aangeven welk thema ze voor een sessie 

zouden willen en een mogelijke spreker aangeven. Op basis van de wensen zal er dan een thema  

bepaald worden en een spreker worden uitgenodigd. 

 

Het programma van de Raad van Beheer Fokkerstour ziet er als volgt uit: 

Paul Mandigers, Sessie: Neurologie 

Dinsdag 14 oktober 2014  - Zwolle (Mercure) 

Donderdag 30 oktober 2014 - Berlicum (Den Durpsherd) 

Donderdag 13 november 2014 - Woudenberg (De Camp) 

  

Iaia Boissevain, Sessie: Confrontatie of Contract 

Woensdag 22 oktober 2014  - Berlicum (Den Durpsherd) 

Donderdag 6 november 2014 – Woudenberg (De Camp) 

Dinsdag 18 november – Zwolle (Mercure) 

 

Inschrijven via www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour 

 
 
 

In onze vorige nieuwsbrief hadden we gemeld dat Halna z  Poldery Holenderski gedekt werd door 

Bystry Duzy Bialy Pies uit Duitsland. Helaas is Halna niet drachtig geworden. 

 
Babuchka (Moa) Sniezijka Bajka werd eind juni gedekt door Edjango Kochany Sniezijka Bajka. Ook 

Moa is helaas niet drachtig. 

 
Bij kennel ‘z Poldery Holenderski werd Roza z Poldery Holenderski op 20 en 22 juni succesvol gedekt 

door Kum z Poldery Holenderski. De pups worden rond 20 augustus verwacht. 

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

 

 
Roza z Poldery Holenderski 
HD-A / vrij van oogziekten 

Hartecho: normaal 

 
Kum z Poldery Holenderski 
HD-B / vrij van oogziekten 

Hartecho: normaal 

 
Naar verwachting wordt Zibah van Dora de Jong gedekt in september/oktober. 

Meer informatie op hun website: http://www.owczarek-podhalanski.com 

Fokkerijberichten 

http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour
http://www.zpolderyholenderski.nl/
http://www.owczarek-podhalanski.com/
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Een geslaagde dag met een oranje tintje. 

 

Met de astronomische zomer bijna op stoep vierden we het Tatra Lentefeest. Het was in alle opzichten 

een geslaagde dag, met de hele dag volop zonneschijn en een hele grote opkomst van baasjes en 

honden. Reken daarbij een prachtige wandellocatie die het Roozendaalse Veld is en waar de volwassen 

honden heerlijk los konden lopen. Voor alle puppy’s die er waren was er een kleine wandeling  

georganiseerd, waar de puppen lekker samen konden ravotten onder begeleiding. 

 

 

 

 

 

Na de wandeling togen we gezamenlijk naar Ede, waar een  gezellig samenzijn begon op een geheel 

afgesloten terrein  zodat ook alle honden zich overal vrij konden bewegen en waar ook druk gebruik 

van gemaakt werd. Nadat iedereen zijn dorst had gelest konden we genieten van een uitgebreid luxe 

buffet waar iedereen wel meerdere gerechtjes van zijn gading kon vinden. 

Aangezien we midden in de Oranjegekte zaten werd er een wedstrijdje "Wie heeft de mooiste 

oranjehond" gehouden. De diverse slachtoffers werden aan alle kanten versierd, wie de winnaar was 

weet ik niet meer, in mijn ogen zagen ze er allemaal prachtig uit. Ook werd er op het einde van de 

middag nog een loterij  gehouden waarbij er leuke prijsjes te winnen waren. 

 

 
 

 

Verslag en foto’s Tatra Lentefeest 
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Moe en  voldaan zijn de baasjes en honden (de meesten wat later dan de planning was) weer 

huiswaarts gegaan. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag. Een minpuntje was de afstand 

tussen de twee locaties, misschien kan er volgende keer een locatie dichter bij het Roozendaalse Veld 

gevonden worden, want wat is dat een fantastisch wandelgebied. 

 

Netty Beentjes 

 

Dora maakte een impressie van deze dag en plaatste dit op internet:  

https://www.youtube.com/watch?v=hrWPUjVd5I8&feature=youtu.be 

 

 

 

 

Na de succesvolle editie van 2014, willen we weer graag van jullie weten of er animo is om voor het 

volgende jaar wederom een muurkalender van 

TOPNL aan te schaffen. We proberen qua prijs (± € 

12,50) en uitvoering (hoogte 2x A4 met een 

ringband) ongeveer hetzelfde te doen.  

 

Helpen jullie ons weer met de invulling van de 

foto’s?  

 

Als je geïnteresseerd bent, geef dat dan door aan 

de redactie via een email. Dit is ook het adres waar 

de foto’s naar toe verzonden mogen worden. 

 

We rekenen weer op jullie hulp en enthousiasme om 

een mooie uitgave voor 2015 te kunnen maken. 

 

 

 

TOP Kalender 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=hrWPUjVd5I8&feature=youtu.be
mailto:redactie@topnl.eu?subject=kalender
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Angstagressie (agressie door angst bepaald) 

                        

In de vorige column heb ik al 

geschreven over de verschillende 

vormen van agressie, en per column 

zal ik dan dieper op ingaan de vormen. 

Deze keer gaat het over angstagressie, 

agressie wat door angst wordt bepaald. 

De hond probeert hierdoor zichzelf te 

beschermen, de agressie is tegenover 

mensen, personen en/of dieren gericht 

waar hij ( soms zelfs letterlijk doods) 

bang voor is. 

 

Angstige honden zullen eerst altijd 

proberen te ontkomen aan wat hun 

angst aanjaagt, maar mocht de hond 

dat niet voor elkaar krijgen, dan zal hij zich verdedigen.  

Angst zelf is agressie onderdrukkend en hierdoor zal de hond eerst altijd proberen te vluchten, 

bevriezen (stokstijf worden) of proberen door kalmerende signalen de situatie  onder controle te 

brengen.  Maar mocht dit dus niet lukken, omdat de hond b.v. aangelijnd is, of de hond bevindt zich in 

een grotere groep honden (bijv. hondenschool) en kan deze zich niet in veiligheid brengen, dan blijft 

de angstprikkel bestaan en kan de hond niet anders handelen dan zichzelf te verdedigen.  

Immers was het vluchten niet succesvol om datgene wat de hond angst aan jaagt te mijden en de 

kalmerende lichaamstaal heeft ook niet bewerkstelligd dat de angstprikkel verdwijnt of dat tenminste 

de afstand vergroot wordt en de dreiging afneemt.  

 

De hond die angstagressie heeft, laat angstige lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen zien. Het gewicht 

wordt naar de achterbenen verplaatst, de oren liggen strak aan de kop, het gehele gebit wordt 

ontbloot, de lippen worden strak naar achteren getrokken, de staart ingeklemd en onder de buik. De 

hond kan grommen, sneppen (in de lucht happen) en bijten wanneer hij in een hoek gedreven wordt of 

als mensen hem willen benaderen. 

Ook typisch is het aanblaffen van datgene wat de hond angstig maakt, dat gebeurt vaak als het 

“gevaar”  de hond te snel nadert. Als voorbeeld denk ik aan de hond van vrienden, deze begon altijd te 

blaffen als het onweert of als er vuurwerk werd afgestoken. 

 

Angst kan zich uit de volgende situaties ontwikkelen; 

 onvoldoende of geen socialisatie op de prikkels die de agressie voorzaken 

 de veroorzaakte prikkels hebben zijn door de hond daadwerkelijk als gevaar ervaren 

 erfelijke aanleg 

 

Als de hond onvoldoende of niet gesocialiseerd is, heeft de hond geen ervaringen kunnen opdoen, en 

kan deze dus niet weten of iets goed is of juist gevaarlijk. Daarom is de socialisatiefase zo belangrijk in 

een leven van een hond, in deze fase zijn ze heel nieuwsgierig en hebben een ongelofelijke 

onderzoeksdrang. De moederhond past immers goed op dat er geen gevaar is voor haar “kroost”.  

Nu verzamelen ze allerlei ervaringen waar ze later dus op kunnen terugvallen. 

Melanie’s column 
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Met een paar maanden (zo rond de 16 weken en hiermee is de puppyperiode afgesloten) worden de 

meeste jonge honden voorzichtiger, moeders past ook niet meer zo goed op, en het is natuurlijk 

gedrag dat de hond niet in zeven sloten tegelijk loopt.  

 

Ook het vluchten (of weglopen) wil ik nog verduidelijken en dan vooral in een situatie met kinderen. 

Mocht de hond de kamer verlaten of weglopen (of zich in een hoekje terug trekken) omdat er kinderen 

zijn (of op bezoek zijn) is dit vaak omdat de hond niet zo goed weet wat hij met deze situatie (prikkel) 

aan moet. 

Het vermijden, het weglopen wat de hond doet, is het 

eerste teken dat de hond onzeker tot zelfs angstig is! 

Krijgt de hond niet de rust die hij zoekt, doordat wij 

de hond er weer bij halen of de kinderen achter de 

hond aan gaan zonder dat wij dat verbieden, zal de 

hond hieruit leren, dat vluchten geen optie is! 

De volgende keer, of pas meerdere malen erna 

afhankelijk naar erfelijke aanleg, zal de hond 

grommen. Dit werkt meestal wel, het schrikt ons af. 

We doen de hond weg of nemen het kind weg bij de 

hond. De hond trekt daaruit de conclusie dat dit 

afdoende is. 

 

Maar wat gebeurt als wij er eens niet bij zijn, en het 

kind deze waarschuwing niet ter harte neemt .....  

 

Daarom, laat kinderen en honden NOOIT zonder volwassen toezicht samen alleen.  

 

Als de hond geen of slechte ervaringen heeft opgedaan, vertonen ze angstig gedrag tegenover 

mensen. Vaak wordt er vermoed dat honden uit de herplaatsing (honden van buitenlandse 

organisaties)  zijn mishandeld omdat ze angstgedrag laten zien tegenover vreemde mensen. Dit hoeft 

helemaal niet het geval te zijn! Als de hond geen ervaringen heeft opgedaan, is hij niet gesocialiseerd 

met mensen. Dit komt ook nooit meer goed, mensen die de hond goed leert kennen, zullen geen 

probleem vormen, maar de angst voor vreemde mensen zal blijven bestaan. 

Mochten vreemde mensen de hond toch benaderen, zal deze eerst willen vluchten, kan hij dit niet dan 

zal de hond blaffen en genoodzaakt zijn tot aanval over te gaan. 

 

Opnieuw komen we tot de conclusie dat het socialiseren van pups een zeer belangrijke fase is in het 

leven van de hond, vele gedragsproblemen kunnen hierdoor worden voorkomen.  Hier ligt een zware 

verantwoording voor de fokker, die de nieuwe eigenaar overneemt bij het ophalen van het 

“hummeltje” met 8 weken. 

 

In de volgende column gaat het over controle complex, maar eerst ga ik straks genieten van twee 

weken vakantie in Oostenrijk met mijn drie dames. Een berghutje op bijna 2000 meter hoogte, geen 

computer, geen internet, geen televisie en geen radio. Dus veel tijd om te lezen en laat ik nu weer een 

hele boekenlijst hebben!  

Tot de volgende keer! 

 

Groetjes Melanie 
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In de afgelopen periode waren er geen mutaties in ons ledenbestand. 

 

 

 

Voor en tegens van cortisonen, medicijnen op basis van hormonen. (deel 1) 

 

Cortisonen zijn kunstmatig geproduceerde hormonen die sterk op Cortisol lijken. Cortisonen 

verhinderen de aanval van witte bloedcellen op het weefsel en verminderen de aanmaak van 

ontsteking veroorzakende stoffen door immuun cellen. Ze hebben een ontstekingsremmende werking. 

Het zijn ontstekingsremmende medicijnen die zeer vaak gebruikt worden voor de behandeling van 

huidaandoeningen. In de volksmond wordt het dan ook wel hormoonzalf genoemd. De werking zorgt er 

onder meer voor dat de hond stopt met krabben, maar deze geneesmiddelen kunnen aanzienlijke 

bijwerkingen hebben die moeilijk te controleren zijn. Het is dus zaak goed veterinair advies in te 

winnen vóór gebruik. 

 

Het gebruik van cortisonen binnen de dermatologie staat niet ter discussie : het is vaak de enige 

oplossing om de klachten voor de  atopische -  of allergische hond te verlichten. Ga zeker niet zelf 

experimenteren met een  cortisonen oftewel hormoonzalf gekocht bij drogist of apotheek. Boven alles, 

moet de oorzaak van het te behandelen probleem zijn vastgesteld. 

 

Wat zijn hormonen? 

Een hormoon is een stof die door een klier aan het bloed wordt afgegeven en ergens in het lichaam de 

werking van een orgaan beïnvloedt. De invloed kan stimulerend zijn, of remmend.  

 

Wat doet Cortisol? 

Hoewel ze klein in omvang zijn, maakt de bijnierschors een drietal zeer belangrijke hormonen: cortisol, 

aldosteron en androgenen. Deze hormonen worden ook wel steroïden genoemd. Het bijniermerg 

produceert stoffen die bij signaaloverdracht in het zenuwstelsel een rol spelen (ofwel 

neurotransmitters), zoals adrenaline en dopamine. Via de bloedvaten komt een hormoon in alle 

lichaamsdelen, maar alleen organen die gevoelig zijn voor het desbetreffende hormoon reageren er op. 

Als de hormoonhuishouding verstoord raakt, kan de hond ernstig ziek worden. 

 

  

Cortisol wordt gevormd in de bijnieren, dit zijn kleine klieren die 

bovenop de nier liggen. In het lichaam speelt Cortisol in normale 

situaties vooral een rol bij de handhaving van het evenwicht van 

het eiwit-, koolhydraat- en vetmetabolisme. Hoe meer Cortisol, 

hoe meer koolhydraat-, vet- en eiwitafbraak. Daarnaast 

onderdrukt Cortisol ook het immuunsysteem. Een juiste 

hoeveelheid Cortisol is essentieel voor een optimaal evenwicht en 

zorgt voor herstel van het evenwicht in de hormoonbalans. Dit 

hormoon wordt ook wel stresshormoon genoemd. Let wel, dit is 

een zeer breed begrip. Wanneer het lichaam gedurende langere 

tijd geen voedsel heeft ontvangen (vanaf 12 uur geen voedsel), 

is dit voor het lichaam een stresssituatie. Ook in deze situatie 

wordt er dan ook meer Cortisol geproduceerd. Wanneer er minder voedsel binnenkomt, moet er ook 

meer energie vanuit het lichaam worden vrijgemaakt, omdat dit niet meer binnenkomt.  Het hormoon 

Ledenmutaties 

Medisch 
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Cortisol zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel stijgt waardoor meer energie en uithoudingsvermogen. 

Cortisol stimuleert de eetlust en zorgt voor vetopslag. Als de Cortisolspiegel bij herhaling hoog blijft en 

als dat weken tot maanden duurt, is er een gezondheidsrisico. Het lichaam wil overleven en denkt 

steeds dat er extra energie nodig is, zo raken de bijnieren op een gegeven moment uitgeput en 

produceren nauwelijks nog Cortisol. Dan treedt vermoeidheid op en is er geen energie meer. Het 

lichaam beknibbelt op het onderhoud aan het immuunsysteem. Daardoor wordt het op den duur 

kwetsbaarder voor ziektes. Daarnaast kunnen een chronisch verhoogde hartslag en bloeddruk 

schadelijk zijn voor hart en bloedvaten. Voorts hebben Cortisonen een remmende werking op 

lichaamsfuncties die als minder essentieel worden beschouwd op dat moment, zoals celgroei en 

voortplanting. 

Cortisol is een belangrijke ontstekingsremmer in het lichaam. Het wegvallen van dit 

afweermechanisme is een belangrijk scharnierpunt in de relatie tussen stress en het optreden van 

allerlei ziekten. Bij het uitblijven van voldoende Cortisol krijgen ontstekingen een kans.  

Bij bijnierziekten zoals de Ziekte van Cushing en de Ziekte van Addison wordt er geen of minder 

Cortisol aangemaakt. Bij deze ziekten is het dus van groot belang om Cortisol alsnog toe te dienen 

voor een juist metabolisme en juist evenwicht in activiteit van het immuunsysteem. 

 

Zeer effectief  geneesmiddel 

Binnen de dermatologie en andere geneestakken worden Cortisonen vooral toegepast om hun 

ontstekingsremmende werking.  Het effect van Dexamethason, een synthetische cortisone  is 30x 

sterker dan cortison.  

 

Jeukstillend 

Veel huidklachten gaan gepaard met jeuk. Dat is niet alleen vervelend, maar door voortdurend bijten 

en krabben raakt de huid extra beschadigd. De belangrijkste behandeling blijft natuurlijk het opsporen 

en wegnemen van de oorzaak. Dus als een dier vlooien of mijten heeft, moeten die afdoende worden 

bestreden en als een bacteriële infectie een rol speelt, moet die met passende antibiotica worden 

behandeld Maar jeuk kan als symptoom zo belangrijk worden dat het dier in een vicieuze cirkel terecht 

komt waarbij het behandelen van de onderliggende oorzaak alleen niet meer voldoende is. Cortisonen 

zijn in dergelijke gevallen zeer effectief in het onderdrukken van de jeuk, en doorbreken daardoor die 

vicieuze cirkel. 

 

 
 

Atopie of atopische dermatitis (ook wel hooikoorts van de hond genoemd) bijvoorbeeld is een 

aandoening waarbij de hond een allergie ontwikkeld tegen bepaalde omgevingsstoffen oftewel 

allergenen (zoals pollen, huisstofmijt, huidschilfers van allerlei diersoorten of van de mens) wat 

resulteert in jeuk. Ook bij honden worden allergietesten gedaan om na te gaan wat precies de oorzaak 

is van de klachten. 
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Pijnstillend 

Veel honden ontwikkelen naarmate ze ouder worden klachten in het kader van artrose. Naast dieet- en 

bewegingsadviezen kan de dierenarts kiezen uit diverse medicijnen om de gevolgen van 

gewrichtsproblemen aan te pakken. Verreweg het meest gebruikt worden pijnstillers uit de groep van 

de zogenaamde NSAID’s (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs ofwel niet-steroïde 

ontstekingsremmende stoffen) zoals Rimadyl®. Ook bepaalde voedingssupplementen worden nogal 

eens ingezet als ondersteuning bij de behandeling van artrose Bij specifieke, ernstigere vormen van 

artrose kunnen echter ook cortisonen een belangrijke bijdrage leveren, vooral als andere 

behandelingen niet (meer) goed helpen. De dierenarts kan daarbij kiezen uit een kuur met tabletten, 

of injecties die in het gewricht worden toegepast. 

 

Snelle werking 

Bij spoedgevallen kunnen injecties met cortisonen levensreddend zijn. Denk bijvoorbeeld aan 

astmatische patiënten met een acute krampachtige vernauwing van de bronchiën of dieren met 

bepaalde acute allergische reacties. Ook dieren in shock krijgen soms, naast infuus en zuurstof, 

bepaalde snelwerkende cortisonen toegediend. 

 

Overige gunstige eigenschappen 

Cortisonen hebben invloed op de stofwisseling, vooral die van koolhydraten zoals glucose, en vetten. 

Bij sommige stofwisselingsziekten kan deze eigenschap worden benut. Daarnaast hebben ze een 

remmende invloed op de deling van cellen, wat deze middelen in sommige gevallen geschikt maakt om 

in te zetten bij de behandeling van kanker. 

 

In de volgende nieuwsbrief vervolgen we dit onderwerp met o.a. de bijwerkingen en toepassingen. 

 

 

 

  

Vervolg van het dagboek van Nouka (die eigenlijk Magnolia heet):  

 

 

 

Januari 2014   

Lief, dagboek.  

Het is een tijdje geleden dat ik geschreven heb, 

maar ik heb het dan ook zo druk! Je kunt je het 

niet voorstellen. Hier ben ik op vakantie in 

Drenthe, we hadden al de hele week gewandeld 

toen het baasje weer naar buiten wilde. Maar eh 

… ik heb gezegd, je gaat deze keer maar mooi 

alleen! 

 
 

 

Nouka’s dagboek 
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Februari 2014 

Eenmaal weer thuis gingen we wandelen op het 

Rozendaalseveld en natuurlijk moest de Franse 

bul van Rachel ook mee. Op zich vind ik dat wel 

gezellig want ik kan lekker spelen het haar. Maar 

waarom moet ze nou net weer voorlangs schieten 

als ik eindelijk een keer mooi op de foto zit? 

 

April 2014 

We zijn weer terug in Drenthe!! Waarom koopt 

mijn baasje eigenlijk daar geen huis? Volgens mij 

zijn we vaker daar dan thuis! Enfin, ik vind het 

wel lekker. Iedere dag uit wandelen en de hele 

dag mensen om me heen, gezellig. Kan ik lekker 

met ze spelen en ravotten …… boeken lezen? Dat 

doen we mooi niet, het is speeltijd, lezen …. dat 

doen jullie thuis maar! 

 
 

 

Hier ben ik bij het Blauwe Meer. Dat is zo lekker 

daar, een hond voelt zich er helemaal thuis. 

Lekker zwemmen, graven in het zand, ravotten 

met de andere honden en heuvels genoeg om je 

koninkrijk te overzien. En als je dan moe bent ga 

je lekker liggen bruinen in de zon! 
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O ja, als je dan nog genoeg energie over hebt, 

kun je altijd nog een poging doen om het een of 

ander te slopen. 

 

Tot de volgende keer! 

 
 

 

 

Laatste oproep! ;) 
 

Eindelijk is het zover en organiseert TOPNL zeer binnenkort haar eerste kampioenschapsclubmatch 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 2014. 

 

Voor de kampioenschapsclubmatch geldt een vrije 

inschrijving, dus zowel leden als niet-leden van 

TOPNL zijn welkom. Op een 

Kampioenschapsclubmatch telt het kampioenschap 

dubbel (2 CAC's). Het reserve-kampioenschap telt 

voor 1 kampioenschap (1 CAC). Daarnaast zijn er 

prijzen voor alle 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 je 

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. Jullie 

zijn deze dag welkom vanaf 09.00 uur. 

Tussen de middag is er voor wie hier gebruik van wil 

maken een lunchbuffet. Dit kun je aangeven op het 

inschrijfformulier. De kosten hiervoor zijn voor 

volwassenen € 7,50 per persoon en voor kinderen 

TOPNL KampioenschapsClubmatch 
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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.  

We houden ook een loterij met leuke prijzen. Lootjes zijn gedurende de ochtend te koop. 

 

Deelname aan de Kampioenschapsclubmatch biedt de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze eens 

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

Tatrahond(eigenaren).  

Voorafgaand aan de clubmatch, is er nog een instructie of uitleg voor het uitbrengen van de hond voor 

de keurmeester. Hier wordt uitgelegd, wat er van jou en je hond verwacht wordt. Er zijn ook altijd 

mensen die je kunnen helpen en bij willen staan tijdens deze dag. Laat het even weten aan de 

organisatie en we helpen daar waar nodig. 

 

Alleen deelnemen als bezoeker behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden; daarvoor hoef je je niet 

vooraf aan te melden. Voor bezoekers is de toegang gratis.  Als je je hond mee neemt, vergeet dan 

niet het Europees dierenpaspoort. Desgevraagd moet dat getoond en gecontroleerd worden. 

Ook bezoekers kunnen met ons mee lunchen á € 7,50 p/p. Dit moet dan wel vooraf opgegeven 

worden, zodat we dit kunnen bestellen. Mail dan naar evementen@topnl.eu. 

  

Het inschrijfformulier voor de kampioenschapsclubmatch 2014 is nog een paar dagen te downloaden 

via de onderstaande links in meerdere talen. Het ingevulde formulier kun je per email versturen naar: 

evenementen@topnl.eu  

 

Inschrijven online kan natuurlijk ook!  

De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is tot en met 24 augustus 2014. Zorg je ervoor dat je 

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

 

Doen hoor! 

Je doet er de organisatie, de vereniging, wellicht de fokker van je hond en natuurlijk je zelf, een heel 

groot plezier mee. 

Hoe meer zielen en honden, hoe meer vreugd en hoe leuker en spannender dit evenement wordt. 

 

Wij hopen op een grote opkomst! 

 

 

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

 

 Zondag 14 september   TOPNL Kampioenschapsclubmatch! Onze eerste clubmatch 

 Zondag 2 november   Wandeling en aansluitend een fokkerijoverleg 

 

 

 

 

Erkemeder hondendag 2014 

 

Op zaterdag 5 juli was het weer zover: Erkemeder hondendag in Zeewolde. Dora was er vroeg bij net 

als Piet met Rum en Slodka. Iets later volgden Jacco en Ragna met Hero. Piet en Dora hadden hun 

best gedaan om weer iets moois van de kraam te maken om ons ras te promoten. We hadden weer 

Erkemeder hondendag 

TOPNL-agenda 

mailto:evementen@topnl.eu
mailto:evenementen@topnl.eu
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een geweldige plek met het strand achter ons. Helaas werkte het weer niet zo mee als vorig jaar. Het 

waaide hard en regende op zijn tijd. Gelukkig hield het weer enkele bekenden niet tegen om ons te 

komen begroeten bij de kraam, een enkeling ook met een Tatra bij zich. En voor onbekenden om toch 

stil te staan bij de kraam om vragen over ons ras te stellen en een folder mee te nemen. De honden 

hebben zich prima gedragen en vermaakt. Ze zijn geaaid door menig kinderhandje en kregen ook 

voldoende aandacht van de volwassenen. Hero is ook nog het strand op geweest en water in tussen de 

buien door. 

Verder was het een uitgelezen kans voor ons om zelf langs de kramen te gaan om ons ras en onze 

activiteiten te promoten. Wie weet wat voor leuke en geschikte contacten hier nog uit voortvloeien 

voor de toekomst. We hopen dat jullie daar het een en ander van terug kunnen zien op onze clubmatch 

14 september. 

Wederom hebben wij er van genoten om aanwezig te zijn op de Erkemeder hondendag. Het is echt een 

aanrader voor iedereen en kom dan ook langs bij ons voor een gezellig praatje, tot volgend jaar! 
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Tatrareu zoek nieuw huis! 

Idzi is een reu van net 5 jaar oud, hij woont nog bij zijn 

vader. Helaas vechten de heren de laatste tijd en 

verwonden elkaar zo heftig dat de dierenarts ze moest 

behandelen. 

 

Idzi houdt van wandelen, autorijden is ook geen bezwaar 

en hij is graag buiten in de tuin. (Geen kennel!)  

Voor Idzi wensen wij een baas die bekend is met de 

Tatrahond, Tegenover mensen is Idzi rustig tot 

terughoudend. Bij kleine kinderen kan hij dominant gedrag 

vertonen. Andere reuen geeft wel problemen maar wij 

denken dat hij prima kan samenwonen met een teef. 

Katten en /of kleine huisdieren kent hij niet.  

 

Als u meer informatie wilt of nader wilt kennismaken met 

Idzi, neem dan contact op met ons. 

 

gezondheidwelzijn@topnl.eu 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 september 2014. 

 

 

Hopelijk hebben jullie met veel plezier de nieuwsbrief gelezen. Als bijlage bij de nieuwsbrief treffen 

jullie het inschrijfformulier voor de clubmatch. Mocht je nog twijfelen aan deelname, doe eens gek en 

schrijf je in. Zo niet, kom dan kijken en lunch met ons mee. Geef je daarvoor dan wel even op van te 

voren. Als jullie je hond mee nemen, vergeet dan het Europees Dierenpaspoort niet. Deze moet te 

controleren zijn, indien gewenst. 

We hopen jullie op dit evenement te treffen! 

 

Onze volgende nieuwsbrief zal medio oktober verschijnen.  

 

 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 

Herplaatser Idzi 

 

 

mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
mailto:secretariaat@topnl.eu

