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De inkt van onze Clubmatch-special was bij wijze van spreken nog nat
toen we al weer begonnen met deze uitgave van ons clubblad. Eerst
volgt dan een kort overleg. Wat hebben we, wat gaan we doen en
wanneer moet hij af zijn.
Gelukkig waren we het weer snel eens en konden we weer aan het werk.
We zijn dan ook weer tevreden met de ingekomen stukken en vooral blij
dat we er weer een informatief, leuk en gevarieerd geheel van hebben
weten te maken.
Veel plezier met lezen en onthoud dat we altijd blij zijn met jullie input,
tips en verslagen.
De redactie
Van de bestuurstafel
Van de bestuurstafel
Als dit stukje wordt geschreven, is het alweer ruim 5 weken geleden dat
we de eerste kampioensclubmatch hebben gehouden en wat een feest
was dat. Met heel veel plezier kijken we terug op een bijzonder geslaagd
evenement. We hopen dat jullie ook genoten hebben van de “Special”
die daarover is gemaakt. Dank nogmaals aan alle vrijwilligers die zich
belangeloos hebben ingezet om het een geweldige dag te laten zijn.
Nu richten we ons weer op de volgende zaken. De kynologie is volop in
beweging en wij gaan daar natuurlijk in mee. Conform de regels die
ingegaan zijn per 1 juni 2014 wordt nu DNA afgenomen van pups en
hun ouders. Het eerste nest binnen de vereniging waar dat is gedaan,
werd geboren bij z Poldery Holenderski.
In december staat de Algemene Vergadering gepland met de
overkoepelende organisatie, de Raad van Beheer en daarvan doen we
verslag in de laatste uitgave van dit jaar.
Het fokkerij-overleg, waar ieder lid kan meepraten over het wel en wee
van het ras, staat weer gepland op dinsdagavond 4 november om 20.00
uur via Skype. Je kunt je daar nog voor opgeven.
Steeds meer raken we als bestuur ook op elkaar ingespeeld en het is
ook prettig dat we feedback en steun krijgen van jullie de leden. Alleen
zo komen we erachter of we de goede weg zijn ingeslagen en volgen of
niet.
Gezondheid en Welzijn komt ook steeds meer op de rit. De website
wordt goed beheerd en wat bijzonder is, alle redactionele artikelen die
geplaatst zijn in ons digitale clubblad, kunnen jullie daar ook nog eens
op naslaan. Ze zijn te vinden onder de kop bibliotheek! Wel zo handig!
Ook trekken we dit jaar nog een keer erop uit met onze “witten” en hun
vrienden. Lekker uitwaaien op het strand bij IJmuiden, meer daarover
kun je lezen verderop in deze Tatra TOPnieuws!
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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: 31 oktober 2014
Dan natuurlijk weer de kalender voor het 2015. Kortom, we staan niet
stil en blijven volop activiteiten ontwikkelen. Echter, dat doen onze
leden ook! Sara heeft heel originele kerstkaarten gemaakt. Een deel van
de opbrengst gaat naar Fundacia Bono, een stichting in Polen die
Tatrahonden in nood een nieuwe kans op een mooi leven geeft! Een
mooi initiatief! Zoek je dus een leuke en originele kerstkaart, dan is dit
misschien wel iets! Wij zijn blij met deze inbreng en staan uiteraard
open voor jullie ideeën en wensen.
TOPPER in beeld
In deze rubriek willen we TOP-leden de gelegenheid geven iets te schrijven over
hun zelf of hun hond. Je eigen hond is meestal de leukste, mooiste, liefste,
grappigste en wat al niet meer. Er is vast wel iets te vertellen over jezelf of je
hond toch? Schrijf het eens op en stuur het ons zodat we nader kennis met jullie
kunnen maken of mail de redactie voor het vragenformulier.

Jaroslaw z Poldery Holenderksi
Roepnaam: Hero
Geboren: 5 november 2010
In de zomer van 2010 begon de gedachte om een hond aan te schaffen,
we hadden net een huis gekocht met grote tuin en beide een voorliefde
voor honden. Maar ja de smaak voor honden lag wat uiteen. Dan maar
het internet op en via Google bij een karaktertest gekomen om de juiste
hond voor jezelf uit te zoeken die het beste bij je past. Beide apart
ingevuld en de top 5 die eruit kwam naast elkaar neergelegd. De
overeenkomst die erin stond was de Tatrahond. Nog nooit van
gehoord...... dus verder zoeken op internet naar informatie. Hoe meer
we er over lazen hoe enthousiaster we werden.
Dan een fokker zoeken die zo op het eerste oog wat voor ons is. Daar
konden we er toen niet veel van vinden en we kwamen bij Piet en Netty
uit. Gebeld en een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek ter
kennismaking, een intakegesprek. Dus vanuit Deventer naar
Warmerhuizen! Er was direct een klik met de
honden en de mensen en het enthousiasme
groeide nog meer. En wat een geluk! Luna
was reeds door Kum gedekt dus daar begon
voor ons het heen en weer reizen om elkaar
beter te leren kennen en alles puppyproef te
maken. Voor mij gaat het mijn eerste hond
worden, Jacco had al meer ervaring met
andere rassen. Alles in het teken van onze
pup.
Toen hij geboren was een paar keer op visite
geweest bij Piet en Netty en toen na Kerst
en voor oud en nieuw mocht hij mee!
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Geweldig! Hij heeft ons gekozen en wij waren ook gelijk verliefd
op hem. Hij heet Jaroslaw z Poldery Holenderski maar dat zagen
we ons zelf niet roepen dus is het Hero geworden. De eerste paar
jaar zijn we in de ban geweest van Hero en veel met hem gedaan
zoals puppycursus en vriendjes gemaakt, de Labradors Hugo en
Bruna, de Parson Russel Tara en zijn hartsvriendin de Kuvasz
Juci. Toen de puppyjaren achter de rug waren gingen we ons
eens oriënteren op andere zaken zoals lid worden van de
vereniging want Hero met soortgenoten laten spelen leek ons ook
superleuk. Nu zou ik zeggen, dat hadden we veel eerder moeten
doen want wat kan je veel van elkaar leren en uitwisselen bij een
vereniging. Maar blijkbaar zijn wij wat laatbloeiers en ontdekken
we de dingen wat later vandaar dat Hero nu al wat ouder is en
we toch nieuwe dingen met hem doen. De ervaring laat ons allen
groeien.

Tijdens het Tatra-lentefeest spraken we met Netty en Piet erover
om eventueel met Hero te gaan fokken. Dus hem klaar te maken
voor dekkingen. Daar kwam veel bij kijken, oogonderzoeken,
heupen, hart en keuringen. Dat betekent aan de slag.
We begonnen met oogonderzoek en heupfoto’s in een kliniek in
Nijverdal want als er iets mis is met de ogen hoefde we de
heupfoto’s niet en het kon allemaal op 1 dag en zonder roesje.
Vooral dat laatste vonden we belangrijk. Want fit is iets wat wij
wilden, tja het was lastig om het aan Hero te vragen.
Gelukkig kwam uit het oogonderzoek dat hij oogziekte vrij is, dus
door voor heupfoto’s. Dat vond Hero niet zo leuk, op zijn rug op
de tafel liggen, maar baas was erbij dat maakte het goed en hij
gedroeg zich voorbeeldig. Dan bedoel ik Hero en baas. Uitleg gekregen van de foto’s en deze werden
netjes naar ons gemaild, maar de uiteindelijke uitslag komt van de Raad van Beheer. Pff eerst wachten
op de factuur, snel betalen en toen de opluchting. HD A, botafwijking 0 en Norbergwaarde van 40!
Helemaal blij. We hebben ons laten vertellen dat dat heel goed is!
En nu verder..... het was midden in de zomervakantie druk op zoek naar een hondenschool die ook
ringtraining geeft. Want wij hadden toen nog nooit een show gezien en wisten totaal niet wat we
moesten verwachten. Gelukkig konden we ringtraining volgen in Deventer bij een hele geduldige man.
Want vooral ik, Hero zijn vrouwtje had een hoop te leren. Geoefend op de clubmatch van KC Dieren,
daar kreeg Hero een uitmuntend en BOB. Tja, dat laatste was wel lachen want als enige Tatrahond
heeft hij die al in zijn zak. Het was een zeer vermoeiende dag, wel leerzaam om het een keer mee te
maken met allerlei verschillende rassen, maar wel iets te chaotisch voor ons.
Daarna een praktijk gevonden in Renkum waar we een hartecho konden laten maken. Hierbij werd een
deel van Hero zijn borst geschoren. Achteraf niet zo goed gepland want het was drie dagen voor de
clubmatch, maar dat gaf niets want er werden geen bijzonderheden gevonden. Hartecho normaal
daarna kwam de Kampioensclubmatch eraan. Die dag vroeg op de auto volgeladen en vol goede moed
erheen. Het weer zit in ieder geval mee.
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Vol zenuwen de ring in.....maar
gelukkig
was
er
een
zeer
ontspannen en gemoedelijke sfeer
en kregen we zelfs van de andere
deelnemers nog enkele tips. Dank
daarvoor. En de uitslag mag er zijn.
Tweede in de open klasse reuen.
Supertrots. Daarna zijn we nog een
keer op de show in Zwolle geweest
en nu is Hero er helemaal klaar voor
om als dekreu aan de slag te
mogen. Daar doen we het voor.
Kids van mijn hond lijkt me heel
bijzonder en hopelijk kan ik ze snel
knuffelen.
Dank je wel voor de leuke
ervaringen op de clubmatch en
hopelijk
tot
het
volgende
evenement.
Groetjes Jacco en Ragna, poot van Hero.
Uit de media
Gezelligheid kent geen tijd, maar denk aan de hond zijn veiligheid!
Binnenkort is de aftrap van de decembermaand. In veel huishoudens wordt er vaak iets extra lekkers
aangeschaft voor de feestdagen. Denk daarbij aan de chocoladeletters, kerstkransjes e.d.. Lekkernijen
die we zorgvuldig uit de buurt moeten houden van bijvoorbeeld onze honden. Ze worden er te dik van,
en het is ook levensgevaarlijk!
Honden zijn slimmer dan je denkt! Het zal niet de eerste keer zijn dat ze de chocoladeletters
oppeuzelen of de kerstkransjes uit de boom vissen! En chocolade is puur gif voor hen.
Over het gevaar van chocolade schreven we eerder in de 2 e nieuwsbrief van 2013.
Cacao, het hoofdbestanddeel van chocolade, bevat theobromide en cafeïne. De mens kan deze stoffen
snel verwerken, maar bij de hond gaat dat heel langzaam, waardoor er een opstapeling plaats vindt
van deze giftige stoffen. Met alle mogelijke gevolgen van dien.
Theobromide werkt o.a. op het zenuwstelsel en de hartspier. Wanneer een dier te grote hoeveelheden
theobromide heeft binnengekregen kunnen binnen 4 tot 12 uur de eerste verschijnselen optreden.
Welk soort chocolade is het gevaarlijkst?
Hoe puurder de chocolade, hoe hoger het gehalte theobromide. Banketbakkerschocolade heeft meestal
ook een hoog gehalte theobromide. Daarnaast is het lichaamsgewicht van het dier belangrijk. Een
kleine hond heeft sneller de gevaarlijke grens bereikt. Maar een grote hond kan ook ernstig ziek
worden van een klein stukje pure chocolade. Witte chocolade bevat daarentegen niet tot nauwelijks
theobromide.
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Er kan sprake zijn van vergiftiging zijn bij opname van:
Pure chocolade: meer dan 15 gram per kg hond / kat
Melk chocolade: meer dan 30 gram per kg hond / kat
Witte chocolade: niet goed bekend maar vanwege het cacao gehalte waarschijnlijk meer dan 100 gram
per kg hond / kat.
Wat te doen als uw hond chocolade heeft gegeten?
Neem zo snel mogelijk contact op met uw dierenarts. Houd hierbij de volgende gegevens bij de hand:
 het lichaamsgewicht van de hond
 de hoeveelheid chocola die de hond heeft gegeten
 het soort chocolade dat de hond heeft gegeten (verpakking bewaren!)
 de leeftijd van de hond (indien niet al bekend bij de arts)
Aan de hand van deze gegevens kan de dierenarts bepalen of het nodig is om naar de praktijk te
komen om uw dier te laten braken of de maag leeg te pompen. Dit zal in de meeste gevallen wel
worden gedaan. Want hoewel de ingenomen chocolade misschien nog binnen de 'marges' valt, is
chocoladevergiftiging een lastig iets. Vooral oudere en hele jonge dieren lopen een verhoogd risico. Bij
een drachtige hond kunnen de ongeboren pups door inname van chocolade van de moederhond
overlijden.
Naast chocolade, liggen er ook nog andere gevaren op de loer voor onze huisgenoten. Vrijwel iedereen
versiert zijn huis met kerststukjes, bakt oliebollen met Oud en Nieuw en ga nog maar even door.
Pas met de Kerststukjes op dat uw huisgenoot ze niet te pakken krijgt. We willen niemand bang
maken, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee, daarom een kleine opsomming van planten en
zaken, die vooral rond deze tijd worden toegepast of gegeten.
•

Kerstster (Poinsettia)

Gif: Melksap van bladeren en stengels en in de zaden. Melksap gevaarlijk
voor de ogen kans op blindheid
Symptomen: irritatie van het mondslijmvlies, hevig braken, diarree,
huiduitslag, lage temperatuur, longoedeem



Maretak of Mistletoe

Gif: Bessen
Symptomen: Hevig braken en diarree.



Hulst (Ilex ayuifolium)

Gif: De rode bessen (giftige stoffen: nog niet geindentifiseerd).
Symptomen: Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree
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Denneboom

Gif: De dennenaalden zijn giftig. Water waarin naalden hebben gelegen
eveneens.
Symptomen: braken, diarree, slijmvliesontsteking in bek en keel en
sloomheid.
Allergische reacties: na contact met de dennentakken, een dikke snuit,
gezwollen oogleden en oorschelpen.



Helleborus of kerstroos

Gif: Gehele plant (giftige stoffen: hellebrine saponine).
Symptomen: Misselijkheid, braken, kolieken, diarree.



Druiven/rozijnen (worden o.a. verwerkt in kerststollen en oliebollen)

Gif: hele vrucht
Symptomen: Pas na een uur of 6, braken, nierbeschadiging



Uien, knoflook en alle familie van de ui-achtigen

Gif: Alle delen
Symptomen: Hevige darm en maag krampen effect op rode
bloedlichaampjes.



Avocado

Gif: Plant en pitten.
Symptomen: De melkklieren en de hartspier worden aangetast gevolg
plotselinge dood.



Walnoten en macadamianoten

Gif: De schil (schimmels)
Symptomen: Hoog fosfor gehalte wordt verondersteld van nier-blaasstenen
te veroorzaken, ernstige ziektes.
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Tot slot nog een paar handige tips:
o Zorg dat de hond de kerstboom niet om kan lopen of trekken. Met sterk visdraad kunt u de top
van de kerstboom bijna onzichtbaar vastzetten.
o Hang onderin de kerstboom onbreekbare versiering.
o Let op dat de hond niet gaat kauwen op de snoertjes van de kerstverlichting.
o Cadeautjes onder de boom zijn leuk, maar voorkom dat uw hond ze alvast uit gaat pakken.
o Wees voorzichtig met brandende kaarsen. Zet ze zodanig weg dat de hond ze niet om kan lopen
of kwispelen.
o Kijk ook uit dat de hond geen engelenhaar of slingers naar binnen werkt, deze kunnen een
serieuze verstopping in de darmen veroorzaken.
o Zoek voor de feestdagen uit welke dierenarts in uw omgeving dienst heeft, sla het nummer op
in uw telefoon en/of hang het nummer op een goed zichtbare plaats. Is er toch een ongelukje
gebeurd, dan wil de dierenarts aan de lijn zoveel mogelijk details weten.
o Ontbijtkoek- kapselt scherpe voorwerpen in, zodat ze minder schade veroorzaken in het
maagdarmkanaal.
o Norit tabletten - de actieve koolstof absobeert giftige stoffen, zodat er minder in het bloed
wordt opgenomen.
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.
Deze informatie plaatsten we ook al, in een wat langere versie, in Tatra TOPnieuws 4 en op internet.
We vinden deze wijziging belangrijk genoeg om jullie hier nogmaals op te wijzen.
Fokkerijberichten
Bij kennel ‘z Poldery Holenderski werd Roza z Poldery Holenderski op 21 augustus voor de 1 e keer
moeder. De vader van dit 7-tal is Kum z Poldery Holenderski. Voor alle pups (2 reuen en 5 teven) werd
een liefdevol huis gevonden en hebben inmiddels bijna allen het nest verlaten.
Verderop in deze nieuwsbrief staat een verslag en foto’s van dit mooie nestje.
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
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Zibah van Dora de Jong is wat later loops dan verwacht, hopelijk
november/december.
Meer informatie op hun website: http://www.owczarek-podhalanski.com

wordt

zij

gedekt

in

Cissy van Melanie Beentjes (DE) wordt omstreeks januari loops en zal dan gedekt worden.
Meer info op: www.podhalaner-tatra.de

Puppyverslag nakomelingen Roza & Kum

Kraamvisite bij z Poldery Holenderski
Op 8 oktober hebben wij, Dick en Marianne, een puppybezoek
gebracht bij Piet en Netty Beentjes.
‘s Morgens zijn we vroeg uit bed gegaan, want we hadden
afgesproken dat we om ongeveer 10 uur bij hun zouden zijn. Wij
komen zelf uit Nijverdal, dat is in het oosten van het land. Dus dat
was nog wel een hele reis naar Warmenhuizen in Noord Holland.
Eenmaal aangekomen in Warmenhuizen zei Dick tegen mij: “Waar
heeft die beste man zich toch verstopt?”.
En ja hoor, daar zagen we de mooie molen waar Piet en Netty
naast wonen. Een prachtig mooi plekje met een mooi uitzicht van
alle kanten. Toen we uit de auto stapten werden we hartelijk
ontvangen door het geblaf van de Tatra's die daar lekker buiten
liepen.
Ook door Netty en Piet werden we hartelijk verwelkomd.
Toen we naar binnen gingen kwamen we gelijk al mama Roza
tegen met haar pups van 7 weken oud. Wat natuurlijk zo schattig
is om te zien. En wat zagen ze er mooi uit, goed van pigment,
mooie snoetjes, goed van gewicht, en lekker speels. Niet te
vergeten mama Roza zag er ook heel goed uit. Dat kan ook niet
anders met zulke baasjes. Ze geven de honden dan ook alle
aandacht, verzorging en liefde die ze nodig hebben. Daarnaast
maken ze ook nog eens tijd vrij voor hun gasten, met koffie en
wat lekkers erbij, heerlijke soep, en broodjes.
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Wij kunnen niet anders zeggen dan een dikke pluim aan Piet en
Netty. Wij hebben bijzonder genoten van deze dag. We wensen
Piet, Netty, en de pupkopers nog heel veel Tatraplezier toe.
Nog bedankt voor de gezellige dag.
Groetjes van Dick en Marianne Middelkamp
Kennel Bialy-Towarzysz (mijn witte metgezel)

TOP-shop

De kalender voor 2015 is nog te bestellen tot en
met dinsdag 4 november a.s.. Echter de termijn
om foto’s in te sturen sluit dit weekend,
zondagavond 2 november 23.59 uur.
Dit is dus de allerlaatste oproep!
Als je geïnteresseerd bent, geef dat dan direct
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.
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Via de redactie is het mogelijk om unieke kerstkaarten te bestellen.
(zie bijgaande voorbeelden) De kaarten worden handgemaakt en
een kleine afwijking met het voorbeeld is dus mogelijk. Onze naam
TOPNL staat niet op de originele kaart.
De kaarten kosten € 2,85 per stuk, exclusief postzegel en exclusief
verzendkosten naar de koper. De afmeting is 13x13 cm
(dichtgevouwen) en ze worden geleverd met een bijpassende
envelop. In de binnenzijde zit een wit vlak waarop je je eigen tekst
kunt schrijven.
Je steunt met de aanschaf van de kaarten ook de vereniging (€
0,95) en de stichting BONO (€ 0,95) in Polen. Van elke kaart is €
0,95 bestemd voor de maker van om de materiaalkosten te
bekostigen.
Geef in een mail aan de redactie duidelijk aan welke nummers je
wilt en het aantal.
De kaarten zijn niet op voorraad en worden pas na bestelling
gemaakt. Wacht dus niet te lang!
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Melanie’s column

De alom bekende bananen in de oren!
Ook beter bekend als de puberteit!
De hond luistert niet meer, tegenover andere honden is de hond
ineens niet meer zo lief. Kortom, ons puppy is een puber
geworden.
Vanaf 16 weken is een puppy een jonge hond geworden, tussen
de 6 - 12 maanden begint de puberteit, bij kleine rassen soms
ook eerder.
Door invloed van de geslachtshormonen, ontwikkelen de
geslachtsorganen, de reu wordt mannelijker onder invloed van testosteron. Bij de teef komt de eerste
loopsheid normaal gesproken op gang.
Door diezelfde hormonen vindt er ook een gedragsverandering plaats. Het imponeergedrag tegenover
seksegenoten neemt toe en ook het markeren (overal kleine plasjes doen) is steeds vaker te zien. De
reu begint zijn poot op te tillen tijdens het plassen, wat soms hilarische taferelen oplevert. Ik denk
gelijk aan een dikke boom waar tegen gemarkeerd moet worden, en natuurlijk wordt de boom meters
gemist. Ook teven kunnen trouwens hun achterpoot optillen en markeren.
Vooral bij reuen is het gedrag tegenover andere reuen niet meer zo aardig als voorheen.
Als een reu en een teef samen spelen, zal door de invloed van hormonen, het spel meer seksueel
getint zijn. De reu zal proberen op de
teef te rijden, er is meer interesse voor
de genitaliën, welke uitgebreid worden
besnuffeld.
Ook teven zijn tegenover andere teven
niet meer zo aardig, vaak zien we dit
gedrag al voor de „echte“ loopsheid
zichtbaar is.
Nu we dit alles weten, komt de vraag
hoe we onze hond goed door deze
periode loodsen.
Het is heel belangrijk dat we onze puber
liefdevol maar consequent begeleiden,
onze puber heeft ons nodig om zich aan
ons te kunnen oriënteren. De puber zal
de grenzen opzoeken, belangrijk is dat
wij goed aangeven waar onze grenzen liggen. Om het aan de hand van wat voorbeelden makkelijker te
maken, zal ik wat situaties beschrijven.
Komt onze puber niet als we hem roepen op wandelingen, is het raadzaam om onze puber aan een
lange lijn van zo`n 5 meter te laten lopen. (Let op, alleen een lange lijn aan een hondentuigje
bevestigen, nooit aan de halsband!) Om het terug roepen goed te trainen nemen we bijzondere
lekkertjes mee zoals stukjes worst of leverworst uit de tube. We noemen de naam van onze hond en
geven daarbij één keer het commando hier of kom. Komt de hond niet, „halen“ we onze hond naar ons
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toe door middel van de lange lijn én belonen de
hond! Hij is immers gekomen, weliswaar door
hulp van de lijn, maar goed gedrag moet
beloond worden.
Mocht het toch zo maar gebeuren dat onze hond
recht op ons af dendert, kunnen we als beloning
de „Jackpot“ inzetten, de Jackpot zijn meerdere
lekker hapjes tegelijk of iets heel bijzonders
zoals de leverworsttube.
Als onze puber tijdens het spelen met andere
honden diegene is die alleen maar aan het
rijden is op de andere hond, dan moeten we dit
onderbreken. Dit doen we door rustig maar
resoluut de hond aan zijn halsband of tuigje
mee te nemen en we houden de hond bij ons.
Even afkoelen zodat de hond tot rust kan
komen.
In het spel met andere honden, is een volwassen sociale hond een betere speelpartner dan een
puberende hond voor onze eigen puber. Het spel met een andere puber kan snel omslaan naar ruzie,
en dat is voor beiden geen optie, niemand leert hier iets uit, er zijn alleen maar „verliezers“.
Tijdens de wandelingen hoeven we het ook niet toe te staan dat onze puber overal markeert, we lopen
rustig door en nemen de hond mee. Zoals u misschien heeft gezien, in alle situaties is het belangrijk
dat we rustig en zelfverzekerd blijven, ook in de training van de gehoorzaamheid kunnen we soms zien
dat de hond niets meer begrijpt. Dit doet de hond niet om ons te pesten, in zijn hersenen worden
nieuwe zenuwbanen aangelegd, en soms zijn de verbindingen even weg.
De oefeningen moeten dan eenvoudig worden gehouden zodat de hond het snapt en met plezier met
ons samenwerkt.
Als we deze periode liefdevol maar
consequent begeleiden, zodat onze
puber zich aan ons kan oriënteren, is
deze periode snel voorbij. En komen we
terecht in de fase waarin onze hond
zich kan ontwikkelen tot een volwassen
soevereine hond. Maar als deze periode
niet goed wordt begeleid, leeft de hond
de rest van zijn leven in de puberteit.
Want gedrag waar de hond vaak succes
mee heeft gehad, wordt een gewoonte!
En om dat weer om te kunnen buigen
naar gewenst gedrag kost heel veel
meer moeite.
Groetjes
van
Melanie
pubermeisje Beza

en

haar

Pagina | 12

2014 – nummer 5

Datum: 31 oktober 2014
Ledenmutaties

Als nieuw lid verwelkomen we:
15 augustus Jolanda van der Velden

Woonplaats: Helenaveen

Gerekend vanaf de datum van inschrijving is zij aspirant-lid voor de tijdsduur van drie maanden.
Indien er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het lidmaatschap, wordt zij automatisch na drie
maanden geaccepteerd als lid. Bezwaren kunnen, binnen 2 weken na uitgave van deze nieuwsbrief,
schriftelijk ingediend geworden bij het secretariaat van onze vereniging.
Medisch
Voor en tegens van cortisonen, medicijnen op basis van hormonen. (deel 2)
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.
Bijwerkingen van corticosteroïden
Cortisonen kunnen vooral voor onaangename bijwerkingen zorgen bij langdurig gebruik.
Diabetes
Niet gebruiken bij suikerziekte.
De werking van Cortisonen op de stofwisseling kan soms tot ongewenste effecten leiden. Zo gaan
dieren als gevolg van de invloed op de water- en zouthuishouding vaak meer drinken en plassen. En
heeft de werking op de koolhydraatstofwisseling (stijging van de hoeveelheid glucose in het bloed) tot
gevolg dat Cortisonen in principe niet gebruikt mogen worden bij patiënten met suikerziekte.
Ook kunnen Cortisonen suikerziekte tot gevólg hebben.
Cortisonen (zoals prednison, prednisolon en dexamethason), hebben een grote invloed op de
glucoseregulatie. Ze kunnen een diabetes mellitus induceren en bij een bestaande diabetes de
insulinebehoefte met wel 50% of meer doen toenemen. Dit effect kan ook optreden bij een injectie met
cortisonen. Denk aan het bekende 'spuitje tegen jeuk'.
Hetzelfde geldt voor een teef die zoogt, aangezien dit via de moedermelk bij de pups komt. Moet een
teef worden behandeld met cortisonen, vraag dan of het middel niet schadelijk is voor de pups.
Gedragsverandering
Deze middelen hebben de reputatie als “dikmaker”, want de eetlust wordt gestimuleerd. Sommige
honden worden er ook opgewonden van.
Schade aan zachte weefsels
Cortisonen hebben de neiging opbouw van eiwitten en vetzuren te vertragen, wat resulteert in een
mogelijk risico van hyper laxiteit, Door veranderingen in het bindweefsel krijgen de gewrichtsbanden
en het kapsel meer elastische eigenschappen. dwerggroei of osteoperose door lange-termijn
behandeling.
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Verhoogde vatbaarheid voor infecties
Door de ontstekingsremmende invloed en de vertraagde celdeling kan het vermogen van het
afweersysteem om op vreemde indringers te reageren gaan afnemen. Vooral wanneer langer durende
kuren en/of hogere doseringen worden gebruikt kan dit leiden tot een verhoogde vatbaarheid voor
infecties. Bij dieren die toch al verzwakt zijn door chronische aandoeningen of die al lijden aan ziektes
die de capaciteit van het afweersysteem doen afnemen kan deze verhoogde vatbaarheid echter al
sneller optreden.
Remming van de bijnieren
Het grootste risico bij cortisonen preparaten is dat de productie door de bijnieren van het natuurlijke
hormoon Cortisol verstoord raakt. Wanneer de hond langdurig behandeld wordt met Cortisonen kan
daardoor de ziekte van Cushing ontstaan. Bij honden met de ziekte van Cushing is het gehalte aan het
hormoon Cortisol in het bloed extreem hoog. Ook de aanmaak van het schildklierhormoon en
geslachtshormonen kan worden verstoord door langdurige toediening van cortisonen. Echter, in geval
van langdurige behandeling wordt in het algemeen toch afgeraden om deze abrupt af te breken.
Geleidelijk afbouwen van de medicatie heeft de voorkeur, om het lichaam er weer aan te wennen zelf
de juiste hoeveelheid Cortisol aan te maken.
Toepassing bij auto immuun ziektes
Het onderdrukken van het immuun systeem is gunstig als het gaat om bestrijding van een auto
immuunziekte. Bij een auto-immuunziekte valt het afweersysteem opeens lichaamseigen weefsel aan,
omdat het de eigen cellen aanziet voor een vijandige indringer. Zo kan een afweerreactie ontstaan in
specifieke organen, het bloed of de gewrichten, waardoor de hond heel erg ziek kan worden. Autoimmuunziekten zijn niet te genezen en daarom wordt er hard gezocht naar manieren om symptomen
te voorkomen en terug te dringen. Zodat de kwaliteit van leven zo goed en kwaad als het gaat kan
worden verbeterd. Conventionele geneeskunde bestrijdt auto-immuunreacties met medicatie zoals
Prednison, maar wordt gevaarlijk wanneer cortisonen tevens gebruikt worden bij andere infecties.
Krijgt de hond een ernstige infectie dan is het zaak heel goed op te letten of de medicijnen die worden
voorgeschreven niet conflicteren met de medicatie die de hond al krijgt.
Plaatselijke toepassing van corticosteroïden
Het lokaal toepassen binnen de dermatologie direct op de huid zorgt voor een grotere focus op de te
behandelen plaatsen en beperkt de bijwerkingen die wel zijn waargenomen, wanneer de hond wordt
behandeld met injecties. Aangezien de opname in het systeem van het product laag is, behalve
wanneer er sprake is van likken. Het aanbrengen op een dunne en fijne huid brengt een hoger risico
mee, dat het product eerder in de bloedbaan wordt opgenomen. Dit in tegenstelling tot plaatsen waar
de huid dikker en gezond is.
Zelfs als men de medicatie lokaal toepast, kan het gebruik van cortisonen negatieve effecten tot gevolg
hebben.
-

Vertraagd herstel
Versneld afsterven van de huidcellen
Plaatselijk haaruitval
Pigment problemen
Lokaal verhoogd risico op infecties door verlaagd immuunsysteem. Enz.

Deze bijverschijnselen kunnen sterk variëren, mede afhankelijk van het product wat wordt toegepast.
Er bestaan producten met een zeer minimaal risico op bijwerkingen. Praat erover met uw dierenarts.
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Samengevat:
Cortisonen zijn zeker krachtige middelen, waardoor zowel de positieve als de negatieve effecten
relatief groot kunnen zijn. Door zorgvuldig een keuze te maken
uit de beschikbare producten en doseringen, leiden Cortisonen
in zeer veel gevallen tot succes bij gezondheidsproblemen die
op een andere wijze niet of nauwelijks kunnen worden
aangepakt. Uiteraard moeten ze binnen de dermatologie en
daarbuiten met de nodige voorzorg worden toegepast. Een
goede diagnose is daarom onontbeerlijk.
Deze middelen
mogen niet zomaar worden voorgeschreven. De dierenarts zal
bijvoorbeeld nagaan of er geen sprake is van contra-indicaties,
zoals diabetes, ringworm, demodex, schimmelinfecties ed.
De bijwerkingen van de middelen moeten bekend zijn en in de
gaten worden gehouden. Daarom is bij langer gebruik,
regelmatige controle door de dierenarts zeer noodzakelijk.
Bronnen:
Vertaling Lignées elévage - Internet

Nouka’s dagboek
Vervolg van het dagboek van Nouka (die eigenlijk Magnolia heet):
Juni 2014
Vandaag 15 juni was werkelijk een TOP-dag voor mij. Mijn baasjes namen me mee naar de wandeling
met allemaal andere Tatra’s op het Rozendaalseveld. Reuze gezellig was dat. In het begin vond ik het
wel een beetje eng, al liet ik dat natuurlijk niet blijken. Er waren wel een paar reuze beren bij, maar
gelukkig was mijn vader Kochany er ook, dus in geval van nood kon hij me beschermen!

Op de vorige foto’s zijn we net begonnen aan de wandeling. Wel merkte ik, dat ik de enige Tatra was
die de route kende, vreemd, sommige andere Tatra’s zijn toch veel ouder dan ik. Moet ik ze nou de
weg wijzen?
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Om de roedel een beetje
bijeen te houden ben ik hier
maar even op een hoogte
gaan liggen om de boel te
overzien!

O ja, natuurlijk was mijn grote vriend Nosey (de Teckel) ook mee. Ik moet toegeven, hij hield de grote
wandeling kranig vol. Maar ja, ik heb hem dan ook opgevoed!
Na de wandeling gingen we met z’n allen spelen en gezellig een hapje eten. De kinderen proberen mij
uit te leggen dat ik over een hekje moet springen. Maar .. ik ben toch niet dom? Er omheen is veel
makkelijker. Een Tatra is niet voor niets zo intelligent!
Juli 2014
Op een dag in juli voelde ik me “hondsberoerd”. Ik wilde niet eten en niet wandelen. Ik lag de hele dag
maar in de gang en was niet in beweging te krijgen. Toen eerst maar temperaturen, nou ik had 40.2°C
koorts en om acht uur ’s avonds 40.6°C. Dus ondanks de wedstrijd van Oranje toch maar naar de
dierenarts. Tja …. wellicht weer een blaasontsteking? Gelukkig hoorde ik in de wachtkamer wel Oranje
scoren! Tenslotte had Polen zich niet geplaatst voor de WK, dus is Holland mijn tweede vaderland!
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De volgende ochtend nog steeds koorts, dus toen maar naar mijn eigen dierenarts. Die gaf me een prik
en later op de dag nog één aangevuld met prednison. En de volgende dag weer! Pas toen ging de
koorts dalen en mijn neus lopen. Wat bleek, ik had een gewone honden-influenza! Was daar nu al die
drukte voor? Was ik toch zeker vier keer voor bij de dierenarts geweest. In ieder geval weet mijn
baasje nu dat ik gauw hoge koorts kan krijgen, hebben al die rekeningen tenminste nog iets
opgeleverd.
Gelukkig gaat het nu weer goed met mij!
Nou lief dagboek, tot de volgende keer.
TOP-spelideeën
Introductie van zelf hondenspeeltjes maken.
Ik vind het altijd erg leuk om verschillende dingen met mijn Tatra Hero samen te doen, maar ook om
dingen voor hem te doen. Op het internet, maar ook in de winkels zie je steeds meer spullen om zelf
aan de slag te gaan om speeltjes voor je hond te maken. Lijkt me helemaal leuk en daar ga ik mee aan
de slag, maar niets is leuker om dit ook nog te delen met anderen vandaar dat ik jullie meeneem in
mijn knutselavonturen.
Nog wel even een waarschuwing van te voren voor als je er mee begint:
Bedenk voordat je iets als speelgoed aanbiedt ook of dit in de toekomst problemen kan veroorzaken.
Je hond zal bijvoorbeeld gegarandeerd blij zijn met een oude schoen of slof. Maar je kunt niet van hem
verwachten dat hij vervolgens snapt dat hij de nieuwe met rust moet laten. Vergeet niet om de
speeltjes af en toe op te bergen. Zo raakt je hond nooit uitgekeken.
Mocht je zelf (betere) ideeën hebben laat het ons weten dan plaatsen we deze in een volgende
nieuwsbrief!
Ragna
Bekers (Wegwerp bekertjes)
Je kunt balletje-balletje ook met je Tatra spelen.
Laat hem zien onder welk bekertje je het snoepje verstopt.
Hussel ze, terwijl hij kijkt, door elkaar en laat
hem aanwijzen waar het snoepje is.
Dit is ook een van de spelletjes die is gedaan
tijdens het funcircuit van de kinderen op de
clubmatch.
Een
makkelijke
versie
is
het
plaats
verwisselen overslaan
en je hond zo de juiste plaats aan laten
wijzen.
Om zijn speurneus aan te wakkeren kun je
ook een klein gaatje in ieder bekertje prikken
en het snoepje verstoppen zonder dat je hond
kijkt.
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Laat hem vervolgens aan de bekertjes ruiken en aanwijzen welke het koekje heeft.
Dit is natuurlijk makkelijker met beloningen die een sterke geur hebben.

En uiteraard hoef je niet per se wergwerpbekers te gebruiken, andere plastic bekers doen het ook
goed.
Daarnaast kan je de bekers ook opstapelen tot een toren met koekjes erin of een parcours maken. Een
slalom of een steeg met de bekers en hondenkoekjes eronder of juist ernaast en nog veel
meer..........wees maar creatief en laat maar weten wat je hebt bedacht.
Wij hopen op een grote opkomst!

TOPNL-agenda

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

Dinsdag 4 november

Fokkerij-overleg via Skype (aanmelden kan dit weekend nog bij het
secretariaat)
Ook als je geen fokker bent maar geïnteresseerd bent in ons mooie
ras, dan ben je welkom om mee te praten.
Wandeling op het IJmuiderslag.
- Zie het volgende onderwerp van de nieuwsbrief

•

Zondag 9 november



Op vrijdag 12 en zondag 14 december is TOP NL aanwezig op de Winnershow in het
‘Hondendorp’.
Dit wordt georganiseerd door de Raad van Beheer, in de RAI in Amsterdam. In het Hondendorp
worden rasverenigingen in de gelegenheid gesteld hun ras te promoten aan de vele bezoekers.
Wij zijn nog op zoek naar personen die ons daarbij willen helpen en met ons de stand wil
bemannen, samen met je hond(en).
Voor meer info kun je contact opnemen met Dora de Jong.
tel: 0593-346253 of secretariaat@topnl.eu
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Kom met ons wandelen op het IJmuiderslag! (9 november a.s.)
Het IJmuiderslag ligt ten zuiden van
IJmuiden aan Zee, het biedt veel rust en
ruimte.
Hier zijn honden het hele jaar welkom en
mogen tussen 1 oktober en 1 april los
lopen.
Op zondag 9 november verzamelen wij
ons om 12.00 uur op de parkeerplaats,
ter hoogte van restaurant ‘La Maranda’.
IJmuiderslag 100
1974 VZ IJmuiden, Nederland
(coördinaten: 52.446075, 4.566769)
Dus niet bij strandtent Beach Inn, zoals
eerder vermeld.

Parkeren aan de Heerenduinweg of op de grote parkeerplaats voor het duin.
We zullen jullie daar verwelkomen met koffie, thee of frisdrank.

We plannen niet echt een afstand in qua wandelen. Al lopend en de groep bekijkend, bepalen we met
elkaar hoe ver of hoe lang de wandeling zal duren.
Na de wandeling kunnen we gezamenlijk een versnapering nuttigen in Beach Inn of La Maranda.
Graag opgeven bij evenementen@topnl.eu dan weten wij wie en hoeveel mensen met ons mee
wandelen.

Pagina | 19

2014 – nummer 5

Datum: 31 oktober 2014
Herplaatser Idzi

Tatrareu zoekt nieuw huis!
Idzi is een reu van 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

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 20 december 2014.
Tot slot
Onze volgende nieuwsbrief zal eind december verschijnen, tussen Kerst en oud en nieuw.
Vergeet niet de kalender en de kerstkaarten een dezer dagen te bestellen. We gaan daar nu mee aan
de slag zodat alles ruim op tijd geleverd worden.
We hopen in ieder geval dat jullie deze nieuwsbrief weer met plezier gelezen hebben en er wellicht nog
wat van hebben opgestoken.
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