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Tatra TOPnieuws 06 - 2014
laatste
De laatste nieuwsbrief van 2014 hebben we al weer gemaakt en we
hopen dat jullie hem weer met plezier zullen lezen.
Bij deze willen we iedereen die het afgelopen jaar meegeholpen heeft
met het schrijven van een artikel nogmaals heel hartelijk danken. We
hopen volgend jaar weer gebruik te mogen maken van jullie
enthousiasme en tevens roepen we een ieder op om ook eens in de pen
te kruipen. Voor de rubriek TOPPER in beeld zijn we op zoek naar
verhaaltjes, foto’s of gewoon een korte omschrijving van jullie hond en
waarom jullie het zo’n TOPPER vinden. Je mag natuurlijk ook een
verhaaltje schrijven over jezelf. We maken ook graag kennis met onze
leden en vinden het bijvoorbeeld leuk om te lezen waarom jullie kozen
voor een Tatra en of de verwachtingen wat dat betreft uit zijn gekomen.
Ook kopij voor andere rubrieken verwelkomen we graag natuurlijk. Ons
mailadres staat dag en nacht tot jullie beschikking. 
De redactie
Van de bestuurstafel
Beste vrienden van onze Witten,
Hier weer een kort overzicht wat er in de vereniging gebeurt,
bestuursperikelen en meer.
De ledenadministratie is over gegaan naar Ragna, zij doet ook de PR van
de vereniging. Hierdoor heeft Agnes meer gelegenheid om de winkel op
te zetten.
Zoals u reeds op de site kan zien hebben we de agenda voor 2015
opgezet. Reserveer de datums alvast in uw agenda. Op 22 februari gaan
we wandelen in de Loonse en Drunense heide, meld u aan bij
evenementen@topnl.eu als u mee gaat wandelen. Op 19 april staat de
Algemene Vergadering gepland in Baarn, komt u daarnaartoe om uw
mening over de vereniging te geven. Op 14 juni houden wij ons
Lentefeest, de exacte locatie volgt nog. Voor de clubmatch zijn we op
13 september 2015 te gast bij hondenschool Lingewaard te Bemmel bij
Nijmegen. We zijn verheugd dat we de heer Roling uit Duitsland vast
hebben kunnen leggen. Hij is een rasspecialist en een veel gevraagde
keurmeester die vriendelijk is naar beginnende showers maar vooral
oog heeft voor uw hond.
Op 6 december ben ik naar de Algemene Vergadering van de Raad van
Beheer geweest. Het voornaamste was de begroting, het financieel
verslag en wat wijzigingen in het Kynologisch Reglement. Ook is er een
Honden Team ingesteld, wat toezicht gaat houden bij tentoonstellingen
en evenementen of er geen wantoestanden met de honden zijn. Helaas
is de tarievenlijst ook weer geïndexeerd wat voor onze vereniging ook
gevolgen heeft.
Op 12 en 14 december hebben wij, d.w.z. Ragna, Dora en
ondergetekende op de Winner in Amsterdam gestaan met een kraampje
en deelgenomen aan het rassendefilé in de erering. Daar werd een
uitgebreide beschrijving van herkomst en taak gegeven waarvoor de
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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 ―.
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 te Alkmaar.
Graag onder vermelding van
uw 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: 29 december 2014
Tatrahond is gefokt. De heer v/d Horst (speaker) verdiend een pluim
voor zijn enthousiaste presentatie en ongeëvenaarde rassenkennis die
hij heeft. Het waren dagen waarop het ras een uitstekende promotie
kreeg.
Ook zijn we bezig om sponsoren te vinden die onze activiteiten willen
ondersteunen, zoals het Lentefeest, clubmatch en de wandelingen. Ook
is “Puur Natuur” bereid om stukjes te schrijven in TatraTOPnieuws over
de gezondheid van uw honden.
Verder is er interesse om in augustus naar Polen te gaan om daar in
Zakopane het “folklorefeest” (waarbij ook Tatrahonden horen) bij te
wonen en in de omgeving te kijken. Het is de bedoeling om op eigen
gelegenheid te reizen en op een camping/pension te verzamelen. Als u
dat aanspreekt neem contact op met het bestuur als u mee wilt, of
daarin met ons mee wilt denken. Natuurlijk ook aan uw hond vragen of
die zin heeft!
Verder wil ik u allen vanaf hier namens het bestuur en vrijwilligers een
goed uiteinde (laat uw hond niet alleen tijdens het vuurwerk) en een
goed Nieuwjaar toewensen.
Piet Beentjes

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.

Malucka de muizenvangster!
Malucka is ons bijna 2 jaar oude Tatrateefje en geboren bij Dora de
Jong.
Weer of geen weer, zoals elke Tatrahond het fijn vind, trekt ook Malucka
er graag op uit met ons. Ze heeft een groot uithoudingsvermogen en is
altijd heel enthousiast als
we weer samen op stap
gaan.
De laatste tijd heeft ze
bij onze boswandelingen
een nieuwe vaardigheid
ontwikkeld.
Haar
zintuigen voor zicht en
gehoor zijn bijzonder
goed ontwikkeld en ze
pikt direct elk geluid en
elke beweging op. Haar
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jachtinstinct wordt vooral geprikkeld door muizen.

Heel stilletjes posteert ze zich in de berm voor de
graspollen en wacht op een herhaling van een zojuist
waargenomen beweging of geluid; en dan, plotsklaps
stort ze zich vol overgave en supersnel op de
geobserveerde graspol. Qua reactievermogen doet
onze Malucka niet onder voor een poes! Vervolgens
graaft ze net zo lang tot ze de muis te pakken heeft,
waarna ze haar met smaak verorbert.
Laat gezegd zijn dat het gekraak van de muizenbotjes
tussen haar kaken niet echt aangenaam klinkt voor
ons. Op sommige dagen lukt het haar zelfs om twee
keer een muis te vangen en op te eten.
Na onze Bobtail die wij hadden van 1977 – 1989 en twee andere Tatrateefjes is dit nu onze vierde
hond.
Ze is bijzonder aanhankelijk en lief en zeer op ons gesteld. Echter ook waaks en bij vreemden kijkt ze
eerst rustig de kat uit de boom. Al met al een zeer geliefde huisgenote van ons die we absoluut niet
zouden willen missen.
Gisela

Uit de media
Nieuw EU-Dierenpaspoort
Met ingang van 29 december 2014 verandert een aantal regels over het reizen met huisdieren. Vanaf
die datum wordt er een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Het nieuwe paspoort is minder
fraudegevoelig en inhoudelijk aangepast en mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden
meegegeven. De uitgever van de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met welke
paspoortnummers) aan welke dierenarts zijn geleverd. Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt,
waardoor bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun dieren. De nieuwe
paspoorten hebben nummers die beginnen met 528-NL.
Wat verandert er praktisch bij afgifte van paspoort?
De eigenaar van het dier moet in sectie I zijn gegevens invullen én ondertekenen. De dierenarts
controleert de beschrijving en identificatiegegevens van het dier (sectie II en sectie III). Zijn deze
correct, dan wordt sectie III (merking van het dier) gelamineerd en wordt sectie IV (afgifte van het
paspoort) ingevuld en ondertekend door de dierenarts. Pas daarna wordt het paspoort afgegeven aan
de eigenaar.
Als voor het vastleggen van vaccinatiegegevens in het paspoort vaccinatiestickers worden gebruikt,
moeten die stickers ook gelamineerd worden door de dierenarts. Alleen als de stickers fraudebestendig
zijn – dat wil zeggen dat ze niet te verwijderen zijn zonder sporen achter te laten – is het lamineren
van de vaccinatiestickers niet nodig.
Registratie paspoorten
De dierenarts houdt in een register bij aan welke eigenaar/dier welk paspoortnummer is afgegeven. De
volgende gegevens worden gedurende minimaal drie jaar geregistreerd:
a) plaats van de transponder;
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b) de datum waarop de transponder is ingebracht of de datum waarop de transponder is uitgelezen;
c) de alfanumerieke code die op de transponder is vermeld;
d) naam, soort, ras, geslacht, kleur, door de eigenaar opgegeven geboortedatum, en eventuele
opvallende of zichtbare kenmerken of eigenschappen van het dier;
e) naam en contactgegevens van de eigenaar;
f) het paspoortnummer.
EU-paspoorten zijn alleen vereist voor deelname aan het intraverkeer en/of export naar derde landen
(landen die geen lid zijn van de Europese Unie)! Bij dieren die altijd in Nederland verblijven, kan
gekozen worden voor andere vormen van het vastleggen van identificatie en/of vaccinatie. Denk aan
een vaccinatieboekje. Zo’n boekje moet echter qua vorm en inhoud duidelijk afwijken van de EUpaspoorten.
Als uw huisdier al een EU dierenpaspoort heeft en de identificatie van het dier is voor 29-12-2014
hierin ingevuld, dan mag u dat gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het buitenland. Krijgt uw
huisdier na 29-12 een paspoort en wilt u met het dier reizen, dan moet dit een nieuw EU
dierenpaspoort zijn.
(Bron: NVWA, Raadar, LICG)

Noot redactie:
Vooral in de beginfase als er een dergelijke wijziging in de regels is, ontstaat er veel onduidelijkheid. Als je op reis
gaat met je hond(en) controleer dan altijd zorgvuldig welke eisen het land van bestemming heeft en vergeet niet
de landen te controleren waar doorheen gereisd wordt. Vergeet ook niet de eisen voor de terugreis te controleren.
Als je bijvoorbeeld de EU verlaten hebt, kunnen er weer andere regels van toepassing zijn.

Fokkerijberichten
De in Duitsland woonachtige Cisna Pasja Cepra is op 24 november succesvol gedekt door Kum z
Poldery Holenderski. De pups worden eind januari 2015 verwacht.
Meer info op: www.podhalaner-tatra.de

Kum z Poldery Holenderski
HD-B, Ogen vrij van oogziekten
Hartecho normaal

Cisna Pasja Cepra
HD-B, OCD vrij, Ogen vrij van oogziekten
Hartecho normaal

Deze combinatie voldoet aan zowel de Duitse en Nederlandse fokreglementen.
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De in Frankrijk woonachtige Flower du Domaine des Dhalbergs gedekt door Ardin Juhas Bialy
Domownik. De pups worden begin januari 2015 verwacht.
Meer info op: http://www.berger-de-podhale.com/

Ardin Juhas Bialy Domownik

Flower du Domaine des Dhalbergs

Deze combinatie voldoet aan de Franse reglementen.
Zibah van Dora de Jong wordt hopelijk in januari gedekt.
Meer informatie op hun website: http://www.owczarek-podhalanski.com
Strandwandeling IJmuiden
Het was een mooie zondagochtend in Vierhouten, die 9de november.
Zoals iedere dag, worden we wakker gemaakt door de corrigerende blaf van onze Golden Retriever
Nimrod, 11 jaar oud en de baas in huis (denkt hij). “Wat heeft onze Oleg nu weer kapot gemaakt?”
denk je dan en je draait je nog een keer om. Even later gepiep aan de slaapkamerdeur. Oleg zoekt
troost. Hij is een negen maanden oude Tatra, onze Oleg, net puppy af volgens de
wedstrijdreglementen van de vereniging! Als je hem ziet, dan denk je, “dat was hij maanden geleden
al”, maar tussen de oren .......
Opstaan dan maar en ja hoor, het oude afgedankte vloerkleed lag weer op zijn kop en was weer een
paar vierkante cm kleiner. Je kunt alleen maar hopen dat Oleg volwassen is tegen de tijd dat dat kleed
op is.
Voor Nimrod wordt het een rustig dagje vandaag. Lekker slapen zonder de onrust van die kleine. Goed
om zijn oude botten wat te laten bijkomen. Voor Oleg wordt het een hele spannende dag, een lange
autorit en dan voor het eerst de grote zee zien. Het weerzien met zijn broertjes en zusjes en vader en
moeder en al die andere prachtige Tatrahonden, die vandaag allemaal naar de IJmuiderslag komen om
samen een heerlijke strandwandeling te maken.
We gaan dus op pad.
Het is inderdaad prachtig weer en je blijft maar hopen dat dat nog steeds zo is als we bij IJmuiden
aankomen. Oleg drentelt zenuwachtig heen en weer in de bagageruimte en probeert steeds weer door
de spijlen van het bagagerek te kruipen om dichter bij ons te zijn. Bij Schiphol werd het even heel
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spannend voor hem toen er een groot passagiersvliegtuig zo laag over de snelweg vloog, dat we bijna
het landingsgestel aan konden raken.
“Niet leuk!”, dacht Oleg, “Helemaal niet leuk!”.
TomTom brengt ons keurig naar de IJmuiderslag en
daar zien we al meteen herkenbare auto’s van Tatra
liefhebbers. Bij één daarvan werd er zelfs koffie met
koek uitgedeeld. Natuurlijk was dat de auto van Piet
en Netty! Nog bedankt voor dat hartelijke welkom!
Oleg werd al meteen begroet door zijn opa Widok en
vader Rum. Een boel gesnuffel en gegrom om
duidelijk te maken wie wie was. Het was nog steeds
prachtig weer en al snel namen we bezit van het
strand.
Met zo´n leger van grote witte honden, was het al
snel duidelijk voor de andere wandelaars, van wie
vandaag het strand was. Sommige andere honden
hadden daar even geen erg in, maar dat werd snel
recht gezet. Hoe vaak hebben we die dag niet de
opmerking: “Dat is de Grote Witte Honden Club”
gehoord.
De heenweg over het strand langs de vloedlijn,
terug door de duinen, met als laatste uitdaging een
steile klim omhoog naar het restaurant. Daar had
TOPNL nog een lekkere verassing voor ons in petto:
koffie met appelgebak buiten op het terras. Zo mooi
was het weer op 9 november, dat we buiten konden
zitten, genietend van zoveel Tatra’s om ons heen.
Oleg was doodmoe van al die nieuwe indrukken en
we hebben hem op de thuisreis niet meer gehoord.
Hij had Nimrod heel wat te vertellen. Het was een
mooie dag. Voor ons de eerste keer dat we
meededen met een clubwandeling en het zal zeker
niet de laatste keer zijn geweest.
Dank aan de organisatoren en we zien op de website
al weer de volgende datum: 22 februari naar de
Loonse en Drunense duinen.
Wij zijn erbij, die staat al in onze agenda
Willem en Riek van der Houwen.
De redactie heeft een film van de wandeling op Youtube
geplaatst:

https://www.youtube.com/watch?v=eYQqRMsJx5s&f
eature=youtu.be
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TOP-shop
Er zijn nog een paar 2015-kalenders over en te
bestellen.
De kalender kost € 11,00 excl. verpakkings- en
verzendkosten.
Als je interesse hebt, geef dat dan direct door aan
de redactie via een email.
De redactie bedankt iedereen die een 2015kalender bij ons kocht en daar foto’s voor instuurde
voor hun deelname en inzending. Mede dankzij
jullie is het weer een TOP-actie geworden!

Glaswerk
Er zijn enkele clubartikelen te bestellen met een gravure van de Tatrakop van ons logo.
Artikel:

Omschrijving:

Prijs:

Theeglas

€ 5,00

Longdrink- of whiskyglas
whiskyglas ontbreekt)

(afbeelding

€ 5,00
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Ontbijtbord

€ 6,00

Spiegel (30x30cm) met kleine afbeelding
– zoals de foto links

€ 15,00

Spiegel (30x30cm) met grote afbeelding
(hier hebben we geen afbeelding van)

€ 22,50

Windlicht, hoogte ± 20cm

€ 17,50

Cilindervaas, 30cm hoog

€ 15,00

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten
Bestellingen via het secretariaat (Dora de Jong)
Fokken, de keerzijde

De minder leuke kanten van het fokken.
Dit keer een hele andere column, ik heb het razend druk gehad de afgelopen periode.
Door een nieuwe wet in Duitsland moet iedereen die tegen betaling honden en/of hun baasjes traint
een bewijs van kunde afleggen. Dit is verdeeld in drie delen, schriftelijk, mondeling en praktijk. Mijn
eerste examen heb ik gehad en ik ben geslaagd!
Hierdoor heb ik alleen maar met mijn neus in de boeken gezeten.
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Tussendoor besloot ook Cissy eerder loops te worden dan ik had gedacht. In plaats van januari werd ze
nu loops in november. Toch besloten om voor ons C-nestje te gaan en ik kan zeker zijn dat dit eind
januari geboren wordt. Wij verheugen ons enorm op dit nestje, de eerste pupkopers zijn al op bezoek
geweest. Dat is altijd erg leuk maar ook tijdrovend!
Dan kwam vanuit het niets een telefoontje
van de vorige eigenaren van Bela uit ons Bnestje, de eigenaresse zag het niet meer
zitten. Dit hadden wij echt niet aan zien
komen, alles was altijd prima in orde en
alles ging goed!
Ik ben er snel heen gereden en heb
gevraagd wat er precies aan de hand was.
Eind december verwachten ze hun kindje en
ze wisten niet hoe het met Bela moest. Ik
heb wat oefeningen gedaan met ze om
„eerste hulp“ te kunnen verlenen.
Een week daarna kwam een noodoproep, of
ik zo snel mogelijk Bela wilde ophalen, ze
zag het niet meer zitten. Dus uiteraard
gehoor gegeven aan de oproep.
Na aankomst bij ons thuis bleek Bela totaal niet te zijn opgevoed, niet te luisteren en ook niet verder
gesocialiseerd te zijn met mensen..... ze werd niet eens uitgelaten, ze zag buiten het huis en haar tuin
niets anders.
En dan heb je in ene vier Tatrahonden in huis en tussen Wanda en Bela ging het niet goed. Wanda is
mijn oudste en samen met Cissy runt ze de roedel. Tussen hun beiden is nooit een onvertogen woord
gevallen. Beza is zonder problemen groot geworden met moeders en „tante“ Wanda.
De spanningen liepen heel hoog op, geregeld waren er conflicten en vlogen de dames elkaar in de
haren.
Om de harmonie tussen mijn dames terug te krijgen heb ik de eigenaren na anderhalve week
gevraagd wat ze wilden. Bela terug nemen of herplaatsen, ik kon Bela echt niet behouden.
Ze besloten afstand te doen van Bela, en ik ben actief op zoek gegaan naar een nieuw huisje voor
Bela. Door hulp van TOPNL kwamen via Facebook al snel reacties uit heel de wereld (Rusland, Amerika,
België). Uiteindelijk is via mijn ouders het nieuwe baasje van Bela opgedoken, iemand die al heel lang
ervaring heeft met de Tatrahond en eerder herplaatsers heeft gehad.
Doordat ik snel de rust weer in mijn roedel wilde hebben, heb ik besloten Bela naar haar nieuwe huisje
te brengen. Dit is voor Bela heel goed geweest, haar nieuwe baas neemt haar overal mee naartoe en
zij vertrouwde hem al binnen enkele dagen! Ik zie haar groeien en opbloeien bij hem, heerlijk om de
video’s en foto’s te zien waarin ik haar blik zie veranderen in meer rust en vertrouwen. Ik vermoed dat
ik over een half jaar Bela zelfs niet meer herken qua gedrag.
Nu breekt gelukkig voor mij een rustige periode aan, waarin we vooruit kunnen kijken naar ons Cnestje en ik voldoende tijd heb om mijn volgende column over het jachtgedrag te schrijven. De
redactie had mijn column al moeten hebben, maar ik wil het niet afraffelen, en besloot jullie uit te
leggen waarom mijn column er deze keer anders uit ziet.
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Rest mij nog iedereen voor het nieuwe jaar 2015 heel veel geluk, succes en liefde te wensen. Ik wens
onze „witjes“ een hopelijk knalvrij uiteinde toe.
Groetjes Melanie

Ledenmutaties
Met ingang van 1 januari 2015 hebben onderstaande personen het lidmaatschap beëindigd:
Susanne en Henny Malfait
Baarle-Nassau
Ilonka en Frans Verbrugge
Etten-Leur
Bert v/d Werf
Elp
Medisch
Winterpret?
Als de eerste sneeuwvlokken zijn gevallen, lonkt het witte landschap. Want goed voorbereid is een
winterse wandeling een waar genot voor mens en dier.
Dat witte spul is misschien weer even wennen voor uw hond. Voor jonge honden is het zelfs voor het
eerst dat ze sneeuw zien. Ongetwijfeld steekt hij zijn neus erin en zal er vast ook in bijten. Geweldig
vinden ze dat gevoel van smeltende sneeuw in hun bek en ze worden vaak dol enthousiast.
Voor de hondenmaag is zo’n koude verrassing echter minder prettig. Deze kan er door van streek
raken en de hond kan er flink ziek van worden. Braken en diarree door ontstekingen in maag en
darmen kunnen lang aanhouden en het gevaar voor uitdroging bestaat. Waarschuw bijtijds uw
dierenarts.
IJsklompjes
Sneeuw kan sneeuwklompjes vormen tussen de tenen en aan de poten. Dat loopt voor de hond
bijzonder onplezierig. Ook zij kunnen hun poten verzwikken of uitglijden. Vaak zie je dat de hond gaat
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liggen en zal proberen de ijsklompjes met zijn tanden eraf
te knagen. Je kunt de vorming van de sneeuwklompjes
voorkomen door zoveel mogelijk haartjes tussen de tenen
en kussentjes onder de voeten weg te knippen zodat de
sneeuw zich niet meer daar aan kan hechten. Ook vaseline
onder de zolen van de voeten smeren voor de wandeling
helpt en voorkomt tevens pijnlijke en geïrriteerde poten
door de pekel.
Ook zijn er hondenschoenen op de markt. Deze boots
beschermen uiteraard tegen sneeuwklompjes, pekel en
zout, maar voorkomen ook glijpartijen. Tevens erg handig
bij dieren die hun poot in het verband hebben. De schoen
houdt het schoon en droog terwijl de hond gewoon buiten
kan.
Maak als je thuis komt de poten van de hond schoon met wat lauw water, zodat er geen pekel en zout
achter blijft en droog ze af.
Hond op het ijs?
Waarschijnlijk is het vooral een komisch gezicht als de hond over een bevroren plas danst en schaatst,
maar door het gladde ijs schuiven ledematen verder door dan het dier verwacht en dat kan lelijke
spier- en peesblessures tot gevolg hebben. Ook scherpe randen en punten aan stukken ijs zijn linke
soep en natuurlijk kunnen honden ook door het ijs zakken. Bedenk u dat op plaatsen waar het ijs niet
sterk genoeg is voor uw hond, u hem niet kunt helpen omdat u er zelf niet bij kunt. De hond zal
razendsnel onderkoeld raken, met alle vreselijke gevolgen van dien! Ben daarom extra voorzichtig met
bevroren water en houdt je hond daar van af.
Jong en oud extra zorg!
Pups en oudere honden zijn in de winter extra kwetsbaar. Pups raken sneller onderkoeld omdat ze
door hun grootte relatief veel huidoppervlak hebben, dat in contact staat met de buitenlucht. Wees dus
extra voorzichtig en laat de pup nooit lang alleen in de sneeuw en zeker niet alleen. Net als bij mensen
zijn ongecontroleerd trillen en beven een teken van kou. Ook oudere honden hebben vaak meer moeite
om zich goed warm te houden. Bovendien geven gewrichtsproblemen als artrose meer pijn bij koud en
vochtig weer.
Ethyleen Glycol (Antivries) vergiftiging
Van alle chemicaliën die gebruikt worden tijdens
de winter is de antivries, die uit de radiator kan
lekker de ergste. Een anti-vriesvergiftiging is erg
gevaarlijk. Antivries smaakt erg lekker en zoet.
Zelfs een kleine hoeveelheid kan ernstige
nierbeschadiging veroorzaken en fataal zijn. De
eerste tekenen van vergiftiging zijn dat de hond
“dronken” lijkt. Als je vermoed dat hij antivries
binnen heeft gekregen, neem dan direct contact
op met je dierenarts. De prognose wordt
slechter naarmate er meer tijd verstrijkt tussen
het consumeren van de antivries en de
behandeling.
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Genoeg gepraat over waar je allemaal tijdens de winter aan moet denken. Voor alles geniet samen met
uw honden van een, hopelijk witte winter. In ons dit veelal natte landje komt dat niet zo vaak voor,
maar soms wel. Zelf ben ik een enorme liefhebber van sneeuw en geniet dan extra van de
wandelingen in het bos met de honden die helemaal in hun element zijn en volledig uit hun dak kunnen
gaan.
Veel plezier en kom goed en veilig de winter door met jullie huisgenoten.
Jack’s dagboek
We vervolgen de belevenissen van Jack, geschreven door Anneleen.
Kerst 2014 – Mika Jack 1 jaar en 10 maanden jong
Het laatste stukje dat ik over leven met Jack schreef dateert al van februari, een eeuwigheid geleden –
en het is ook of hij er altijd al bij geweest is. Een terugblik op de laatste 10 maanden.
*Jack en zijn vrienden
Jippe blijft zijn grote vriendin. Soms zitten er weken tussen en dan hebben ze mekaar duidelijk
gemist. Hoewel Jippe – zoals het een vrouw betaamt – dat niet direct laat merken : Jack wil zo graag
met haar spelen en zij, zij gaat overal botjes zoeken (die ze zelf niet mag eten wegens allergie). Onze
kinderen zijn al een keer of twee een weekendje gaan housesitten bij Jippe en dan komt ze overdag
ook altijd een paar uur naar ons thuis. Na een tijdje gaan ze dan eindelijk liggen, maar beweegt één
van hen, dan staat de andere onmiddellijk recht om te kijken wat er is of misschien wil ze dan toch
eindelijk met me spelen?? Maar als we Jack een paar uur bij Jippe willen achterlaten (omdat er hier
een feestje aan de gang is bv.) dan wil hij snel weer terug naar huis…

in de schaduw ieder onder zijn eigen tafel of bij slecht weer gezellig samen binnen
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En sinds oktober is er ROXY, het kooikerpuppietje
bij de buren . Tot nu toe hebben ze mekaar
enkel nog maar aan de draad ontmoet. Roxy is
maar even groot als Jack zijn kop! Maar ze
kunnen het best vinden met mekaar, Roxy keft,
Jack wil spelen en klopt met zijn poot op de draad
en zwaait met zijn staart. Nu ze wat groter is,
heeft ze ontdekt dat als ze dichter bij ons huis bij
de afsluiting komt en ze blaft, dan komt Jack
eraan. Soms ligt hij bij haar aan de draad, maar
meestal is na enkele minuten zijn aandacht weg.
Te klein voor hem waarschijnlijk…
Jack met Roxy

*Jack en onze vrienden
Dat gaat niet altijd even vlotjes. Door te kiezen voor deze robuuste Tatra hebben we het onszelf niet
echt gemakkelijk gemaakt. Niet iedereen voelt zich even goed op zijn gemak bij hem, vooral niet
omdat hij toch altijd wel wat blaft als er vreemd volk binnenkomt. Na wat proberen tussen
verschillende opties (hond even buiten zetten, hond in bench zetten, mens gewoon laten binnen komen
met vrije hond, hond laten zitten op mat en hem vasthouden) doen we meestal het volgende: Jack
blijft buiten en als iedereen binnen is en gezeten, laten we Jack binnen. Hij wil dan natuurlijk gaan
snuffelen en dan is het zaak om het bezoek ervan te overtuigen dat ze hem best negeren en vooral
geen schrik moeten hebben van hem. Maar dat laatste is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan
gedaan… We sturen hem dan naar zijn mat, meestal met een interessant lekker botje. Vrienden die
hier vaker komen, stappen gewoon door, zeggen iets tegen hem, maar halen hem niet direct aan. Dat
is uiteindelijk wat we zelf ook doen als we thuis komen : doorlopen en praten tegen hem.
*Jack en zijn favoriete lighoudingen
Jack ligt graag ergens tegen, maar evengoed vrijuit zo plat mogelijk op de grond. We hebben echt wel
een bench-vol-hond en onze trap met schuine trede vindt hij perfect (zie hierboven)!

Of in zijn zelfgegraven nestje  en anders gewoon op een stoel!
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Of erger nog : op een zitbank waar hij helemaal niet op màg!

*Jack en water
Het blijft een haat-liefdeverhouding. Nat worden van de regen vindt hij niet erg, maar zwemmen heeft
hij nog altijd niet echt gedaan. In Spanje is hij al een paar keer gaan pootje baden in de zee, of ook
met de tatrawandelingen. Samen met Jippe in een meer, maar nooit ver in het water. Wat hij wel een
uitdaging vindt, is de boordsteen van het zwembad!

Daar is hij al een paar keer ingeschoven (met een poot gelukkig maar).

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.
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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
Kartonnen dozen
Als je hond mazzel heeft zal hij met een grote doos, maar ook met een veel kleinere doos, bijvoorbeeld
van cornflakes, heel blij zijn. Als je hem in ieder geval daarna vergeeft dat hij een troep gemaakt
heeft, want het uit elkaar scheuren geeft wat papiersnippers.
Als je het echt leuk wilt maken vul je een doos met oud papier en een paar brokjes en tape je hem dan
dicht.
Je kunt ook plakkend eten, zoals pindakaas, aan de binnenkant smeren. Let wel op wat voor papier je
als vulling gebruikt, bijvoorbeeld kranten geven veel inkt af en zijn daarom niet zo gezond.
Als je een gevorderde scheurder hebt kun je de doos ook met een touw ophangen. Hij kan hem dan
niet met zijn poten vast klemmen en moet alleen met zijn bek werken. En denk ook eens aan de doos
in een doos, die weer in een doos zit. Voor de wat kleinere honden werken dicht gevouwen
toiletrolletjes ook heel goed.
Pinata kapot slaan
Vind een papieren zak en vul deze met een heleboel snoepjes en papier. Vervolgens hang je deze met
een touw aan een stok of aan een tak (de hond moet er wel net bij kunnen). Dit is een prachtige
oefening voor de hond omdat hij ook nog eens lekker moe wordt van al het springen! Kijk met jonge
honden uit dat ze geen gekke bewegingen maken.
Keukenrol gekte
Het kost niets en is binnen een paar minuten gemaakt. De kokers van een keukenrol kun je leuk vullen
met snoepjes en weer dichtstoppen met papier of je kunt de uiteindes dicht tapen. Het geeft wat
rommel maar je hond is wel weer even goed bezig.
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TOPNL-agenda

Voor 2015 hebben wij onderstaande activiteiten in de planning staan. Hou je deze data alvast vrij in de
agenda?
•

Zondag 22 februari

•
•
•

Zondag 19 april
Zondag 14 juni
Zondag 13 september

Wandeling in de Loonse en Drunense Duinen (zie verder in deze
nieuwsbrief.
Algemene Ledenvergadering
Tatra-lentefeest!
2e TOPNL Kampioenschapsclubmatch
Verslag hondendorp in de RAI

Vrijdag 12 december was het dan zover de start van de Winner, met vrijdag de Holland Cup. Vroeg uit
de veren, spullen in de auto, Hero mee en op naar Amsterdam. Daar aangekomen stonden Dora en
Zibah ons al op te wachten. Eerst maar even met de honden naar binnen om te zien waar het
hondendorp is en hoe onze stand eruit ziet. De honden gezamenlijk in de puppyren en wij heen en
weer lopen om de spullen op te halen en de kraam aan te kleden. De start zou om 10 uur zijn, maar
wij waren mooi voor die tijd al klaar en zaten er goed bij, het bezoek kan beginnen.
Die dag was er veel aanloop van jongeren die veel
interesse in het ras hadden. Sommigen dachten dat
het een te groot ander ras was. Dat ga ik hier niet
herhalen en hebben we goed kunnen tegenspreken.
Ook Zibah en Hero deden hun best, beide vonden het
heerlijk alle aandacht. Als verrassing mochten we ook
nog een soort van parade lopen met alle andere
honden uit het hondendorp. Zodat iedereen goed kon
zien welke honden er aanwezig waren en welke
raskenmerken erbij horen. Om drie uur sloot het
hondendorp en konden we opruimen en weer naar
huis na een gezellige drukke dag. Helaas waren er
geen Tatrahonden ingeschreven op de vrijdag.
De zondag startte een groot gedeelte hetzelfde alleen
nu hadden we een karretje bij ons en hoefden we
niet zo vaak heen en weer te lopen naar de auto om
de spullen te halen. Ook dit keer was Hero weer
aanwezig en later kwamen Piet en Bela-Slodka ook
nog. Wederom een zeer goede dag om ons ras te
promoten dit keer kwamen er meer gezinnen kijken
en had de dag een meer internationaal tintje. Ook
vandaag mochten we in de erering weer ons ras
promoten vanuit het hondendorp. Bela- Slodka
gedroeg zich fantastisch, Hero had er wat minder zin
in en vond de teven erg leuk. Deze dag stonden er
wel Tatrahonden ingeschreven en kwamen ze ook
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nog gezellig bij ons langs en wat hebben ze het goed
gedaan! Een dag om trots op te zijn.
Tevens hebben we nog nieuwe mensen ontmoet met
Tatrapups welke we hopelijk mogen begroeten op onze
eerst volgende wandeling.
De winkel was erg leuk aangekleed met leuke artikelen,
zoeken jullie ook nog mooie en leuke Tatraspullen? Kijk
dan in deze nieuwsbrief op pagina 7 en binnenkort op onze
website.
Ragna

Kom met ons wandelen in de Loonse en Drunense duinen! (22 februari a.s.)
Op 22 februari gaan we weer op stap met onze witten. Deze keer gaan we wandelen in het zuidelijke
deel van Nederland, namelijk in de Loonse en Drunense duinen. Dit is een natuurgebied van 4000
hectare groot, wat globaal tussen de steden Tilburg, Den Bosch en Waalwijk ligt. Het gebied is sinds
2002 een Nationaal Park en is een afwisseling van een naaldbos en droge zandverstuivingen.
In het deel waar wij onze route plannen mogen de honden los!

Foto: Wikipedia

We zijn van plan om om ± 12.00 uur te verzamelen bij:
Herberg de Drie Linden, Giersbergen 9-10, 5151 RG Drunen.
Van daar wandelen we dan via het bos naar de duinen en weer terug. Naar schatting zal dit om en
nabij de 4 kilometer wandelen zijn.
Iedereen die met ons mee wil wandelen, is welkom maar we willen graag vooraf weten met hoeveel
mensen en honden we rekening moeten houden.
Geef je daarom even op via ons mailadres evenementen@topnl.eu, dan weten we dat je komt!
Wij sturen onze leden voor de 22e februari nog een mail ter herinnering.
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Hopelijk is er weer een mooie en grote opkomst en gaan we er met zijn allen een leuke en gezellige
wandeling van maken!
Herplaatser Idzi
Voor Idzi wordt nog steeds een fijn nieuw huis gezocht!
Idzi is een (intacte) reu van 5½ jaar oud, die samen met zijn
8 jarige vader woont. De reuen kunnen sinds enkele maanden
niet meer samen door één deur, waardoor de spanningen in
huis regelmatig oplopen tussen deze twee. De eigenaren
hebben helaas moeten besluiten om de jongste van de twee
te herplaatsen zodat beide en het gezin weer in rustiger
vaarwater komen.
Idzi houdt van wandelen, autorijden is ook geen bezwaar en
hij is graag buiten in de tuin maar is geen kennel gewend. We
zouden dan ook liever niet zien dat hij als kennelhond
gehouden gaat worden.
Voor Idzi wensen wij een baas die bekend is met de
Tatrahond. Tegenover mensen is Idzi rustig tot terughoudend
zoals een Tatra betaamd. Bij
kleine kinderen kan hij
dominant gedrag vertonen.
Een gezin met kleine kinderen lijkt ons daarom niet geschikt.
Andere reuen geeft wel problemen maar wij denken dat hij prima kan
samenwonen met een teef of als enige hond. 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.
Deze lieve Tatra verdient een tweede kans en een voor hem rustige
en stabiele omgeving.
Wie durft het aan met hem?
Email: 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 13 februari 2015
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Tot slot

Dit was de laatste nieuwsbrief van 2014 maar voor het nieuwe jaar beloven we jullie dat we weer met
evenveel enthousiasme aan de slag gaan.
We willen graag nog een oproepje doen onder onze leden. Als iemand nou de perfecte wandelplek weet
en deze met ons wil delen, laat het ons dan weten. We organiseren dan graag samen met jullie een
wandeling. Je kunt ons mailen op evenementen@topnl.eu.
Deze plek mag overal in het land zijn, zodat we onze leden in alle delen van het land eens tegemoet
kunnen komen.
We zijn ook nog op zoek naar een locatie voor ons Tatralentefeest. Weet jij een terrein waar we met
meerdere honden welkom zijn, er in de nabijheid een gelegenheid is voor een losloopwandeling en
waar we bijvoorbeeld mogen barbecueën of in ieder geval een maaltijd kunnen nuttigen? Ook in dit
geval horen we dat graag. Bij voorkeur een locatie die enigszins centraal in Nederland ligt.
Als allerlaatste wensen we jullie allemaal een ……

Tot het volgende jaar!
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