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 laatste  
Het nieuwe jaar is al weer twee maanden onderweg maar de redactie zit 

echt niet stil. Althans, wel even natuurlijk wat de nieuwsbrief betreft. 

Toch gaan we er weer fris tegenaan en we beginnen weer bij nummer 1.  

 

We blijven roeptoeteren dat we jullie hulp, inbreng, ideeën, kopij en wat 

al niet meer met open armen zullen ontvangen. Bijvoorbeeld een 

verhaaltje met foto’s van een wandeling. Hoeft niet die wandeling van 

de vereniging te zijn want jullie lopen vast wel vaker toch? Maak er een 

verslagje van of als je foto’s gemaakt hebt, stuur ze ons. Zowel de 

redactie voor de nieuwsbrief als onze webmaster weet er dan vast wel 

raad mee. 

Je doet er veel mensen een hoop plezier mee als je wat instuurt. 

 

De redactie. 

 

 

 

Beste vrienden van onze Witten, 

 

Ook in 2015 weer een kort overzicht wat er in de vereniging gebeurt. 

Agnes heeft aangegeven niet meer als bestuurslid te kunnen 

functioneren en zal als zodanig dan ook niet herkiesbaar zijn in 2015. 

Gelukkig gaf ze aan wel de winkel verder te willen ontwikkelen. 

Het is gelukt om Idzi een nieuw thuis te geven, hij heeft nu het rijk 

alleen bij Wim en Marja. En natuurlijk ver weg in het noorden, zodat hij 

geen last van zijn pa heeft.  

 

Komt u ook op 19 april naar de Algemene Vergadering in Baarn? U kunt 

dan uw mening geven over uw vereniging en er zijn 

bestuursverkiezingen waar uw stem ook geldt. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen, meldt u zich dan aan bij onze 

secretaris. Tevens worden er mensen gezocht voor de kascommissie, die 

zich één keer per jaar over onze financiën willen buigen, ter controle van 

de penningmeester. 

Voor het Lentefeest wat gehouden wordt op 14 juni 2015 zijn wij te gast 

bij Cani Care, Nicole heeft daar sinds oktober 2013 haar droom 

verwezenlijkt. Namelijk het geven van honden cursussen, workshops en 

trainingopvang (rehabilitatie) en er is zelfs een trimsalon aanwezig en 

alles in een ruime overdekte accommodatie. De locatie is gelegen aan de 

zuidkant van de Lange Duinen in Soest. Noteer alvast in uw agenda 

s.v.p. 

 

Wij zoeken nog medereizigers naar Zakopane in augustus, als u meer 

wilt weten, vraag dan aan een van de bestuursleden. Het is de bakermat 

van ons ras en we gaan in de folklore week. Meer daarover ook in deze 

uitgave. 

Besluit houders van dieren 1 juli 2014. (Onderdeel van de wet Dieren) 
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Dit besluit heeft onze aandacht gevangen, men is als fokker al snel 

bedrijfsmatig bezig. Wat voor gevolgen heeft dat voor de fokkers binnen 

onze vereniging en in het algemeen? Moet men voldoen aan de regels 

voor vakbekwaamheid, dierenwelzijn en huisvesting? Moet men zich dan 

melden en een zgn. ubn nummer aanvragen? Intussen heeft de Raad 

aangegeven na een gesprek met het ministerie dat men dezelfde regels 

van het honden en kattenbesluit hanteert nl. 20 pups per 

aaneengesloten tijdvak van 12 maanden. Toch zijn er nog twijfels 

genoeg! 

Ook nieuw is dat er een informatieplicht is ingevoerd over verzorging, 

huisvesting, gezondheid, gedrag en kosten van de hond. Ook 

rastypische gezondheidsproblemen, erfelijke afwijkingen en preventie 

daartegen moeten schriftelijk meegedeeld worden. 

Bij fokkers doen medewerkers van de Raad van Beheer al zgn. 

locatiecontroles wat bij niet naleving ertoe kan leiden dat er geen 

stambomen worden afgegeven voor pups bij bedrijfsmatig fokken.  

 

Rabiës vaccinatie verplicht! 

Verplichte vaccinatie bij import en export, de regels zijn aangescherpt. 

Vanaf 29 december 2014 mogen honden zonder geldige rabiësenting 

niet meer geïmporteerd worden in Nederland zo heeft het ministerie van 

Economische Zaken bepaald.  

Dit komt voort uit een regelgeving van de Europese Gemeenschap en 

geldt dus voor de gehele Unie, zonder geldige rabiësenting, zo heeft 

Brussel bepaald, niet meer importeren of vrij grensverkeer tussen de 

lidstaten. 

Dat betekent dat pups minimaal 15 weken oud zijn voordat zij 

Nederland in of uit kunnen reizen, oudere dieren moesten al tegen 

rabiës geënt zijn. Voor Frankrijk, Engeland en nog enkele EU landen 

gold dit al langer. Deze regel is ingesteld om de rabiësvrije status van 

Nederland te behouden nu de handel in pups toeneemt, ook uit landen 

waar rabiës nog voorkomt en misstanden in deze handel tegen te gaan. 

Voor numeriek kleine rassen zoals het onze, is dit een negatieve trend 

gezien pups niet meer naar Duitsland, Nederland, Frankrijk, 

Denemarken etc. kunnen voor ze 15 weken oud zijn. 

Bij geen of onvoldoende afzet binnen de eigen landsgrenzen moeten 

pups dus langer bij de fokker blijven. Dat is zeer nadelig voor de 

socialisatiefase die juist in deze periode zo belangrijk is. De verbreding 

van de genenpool wordt hiermede zeer belemmerd, wat nadelig is voor 

ons ras. 

“FairFok” heet het project van de Raad van Beheer wat aan 

staatssecretaris Dijkstra is gepresenteerd op 27 november jl. u hebt het 

wellicht gezien of gelezen. 

Fairfok heeft als doel dat de stamboom uitgroeit tot een keurmerk 

“Fairfok” het moet aangeven dat bij het fokken aan gedrag, gezondheid 

en welzijn van de ouderdieren en de pups veel aandacht is besteed. De 

bedoeling is dat het ook voor niet rashonden toepasbaar is en een goede 

fokker garandeert. Meer daarover kunt u lezen op de site van de Raad 

van Beheer. 

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 ―.  

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. 
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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. 

 
Bij de vraag of ik wat wilde schrijven voor de TOPPER in beeld, dacht ik over wie moeten we het nu 

hebben? Toen kwam Dworny naar me toe om aandacht vragen en dacht ik jij valt nooit op eigenlijk. 

Zo gaat dit over hem!! 

 

Dworny is geboren op 30 juni 2006 dus alweer ruim 8 jaar oud. Zijn ouders zijn Gronia Mala Dolina en 

Nil spod Brzyska. In eerste instantie was hij bij de 

geboorte al verzegd aan een Duitse Kuvasz fokker, 

die er ook Tatra’s bij wilde gaan fokken. Echter 

toen het nest ongeveer 5 weken oud was, was het 

blauwe reutje luid krijsend aan het schot van het 

pupgedeelte hangend pas stil toen hij erover was 

en daardoor al opviel.  

Toen Dirk uit Duitsland belde dat hij afzegde 

omdat de club niet 2 rassen in de fokkerij toestond 

was het dit reutje wat mijn hart had gestolen en 

dus mocht blijven. 

Dworny was zijn naam toen hij gechipt werd en 

opgroeide tot een mooi reutje. 

 

In het land rondom zijn de proefvelden van Bejo Zaden gelegen waar vele bijenkorven gestald stonden 

voor de bevruchting van de plantjes. Het was vroeg in het voorjaar dat deze bijen in onze tuin nectar 

kwamen zoeken omdat de fruitboompjes reeds in bloeistonden en de enige bloesem in de omtrek 

waren. Door de harde wind waren die bijen echter gedesoriënteerd en zeer agressief en vielen Dworny 

aan die daar toevallig liep. Later toen hij door hevig likken hotspot ontwikkelde tussen zijn voorpoten 

en op zijn borst bleek dat hij daar meerdere bijen steken te hebben. Het overvloedige bijengif in zijn 

bloed maakt de darmwand poreus wat de bacteriën in de bloedbaan doorlaat zo bleek later. Kortom hij 

had na enkele dagen een hartslag van 300 en de scan gaf een levensbedreigende acute ontsteking van 

de hartspier aan. Zware antibiotica kuur en digoxine mee, die hij uitspuugde en ook geen ander eten 

wilde. Ten einde raad gestopt met digoxine en de synulox, want niets binnen houden en niet eten 

betekend ook snel het einde. Met digitalis en Baytril (een keer per dag) ging het na enkele dagen 

beter, de toestand bleef wel zorgwekkend en eten ho maar!  

Alle trucs uitgehaald om medicatie en eten er toch in te krijgen, uitgeholde markiesjes, verstopt in een 

eitje etc., jus over het voer e.d. Na 2 weken weer een scan bleek een stuk beter, maar nog lang niet 

weg. 6 weken later weer een scan gepland, daarvoor ben ik door een sneeuwstorm naar Renkum 

gereden (3,5 uur) omdat Dr. Schmid niet naar Schagen kon komen. Ik wilde per se weten hoe Dworny 

ervoor stond, nou dat bleek zeer goed, alleen nog wat verdikking maar kon ook littekens zijn. Sinds 

toen wordt tot heden elk eitje, of anders nog steeds met argwaan meegenomen en op zijn mat ontleed 

of er niks inzit! 

Maar we behielden Dworny, die bij HD onderzoek een D en later zelfs E als uitslag kreeg. 

 

TOPPER in beeld 
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Op shows liep hij al zeer jong een 

Uitmuntend en is hij o.a. Ned 

Jeugdkampioen, Jeugdwinner en Jugend 

Bundessieger geworden. Later ook Ned.- en 

International Kampioen, Winner, 

Bundessieger en 2e in kampioensklas 

Worldwinner in Denemarken. 

 

Met een leeftijd van 9 maanden wist hij mij 

te vlug af te zijn door Sweety (Mirza) 

stiekem te dekken. Na het eerste nest en 

vele dekkingen erna hadden wij het 

opgegeven om Sweety drachtig te krijgen. 

Maar Dworny stond reeds gekoppeld eer dat 

wij het merkte dat hij samen met Sweety in 

de tuin was, zij was stilletjes achter mij 

langs geslopen naar hem toe. Wat betreft de combinatie was er niets mis en wij verwachte na zoveel 

mislukte dekkingen geen worp van Sweety meer, niets wees op een geslaagde dekking nadien. Maar 

na negen weken begon Sweety alle tekenen van een naderende geboorte te vertonen, zonder dik te 

zijn. Omdat ik haar niet alleen wilde laten in die toestand voelde ik toch wat bewegen in haar buik, wat 

volgens Netty wel darmgas kon zijn. Maar na onderzoek en een röntgenfoto bij de DA bleken er toch 2 

pups in te zitten. Omdat de ontsluiting compleet was en het reeds de 63e dag was besloten tot een 

keizersnede. Een reutje was al dood maar een teefje leefde nog! Een kadootje van Sweety voor mij zei 

ik daarna, dat is ook haar naam Bela-Slodka (pakketje van Snoepje in het Pools) geworden. 

 

Ook bij latere pupkopers speelt Dworny door zijn fijne karakter een grote rol, om bij ons te kopen, hij 

is eigenlijk te lief voor een Tatra zeg ik vaak, maar staat wel zijn mannetje als er concurrentie is om 

vrouwelijk schoon. Zo presteerde hij het om tussen een stel wat op visite komt ertussen te kruipen en 

de vrouw voor zich te winnen. Kortom hij is een echte Don Juan, maar slechts enkele personen moet 

hij niet, maar dat is dan ook terecht zegt ook mijn gevoel dan!! 

 

We hopen dat we nog lang van hem kunnen genieten en hij nog heel wat jaartjes ons ras met verve 

kan vertegenwoordigen zodat iedereen zegt zo’n hond wil ik ook en dan prijs ik me gelukkig zijn baasje 

te zijn!! 

 

Piet Beentjes 

  

  

 

Likken van wonden door de hond, helende werking of bron van infectie? 

 

De bevolking van Papoea Nieuw Guinea gelooft al eeuwenlang dat een wond sneller geneest en beter 

heelt als je een hond eraan laat likken. En ook onze zuiderburen weten het, getuige de uitdrukking; 

langue de chien, langue de medecin: een hondentong is een dokterstong. 

  

Uit de media 
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Er is ook uit onderzoek gebleken dat speeksel een helende 

werking heeft op wonden. Naast dat het speeksel het voedsel 

zacht en soepel maakt en dus een bijdrage levert aan de 

vertering bevat het diverse afweersystemen tegen micro 

organismes. Hierdoor heeft speeksel dus een bacteriedodende 

werking. Het likken van eigen huidwonden werkt dus genezings 

bevorderend. Mits niet overmatig gelikt wordt want dan ontstaan 

likgranulomen (likplekken). 

  

Met deze wetenschap denken veel mensen dat het likken van 

hun eigen wonden door de hond dus ook een genezende werking 

zou hebben. En/of dat de hondentong dus schoon is en je laten 

likken prima. Maar is dat wel zo hygiënisch? Het is belangrijk je 

te realiseren dat de hond, hondeigen (specifieke) flora 

(bacteriën) bij zich draagt. En deze bacteriën zijn wel degelijk 

schadelijk voor ons en het speeksel van de hond dus ook geen helende werking heeft, voor bacteriën 

die bij de mens voorkomen. 

  

Bovendien likken honden behalve zichzelf nog vele andere minder schone objecten en in de mondflora 

van de hond komen dan ook vele voor de mens schadelijke bacteriën voor. Hoewel dus voor de hond 

zelf, zijn tong een helende werking heeft, is het onhygiënisch en kan zelfs zeer schadelijk zijn voor u. 

Het is dan ook zeer af te raden om uw wonden te laten likken door de hond. 

  

Drs. E. Kroese 

Dierenkliniek de Arker te Nijkerk 

 
Gezien in de media! 

 

Op Facebook kwamen we deze mooie handgemaakte tafeltjes tegen van Aleida Buurman. 

De redactie vindt ze prachtig, vandaar dat we ze hier ook nog eens delen. 

 
 

 
 

Helaas heeft de in Duitsland woonachtige Cisna Pasja Cepra een dode pup ter wereld gebracht en is er 

helaas geen sprake van een nest bij kennel “Tatrzanskie Zauroczenie” van Melanie Beentjes 

Meer info op: www.podhalaner-tatra.de 

 

Fokkerijberichten 

http://www.podhalaner-tatra.de/
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De in Frankrijk woonachtige Flower du Domaine des Dhalbergs en Ardin Juhas Bialy Domownik zijn op  

6 januari ouders geworden van 5 reuen en 3 teefjes. De pups zijn geboren bij Laurent en Sylviane 

Leblanc van kennel “du Domaine des Dhalbergs”. 

Voor alle pups is een toekomstige baas gevonden. 

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. 

 
Hephzibah du Domaine des Dhalbergs, van Dora de Jong van kennel “Bialy Domownik”, is op 15 

februari gedekt door de in Polen woonachtige Gordon Biale Szczescie. Als alles goed is, worden de pups 

omstreeks 19 april verwacht.  

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

 

 
CH. PL Gordon Biale Szczescie 

HD-A, Oogziekte vrij, Hartecho normaal 

 
CH. NL Hephzibah du Domaine des Dhalbergs 

HD-A, Oogziekte vrij, Hartecho normaal 

 

Deze combinatie voldoet aan de eisen van ons fokreglement. 

 

 

http://www.berger-de-podhale.com/
http://www.owczarek-podhalanski.com/
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De titel spreekt eigenlijk al voor zich. Sinds 2005, dus nu 10 jaar maken onze honden deel uit van ons 

gezin en samen met hen hebben we heel wat dingen ondernomen, veel indrukken opgedaan, veel 

gezien en fijne vrienden en bekenden aan onze trips naar diverse landen overgehouden.  

Eigenlijk begon het al in maart 2004. Destijds stonden we op de lijst voor een pup, dat zou echter nog 

wel even duren, maar dat nam niet weg dat we graag ingingen op de invitatie om  het geboorteland 

van de Tatra, Polen te bezoeken. Dit was onze eerste kennismaking met Polen  en zijn gastvrije en 

vriendelijke bevolking. Nog een aantal zouden volgen.  

 

In februari 2005 kwam Duch bij ons en voor de tweede maal 

ging het richting Polen in 2007, dit keer voor een vakantie van 

10 dagen opgedeeld in een verblijf in Krakau, een schitterende 

universiteitsstad met een oude historie en cultuur en 

Zakopane, in het zuiden.  We zaten in een klein pension aan 

de rand van de stad en ’s ochtends heel vroeg ging ik op stap 

voor een wandeling. Nietsvermoedend sloeg ik een straatje in 

en werd vervolgens verwelkomd door een enorm concert van 

blaffende honden bij vrijwel ieder huis. Ik geneerde me rot en 

voelde me schuldig dat door mijn ochtenduitstapje met Duch 

de bewoners al om 05.30 ruw uit hun slaap werden gewekt. 

Vanuit de straat waar we liepen, hadden we een schitterend 

uitzicht over Krakau. 

 

Snel doorgelopen, waar we uitkwamen bij een oud fort, 

overblijfsel van de Oostenrijkse tijd. Daar woonde een oude 

zwerver die er min of meer toezicht op hield. Hij gebaarde om 

dichterbij te komen en was zeer vriendelijk. Later zijn we daar 

met z’n vieren nog weer naar toe gegaan en gaf hij ons een 

tour en uitleg over het fort.  

 

Uiteraard hebben we Krakau ook bekeken en overal namen we 

Duch mee naar toe. Een  bezoek aan de Miasto, de overdekte 

galerij in het centrum niet ontbreken. Vol goede moed stapten 

we naar binnen, maar wat was het daar druk! Veel mensen 

waren helemaal verbaasd dat we daar liepen met zo’n hond 

maar toen ze in de gaten hadden dat hij zich lief gedroeg, 

wilde iedereen aaien en knuffelen. Duch werd helemaal ingesloten, hij liet het zich allemaal welgevallen 

en had heel wat bekijks.  Met ons vieren en Duch hebben we de hele 

stad doorkruist en ook de bezienswaardigheden in de omgeving 

bezocht, waaronder de bekende zoutmijnen net buiten Krakau. Duch 

mocht niet naar binnen, maar we hebben het om beurten bezocht.  

 

Na 5 dagen ging het richting Zakopane waar de roots van de Tatra 

liggen. We verbleven in Banska Wyzna in een pension met geweldig 

uitzicht over de bergen en het schitterende en unieke landschap van de 

streek.  

Zakopane en omgeving is een belevenis op zich. De stad ligt aan de 

voet van het Tatragebergte en heeft een rijke historie en cultuur. De 

Tatra op tournee 
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Tatrahond komt hier oorspronkelijk vandaan. We waren niet de enige uit Nederland en troffen daar 

meerdere bekenden. Gezamenlijk liepen we mee in de parade van het folkloristisch festival. Daarna 

vond de Clubshow plaats en wat is het leuk en bijzonder zoveel Tatra’s bij elkaar te zien.  

Deze vakantie hebben we ook heerlijk gewandeld met onze vrienden in de omgeving en Ilonka en 

Frans konden gelukkig perfect kaart lezen. Daardoor was het mogelijk ook de bossen in te gaan met 

elkaar, waar Frans al balancerend over boomstammen een diepe modderstroom over stak. Na afloop 

hebben we de honden wat schoongespoeld in een bergbeek. We hebben die 10 dagen zoveel positiefs 

beleefd dat we vastbesloten waren het jaar daarop weer die kant op te gaan, maar daarover de 

volgende keer meer. 

 
Op stap in de bergen 

 
De Tatrashow in Zakopane 

 
Showen maakt dorstig 

 

Dora 

 

 

 

 

Windlicht, hoogte ± 20cm € 17,50 

 

 

 

Houten lantaarn met glas, ± 40cm hoog 

 

 

€ 30,00 

 

 Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verpakking- en verzendkosten 

 Bestellingen via het secretariaat (Dora de Jong) 

TOP-shop 

mailto:secretariaat@topnl.eu
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Jachtgedrag 

 

In deze column wil ik (zoals beloofd) het hebben over het jachtgedrag, ook wel buit-, of prooidrift 

genoemd. 

De Tatrahond behoort tot de rassen die weinig tot geen jachtgedrag hebben, immers mocht hij de 

kudde schapen niet alleen achter laten. 

Maar toch zijn er Tatrahonden die met passie jagen! Dit tot grote ergernis van hun baasjes. Hoe kan 

dit dan? Ik ga proberen het uit te leggen. 

 

Honden verschillen qua ras onderling in het tot uiting komen van verschillende eigenschappen, de ras 

eigenschappen zijn: 

 

 Buitdrift (jachtgedrag) of ook wel prooidrift  

 Territoriaal gedrag 

 Blafgraagte (veel blaffen of juist weinig) 

 Aktiviteit 

 Reactiviteit (de tendens om op een prikkel te reageren) 

 Opwinding 

 Lichamelijke gevoeligheid 

 Zelfstandigheid 

 Sociale vriendelijkheid 

 

Deze ras eigenschappen bezit elke hond, of hij nu een rashond is of een vubara (vuilnisbakkenras), 

iedere hond bezit deze eigenschappen. 

 

Omdat iedere hond van de wolf afstamt, heeft hij het prooigedrag geërfd. Door de selectie van de 

mens is het bij de verschillende rassen aanwezig. Bij de Terriër was het zeer gewenst dat hij veel 

muizen en ratten vangt en doodt. Een drijfhond (b.v. de Border Collie) mocht juist geen dieren doden 

of verwonden, maar toch laat hij juist duidelijk prooidrift zien bij het hoeden en drijven.  

Het hoeden heeft niets met  beschermen van doen! 

 

Het prooigedrag laat zich eigenlijk onderverdelen in 

verschillende gedragingen, een soort ketting van 

gedrag. Deze gedragingen zijn niet los te koppelen van 

elkaar. 

Om een prooi te kunnen vangen is het nodig om eerst 

de prooi; 

 

 te zoeken 

 te lokaliseren 

 te volgen 

 te fixeren 

 te besluipen 

 te selecteren en of af te snijden van de kudde 

 op te jagen (opdrijven) 

 te pakken  

 te schudden en te bijten (een echte dodingsbeet 

Melanie’s Column 
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hebben honden niet, de meeste prooidieren sterven door shock) 

 te transporteren naar een veilige plek of verstoppen (begraven) 

 

Dit nu wetende, herkennen we misschien ook wat gedrag van onze hond erin? 

 

Ik wel, zo kan Cissy heel goed muizen vangen, eerst zoekt ze door alle muizenholletjes te besnuffelen, 

heeft ze geroken waar er één zit, dan snuift ze nog eens extra diep in het betreffende holletje waar de 

muis zich precies bevindt. Dan begint ze het hol uit te graven, de muis heeft geen schijn van kans, 

want Cissy heeft deze al gevangen en beet in haar bek. Ze schudt een keer en eet de muis gelijk op. 

Ze neemt ze niet mee naar huis, omdat het een 

kleine prooi is. Gelukkig blijft het bij muizen vangen 

en kan ik haar goed bij mij roepen als ze weer eens 

op muizenjacht is. 

Haar dochter heeft goed gekeken hoe haar moeder 

dat doet, maar heeft tot op heden nog geen succes 

ermee. Wel graaft ze hele hollen uit maar het 

gedeelte lokaliseren heeft ze nog niet met succes 

toegepast. 

 

Daarom wordt de intentie tot het jachtgedrag 

bepaald door aanleg en de ervaringen die de hond 

op doet in zijn leven.  

 

Door menselijke selectie zijn er „specialisten“ op verschillende gebieden van het prooigedrag ontstaan. 

Maar er zijn ook hondenrassen waar het als een ongewenste eigenschap werd beschouwd en er werd 

geselecteerd op weinig prooigedrag. Als voorbeeld wil ik de Dalmatiër onder de aandacht brengen. In 

Engeland is er bewust op geselecteerd door middel van examens, de hond moest los naast de koets 

mee kunnen lopen zonder te gaan jagen. Terwijl dit ras van origine een jachthond is. 

 

We gaan even terug naar de Border Collie, deze laat juist heel veel gedragingen van de prooiketting 

zien, maar stopt bij „het pakken“ van de prooi. Althans dat is wel de bedoeling. 

Als een Border Collie een stap te ver gaat, is hij niet bruikbaar voor zijn werk en zal er niet verder mee 

worden gefokt. Dus selectie door de mens. 

 

Honden jagen niet alleen maar op dieren, maar kunnen alles wat snel beweegt opjagen, zoals auto’s, 

joggers, fietsers, inline-skaters en ook kinderen! Maar ook kleine hondjes. 

Jachtgedrag is zelf belonend, er komen hormonen vrij die de hond een gevoel van geluk geven. Ook al 

was de jacht niet succesvol, het is een gedrag dat de hond weer graag zal doen uit zich zelf als hij daar 

de kans voor krijgt. 

Dus aanleg maar ook de ervaringen die de hond heeft opgedaan, bepalen de mate van jachtgedrag. 

 

Jaagt jouw Tatrahond met passie? Zorg er dan voor dat hij (of zij) niet zelfstandig deze eigenschap kan 

perfectioneren, maar ga samen op jacht. Er zijn genoeg leuke spelletjes te doen, denk aan 

zoekspelletjes met koekjes. Misschien vindt jouw Tatrahond een voerdummy wel heel erg leuk! 

De variatie in deze spelletjes zijn grenzeloos. 

 

Zo doen wij zoekspelletjes, we hebben (kleine) koekjes of stukjes worst/kaas mee, we gooien ze een 

stuk weg en de hond moet ze zoeken. 
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Onze dames vinden dat het einde, en als ze thuis komen zijn ze goed moe omdat ze ook hun neus 

moeten gebruiken. 

 

Ik wens jullie veel „spelplezier“ 

 

Tot de volgende column 

 
 

 

 

 

 

 

Als nieuwe leden verwelkomen we: 

01-01-15 Dhr. Aaltinus Mulder Beilen 

01-01-15 Mw. Lia de Wilde  Klaaswaal 

11-01-15 Mw.    Marzena Hartabus Dobiesowice (PL) 

11-01-15 Dhr. Łukasz Hartabus Dobiesowice (PL) 

 

Gerekend vanaf de datum van inschrijving zijn zij aspirant-lid voor de tijdsduur van drie maanden. 

Indien er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het lidmaatschap, worden zij automatisch na drie 

maanden geaccepteerd als lid. Bezwaren kunnen, binnen 2 weken na uitgave van deze nieuwsbrief, 

schriftelijk ingediend geworden bij het secretariaat van onze vereniging. 

 

 

 

 

Eerste hulp bij onhandige huisdieren 

Originele tekst: Pien van Hout – bewerkt door onze redactie. 

 

Een prachtig gezicht: onze huisdieren met de kolder in de kop! Ze vinden het heerlijk om lekker te 

rennen en rauzen. Maar in dat enthousiasme spelen ze wel eens te wild, of ze verwonden zich op een 

andere manier. Niet bij ieder wondje is het nodig direct naar de dierenarts te gaan, maar goede 

Ledenmutaties 

Medisch 
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verzorging is wel belangrijk om erger te voorkomen. Dierenarts Maarten Kappen van dierenkliniek 

Eersel geeft tips. 

 

Een wondje is eigenlijk niet meer dan een verbreking van het huidweefsel. De huid is het orgaan dat 

het lichaam beschermt tegen indringers van buitenaf. Een verwonding is daarmee een ‘zwakke plek’ in 

die verdediging. Het lichaam zal dan ook proberen de samenhang van de huid zo snel mogelijk te 

herstellen. Hierbij komt vaak wondvocht of bloed vrij, omdat de cellen die zich hierin bevinden zorgen 

voor de opruiming van beschadigde huidcellen en voorkomen van een infectie. Ook worden met vocht 

of bloed afvalstoffen afgevoerd. Deze reactie van het lichaam is eigenlijk stap één op weg naar 

genezing. 

 

Bijtwond of schaafwond? 

De belangrijkste eerste stap in de verzorging van wondjes bij uw huisdier is vaststellen met wat voor 

soort verwonding u te maken heeft. Hierbij zijn een aantal dingen belangrijk. Allereerst de plaats van 

de wond, omdat dit invloed heeft op de hoeveelheid doorbloeding, het soort weefsel en of uw huisdier 

er zelf makkelijk bij kan met bek of poten. Hierdoor zou uw hond, kat of konijn zichzelf namelijk extra 

kunnen beschadigen. Een volgend punt van aandacht is de diepte van de verwonding. Een 

oppervlakkige wond moet namelijk anders worden verzorgd dan een diepe verwonding. Voor alle 

wondjes geldt: hoe schoner, hoe beter.  

Tot slot is het belangrijk om rekening te houden met de oorzaak van de wond. Een bijtwond heeft 

bijvoorbeeld een andere verzorging nodig dan een schaafwond. 

 

Oppervlakkige wond: niet smeren 

Een oppervlakkige wond hoeft meestal alleen goed schoongemaakt te worden. Dat kan gewoon met 

water uit de kraan. Houd het wondje onder stromend water en laat de straal een stukje boven de wond 

op de huid komen, of zet zachtjes de douchekop op de wond. Voorkom in ieder geval dat er met kracht 

water in de wond gespoten wordt, want daarmee beschadigd het weefsel nog verder. Gebruik vooral 

geen crèmes of zalf. Vaak remmen deze het genezingsproces namelijk omdat de lichaamseigen cellen 

hun werk dan niet meer goed kunnen doen. Het is beter om de wond open te laten, zodat het aan de 

lucht kan genezen en er een korstje wordt gevormd. Een verband is alleen nodig tijdens het wandelen 

om te voorkomen dat er vuil in de wond komt. Bij de dierenarts en dierenspeciaalzaak zijn neopreen 

hoesjes te koop die over een pootverbandje geschoven kunnen worden. Zo wordt het verband 

beschermd tijdens het uitlaten. 

 

Diepe wonden: verbinden 

Bij een diepere wond, door de huid heen, is het juist beter om 

af te dekken, nadat de wond goed schoongemaakt is en 

ontsmet. Eerst dus weer goed spoelen met water, ook al is er 

geen vuil meer zichtbaar. Daarna ontsmet u de wond met 

bijvoorbeeld Sterilon of Betadine. Wees voorzichtig: uw huisdier 

weet niet dat u hem probeert te helpen en het ontsmetten kan 

behoorlijk prikken. Zelfs de braafste hond en de liefste kat 

kunnen op zo’n moment van schrik bijten of krabben. Eenmaal 

schoon en ontsmet kunt u het beste een verband aanleggen om 

de wond schoon te houden en te beschermen tegen likken en 

bijten. Blijft de wond bloeden, ga dan binnen zes uur naar de 

dierenarts om te laten bepalen of de wond gehecht moet 

worden. Bijtwonden veroorzaakt door andere honden of katten 

zijn per definitie vervuild. De tanden van de belager brengen 
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altijd bacteriën in de wond. Hierdoor is het infectiegevaar relatief groot en dat maakt het schoonmaken 

en ontsmetten extra belangrijk. Ga met bijtwonden altijd naar de dierenarts, in ieder geval binnen zes 

uur na het ontstaan van de wond. De dierenarts kan bepalen hoe de wond het best behandeld kan 

worden. 

 

Ernstig bloeden 

Bij een ernstige bloeding, bijvoorbeeld als uw huisdier is aangereden of flink heeft gevochten, is het 

belangrijk om groot bloedverlies te voorkomen. Door druk uit te oefenen op de wond, met een schone 

doek, wordt stolling en infectie tegengegaan. Hiermee kunt u voorkomen dat uw hond of kat in shock 

raakt. Als de bloeding op een van de poten zit is het belangrijk om te proberen de poot hoger te 

houden dan de rest van het lichaam. Eventueel kunt u een knevelverband aanleggen door een reep 

stof (een sjaal of stropdas bijvoorbeeld) strak rond de poot te draaien op vijf cm afstand van de wond, 

tussen het lichaam en de verwonding. Om afsterven van de poot te voorkomen mag u het 

knevelverband nooit langer dan een kwartier laten zitten. Ook hier is het belangrijk om met spoed naar 

de dierenarts te gaan met uw huisdier. 

 

Verband aanleggen 

Gebruik schone, eventueel steriele gaasjes op de wond en een eenvoudig, elastisch hydrofiel verband. 

Een diepe wond waarmee u naar de dierenarts gaat kan beter nog een laagje vette of witte watten 

onder het verband gebruiken. Deze materialen zijn te koop bij drogisterijen en apotheken. Zorg dat u 

in alle rust het verband kunt aanleggen en vraag eventueel hulp aan iemand die het dier vast kan 

houden en gerust stelt. Leg eerst het gaasje op de wond en begin dan met het wentelen van het 

verband. Kijk daarbij ‘in de rol’; zo verdeelt u het beste de druk over het verband. Begin aan de kant 

van de wond die het verst bij het lichaam vandaan is met afrollen en verbind vervolgens naar het 

lichaam toe. De eerste twee slagen gaan rondom en over het gaasje, daarna zwachtelt u naar het 

lichaam toe. Overlap steeds ongeveer 2/3 van de vorige slag. Verdeel de druk zo goed mogelijk. Let er 

ook op dat het verband wel stevig zit maar zeker niet afknelt. Verbind een ruim oppervlak, het verband 

kan altijd afzakken en moet ook dan de wond blijven bedekken. Aan het einde van de verbandrol kunt 

u het laatste stukje onder een vorige slag steken, maar let erop dat het geen prop wordt die een 

drukplek kan veroorzaken. Het laatste stukje vastzetten met een hechtpleister is ook een prima optie. 

Moet een pootverband ook blijven zitten tijdens het uitlaten van de hond dan is zelfklevend verband 

over het hydrofiele verband soms handig, of een speciaal verbandschoentje. Vraag hiernaar bij uw 

dierenarts. Ververs een verband dagelijks, of op indicatie van de dierenarts. 

 

Brandwonden: koelen 

Met een open haard of kaarsen in huis kan het gebeuren dat uw huisdier in aanraking komt met vuur 

en een brandwond oploopt. De eerste hulp hierbij is vergelijkbaar met de behandeling van 

brandwonden bij mensen. Het belangrijkste is het vuur te doven (met behulp van een branddeken of 

handdoek) en de brandplek zo snel mogelijk te koelen met lauw water. Probeer het lichaamsdeel 

minimaal vijf minuten onder de kraan te houden, bij ernstige verbrandingen een kwartier. Ook hier 

geldt: vooral niet smeren! 

De dierenarts kan het beste beoordelen wat de volgende stap in de behandeling is. Probeer bij het 

reizen naar de dierenarts uw kat of hond warm te houden met behulp van dekens. Door het koelen van 

het aangedane lichaamsdeel en de schrik kan het dier namelijk onderkoeld raken. 

 

Lampenkap 

Zoals u zelf zult herkennen jeuken wondjes vaak. Het is lastig om hier niet aan toe te geven. Dit geldt 

ook voor uw hond, kat of konijn. Doordat ze aan hun wond likken, krabben of bijten kunnen infecties 

ontstaan en wordt de genezing vertraagd. Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat uw 
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huisdier aan zijn of haar verwonding zit. Als u thuis bent en 

uw dier in de gaten kunt houden volstaat het om ze te 

stoppen of af te leiden als ze aan het likken of krabben zijn. 

Het is echter effectiever om hulpmiddelen te gebruiken. Een 

manier om de verwonding af te schermen van vuil is een 

beschermende romper. Niet alle dieren vinden dit echter fijn 

zitten. Daarnaast geeft het nog genoeg bewegingsvrijheid, 

zodat huisdieren soms nog steeds bij hun verwonding 

kunnen. Er bestaan ook verschillende wondcrèmes die vies 

smaken, maar dan kunnen dieren nog steeds krabben. Zoals 

eerder vermeld is het ook niet aan te raden om een wond in 

te smeren met crème. De meest gebruikte vorm van 

bescherming is daarom nog steeds de kraag, een soort 

lampenkap, die voorkomt dat uw huisdier bij de wond kan. 

Deze zijn te vinden in alle vormen en maten en ook speciaal 

voor katten en konijnen. Het is voor het dier even flink 

wennen, dat onhandige ding rond zijn koppie, en zeker in het 

begin zal het wat kleine ongelukjes veroorzaken zoals tegen deurposten stoten. De ervaring leert dat 

veruit de meeste honden en katten na ongeveer twee dagen een stuk handiger worden met de kap. Als 

alternatief bestaan er nu ook dikke, stoffen ringen die aan de halsband bevestigd kunnen worden. Die 

werken vaak net zo effectief als de gewone kraag maar worden vaak veel beter verdragen door dieren. 

Ze zijn er voor honden, katten, konijnen en knaagdieren. Informeer ernaar bij uw dierenarts. 

 

Zelf gebeten of gekrabd? 

Soms kan uw huisdier u verwonden, bedoeld of onbedoeld. Wanneer een tand of nagel door de huid 

heen is gegaan, is het belangrijk om snel en juist te handelen. Spoel de wond goed uit met lauw water 

uit de kraan. Een grote of diepe wond moet daarna worden afgedekt met verband of doek. Neem 

vervolgens contact op met uw huisarts. Deze kan inschatten of dieper weefsel beschadigd is en de 

verdere behandeling voorschrijven. Bij elke krab- of bijtwond is er kans op een tetanusinfectie. Als u 

hier niet tegen bent ingeënt (of langer dan tien jaar geleden), neem dan contact op met uw huisarts 

als u bent gebeten of gekrabd. 

 
Bron: www.dierenpraktijken.nl 

 

 

 

We vervolgen de belevenissen van Jack, geschreven door Anneleen. 

 

*Jack en de dierenarts 

Toen we terug moesten voor zijn jaarlijkse spuitjes merkten we dat de schrik of het wantrouwen er 

toch nog inzat.  De eerste keer was het heel moeilijk om hem in bedwang te houden.  Toen hij drie 

weken later weer moest, hebben we hem zo’n pilletje gegeven om hem wat rustiger te maken (ook 

voor in de wagen bv – maar daar hebben we het nog nooit voor gebruikt, want hij rijdt zo graag met 

ons mee .  Probleem was dat we hem er twee hadden gegeven en hij reageerde er nogal hevig op.  

Gevolg was dat we hem bijna moesten meesleuren, zo mak als een lam. 

 

 

 

 

Jack’s dagboek 

http://www.dierenpraktijken.nl/
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*Jack en zijn klitten 

Vanaf een maand of 10 kreeg Jack ongelooflijk veel klitten : 

eerst dikke plukken, die echt stijve harde pakjes werden.   

Producten hielpen niet of liet hij niet graag toe.  Dan maar 

raad gevraagd aan Dora.  Het was een heel werkje, maar met 

veel geduld is het gelukt : elke klit vastpakken en vanaf de 

huid proberen de haren uit elkaar te trekken.  Zo redt je zo 

veel mogelijk haar dat nog goed is en uiteindelijk is er een 

hoopje aaneenplakkend haar, zand, … dat je vanzelf vast 

hebt of dat je met een kleine knip van een schaartje 

losmaakt.  Na de rug kwamen de dikke pakken haar, die wij 

vaak zijn broek noemden.  Dit was helemaal anders : geen 

vaste klitten maar pluizig, droog, breekbaar haar, net wol, 

dat er met de borstel uiteindelijk zo af kwam.  En nu is de 

actie ‘extra oren en baard’ bezig.  Ik zeg bezig, want hij vindt 

het helemaal niet leuk dat ik er te lang mee bezig ben: dus 

doe ik nu en dan een stukje.  Als je soms ziet hoe hij uit een 

uurtje graven in het zand komt, begrijp je dat er soms wel 

wat werk aan de winkel is – hoewel : het meeste vuil valt er 

vanzelf af tijdens de nacht. 

 

 

*Jack en wij 

Met ieder van ons heeft Jack zo zijn eigen relatie.  Eric is de strenge man naar wie Jack opkijkt en 

graag mee gaat wandelen.   Daphne is zijn speelkameraad : kilometers lopen ze samen af in onze tuin, 

ze probeert hem spelletjes aan te leren.  Favoriete spel : verstoppertje spelen: Jack mag niet kijken 

terwijl Daphne zich verstopt en dan moet hij haar zoeken… hilarisch! en als hij moe is, gaan ze naast 

mekaar tegen de muur zitten om te rusten. Met de grote vrouwen is het nog wat onduidelijk : maar 

knuffelen is top! 

 

 

*Jack en luisteren 

Het blijft toch zo moeilijk voor het 

eigenzinnige tatraras : waarom zou ik zitten? 

Waarom mag ik niet blaffen? Waarom moet ik 

in de bench? Waarom moet ik komen? 

Waarom moet ik blijven? Waarom mag ik niet 

mee boven of in de zetel?  Al bij al moeten we 

zeggen dat in het leven van elke dag binnen 

ons gezin Jack heel goed luistert – maar dan 

gaat het ook om routinematige patronen 

waarbij we al bij al alle vijf redelijk consequent 

met hem omgaan : zelfde bevelen, zelfde 

dingen die mogen en niet mogen.  Hij heeft 

ook het grote geluk dat hij eigenlijk niet lang 

alleen moet zitten : er komt altijd iemand ’s 

middags naar huis en ’s morgens is er altijd 

wel iemand die pas tegen 9u – half 10 weg 

moet. 

Vele groetjes uit Mortsel (bij Antwerpen) 

Daphne, Murielle, Astrid, Eric en Anneleen 
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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 

 
Oude doeken 

 

Met oude doeken en lappen kan je heel creatief aan de slag. Hier volgen enkele voorbeelden. 

 

Theedoek vlecht 

Zoek een oude theedoek en knip twee lange stroken in de lengte van 

de doek. Stop met knippen tot ongeveer 4 cm van de bovenkant. Net 

zoals je haar vlecht maak je ook een vlecht van de drie stroken. Aan 

het einde leg je er een grote knoop in. Een stevig trek/kauw speeltje.  

 

Ik ben begonnen met een oude handdoekenrol met een breedte van 

25 cm en een lengte van een meter. De drie stroken gevlochten en 

aan het einde een knoop erin. Hero is er blij mee. Ik heb een blauwe 

voor hem gemaakt en een witte voor zijn vriendin Juci, een Kuvasz. 

 

Het zelfde kun je doen met een oude fleece deken. Fleece is lekker 

zacht, sterk en wasbaar. Fleecedekens zijn heel geschikt omdat ze in 

mooie lange en toch zachte repen geknipt kunnen worden. Als je een 

echte sloper hebt zou je ook aan bijvoorbeeld een oude spijkerbroek 

kunnen denken.  

 

Benodigdheden: 

1. 2 (oude) fleecedekens, bij voorkeur verschillend van kleur 

2. scherpe schaar 

3. centimeter 

 

Waarschuwing 

Dit speeltje is alleen geschikt om samen! met je hond mee te spelen en mag nooit worden gebruikt als 

kauwmateriaal! Laat je hond daarom ook nooit alleen met het speeltje. 

 

TOP-spelideeën 
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Handleiding: 

Stap 1. fleece stroken knippen 

Knip de zoom van de fleecedeken af en knip daarna stroken op de gewenste lengte en breedte. Ga 

hierbij uit van een breedte van 6 á 7 cm, voor een middelgrote hond. In totaal heb je vier stroken 

nodig, van iedere kleur twee. 

Tips: 

- Knip, om het speeltje nog extra stevig te maken, bij voorkeur in de richting van de minste rek. 

- Erg lange stroken vragen wat behendigheid. Begin daarom eerst te oefenen met stroken van ca. 

1 m lang. 

- Hoe breder de strook, des te dikker het speeltje. Hoe langer de strook, des te langer het 

speeltje. 

- Je kunt natuurlijk ook drie of vier kleuren gebruiken. Hoe meer kleuren, hoe kleurrijker het 

hondenspeeltje wordt. 

 

Stap 2. Stroken bij elkaar knopen 

Neem aan één kant van de stroken de vier uiteinden bij elkaar en leg er een knoop in. Trek de 

uiteinden één voor één goed aan, zodat er een stevige knoop ontstaat. 

 

Deze stap was al een speelmoment voor Hero. De slierten vond  hij erg leuk om mee te spelen zolang 

ik er maar mee zwaaide en dan lekker aan de slierten trekken. 

 

Stap 3. Stroken splitsen 

Splits de vier stroken en leg ze in een kruis voor je op tafel, met de knoop naar beneden. Vanuit jouw 

gezichtspunt liggen de stroken vergelijkend met de klok, op 12 uur (bovenste strook), 3 uur (rechter 

zijstrook), 6 uur (onderste strook) en 9 uur (linker zijstrook). 

 

Stap 4. Eerste knoop: de 9 uur strook over de 12 uur strook leggen 

Neem de knoop in je hand en steek als hulpmiddel je wijsvinger omhoog, tussen de bovenste en 

linkerstrook door. Pak de 9 uur strook (linker zijstrook) en leg deze achter je wijsvinger langs, over de 

strook van 12 uur (bovenste strook). Pak daarna de 9 uur strook vast in je linkerhand met de knoop, 

zodat je van deze strook verder geen last hebt. 

 

Stap 5. De 12 uur strook over de 3 uur strook leggen 

Pak nu de 12 uur strook en leg deze over de 3 uur strook (rechter zijstrook). Pak daarna ook de 12 uur 

strook vast in je linkerhand. 

 

Stap 6. De 3 uur strook over de 6 uur strook leggen 

Pak de 3 uur strook en leg deze over de 6 uur strook (onderste strook), over je linkerhand heen. Pak 

vervolgens de 6 uur strook en haal deze door de lus bij je wijsvinger. 

 

Stap 7. Stroken aantrekken 

Trek nu de stroken één voor één goed aan. 

 

Stap 8. Tweede en overige knopen 

Leg alle stroken weer op 3, 6, 9 en 12 uur en herhaal alle stappen van de eerste knoop. De 9 uur 

strook over de 12 uur strook leggen en vastpakken in de linkerhand. De 12 uur strook over de 3 uur 

strook leggen en vastpakken. De 3 uur strook over de 6 uur strook leggen en vervolgens de 6 uur 

strook door de lus bij je wijsvinger halen. Daarna de stroken weer stevig aantrekken. Ga zo door met 

knopen, tot je de gewenste lengte hebt bereikt. 
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Stap 9. Het einde 

Pak, als je de gewenste lengte hebt, de vier uiteinden bij elkaar en leg er een knoop in. Trek alle 

uiteinden één voor één stevig aan, knip ze op maat en klaar is je speeltje. 

 

Bij het gebruiken van een meter stroken hield ik een speeltje over van 30 cm. Wel een beetje klein 

voor een Tatrahond. Volgende keer maar een langere maken. 

Het mooie van dit speelgoed is als je niet te vast knoopt dat je er ook wat lekkers tussen kan 

verstoppen. Is je hond ook even zoet. 

 

Daarnaast kan je ook drie repen van twee meter lang knippen. Dan halverwege heb ik ze vast gezet 

met een haarspeld, een elastiek werkt ook. Dan aan beide kanten een gedeelte invlechten tot ongeveer 

de helft van de helft die je al verdeeld had. Daarna maak je er een rondje van en leg je de 6 stroken 

voor je. Daar maak je drie paren van en vlecht je daarmee tot het eind en leg je er een knoop in. En 

weer een ander speeltje klaar! 

 

 

 
 

 

 

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

agenda? 

 

• Zondag 22 februari    Wandeling in de Chaamse Bossen (zie verder in deze nieuwsbrief) 

• Vrijdag 20 maart   Skype-overleg Gezondheid-Welzijn & Fokkerij 

• Zondag 19 april   Algemene Ledenvergadering te Baarn 

• Zondag 14 juni   Tatra-lentefeest te Soest 

• Zondag 13 september  2e TOPNL Kampioenschapsclubmatch te Bemmel 

 

 

 

 

 

TOPNL-agenda 
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Zakopane  

 

In de vorige nieuwsbrief heeft onze voorzitter al 

vermeldt dat er door diverse mensen 

aangegeven is, deze zomer naar Zakopane te 

willen gaan. 

Misschien ten overvloede, Zakopane is de 

grootste plaats in de streek de Podhale, de 

bakermat van onze Tatrahonden. Sinds enkele 

jaren vindt daar in augustus, een folklorefestival 

plaats. In 2015 zal dit plaatsvinden tussen 23 en 

30 augustus (o.v.b.). Tijdens dit festival wordt 

traditioneel op de zondag een optocht met 

folkloregroepen uit diverse landen 

georganiseerd. Natuurlijk ontbreken de Goralen, 

de oorspronkelijke bewoners van de Podhale, in 

deze stoet niet. Zij tonen voor in de stoet hun 

tradities in klederdracht met liederen en paarden 

en natuurlijk horen hier ook de Tatrahonden bij.  

Na afloop van de optocht, welke altijd ’s 

morgens is, volgt een clubshow voor de 

Tatrahond. Deze wordt meestal gehouden in het 

park aan de Krupowkistraat maar is ook wel 

eens in het biathlonstadion net buiten de stad. 

De show is voor dit jaar gepland op zondag 23 

augustus. 

 

Naast het festival is er natuurlijk nog veel meer 

te bezichtigen in en rond Zakopane. Denk aan 

het prachtige gebied bij het grootste meer in het 

gebergte Morskie Oko, de markt of de 

kathedraal in Nowy Targ, de valleien en de 

bergen rond Zakopane, waarbij je bij de huizen 

soms een Tatrahond ziet staan, Chochołow en 

natuurlijk Zakopane zelf. Er is voor ieder, groot 

en klein, wat te zien of te beleven. Ook zijn er in 

deze regio natuurlijk diverse fokkers woonachtig.  

 

De reis naar Zakopane kan iedereen op eigen 

gelegenheid en op eigen tempo ondernemen. 

Natuurlijk is het mogelijk om daar onderling 

afspraken over te maken. Indien er vraag naar is 

of behoefte willen we kijken of er gelegenheden 

zijn waarbij de mogelijkheid bestaat om daar 

met een grotere groep, inclusief onze honden, te 

vertoeven. Denk aan een pension, camping of 

kleinschalig bungalowparkje. Ben je geen 

Zakopane – augustus 2015 
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groepsmens, dan staat het je natuurlijk vrij om 

je eigen onderkomen te zoeken en je bij de 

groep te voegen wanneer je wilt. Kortom, voor 

ieder wat wils. 

 

Wat willen we jullie voorstellen? 

We willen met een leuke groep mensen en 

honden een paar dagen vakantie vieren in en 

rond Zakopane, waarbij er gelegenheid is om 

samen dingen te ondernemen, waarbij je 

natuurlijk ook zelf op onderzoek kunt uit gaan of 

beide. Wellicht is er ook een mogelijkheid dat 

een ander een dagdeel op je hond(en) past, 

zodat je ook zaken kunt bezichtigen waarbij 

onze viervoeters niet welkom zijn.  

Denk (onder voorbehoud) aan een gezamenlijke 

periode van bijvoorbeeld aankomst op 

donderdag of vrijdag en vertrek op maandag. 

Uiteraard staat het je vrij om deze periode te 

verkorten of te verlengen. 

Als je liever op vakantie zonder hond gaat, dan 

is er een voordelige vliegverbinding tussen 

Eindhoven en Katowice met Wizzair. In Katowice 

zou je dan een auto kunnen huren of wellicht 

afspreken met een andere deelnemer. 

Misschien ten overvloede, alles is voor jullie 

eigen rekening. Helaas hebben wij nog geen 

sponsor bereidt gevonden een en ander voor ons 

te financieren. 

 

Als bovenstaande jullie aanspreekt en je hebt 

tijd en zin om dit met ons te ondernemen, stuur 

ons dan een email zodat we kunnen 

inventariseren met hoeveel mensen en honden 

we eventueel zouden gaan. We willen graag zo 

spoedig mogelijk (voor 1 april a.s.!) weten wie 

er interesse heeft, zodat we een beetje kunnen 

gaan inventariseren. Ook jullie ideeën en 

inbreng zullen we graag ontvangen. We zouden 

het heel fijn vinden als er iemand meegaat, die 

de Poolse taal machtig is.  

 

We wachten in spanning jullie reacties af! Denk 

er even over na en laat het ons dan weten. 

Stuur een mailtje naar het secretariaat of even 

bellen met Dora kan natuurlijk ook altijd. 

 

De contactgegevens staan in het colofon op de 

eerste pagina van de nieuwsbrief. 
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Op zaterdag 4 juli a.s. wordt weer de jaarlijks terugkerende Erkemeder-Hondendag georganiseerd. 

Er worden ± 5000 bezoekers verwacht op dit gratis evenement waar diverse activiteiten te doen zijn 

en ruim 100 kramen staan. 

 

Voor deze dag zoeken wij vrijwilligers die samen met een of meerdere bestuursleden de kraam van 

TOPNL willen bemannen. Natuurlijk mogen de hond(en) ook mee en voor familieleden is ook genoeg te 

doen. 

 

Geef je op via het secretariaat. 

 

 

 

Wellicht ten overvloede willen wij jullie 

allen er nogmaals op wijzen dat de 

wandeling van zondag 22 februari 

verplaatst is. 

 

Vanwege het strooien van hondengif in 

delen van Brabant vonden wij dat er te 

veel risico was om te wandelen in de 

Loonse en Drunense duinen.  

 

De wandeling vindt nu plaats in de 

Chaamse Bossen 

 

We verzamelen om ± 12.00 uur bij: 

Huisdreef, 4861 PR  Chaam 

 

Routebeschijving: 

A58, afslag14 (Ulvenhout/Chaam)  

In Chaam richting Gilze. (Gilzerweg)  

na 2,4 km rechtsaf bij bord 

Staatsbosbeheer.  

Na nr. 50 De Huisdreef uitrijden tot de 

parkeerplaats. 

 

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! 

 

Tot nu toe hebben we veel aanmeldingen 

maar natuurlijk geldt: 

 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Gezocht vrijwilligers! 

De wandeling van 22 februari!! 

mailto:secretariaat@topnl.eu?subject=Erkemeder-hondendag
mailto:evenementen@topnl.eu
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Wij kunnen jullie hulp bij het vullen van de nieuwsbrief goed gebruiken! 

Heb je een verhaal, fotoverslag (of beide), heb je een goeie tip voor de andere leden? Wil je een vaste 

rubriek vullen in de nieuwsbrief en deze regelmatig vullen? Laat het ons weten en we kijken hoe en 

wanneer het in te passen is in de nieuwsbrief. Voor de redactie is het het fijnst als je kopij aan kunt 

leveren als word-document. Als je foto’s hebt voor de nieuwsbrief, dan gaarne aanleveren als JPG en 

het liefst een zo groot mogelijk bestand. Het emailadres is secretariaat@topnl.eu.  

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met 5 april 2015 

 

 

We hopen dat jullie weer met veel plezier deze uitgave van Tatra TOPnieuws gelezen hebben. 

Wil je altijd op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van jullie vereniging? 

Dat kan altijd via onze website www.topnl.eu en via onze pagina op Facebook. 

 

 

 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 

mailto:secretariaat@topnl.eu
http://www.topnl.eu/
https://www.facebook.com/pages/Tatrahondvereniging-Owczarek-Podhalanski-Nederland/315458905248992?fref=ts

