2015 – nummer 3

5 juni 2015

Tatra TOPnieuws 3 - 2015
In dit nummer:

Pag.

Van de bestuurstafel

1

TOPPER in beeld

2

Uit de media

4

Fokkerijberichten

4

Tatra op tournee

5

Melanie’s column

6

Ledenmutaties

8

Herplaatser Iwan

8

Medisch

9

Het dagboek van …

11

TOP-spelideeën

12

TOP-shop

13

TOPNL-agenda

13

Verslag Soesterduinen

13

Vakantie-fotowedstrijd

14

Tatra-lentefeest

15

Oproep

16

Tot slot

16

Voor uw neus op het scherm van de computer, laptop, tablet of misschien
de telefoon alweer een verse uitgave van TatraTOPnieuws. Misschien
heeft u hem wel uitgeprint om te lezen.
Binnen het bestuur is een verschilletje van mening over de opzet, de lengte
en de inhoud van het verenigingsorgaan. Graag zouden we daarom de
meningen peilen van de lezers van onze nieuwsbrief. Dit kan online en
geheel anoniem. Het kost je maar enkele minuten van je tijd. We willen
graag met een paar algemene vragen (8 stuks) weten wat jullie er van
vinden. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om deze hier (klik) te
beantwoorden?
Bij deze willen we Sara bedanken voor haar bijdrage in ‘het dagboek van …’.
Naast de belevenissen van Nouka en Jack, gaan we vanaf nu ook meer te
weten komen over Jake!
Jullie ideeën voor zowel de nieuwsbrief als de website zijn en blijven
welkom. De redactie is met name op zoek naar (korte) verhaaltjes voor
onze rubriek TOPPER. Wie zou ons eens wat toe willen sturen?
Ook zou het leuk zijn om van iemand die naar het Tatra-lentefeest gaat,
een verslagje te ontvangen.
Zou iemand dat voor ons willen doen?
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Beste Tatraliefhebbers,
Zoals u gewend bent, een overzicht van waar uw bestuur mee bezig is
geweest de laatste maanden.
De Algemene Ledenvergadering
Op 19 april hadden wij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Baarn.
Het was opvallend dat er naast het bestuur slechts 2 leden de moeite
hadden genomen om te komen. Dat kan inhouden dat u of het volste
vertrouwen heeft in het bestuur, geen interesse heeft of het te ver vind. Er
was nog een leuke wandeling achteraan georganiseerd. Graag willen wij van
u vernemen wat uw mening hierover is.
Allereerst wil ik u toch bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen om
mij weer unaniem te verkiezen als uw voorzitter. Ook bedank ik Dora, Rob,
Wilma en John voor hun keurig verzorgde jaar- en kasverslagen. Als nieuwe
bestuursleden zijn Wilma en Ragna benoemd, hoewel zij beiden al sinds
vorige zomer meedraaien en veel werk verricht hebben. Agnes is afgetreden
en bij deze wil ik haar nogmaals danken voor haar inzet voor en tijdens de
oprichting van TOPNL en de periode in het bestuur daarna.
We hadden tijdens de ALV, volgens het huishoudelijk reglement en de
statuten, ook een nieuwe kascommissie moeten aanwijzen wat helaas niet
mogelijk was vanwege de opkomst. Bij deze dus een oproep aan u allen!
Wie wil in het voorjaar van 2016, éénmalig onze financiën controleren? Wij
zoeken twee personen.
Meer info hierover en aanmelding kan via onze secretaris.
(Enige kennis van een financiële administratie is niet persé noodzakelijk)

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. Het adres staat
vermeldt
op
het
aanmeldingsformulier.
Na aanmelding ontvangt u
een factuur waarmee het
lidmaatschapsgeld
voldaan
kan worden.
Vervolgens ontvangt u van
de vereniging jaarlijks een
factuur in de maand januari.
De contributie dient jaarlijks
voldaan te zijn op uiterlijk 31
maart. Na deze datum zal
het bedrag verhoogd worden
met administratieve kosten.
Ons rekeningnummer is:
IBAN-NL24INGB0007572572
BIC-INGBNL2A
t.n.v.: Tatrahondvereniging
Owczarek Podhalanski
Nederland te Alkmaar.

Betalingen graag onder
vermelding van uw naam,
woonplaats en
factuurnummer.
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.

Lentefeest
Dan staat natuurlijk het jaarlijkse Lentefeest op 14 juni voor de deur, we
gaan wandelen en daarna barbecueën naast de Lange duinen in Soest. Er is
voor een locatie gekozen waar elk moment even de duinen ingegaan kan
worden zonder dat u een weg over moet steken. Geef u tijdig op voor de
sluitingsdatum in verband met de inkopen die gedaan moeten worden! Kijk
naar de publicatie hierover verderop in TatraTOPnieuws.
De paniek slaat toe
Dan nog: “De paniek slaat toe” in de kynologie in verband met uitingen in
de media over de “zieke rashond”.
Naar aanleiding van o.a. de uitzending van VARA’s Radar op 17 april j.l. en
publicaties in de Metro en andere kranten die dit al eerder berichtten of
later overnamen, is er een ongenuanceerd beeld ontstaan dat “40% van de
rashonden” ziek zou zijn. Ter ondersteuning van dat beeld zijn passages
uit het fairfokplan van de Raad van Beheer uit hun verband getrokken.
Terwijl de Raad dat nog niet met de achterban (de ras- en
kynologenverenigingen) heeft besproken, maar wel al in september 2014 is
overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Ook Dhr. Baaij van “Dier
en Recht” rekent gemakshalve
onderzoek door dierenartsen onder
rashonden, de zo gewilde “look a likes” en stamboomloze honden geheel
toe aan “de rashond” wat het verkeerde beeld versterkt.
Het publiek neemt dat klakkeloos over, het is tenslotte goedkoop en
gemakkelijk scoren.
Aan ons, ja ook U allen, om dit te weren en te laten weten dat bonafide
fokkers wel met hun hart en verstand bezig zijn om gezonde honden te
fokken. Door hun honden te laten testen, de benodigde socialisatie te geven
aan de pups en door de begeleiding van hun pupkopers ter harte te nemen.
Wij gaan naar vergaderingen van de Raad van Beheer, rasgroepen en
verenigingen om ons belang te behartigen, nl. het welzijn van de Tatrahond
nu en in de toekomst. Kortom bij TOPNL staat gezondheid en welzijn hoog in
het vaandel! Draagt u dit met ons ook uit!
Hopelijk kunnen we op 14 juni hierover met u van gedachten wisselen.
Namens het bestuur,
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.

Mij, Lia,

is gevraagd wat te schrijven over Phlocks. Dus bij deze.

Phlocks is een echte Tatra en in
oktober mag ze 4 jaar worden.
Toen we haar gingen halen bij Fred en
José Doornbos hadden we alles tegen,
het weer, het verkeer en ze werd ook
nog misselijk en spuugde mijn
brandnieuwe auto onder, we hadden
er wel op gerekend en hadden
allerhande handdoeken meegenomen,
waar we niet op gerekend hadden,
was dat Phlocks een zeer beweeglijk
tantetje was en dus ook steeds net
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naast de handdoek spuugde. Van slapen was geen sprake, ze moest alles zien buiten, dus we hebben met
haar meer dan 2 uur geprobeerd alles te laten zien wat er buiten afspeelde. Toen we thuiskwamen was
tantetje nog lang niet moe en sjouwde nog lang achter ons aan, het slapen 's nachts was ook wat, ze zat
in de bench in de huiskamer en ik sliep naast haar zo op de plavuizen. Ze sliep alleen als ik een pootje
vasthield, ach zo lief toch en mijn rug deed zo'n zeer toch. Maar na verloop van tijd ging het steeds beter
en verhuisde ze langzaam naar de gang en ik naar mijn eigen bedje.
Het groot brengen was wat hoor, als je haar iets verbood,
kwam ze verhaal halen, beet snel in je enkels en liep snel
weer naar haar plekje en ohhhh wat zag ze eruit, een mooie
witte schattige pluizenbol, waar je alleen maar van kunt
houden. We hebben van het begin af aan haar overal mee
naar toe gesjouwd, ze gaat dit jaar voor de derde keer mee
naar Oostenrijk, gewoon in een hotel, hele dagen sjouwen in
de bergen. We nemen haar eigen eten en snoep mee, ze
herkent alles, weet ook dat aan het einde van de dag zij aan
de beurt is om te doen wat ze wil, ze heeft toch tenslotte ook
vakantie. Ze mag dan zwemmen in de beek en staat dan uren
in het ijskoude water te genieten, snapt dan even niet dat
wanneer je een stok neerlegt deze wegdrijft met de stroming,
zo grappig om te zien.
Hier thuis 17 km onder Rotterdam gaan we vaak met haar naar strand, dat is pas echt feest, zwemmen
als de beste, een echte zeehond, ze heeft dan uit Polen de naam Kropelka gekregen, waterdroppels
betekent dit, daar zijn we heel trots op.
Vorig jaar kwam ik op het idee een zwembad voor haar te kopen, een prachtig bad, maar nee hoor, dat is
haar toch iets te min, ze kijkt ernaar van, ja wel aardig, maar dit is niet echt. Nu heeft ze een vriend Jake,
wij noemen hem Sjakie, het is een echte Retriever een sul van een hond, deze komt geregeld van het
zwembad gebruik maken, Phlocks kijkt dan minzaam toe en laat hem zijn gang gaan.
Ze toont ook haar karakter heel duidelijk, als er bezoek
komt gaat ze heel erg te keer, maar als je haar negeert
komt ze naast je liggen. Een Moppie, maar steek geen
pijp op, dat feestje hebben we een keer gehad, een
goede kennis, maar die twee lagen elkaar niet zo, dat
zag je meteen, toen onze vriend een pijp opstak die ook
nog vies rook, was het gebeurd, ze is voor zijn neus
gaan staan en je kon letterlijk van haar gezicht aflezen
dat dit haar huis was en dat hij het beste maar kon
ophoepelen. Nou dat heeft geduurd totdat de beste man
is opgestaan om huiswaarts te keren, ze heeft hem nog
uitgeleide gedaan, is terug gekomen, heeft zich
opgerold en sliep de slaap der onschuldigen. En wij?
Wij hebben in een deuk gelegen, wij hebben een hond
met karakter.
Groeten van Lia en Phlocks
Uit de media
Reuen makkelijker voor de gek te houden dan teefjes
Uit onderzoek van Oostenrijkse wetenschappers aan de Universiteit van Wenen
blijkt dat reuen minder oog voor hun omgeving hebben dan teven en daardoor
gemakkelijker voor de gek te houden zijn.
Als een reu met een bal speelt die op een onverklaarbare manier groter of
kleiner wordt, heeft het dier dat vaak nauwelijks door. Daarentegen hebben
teven een dergelijke verandering wel snel in de gaten, dat komt mogelijk
omdat teven meer op hun ogen vertrouwen en reuen meer op hun neus.
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Bij het Oostenrijkse onderzoek werden 25 reuen en 25 teven
geconfronteerd met een tennisbal die achter een scherm langs
rolde. De wetenschappers verwisselden de tennisbal achter het
scherm soms voor een bal met hetzelfde uiterlijk, maar een veel
groter formaat. Uit het onderzoek bleek dat teefjes daarna vaak
niet langer naar de nieuwe bal.
De hoofdonderzoekers verklaarden dat zij erg verrast waren. De
Oostenrijkse onderzoekers hebben geen verklaring voor het
verschil in visuele capaciteiten tussen reuen en teven.
Andere wetenschappers vermoeden dat teefjes meer op hun
ogen vertrouwen dan reuen, omdat ze hun aandacht moeten
richten op hun jongen die in de beginfase van hun leven allemaal
nog min of meer dezelfde geur hebben.

Fokkerijberichten
Frankrijk – Kennel Domaine des Dhalbergs: Ina Visenna (HD-B) is op 3 mei gedekt door Edjango
Kochany Sniezijka Bajka (HD-A, vrij van oogziekten, hartecho: normaal).
Als Ina drachtig is, worden de pups omstreeks 5 juli verwacht.
Laurent en Sylviane Leblanc – email – website : http://www.berger-de-podhale.com/
(Fokkers woonachtig in het buitenland fokken volgens de fokvoorwaarden en regels opgesteld in hun land, daarbij opgemerkt dat
niet elk land dergelijke voorwaarden en regels heeft. TOPNL kan hier geen controle op uitoefenen. De pups worden ingeschreven in
het stamboek van Frankrijk.)

Ina Visenna & Edjango Kochany Sniezijka Bajka

Nederland - Kennel Bialy Towarzsyz: Saba (Nura) Antrakt (HD-C, vrij van oogziekten, hartecho:
normaal), is op 23 mei in Polen gedekt door Gordon Biale Szczescie (HD-A, vrij van oogziekten, hartecho:
normaal).
Als Nura drachtig is, worden de pups omstreeks 25 juli verwacht.
Dick en Marianne Middelkamp – email – website: http://www.bialy-towarzysz.nl
(Voor dit nest werd dispensatie verleend door het bestuur).

Saba Antrakt (Nura)

Gordon Biale Szczescie
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Duitsland – Kennel Tatrzanskie Zauroczenie: Cisna (Cissy) Pasja Cepra (HD-B2 , vrij van oogziekten,
hartecho: normaal), is op 1 juni in Nederland gedekt door Rum z Poldery Holenderski (HD-A, vrij van
oogziekten, hartecho: normaal).
Als Cissy drachtig is, worden de pups omstreeks 3 augustus verwacht.
Melanie Beentjes – email – website: http://www.podhalaner-tatra.de/
(Dit nest voldoet aan het fokreglement van TOPNL. De pups worden ingeschreven in het stamboek van Duitsland.)

Cisna Pasja Cepra

Rum z Poldery Holenderski

Nederland – Kennel z Poldery Holenderski: Helaas was Halna z Poldery Holenderski na de dekking,
vermeldt in onze vorige nieuwsbrief, niet drachtig.
Tatra op tournee
Hongarije, een verhaal apart.
Na ons uitstapje naar Polen in augustus van 2008, kregen we pas goed de smaak te pakken met elkaar.
De dames van het gezelschap staken de hoofden bij elkaar en kwamen met het snode plan op de proppen
om ook maar eens naar Hongarije te gaan met elkaar. Ladies-tour zogezegd. In het prachtige Boedapest
werd de Eurodogshow georganiseerd op 5 oktober 2008. Het leek ons heel leuk om daar ook eens heen te
gaan en tegelijk het prachtige Boedapest aan de Donau te bekijken.

Wij, dat zijn, Ilonka, Bep, Agnes en de schrijfster dezes hadden het helemaal voor elkaar. We zouden
bijtijds gaan rijden en onderweg mochten we zowel op de heen- als terugreis logeren bij de zus van
Ilonka die in het mooie plaatsje Ried in Oostenrijk woont. Zo hadden we al 2/3 van de reis ongeveer erop
zitten. We zouden meenemen, Raja, Kochany, Duch en Daleka.
Zogezegd, zo gedaan en we vertrokken op woensdag heel vroeg richting Oostenrijk/Hongarije. De
heenreis verliep heel voorspoedig met de nodige stops om zowel de beentjes van de honden als van ons
te strekken. Regelmatig werd er van chauffeur gewisseld en je begrijpt, met 4 dames in de auto was er
aan gesprekstof geen gebrek en waar zou het anders over zijn gegaan, dan over het wel en wee van ons
gezin en van onze honden. Voor we het wisten, waren we al in Oostenrijk in Ried,
waar we hartelijk welkom werden geheten door Miranda en haar partner. Hun
huis ligt vlak tegen een bos aan en natuurlijk zijn we daar met de honden een
flink stuk gaan lopen want daar waren ze wel aan toe.
Donderdag hebben we een rustdag ingelast, want het zou nog een flink stuk
rijden zijn naar Boedapest. Zeker zo’n 600 km vanaf Ried. Met een aanhanger
achter de auto gaat het ook niet zo snel, maar dat maakte niets uit.
Vrijdag ging de reis verder richting Boedapest. Niet ver van de stad hadden we
een onderkomen gevonden bij een ouder echtpaar. Zij hadden kamers
beschikbaar en de honden waren ook geen probleem. Achter het huis was een
hele grote, omheinde tuin waar we de aanhanger konden parkeren en de honden
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heerlijk hun gang konden gaan. De man van het echtpaar had twee enorme grote vaten staan, van wel
1.50m doorsnee die tot de rand gevuld waren met druiven. Hij bleek als hobby wijn te maken. Voor zover
je nog van hobby kunt spreken met zo’n hoeveelheid, ha, ha, ha!
De zaterdag hebben we besteed om de omgeving te verkennen. Natuurlijk ging het richting Boedapest om
ook te weten te komen waar we precies moesten zijn en hoe lang we er ongeveer over zouden doen.
Deze show telde maar liefst 22.000 inschrijvingen, verdeeld over 3 dagen en werd gehouden in een
enorm complex met allemaal verschillende hallen. De weg er naar toe was gemakkelijk te vinden, maar
de dag van de tentoonstelling zelf bleek dat heel andere koek!
Boedapest is een schitterende stad met een mooie architectuur.
We keken onze ogen uit en vooral de Andrassystraat die behoort
tot het wereld cultureel erfgoed was geweldig om te zien. Van al
dat lopen wordt je ook wel hongerig dus, op naar een
eetgelegenheid en omdat we niet veel zin hadden verder te
zoeken zijn we de KFC in gedoken. De kip en het drinken
smaakten prima en keurig opgevoed als we waren, ruimden we
netjes alles op. Zo ook Bep, die wel heel rigoreus te werk ging en
haar dienblad ook maar gelijk in de afvalbak kieperde, dit tot
grote hilariteit van de anderen.
Terug op ons tijdelijke honk, de honden verzorgd en vroeg in ons mandje want we wilden bijtijds naar
Budapest. De volgende dag vertrokken we om 07.00 uur om maar op tijd aanwezig te zijn. Tot onze grote
schrik kwamen we in een enorme verkeersopstopping terecht want er bleek maar een toegangsweg naar
het tentoonstellingscomplex en daar moest iedereen langs. Stress ten top en het duurde en duurde.
Uiteindelijk besloten we maar om met de honden uit te stappen en te gaan lopen, Agnes zou een
parkeerplaats zoeken voor de auto en nakomen met de
benches. Arme Agnes, ze heeft zich helemaal suf moeten
sjouwen want het was me toch een eind. Gelukkig kwam het
allemaal wel goed. Dat was anders voor een tweetal
keurmeesters uit Duitsland die de keuring moesten missen
omdat ze 3.5 uur erover deden om van hun hotel naar het
complex te komen. In het gebouw troffen we ook nog
kennissen uit Frankrijk, Christelle en Bernard die hun twee
honden Chluba en Samiec bij zich hadden.
De honden hebben allemaal hun beste beentjes voor gezet en
waren na afloop moe, net als wij. Maar veel gezien, geleerd en
plezier gehad. Kortom een bijzondere ervaring waar we met
tevredenheid op terug kijken.
Melanie’s column
Geliefde misvattingen over honden.
In deze column wil ik het over geliefde misvattingen over honden hebben die niet kloppen. Het zijn
fabeltjes die helaas wel hardnekkig geloofd worden. Ik hoop zo weer wat meer inzicht in hondengedrag te
geven, het is altijd leuk om je hond beter te begrijpen.
Het is nog maar een puppy, dus doen volwassen honden hem
niets. Ze hebben “puppy license”
Pups genieten in de eigen roedel inderdaad de bescherming,
maar dit geldt voor moeder en kind. Hun moeder zorgt dat er
niets gebeurd. Vele mensen denken dat dit voor iedere hond zo
werkt, maar dat is niet waar. Niet iedere hond vindt een pup
leuk, sommige honden kunnen wel degelijk een pup verwonden
of trauma’s bezorgen. Een hond die niets van pups moet weten
is absoluut niet abnormaal, zeker oudere honden willen geen
drukte om zich heen hebben.
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Mijn hond is een dikkop, hij kan best wel luisteren, maar doet dat alleen als hij er zin in heeft.
De oefeningen die thuis goed gaan, dienen ook op andere plaatsen te worden geoefend. Een hond leert in
context, dus de situatie en de omgeving spelen ook een belangrijke rol.
Als overal geoefend wordt, kan de hond het generaliseren, en overal het geoefende laten zien. Uit
onderzoek is gebleken dat een hond een bepaalde oefening echt beheerst als het ongeveer 5000 maal is
herhaald in verschillende situaties.
Hij weet heel goed dat hij fout is geweest!
Het straffen van honden nadat de chaos al compleet is, is echt zinloos. Dit moet gebeuren binnen één
seconde na het gedrag. De hond reageert op het gedrag van het baasje, en probeert het baasje vooral te
kalmeren. Een hond kent geen juist of onjuist, geen goed of fout. Ze kennen alleen aangenaam of
onaangenaam en gevaarlijk en ongevaarlijk.

Mijn hond is zeer dominant, daarom moet ik af en toe goed laten zien wie de baas is.
Dominantie is de meest gebruikte verklaring als er een “hondenprobleem” is. De nieuwste observaties en
onderzoekingen bij in het wild vrij levenden wolven, laat zien dat er bijna geen provocerend gedrag is en
dat onenigheden over de hiërarchie zijn.
Ook de observaties bij vrij levende honden (straathonden) hebben het inzicht gegeven dat deze geen
roedel hiërarchie of roedel vormen om te overleven, als alle levensbelangrijke elementen zoals water,
voer, veilige ligplaatsen verzekerd zijn, dan leven de honden solitair, maar deze belangrijke zaken worden
wel verdedigd tegenover andere honden.
Een hond die het zelf moet uitzoeken, dus geen sociale omgangsregels kent, verdedigt de dingen die voor
hem belangrijk zijn. Dat kan de bank, zijn voer, zijn water- en/of voerbak, speelgoed en zelfs zijn mensen
zijn.
Dit heeft niets met dominantie te maken, een hond kent het eigendomsrecht niet zoals wij dat wel
kennen. Daarom is het belangrijk dat de hond sociale omgangsregels leert en er geen problemen
ontstaan.
Er zijn nog veel meer misvattingen over honden en hun gedrag, maar deze zijn wel de meest gebruikte
misvattingen. Bedenk dus als jouw hond geen pups leuk vindt, hij echt niet abnormaal is. Of als je thuis
komt en de hond heeft weer de krantenbak doorgespit, dat hij dit niet meer weet, maar alleen weet dat jij
boos wordt als er gescheurde kranten liggen.
Of als jouw hond zijn voer verdedigt tegenover zijn hondenvriendjes dat het niet abnormaal is wat hij
doet.
Ik wens jullie allemaal een heel fijn Tatra-lentefeest toe! Ik kan deze keer er niet bij zijn.
Groetjes Melanie
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Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van de vereniging:
12-05-15
Dhr. Igor Geerinckx
Tessenderlo
12-05-15
Mw. Sofie van Doninck
Tessenderlo
17-05-15
Dhr. Erik de Groot
Leeuwarden
17-05-15
Mw. Maria Topczewska
Leeuwarden
01-06-15
Dhr. Marcel Kunis
Hoogwoud
01-06-15
Mw. Ingrid Kunis
Hoogwoud
Wij heten hen welkom!
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.
Herplaatser - Iwan
Voor Iwan, een ruim 5 jarige ongecastreerde reu wordt met
enige spoed een nieuw huis gezocht.
Iwan is een vriendelijke reu, zeer zelfverzekerd, waakzaam en
zelfstandig. Hij moet nu weg uit zijn huidige omgeving omdat
hij de ruimte heeft gekregen om zelf de regels te bepalen,
zoals een Tatra betaamd. Dit zorgt voor ongewenste
conflictsituaties.
Deze witte lobbes heeft een gehoorzaamheidscursus
doorlopen en kent de basiscommando’s. Hij kent geen angst
en is een behoorlijk stabiele reu. Tot op heden is hij nooit ziek
geweest, heeft geen medicijnen nodig en heeft geen
lichamelijke ongemakken getoond. Ook zijn er geen
problemen wat voeding betreft. Hij vertoont richting de
mensen geen baknijd maar we weten niet hoe hij zou
reageren als er een andere hond aanwezig is.
Het zou voor
Iwan fijn zijn als hij in een rustige woonomgeving geplaatst
kan worden, bij iemand die van nature overwicht heeft en
in plaats van Iwan de regels bepaald. Hij kent wel kinderen
maar is er niet mee opgegroeid. We adviseren om Iwan
goed te begeleiden bij de komst van bezoek want hij
bewaakt zijn territorium met zijn hele ziel en zaligheid. Hij
zou heel goed samen kunnen met een teef maar absoluut
niet met katten.
Als je denkt dat je het juiste aan Iwan te bieden hebt, hem
wilt begeleiden om weer op het goeie pad te komen en
ervaring hebt met grote sterke honden, neem dan contact
op met zijn fokkers voor meer informatie.
Tel: +31(0)226-390804
Email: nettybeentjes@hotmail.com
Website: www.tatrahond.org
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Medisch
TEKENZIEKTES
Helaas worden we steeds opnieuw met de neus op de feiten gedrukt, hoe belangrijk het is om onze
honden te beschermen tegen tekenbesmetting. Meerdere Tatra’s zijn zo ongelukkig geweest om toch ten
prooi te vallen aan een van deze nare ziektes en soms met een fatale afloop. Daarom nogmaals jullie
aandacht daarvoor.
Anaplasmose
Anaplasma phagocytophilum veroorzaakt granulocytaire anaplasmose en wordt overgedragen door Ixodes
teken. Deze infectie komt voor bij herkauwers en honden, bovendien bij de mens en recent ook bij het
paard in Nederland vastgesteld. Anaplasmose is nog maar kort geleden vastgesteld in Nederland en geeft
een ziektebeeld met koorts, een gebrek aan eetlust, lichte bloedarmoede, sloomheid, spierpijn.
De Anaplasma-bacteriën bevinden zich in granulocyten (bloedcellen) en delen zich aldaar. De infectie bij
de hond veroorzaakt een thrombocyto-penie (tekort aan stollingsbloedcellen), waardoor ernstige
bloedingen kunnen ontstaan. Hierbij kan ook pijn aan spieren en gewrichten ontstaan, waardoor de hond
kreupel gaat lopen. Deze infectie veroorzaakt eveneens koorts en in het uiterste geval kan de hond
sterven, als gevolg van shock door pijn en anemie (tekort aan bloed).
Anaplasmose wordt gediagnosticeerd door detectie van het DNA van de bacterie. Het bloed kan bovendien
onder de microscoop onderzocht worden op de aanwezigheid van de bacteriën in de bloedcellen.
Anaplasma veroorzaakt HGE: Humane Granulocytaire ehrlichiosis
Ehrlichiose
De belangrijkste drager en verspreider van Ehrlichiose, de Rhipicephalusteek, komt voornamelijk voor in
de mediterrane landen maar wordt sinds kort ook noordelijker aangetroffen, o.a. ook in Nederland.
Ehrlichiose bij honden wordt veroorzaakt door de bacterie Ehrlichia canis en wordt overgebracht door de
Rhipicephalusteek.
Helaas zijn bij een onderzoek door de faculteit van Utrecht ook teken aangetroffen waaronder de
Rhipicephalus teek (bruine hondenteek) en de Dermacentor (moerasteek) welke juist het meest actief zijn
in de periode van september tot april. Deze laatste twee zijn ook de belangrijkste overbrengers van de
ziekten Ehrlichiose en Babesiose. Het is dus raadzaam de hond gedurende het hele jaar te controleren en
te beschermen tegen teken. De ziekte komt wereldwijd voor in tropische en subtropische gebieden
en heeft aan bekendheid gewonnen door de grote sterfte onder de Amerikaanse legerhonden tijdens de
oorlog in Viëtnam. Sinds kort is hij ook in Nederland aangetroffen.
Naast Ehrlichia canis zijn er nog andere types van Ehrlichia, maar deze zijn minder belangrijk.
Bij een Ehrlichia canis infectie treedt er meestal een acute fase op na een incubatieperiode van 8 tot 20
dagen. Daarop volgt er een periode van 1 tot 4 maanden met minder tot géén symptomen. Hierna kan
het dier ofwel genezen van de parasiet of er ontwikkelt zich een chronische infectie, afhankelijk van de
afweer van de hond. De Ehrlichia bacterie houdt zich het liefste op in de witte bloedcellen van de hond.
De meest voorkomende symptomen zijn :
 sloomheid (lethargie)
 slechte tot geen eetlust (anorexie)
 vermageren
 bloedingen
 koorts
 vergrote lymfeklieren (lymfadenopathie)
 erg hijgen (door bloedingen en ontstekingen in de longen)
Minder voorkomende symptomen zijn :
 miltvergroting (splenomegalie)
 hartbijgeruisen
 braken
 dronkemansloop (ataxie)
 verlamming
 geelzucht (icterus)
 neus- en oogvloei
 bloedingen (meest voorkomend: neusbloeden!)
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Bij bloedonderzoek:
verhoogde leveractiviteit
een laag aantal witte bloedcellen
een verlaagd aantal bloedplaatjes
Behandeling
Er bestaat geen vaccinatie tegen Ehrlichiose.
Ehrlichiose is met een specifieke antibioticumkuur (Doxycycline) vrij goed te behandelen, afhankelijk van
het stadium van de ziekte. Bij vroege ontdekking en behandeling is de ziekte te genezen. Bij honden met
chronische Ehrlichiose is genezing moeilijker.
De antibioticakuur Doxycycline moet gedurende minimaal 6 weken tot zelfs 2 maanden of langer worden
gegeven. De aanbevolen dosering Doxycycline is 5 tot 10 mg per kg lichaamsgewicht per dag, gegeven in
twee doseringen met een tussentijd van 12 uur bij voorkeur met wat voer om eventuele misselijkheid te
voorkomen. In sommige gevallen kan er gekozen worden voor een hogere dosering, maar dit is
afhankelijk van wat de hond aan kan en uiteraard ter beoordeling van uw dierenarts.
Aangeraden wordt de hond ook een vitamine supplement B en K te geven, de dikke darm van de hond
kan dit zelf namelijk moeilijker opnemen.
Als de Doxycycline te weinig effect geeft, kan ook nog behandeld worden met Imizol (Imidocarb). Dit
wordt toegediend door middel van twee entingen met een tussentijd van twee weken.
Het gebruik van corticosteroïden is bij een hond met Ehrlichiose sterk af te raden!
De prognose van Ehrlichiose kan goed zijn, vooral in de acute gevallen en – zoals hiervoor gezegd –
kunnen honden er van genezen. Echter bij chronische gevallen is de prognose slecht. Deze chronische
patiënten ontwikkelen vaak een tekort aan witte bloedcellen, als gevolg van een onderdrukking van hun
beenmerg. Hierdoor komen ze in een toestand van verminderde afweer, waardoor ze vatbaar zijn voor
secundaire infecties.
Ziekte van Lyme
Het meest voorkomende verschijnsel is gewrichtsontsteking dat zich uit in plotselinge kreupelheid en pijn
aan meerdere gewrichten. Andere verschijnselen zijn:
 koorts
 verlies van eetust
 uitdroging
 sloomheid
 gezwollen lymfeklieren
 aantasting van nieren
 dood (dit treedt zelden op)
Let op!
 Een rode plek rondom de beet zoals we bij mensen met Lyme zien, zien we niet bij de hond of
kat.
 Het ontwikkelen van een bult op de plaats van de beet zegt niets over het wel of niet ontwikkelen
van Lyme.
Diagnose
Het moge duidelijk zijn dat het vaak heel vage symptomen zijn die bij veel ziektes kunnen voorkomen.
Met andere woorden, aan de symptomen hebben we niet veel om ons in de richting van Ehrlichiose of
andere tekenziektes te wijzen.
De uiteindelijke diagnose kan worden vastgesteld door een bloedtest. Er kan een IFA-test worden
uitgevoerd die aangeeft of de hond antistoffen tegen Ehrlichiose in zijn bloed heeft (chronisch stadium)
oftewel de bacteriën worden direct aangetoond onder de microscoop (acuut stadium). Ook kan er een
PCR-test gedaan worden waarmee het DNA van de parasiet zelf kan worden aangetoond.(anaplasmose) Is
dit het geval en heeft de hond één of meerdere symptomen, dan moet tot behandeling worden over
gegaan.
De IFA-test kan in een vroeg stadium ook een vals negatieve uitslag geven omdat nog niet genoeg
antistoffen aanwezig zijn om aan te tonen in de test en zal eventueel herhaald moeten worden.
Een aantal symptomen van Ehrlichiose en andere tekenziektes zijn vergelijkbaar, ook met die van
Leishmaniose en Babesiose, twee andere ziekten die ook voornamelijk in de mediterrane gebieden
voorkomen, en ook samen kunnen optreden. Het is daarom zeer aan te raden de hond tegelijkertijd ook
op deze ziekten te laten testen.
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Op Facebook zagen we deze tip:
Met de hond naar het bos geweest en veel lopende teken op de
hond? Met de hand eraf halen is een hele klus. Misschien is dit
de oplossing? Een plakkende rol om haren van stof af te halen
blijkt ook prima anti teek te werken!
(Deze tip is uitgeprobeerd door de redactie. Koop wel een goede
kwaliteit plakrol.)

Het dagboek van ...
Maluchi Jake Bialy Domownik – geboren: 3-2-2013
Deel 1
"Je blijft altijd verantwoordelijk voor wat je tam hebt gemaakt." - "De Kleine Prins".
Ik moet je teleurstellen. Dit zal niet een verhaal worden dat grootouders hun kleinkinderen vertellen of
een verhaal dat tot tranen toe roert. Het is zelfs niet een verhaal dat de moeite waard is te onthouden.
Het gaat om een gewoon wezen, dat mijn leven op een ongebruikelijke manier heeft veranderd. Zwarte
neus, lachende ogen en een vrolijke staart. Dit sprookje begon niet lang, lang geleden. Niet achter de
hoge bergen, niet voorbij het bos, zelfs niet overzee. Het begon hier twee jaar geleden op een ijzig koude
winterdag. Hier begint ZIJN verhaal ...
"Wat gebeurt hier? Haaaalloooo? Waar ben ik? Ik kan niets zien...
Ik hoor niks... Mam? Ben jij dat? Iets ruikt heel lekker ... Het is
lekker warm hier ... mmmmm". Zo kwam ik ter wereld – 3
februari 2013. Samen met mijn broertjes en zusjes in een warm,
zacht bed waar een liefdevolle moeder voor ons zorgde en ons
voedde. Ik moet toegeven, veel gebeurde er niet.
Mijn voornaamste bezigheden waren slapen, eten en… slapen.
Op een dag werd ik wakker uit mijn ochtenddutje toen ik mij
realiseerde dat er iets was veranderd. Eerst kon ik er maar niet op
komen. Het is nog altijd lekker warm, mam is nog steeds in de
buurt, net als mijn broertjes en zusjes en toen….. opeens wist ik
het!
"Ik kan zien!" Natuurlijk was alles nog wazig, maar mijn moeder ……….. Ohhh, ze was zo mooi! Ze was wit
met een grote zwarte neus en bruine, glanzende ogen. Na enkele dagen kon ik helder zien en begon ook
geluiden te horen. Als ik niet lag te slapen of eten, kon ik door het raam naar buiten kijken en de
vogeltjes bewonderen. Ik wist al dat de wereld fantastisch is. Ik was gelukkig en de dagen vlogen voorbij.
Eerst kregen we allemaal tanden. die bleken een prima werktuig
voor onderhandelingen met broers en zussen zijn als ik iets van
hen wilde. Ik kon me ook makkelijker bewegen, maar alleen voor
de maaltijd…… daarna rolde ik me op tot een balletje en viel
prompt weer in slaap. Van dag tot dag werden we sterker en met
orkaankracht claimden we de tuin. Als een stelletje wildebrassen
sloopten we de struiken en bloemen. Ach, wat heb je ook aan al
dat groen?
En tot op de dag van vandaag denk ik er nog zo over.
Toen ontmoette ik mijn vader….. Reusachtig! Als een sterke eik
maar soepel als een luipaard lopend tussen de bomen. “Op een dag
wil ik net zo zijn al hij!” Beloofde ik mezelf naar hem kijkend.
"Puppies, puppies! Jullie hebben bezoek!" – riep onze verzorgster. Pfff ... Er kwamen twee mensen aan,
nou en?
“Ze zullen niet de eersten zijn en waarschijnlijk ook niet de laatsten” – sneerde ik. Ogenschijnlijk speelden
zij met ons allemaal, maar ik had het sterke gevoel dat ik toch in het middelpunt van de belangstelling
stond. "Jake! Je zult gauw bij ons wonen!" – riepen ze naar me. "Jake? Wie is Jake?
Waarschijnlijk verwarren ze me met iemand anders……".
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Dagenlang begreep ik het niet. Ik leef in het heden net als iedere
hond dus ik was het incident al lang vergeten en hield me bezig
met belangrijker zaken, waaronder graven in de tuin.
Van een orkaan veranderden we in een tsunami. We waren
overal! Ik voelde me blij en bijzonder!
Ik voorvoelde dat iets ongelofelijks te gebeuren stond, iets dat
mijn hele leven zou veranderen! De wereld wachtte op mij!
Ik had me niet vergist ... Alleen wist ik niet dat die momenten in
het warme maartzonnetje de laatsten gezamenlijk met mijn
broertjes en zusjes zouden zijn.
Ik herinner het me of het gisteren was. Het was op een prachtige
zaterdag. Over drie dagen zal ik 8 weken worden. In de keuken
zag ik dezelfde mensen weer.
Het is dus waar... Alles wat ze hebben gezegd, was waar. Toen begreep ik het. "ze nemen me mee...
Ergens naar toe ...Hoe zit het dan met mamma? En met mijn broertjes en zusjes?
Wat gebeurt er nu?"
Ik was een beetje bang maar van binnen was ik klaar om de wijde wereld in te gaan. Dit was waar ik op
had gewacht! I pakte mijn deken, mijn “piggy friend” en ik keek niet achterom toen ik wegreed met hen
naar “Ergens”……
TOP-spelideeën
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
Kant en klare spelletjes
Natuurlijk kan je ook kant en klare spelletjes voor je hond kopen.
Dit zijn veelal hersenspelletjes/ braingames genoemd waarin je wat
lekkers verstopt wat ze veel al terug kunnen vonden met hun neus.
Dan moeten ze veelal iets optillen of verschuiven.
Mijn hond Hero vond dat een paar keer leuk, dan is zijn geduld op en het resultaat zie je op de foto’s.
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TOP-shop
Er zijn wat nieuwe artikelen ontwikkeld voor de TOP-shop.

Beeldje van gips € 15,00
Beeldje van beton € 25,00

Naambordjes, ovaal en rechthoekig
€ 7,50

Hondenkopjes van gips
€ 2,50

Artikelen zijn te bestellen via het secretariaat.
Tijdens het Tatra-lentefeest is er ook een mogelijkheid om deze en andere artikelen te zien en te kopen!
De opgegeven prijzen zijn exclusief verpakking- en verzendkosten.

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

Zondag 14 juni

•

Zondag 13 september

•

Zondag 15 november

3e Tatra-lentefeest te Soest
(Zie verderop voor de dagindeling)
2e TOPNL Kampioenschapsclubmatch te Bemmel
(Inschrijving is al mogelijk! Kijk op de website)
Najaarswandeling!
(Locatie en tijdstip nog te bepalen)
Als iemand van u een tip heeft over een mooie wandelplek, is deze van
harte welkom bij het bestuur
Op pad naar Soest en de Soesterduinen

Storm en duinen
Wij wonen in Zweden zoals de meeste van jullie wellicht weten en eind maart waren we (man, hond en ik)
voor een paar dagen in Nederland.
Ik vond het wel leuk om tijdens mijn verblijf eens centraal ergens in Nederland te gaan wandelen en
daarom plaatste ik een berichtje op de Facebookpagina van TOP NL. Omdat Dora de eerste was die
reageerde, en er nog een locatie bekeken moest worden voor het Tatra-lentefeest, stond al snel vast dat
de locatie de Soesterduinen zou worden. Er kwamen nog wat aanmeldingen en afmeldingen en uiteindelijk
bleven we met 3 personen over die zouden gaan wandelen. Piet (Beentjes), Dora en ik.
Misschien gaat er bij de datum dinsdag 31 maart niet direct een belletje rinkelen, maar als ik schrijf dat er
storm was, omgewaaide vrachtwagens en bomen, rukwinden, file, file en nog eens file, dan weet je
misschien weer dat het pokkenweer was die dag. Op zo’n dag lijkt Soest ineens een stuk minder centraal
in Nederland te liggen, zeker als je vanuit bijna de kop van Noord-Holland, Drenthe en Limburg moet
komen.
Afijn, zowel Piet, Dora als ik waren niet op de afgesproken tijd in Soest maar met vertragingen van drie
kwartier tot anderhalf uur konden we aanvallen op de koffie die voor ons klaar stond bij Cani-Care. Nadat
we de binnen- en buitenruimte bekeken hadden, gingen we door de achterpoort met onze honden
Dworny, Bela-Slodka, Zibah, Kochany en Samica aan de wandel.
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Het eerste stukje ging over een bospaadje en na enig gesteggel onderling, zaten we op het goeie pad
richting de duinen in plaats van richting Soest Centrum. Uiteindelijk na een klein klimmetje, lag de vlakte
van de Soesterduinen voor ons. En het waaide, weet je nog? Storm en zand is geen goeie combinatie en
de honden stonden ons direct met een paar spleetogen vragend aan te kijken of het de bedoeling was dat
ze zouden gaan zandhappen, in plaats van te wandelen. Aangezien de wind recht in ons gezicht stond,
besloten we het begin van de wandeling door het bos te doen, en dan met de wind in de rug (voor de
hond in de billen) weer terug te keren.
Tussen de honden onderling ging het prima. Kochany en Zibah liepen samen wat te hobbelen, Dworny
aan de riem bij Piet, Bela-Slodka was in haar eigen wereldje en Samica zat aan mij vastgeplakt, figuurlijk
dan. Ze heeft het niet zo op vreemde honden en dan ook nog in een vreemde omgeving maakt dat ze wat
truttig kan zijn. Dat heeft natuurlijk ook z’n voordeel want je hoeft nooit bang te zijn dat je hond de
kuierlatten neemt of rottigheid uithaalt.
Na een klein half uurtje en na controle van de gelopen en nog te
lopen route, waren we op het punt gekomen om dwars over de
zandvlakte weer ongeveer terug te keren naar ons beginpunt.
Gelukkig lag er een flinke waterplas aan het begin waardoor de
honden even de bekken konden spoelen en het al gehapte zand
konden doorslikken met een slok water. Voor ons was weer even tijd
voor een fotomomentje.
Het was verder heerlijk rustig in dit populaire losloopgebied maar ja,
je moet ook wel wat gek zijn om met windkracht 9 over een
zandvlakte te wandelen.
Uiteindelijk kwamen we weer in het bos terecht en na controle op de
GPS, vonden we het juiste pad weer naar de achteringang van Cani
Care. We dronken nog een koffie om daarna weer bijtijds huiswaarts
te keren met hopelijk minder files, wat mij inderdaad ook gelukt is.
Hopelijk is het tijdens het Tatra-lentefeest minder winderig, warmer en droog en kunnen jullie met zijn
allen een hele leuke dag beleven!
Veel plezier de 14e!
Wilma

Vakantie-fotowedstrijd
De zomer komt er nu écht aan en daarmee ook voor velen van ons ….. een welverdiende vakantie!
Misschien genieten onze grote witten ook wel van de vakantie en dat willen we zien natuurlijk. Daarom
hebben we een leuke wedstrijd bedacht met een leuke hoofdprijs!

De winnaar van de vakantie-fotowedstrijd ontvangt
namelijk zijn/haar ingestuurde foto op canvas!
De opdracht:
We vragen jullie een foto in te sturen met daarop je hond(en) genietend aan of in het water, flanerend
over het strand, actief in de bergen of gewoon lekker luierend in de zon.
Kortom, stuur een mooie zomerse foto in van je hond.
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De regels:
 Maximaal twee foto’s per lid
 Minstens één Tatra op de foto
 Geen ‘gephotoshopte’ foto’s (met uitzondering van nabewerking)
 De wedstrijd is alleen voor leden, gezinsleden en aspirantleden van TOP NL
 De deelnemer gaat akkoord dat de foto(´s) ook voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.
(website, kalender, nieuwsbrief e.d. van TOPNL)
Hoe deel te nemen?
Stuur je foto of foto’s door naar de redactie. Indien mogelijk geef je de foto als bestandnaam je eigen
naam gevolgd door een 1 of 2. Het is na inzending mogelijk je foto nog te wijzigen, geef dat dan duidelijk
op. Je ontvangt een ontvangstbevestiging als je gemaild hebt.
De inschrijving sluit op 31 augustus 2015!
Afhankelijk van het aantal inzendingen, zal de winnaar gekozen worden door de redactie of door de
inzenders zelf, of anders.
Doe mee!!

Tatra-lentefeest
Op zondag 14 juni 2015 organiseren wij voor de 3e keer het Tatra-lentefeest!
Deze keer hebben we een locatie centraal in Nederland gevonden, waar we zowel heel fijn kunnen
wandelen en een plek hebben gevonden waar we rustig samen kunnen zijn. Het lentefeest vindt plaats in
Soest en de Soesterduinen.
De planning voor deze dag is als volgt:
 We komen om 11.00 uur samen op de parkeerplaats aan de Foekenlaan in Soest, alwaar we jullie
ontvangen met koffie, thee of een koele drank.
 Vanaf 11.30 uur gaan we wandelen rondom en over de uitgestrekte zandvlakte waar de
Soesterduinen zijn naam aan te danken heeft. De honden mogen hier loslopen.
 Om ± 13.00 uur worden we verwacht bij Cani Care aan de Beaufortlaan in Soest, alwaar koffie,
thee en andere versnaperingen voor ons klaar staan.
 Vervolgens is er tijd voor een spel met de hond, een leuk gesprek, een korte les ringtraining van
Piet Beentjes en een tombola met leuke prijzen!
 Rond 15.30 uur zorgen we dat de barbecue heet genoeg is om wat vlees te braden om onze
magen te gaan vullen.
 ± 17.00 uur zal het lentefeest ten einde zijn en gaan we opruimen en inpakken.
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Als 14 juni een warme dag blijkt te zijn, raden we jullie
aan om voor jezelf en de hond water mee te nemen voor
tijdens de wandeling. Bomen zorgen wel voor voldoende
schaduw tijdens de wandeling maar als het al langer
droog is, zal er geen water te vinden zijn voor de
honden.
Bij Cani Care kunnen we zowel in een ruime
binnenruimte als buiten vertoeven, waar het geheel
omheind is, en dus veilig voor onze honden. Hierdoor
kunnen we rustig samen zijn, zonder steeds op te
moeten letten of de honden zelf op onderzoek uitgaan.
Uiteraard is iedereen wel zelf verantwoordelijk voor het
doen en laten van zijn of haar hond. Enige controle is
daarom wel gewenst en ongelukjes in de tuin moeten
opgeruimd worden.
Als laatste vragen we jullie een stoeltje mee te nemen. Er zijn wel stoelen aanwezig bij Cani Care maar
niet voldoende voor iedereen.
De catering voor de barbecue hebben we uit handen gegeven aan een slagerij uit Soest. Er wordt gezorgd
voor vlees, sauzen, brood en diverse salades. Voor de barbecue vragen we een vergoeding. Leden (en
partners en familieleden) betalen € 7,50 per persoon en niet-leden € 10,00. Kinderen tot 5 jaar eten
gratis mee, voor kinderen van 5 tot 10 jaar kost de barbecue € 5,00.
We hopen op een hoge opkomst. Introducees en niet-leden zijn ook welkom, dus alle liefhebbers en
geïnteresseerden van de Tatrahond ontvangen wij graag.
Vanwege de catering en de kosten voor de barbecue, is het noodzakelijk om je vooraf op te geven. Dit
kan via email: evenementen@topnl.eu. Laat ons vooraf weten met hoeveel personen jullie komen en of
jullie met ons mee eten.

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 25 juli 2015
Tot slot
We hopen dat jullie weer met veel plezier deze uitgave van TatraTOPnieuws gelezen hebben.
Vergeet je ook niet aan te melden bij het secretariaat voor het Tatra-lentefeest. Ons emailadres daarvoor
is: evenementen@topnl.eu.
Neem ook even de tijd voor ons om de vragen over de nieuwsbrief te beantwoorden zoals gevraagd in de
opening van deze uitgave. Jullie kunnen ons daar enorm mee helpen en wie weet ontvangen jullie dan in
de toekomst een verbeterde versie van jullie cluborgaan. Klik hier!
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.
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