2015 – nummer 4

31 juli 2015

Tatra TOPnieuws 4 - 2015
In dit nummer:

Pag.

Kamp. Clubmatch

1

Van de bestuurstafel

2

TOPPER in beeld

3

Uit de media

4

Fokkerijberichten

6

Tatra op tournee

6

Melanie’s column

8

Ledenmutaties

9

Medisch

9

Het dagboek van …

12

TOP-spelideeën

13

TOPNL-agenda

14

Verslag Tatra-lentefeest

14

Vakantie-fotowedstrijd

15

Uitnodiging APH-Klubschau

16

Oproep

16

Tot slot

16

Verenigingsgegevens:
Voorzitter: Piet Beentjes
Secretaris: Dora de Jong
Penningmeester: Rob Kaag
Ledenadm. & PR: Ragna Plomp
Gezondheidwelzijn:
Netty Beentjes en Wilma de
Brabander
Website: Melanie Beentjes

Adres secretariaat
Boerstraat 15
9442 PG Elp
tel: 0593-346253
secretariaat@topnl.eu

Rekeningnummer:
ING rekeningnr.: IBAN
NL24INGB0007572572
BIC: INGBNL2A
T.n.v. TOP Nederland te Alkmaar

Inschrijfnummer KvK 56616953

www.topnl.eu
info@topnl.eu

De zomereditie van TatraTOPnieuws is weer een feit. We hebben er weer
een gevarieerde uitgave van weten te maken.
Graag willen we jullie nog een keertje wijzen op de kleine enquête die we
gemaakt hebben om de meningen te peilen over onze nieuwsbrief. Dit kan
online en geheel anoniem. Het kost maar enkele minuten van je tijd.
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om deze hier (klik) te beantwoorden?
Jullie ideeën voor zowel de nieuwsbrief als de website zijn en blijven
welkom. De redactie is vooral op zoek naar (korte) verhaaltjes voor onze
rubriek TOPPER maar we zijn met elke inbreng blij. Wie zou ons eens wat
toe willen sturen?
2e TOPNL Kampioenschapsclubmatch

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.

Waren jullie er ook bij vorig jaar op de Kampioenschapsclubmatch van
TOPNL?
Dan weten jullie vast nog wel hoe gezellig en leuk deze dag was. Dat bleek
ook wel uit de positieve reacties die tijdens en na deze dag binnen kwamen.
Wij kijken er nog steeds met veel plezier op terug en gaan ervoor er om er
ook dit jaar weer een ontzettend fijn evenement van te maken.
Naast het officiële gedeelte, het keuren van de honden, is er tussentijds
gelegenheid voor een hapje en drankje, het funcircuit voor de kinderen, de
tombola en vooral veel gezelligheid met elkaar en vooral niet te vergeten,
onze honden.
Zin om (weer) mee te doen? Inschrijven kan nog tot 23 augustus. Via de
website van de vereniging kan dat online of middels het inschrijfformulier
kan dat per post of email.
Jullie zijn van harte welkom!
Van de bestuurstafel
Geachte Tatraliefhebbers,
Zoals gebruikelijk geeft het bestuur u een overzicht van waar zij mee bezig is
(geweest).
LENTEFEEST 2015
Natuurlijk heb ik het nog even over het lentefeest, het weer was heel mooi,
dat hadden we alvast mee. De opkomst was verrassend goed, hoewel veel
aanmeldingen pas in de laatste week kwamen.
Toen we eindelijk compleet waren, konden we gaan wandelen, wat is het
toch een mooie plek die Soesterduinen, hoewel een kinderwagen niet echt
gemaakt is om door het zand te trekken, hadden we toch veel lol. Maar ook
de pups mochten natuurlijk niet zover lopen en zo kwam dat toch weer goed
en heeft iedereen genoten.
De locatie waar we gingen koffie drinken en eten was niet geheel wat we er
van mochten verwachten, echter de barbecue achter het gebouw was echt
gezellig en iedereen is tot het einde gebleven.
JAARVERGADERING - Raad van Beheer
Op 20 juni ben ik naar de jaarvergadering van de Raad van Beheer geweest,
helaas moest ik door omstandigheden alleen.
De belangrijkste punten voor u vermeldingswaard zijn het wijzigen van
enkele zaken voor tentoonstellingen en fokkerij:

Voor honden van 4 t/m 6 maanden is de babyklas vervallen en is nu
de “ jongste puppyklas” geworden zoals de FCI al reeds hanteerde. Voor
honden van 6 tot 9 maanden blijft de “puppyklas” gewoon bestaan.

De inschrijvingstermijn van 5 tot 3 weken voor een show of clubmatch
is komen te vervallen, de organisator kan dat zelf bepalen. Dit omdat digitaal
een kortere tijd nodig is om de catalogus samen te stellen. Ook kan men
later komen en eerder weg gaan zodat u niet de gehele dag hoeft te blijven
totdat de erekeuringen beginnen, let er wel op dat sommige show
organisatoren daar nog vanaf wijken!!

Voor fokkers is het makkelijker gemaakt om de dek- en
geboortemeldingen nu ook digitaal te doen.
De termijn voor digitale melding is 3 weken na dekking en geboorte aangifte
blijft 10 dagen na geboorte. Er wordt een overgangsdatum van een jaar
gehanteerd vanaf het tijdstip dat het digitale loket hiervoor geopend is,
daarna moet er voor schriftelijke aangifte betaald worden i.v.m. het extra
werk om dat in de database in te voeren.

Voor een teef geldt dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende
nesten van dezelfde teef een tijdsbestek van een jaar moet zitten, zodat dit
gelijkgeschakeld is met de wet op het dierenwelzijn.
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De Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) op 15 september a.s. zal geheel in het teken staan van
Fairfok. Daarnaast werd een tipje van de sluiter opgelicht over de voorbereiding van de campagne voor de
`stamboomhond` in Nederland. Tijdens de BAV van september zal deze campagne definitief worden
gepresenteerd aan de leden. In de ontwikkelingsfase zal een aantal leden ook betrokken worden als
klankbord.
Uiteraard zullen wij op 15 september weer van de partij zijn om kennis te nemen van en invloed uit te
oefenen via stemming van deze zo ook voor ons ras belangrijke besluiten.
Heeft u nog niet ingeschreven voor de clubmatch? Doe dat niet te laat want de sluiting hiervoor is
definitief en kan niet verlengd worden i.v.m. met de benodigde tijd om de catalogus en overige zaken op
tijd gereed te hebben.
Nog een keer het volgende:
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 lage 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)
Tenslotte is er op 20 juli weer een TOP-nestje geboren bij de familie Middelkamp. 7 puppy’s! Van harte
proficiat, het is jullie van harte gegund.
Namens het bestuur,
Piet Beentjes
TOPPER in beeld
Hallo, hier weer een berichtje van Baroth!
Ik ben verhuisd naar Willemstad samen met mijn mensen Paul en Sylvia en mijn zus Nadzieja. Eigenlijk
mijn halfzus maar ik kan niet kiezen welke helft dus is ze gewoon mijn zus.
Nu geef ik het woord aan Nadzieja want zij heeft nog niet eerder een berichtje geschreven.
Hallo, ik ben Nadzieja, ik ben anderhalf jaar oud en zit vol met kattenkwaad.
Het liefst pest ik mijn broer want die doet toch niets terug. Verder hou ik mij de hele dag het liefst bezig
met de tuin bewaken
Dat is leuk want wij wonen aan een toeristische route waar veel wandelaars en fietsers langs komen, ik
verstop me dan achter de heg of bij het hek en ga dan hard blaffen, sommige mensen schrikken maar de
meeste lachen en gaan door.
Wij gaan ook naar het Liesbos en als ik dan andere honden zie ga ik hard blaffend naar ze toe, maar als ik
dichtbij ben loop ik hard weg en kom dan terug om te spelen.
Ik zie weer mensen bij het hek dus ik moet gaan want ik ben van de bewaking en moet dus alles goed in
de gaten houden.
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Uit de media
HET WAAROM VAN ONTWORMEN!
Iedere hond komt in aanraking met wormen en moet daarom regelmatig worden ontwormd.
Een worminfectie is immers slecht voor de gezondheid van je hond, maar soms ook voor jezelf.
We zetten de belangrijkste zaken in dit artikel op een rij.
Er zijn verschillende soorten wormen, waarvan in Nederland de spoelworm en de lintworm het meest
voorkomen. In zuidelijke (vakantie)landen kan je hond bovendien besmet raken met de zgn. hartworm
die wordt overbracht door een muggenbeet.
Spoel- en lintwormen leven in de dunne darm van de hond. De hond kan een lintworminfectie oplopen
door met name vlooienbesmettingen. Een spoelworminfectie kan ontstaan door opname van geïnfecteerde
prooidieren of door plekken waar honden hun ontlasting achterlaten. Ook kan de infectie al plaats vinden
bij pups in de baarmoeder en na de geboorte via de moedermelk.
Een belangrijk verschil is dat een spoelworm vrijwel nooit zichtbaar wordt in ontlasting of
braaksel, maar delen van een lintworm (die wel één meter lang kan worden!) juist wel.
Wormen en vooral ook hun larven zijn gevaarlijk voor je hond, maar ook voor jezelf. Ook als mens kun je
besmet worden met de eitjes van de spoelworm, vooral kinderen lopen dit gevaar. De kans dat de
lintworm besmettelijk is, is nagenoeg uitgesloten (theoretisch kan het wel). Het is belangrijk je hond
regelmatig te laten controleren op en te behandelen tegen spoel- en lintwormen. Bij pups kunnen
spoelwormen zelfs leiden tot een vroege longontsteking, sterfte, verminderde weerstand en het
achterblijven in groei.
Hoe vaak een hond wordt besmet, heb je niet helemaal onder controle. Het hangt samen met het gevaar
van besmetting. Loopt de hond vaak los en eet hij ontlasting van andere honden? Is er
besmettingsgevaar voor kleine kinderen? Laat je dus goed adviseren door je dierenarts over een effectief
ontwormingsschema dat past bij jouw situatie. Experimenteer niet met kruidenmengsels of
homeopathische middelen, ontwormingsmiddelen zijn op zich veilig.
Het is wel zeer belangrijk om goed de bijsluiter te
lezen met het oog op de gevoeligheid van een
aantal rassen voor de stoffen die gebruikt worden
als ontwormingskuur!
Een extra reden om een ontwormingsmiddel te
kopen bij een betrouwbaar adres, waar men
kennis van zaken heeft! Dat is niet omdat
ontwormingskuren giftig zijn, maar omdat
sommige rassen bepaalde stoffen niet verdragen
en
ernstige
gevolgen
daarvan
kunnen
ondervinden, zelfs de dood.
Als je niet te vaak wilt ontwormen (routinematig)
kun je ervoor kiezen om regelmatig, bijvoorbeeld
twee
tot
vier
keer
per
jaar,
een
ontlastingsonderzoek door een dierenarts te laten
uitvoeren. Op basis van die onderzoeken kun je
dan bepalen hoe vaak je moet ontwormen.
Spoelwormen
Alle honden komen in hun leven in aanraking met
spoelwormen.
Spoelwormen
produceren
duizenden eitjes per dag waarmee ze via de
ontlasting hun omgeving besmetten. Daar
kunnen ze drie tot vijf jaar overleven. Volwassen
spoelwormen leven in de dunne darm van de
hond, larven bewegen zich door het lichaam,
maar kunnen zich ook inkapselen en zo lange tijd
in rustfase blijven. Volwassen honden worden er
meestal niet ziek van, maar kunnen hun
omgeving wel verder besmetten door eitjes uit te
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scheiden. Jonge dieren kunnen last krijgen van lusteloosheid, gebrek aan eetlust, braken, diarree,
vermagering, hoesten, een slechte vacht en een opgezwollen buik. Een zware besmetting kan dodelijk
zijn.
Pups kunnen voor de geboorte een spoelworminfectie oplopen in de baarmoeder, of na de geboorte
besmet worden via de moedermelk. Het wordt aangeraden om teefjes voor de dekking en na de geboorte
samen met de pups goed te ontwormen. Op latere leeftijd worden larven en eitjes opgenomen door het
eten van besmette vogels, knaagdieren of contact met uitwerpselen. Houd er rekening mee dat ook bij
het geven van rauw vlees, de hond een wormbesmetting kan oplopen. Of een hond spoelwormen heeft, is
moeilijk te constateren. Je ziet ze zelden in het braaksel of de uitwerpselen.
Spoelwormen kunnen ook mensen besmetten. Met name kinderen zijn er gevoelig voor en lopen ook de
meeste kans om besmet te raken, bijvoorbeeld door de ontlasting van een hond/kat in de zandbak of de
tuin. Het zijn niet de (volwassen) spoelwormen zelf die bij kinderen problemen kunnen veroorzaken, maar
de larven! De larven kunnen verdwaald raken in het verkeerde (mensen)lichaam en kunnen zich dan op
vitale plekken inkapselen en problemen geven.
Lintwormen
Lintwormen zijn dunne, platte witte wormen die uit talrijke stukjes bestaan die we segmenten noemen.
Lintwormen leven in de darmen van honden en kunnen daar tot lange slierten uitgroeien. Ze eten mee
met de gastheer en vaak ontstaat er jeuk rond de anus. Soms krijgen huisdieren er maag/darmklachten
van en vermageren ze.
Segmenten die helemaal vol eitjes zitten, worden uitgescheiden als witte stukjes. Als ze zijn ingedroogd
rond de anus en aan de haren blijven plakken, lijken ze op rijstkorrels. Soms zie je ze ook als witte
rupsjes uit de anus kruipen. De eitjes verdwijnen in kieren of in de vloerbedekking, maar ze worden
gegeten door vlooienlarven. Krijgt de hond vervolgens een geïnfecteerde vlo binnen door zich te likken,
dan wordt de lintworm overgebracht. Verreweg de belangrijkste overdracht vindt plaats via de vlo, maar
het maar het gebeurt eveneens via andere dieren in de natuur (bijvoorbeeld de vossenlintworm). Ook bij
het geven van rauw vlees kan de hond een besmetting oplopen.
De kans dat de lintworm besmettelijk is, is nagenoeg uitgesloten (theoretisch kan het wel). De aarsmaden
(jeuk aan de anus) bij kinderen zijn dus niet de hondenspoelworm: aarsmaden van de mens hebben niks
met de kat of hondenspoelworm te maken! Aarsmaden komen vaak voor bij kinderen en de hond is
daarvan niet de schuldige.
Omdat er een kringloop bestaat tussen lintworm en vlooienbesmetting, hangt de bestrijding van de ene
parasiet samen met de andere. Anders wordt je hond steeds opnieuw geïnfecteerd.
Wat kun je zelf doen?
 Ontworm je hond regelmatig (gemiddeld vier keer per jaar)
 Ruim hondenpoep op met speciale poepzakjes, zodat je je handen beschermt
 Was je handen voor het eten
 Draag handschoenen tijdens het tuinieren
 Eet nooit ongewassen bosvruchten
 Bestrijd vlooien bij je hond en in je huis
 Stofzuig regelmatig
Wanneer moet je naar de dierenarts?
 Voor advies over een goede ontworming
 Als je wormen ziet in braaksel of uitwerpselen
 Als je hond sloom is en een opgezwollen buik heeft
 Als je hond braakt en aanhoudende diarree heeft
 Als je lintwormsegmentjes rond de anus van je hond ziet
 Als je hond jeuk heeft of zich overmatig likt
 Als je hond vermagert
 Als je met je hond naar zuidelijke landen gaat, waar gevaar is voor de zgn. hartworm (daarvoor
moet een specifieke ontwormingskuur worden gegeven)
Bron: Dogspiration
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Fokkerijberichten
Nederland - Kennel Bialy Towarzsyz: Saba (Nura) Antrakt (HD-C, vrij van oogziekten, hartecho:
normaal), is op 20 juli moeder geworden van 7 pups (5 teefjes en 2 reutjes). Vader van de pups is
Gordon Biale Szczescie (HD-A, vrij van oogziekten, hartecho: normaal).
Dick en Marianne Middelkamp – email – website: http://www.bialy-towarzysz.nl
(Voor dit nest werd dispensatie verleend door het bestuur).

Er is nog een teefje beschikbaar.
Duitsland – Kennel Tatrzanskie Zauroczenie: Cisna (Cissy) Pasja Cepra (HD-B2, vrij van oogziekten,
hartecho: normaal), is op 29 juli moeder geworden van één reu. Vader van de pup is Rum z Poldery
Holenderski (HD-A, vrij van oogziekten, hartecho: normaal).
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.)

Frankrijk – Kennel Domaine des Dhalbergs: Helaas is Ina Visenna, gedekt door Edjango Kochany
Sniezijka Bajka zoals vermeldt in de vorige nieuwsbrief, niet drachtig.
Tatra op tournee

Samiec du Printemps des Olivets

De liefde en belangstelling voor de Tatrahonden heeft ons
op heel wat verschillende plekken gebracht, niet alleen met
onze eigen honden, maar ook samen met vrienden. Het
resultaat van een van deze tripjes was de geboorte van
Sam, die bij Wilma woont. Met een hele mondvol heet ze
Chlubna Samica of Queens Desire.
Zo aan het begin van 2008 opperde Ilonka het plan om met
Angel Bajka naar Frankrijk te reizen om haar daar te laten
dekken door Samiec du Printemps des Olivets.
“Heb je zin om mee te gaan?” vroeg ze. “Kun je gelijk ook
fungeren als tolk, ha, ha, ha en de kennel van Christel en
Bernard Grand eens bekijken.” Als echte Tatrafiel was dat
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niet tegen dovemans oren gezegd en na ruggenspraak met
het thuisfront, gingen Ilonka en ik in de maand juni op pad
richting Bourg d’Oisans, gelegen in de Franse Alpen
praktisch aan de voet van de Alp d’Huez. Daar aangekomen
op een nabij gelegen camping ons tentje opgeslagen en
vervolgens richting de reu gegaan, die op slechts 2 km
afstand daar vandaan woonde.
De kennismaking met het echtpaar Grand verliep uiterst
vriendelijk en amicaal en we waren aangenaam verrast door
de ruimte waarover de honden konden beschikken.
Natuurlijk hebben we een rondje gemaakt en konden kennis
maken met alle honden. De klik tussen Bajka en Samiec
was er gelijk en de dame keurde ons vervolgens geen blik
meer waardig. Kon haar ook zeker geen ongelijk geven!
Tussentijds konden wij ook relaxen en wat van de omgeving
zien.

Een jaar vliegt snel voorbij en we springen voor de
verandering een stukje verder in de tijd. Leergierig en altijd
meer te weten willen komen, ligt in de aard van het beestje.
Sommige mensen zijn “vliegtuigspotters”. Noem ons maar
gerust “Tatraspotters”. Het kon dus niet uitblijven of er
werd ook een reisje gepland richting Polen om daar op de
bonnefooi eens rond te kijken in de omgeving van Zakopane
wat er zoal nog aan “andere” Tatrahonden te vinden zou
zijn. In augustus 2010 zijn we - Wilma en ik – op het
vliegtuig gestapt om te landen in Katowice en van daar uit
richting Zakopane te rijden. Onderdak vonden we bij een
pension in Banska Wyzna en gelijk de dag erop trokken we
erop uit. We hebben onze dagen goed besteed en veel
Tatrahonden kunnen bekijken.
De een was wat beter
gehuisvest en verzorgd als de ander, maar opvallend was
wel dat ze allemaal even vriendelijk van karakter waren.
Als afsluiting hebben we op de zondag de Clubshow bezocht
en maandag zijn
we weer naar
huis gevlogen.
Nog
steeds
kijken we met
plezier terug op
de verschillende
belevenissen.
Wellicht
meer
daarover in een
volgende editie.
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Melanie’s column
Worteltjessoep!
Nu hoor ik u denken? Hé, wat wil ze nu met worteltjessoep? Wat heeft dit met gedrag te maken dan?
Nou eigenlijk niets, maar ik ga toch proberen een bruggetje te slaan.
In mijn hondenschool krijg ik ook vragen over gezondheid. Als trainer dien je best wat af te weten over de
anatomie van de hond en ook wat over ziektes. Natuurlijk ben ik geen dierenarts en vaak is het ook zo
dat ik bij gedragsproblemen eerst wil dat de dierenarts kijkt of de hond ook gezond is.
Als voorbeeld; de hond plast in huis, dit kan inderdaad een zindelijkheidsprobleem zijn maar de hond kan
ook een blaasontsteking hebben of nog erger de ziekte van Cushing.
Daarom raad ik vaak de mensen aan eerst de dierenarts te bezoeken zodat men weet dat er geen
gezondheidsproblemen zijn. Pijn door artrose, HD of een te traag werkende schildklier (vaak bij
gecastreerde honden te zien en bij sommige rashonden) kan voor agressie zorgen. Ook mogen ze niet op
de training komen als de hond diarree heeft, want dat kan echt besmettelijk zijn.
En nu overkwam het één van mijn dames, de dunne ....
Cissy is op het moment van schrijven bijna 6 weken drachtig (weliswaar van 1 pupje wat we hebben
gezien op de echo) en drachtige dames kunnen beter niet aan de dunne zijn. Uiteraard heb ik gelijk de
temperatuur gemeten. Deze was 37,5 graden dus geen koorts. Daarna heb ik onze dierenarts gebeld en ik
weet dat ze als eerste wil weten of ze koorts had, anders moesten we gelijk komen.
Maar nee, geen koorts en een drachtige dame mag je nu eenmaal niet zomaar wat geven tegen diarree
en de misselijkheid. We kregen het advies om probiotica te halen en mocht het niet binnen twee dagen
weg zijn, dan moesten we alsnog komen. Het vermoeden was dat het bacterieel was.
Zogezegd zo gedaan! Probiotica gehaald in de apotheek omdat deze niet vrij verkrijgbaar in Duitsland.
Onderweg terug naar huis bedacht ik mij dat ik ergens iets had gelezen of gehoord over worteltjessoep.
In Duitsland ook wel de Moro’sche Möhrensuppe genoemd.
Professor Moro was een kinderarts aan de kliniek in Heidelberg. Ongeveer 100 jaar geleden stierven veel
kinderen door diarree (uitdroging) en deze kinderarts ging op zoek naar oude huismiddelen en vond zijn
antwoord in worteltjessoep.
Jaren later hebben ze de werking ontsleutelt. Door het lange koken ontstaan hele kleine suikermoleculen,
de zgn. Oligosaccharide. Ze lijken op de receptoren van de darmwand en de bacteriën hechten zich
daaraan vast i.p.v. op de darmwand. Zo worden ze uit het lichaam gehaald.
Ik heb de proef op de som genomen en heb worteltjessoep gekookt voor Cissy.
Zaterdagavond was haar buik nog erg aan het rommelen, was ze misselijk en de
dunne was ook nog lang niet weg. Nadat de soep klaar was, keek ze wel even
bedenkelijk naar die oranje meuk in haar bak maar ik heb wat kip meegekookt zodat
ze het toch opat. Al heel snel stopte het borrelen en ook de diarree was weg, ze
knapte zienderogen op!
Ze kreeg meerdere porties verdeeld over de avond en ik heb haar voor het slapen
gaan nog gewoon eten gegeven met de soep erdoor. Ze had geen terugval en de
volgende dag was ze weer helemaal fit.
Ik ben blij dat het werkt, en een goedkoop middel is het ook. Het recept is heel
makkelijk.
500 gr worteltjes (ik heb biologische wortelen genomen) die schil je en snij je in kleine stukjes, in een pan
met 1 liter water minimaal 1 uur zachtjes laten koken (ik heb het zeker 2 uur laten pruttelen).
Daarna met de mixer pureren en weer op vullen tot 1 liter en tot slot 3 gram zout toevoegen.
Ik heb iets minder zout gedaan en ik heb voor de smaak een kippenpootje mee laten koken, de botjes en
het vel heb ik wel weggegooid. En wat papperige rijst kan evt. erbij gegeven worden.
Het werkte wonderwel en de volgende dag hadden we weer onze verwaande keizerin terug die wilde
wandelen, eten en had ik al gezegd eten?
Misschien
hebben
jullie
nog
melaniebeentjes@hotmail.com

meer

oude

huismiddeltjes,

laat

het

mij

weten

via

Tot de volgende column, groetjes Melanie!
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Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van de vereniging:
01-07-15
Dhr. Mourad Kassi
Leiden
01-07-15
Mw.
Lonia van Vliet
Leiden
13-07-15
Dhr. Theo Driesen
Wehl
15-07-15
Mw.
Joke van Loenhout Soest
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.
Medisch
Vaccineren is niet zo onschuldig als men denkt.
(Bij voorbaat een excuus voor het lange verhaal maar we wilden het zo compleet mogelijk publiceren)

Dit is waarom
Leptospirose is een bacteriële infectie en wordt verspreid door de bacterie Leptospira, die zit in de urine
van besmette dieren – die meestal knaagdieren zijn. Ratten zijn de bekendste gemeenschappelijke
dragers, maar ook andere dieren, honden en zelfs varkens, runderen en paarden kunnen drager zijn. De
besmette urine loopt in de bodem en het water, waar het voor weken of zelfs maanden overleven kan.
Wanneer honden verontreinigd water drinken... of als ze in het water zwemmen en een snee of
verwonding hebben, dan lopen ze het risico de ziekte op te lopen. En het slechte nieuws is, als uw hond
is geïnfecteerd, kan hij de infectie aan u doorgeven!
Maar nog geen paniek, laten we eens kijken hoe waarschijnlijk het is dat uw hond deze ziekte oploopt in
de eerste plaats. Ook omdat het Leptovaccin een van de meest gevaarlijke vaccins is dat uw hond kan
krijgen, dus we moeten er zeker van zijn dat hij het echt nodig heeft voordat we het aan hem geven.
Zodra u uw hond tegen Lepto laat vaccineren en hij daarop een reactie krijgt, kun je de beslissing of de
schade niet meer ongedaan maken ... dus laten we objectief kijken naar de vraag of het vaccin zinvol is
voor uw hond of niet.
Maar laten we eerst eens bekijken wat Leptospirose precies is en hoe kan het uw hond kan schaden.
Symptomen van Lepto Infectie
De klinische symptomen van een Lepto-infectie zijn afhankelijk van de gezondheid en de leeftijd van uw
hond. De symptomen verschijnen meestal 4-12 dagen na blootstelling.
Een hond raakt besmet doordat leptospiren vanuit de leefomgeving via de slijmvliezen of via wondjes het
lichaam van de hond binnendringen. In sommige gevallen blijven de symptomen beperkt tot algemene
ziektesymptomen zoals verminderde eetlust, braken en koorts. Maar het ziektebeeld kan ook verergeren
waarbij de hond uitgeput raakt, spiertrillingen en gele slijmvliezen krijgt (hepatitis), hoest,
diarreeklachten en ernstige nierproblemen ontwikkelt.
Hoe groot is de kans dat een hond Lepto oploopt?
Om daar een goed antwoord op te geven, verwijs ik naar een onderzoek dat is uitgevoerd in de VS. Daar
werd over een periode van 2000 - 2007 binnen een populatie van 33.000 honden onderzocht op de
aanwezigheid Lepto. De resultaten waren zorgwekkend. Een van de fabrikanten van het vaccin gebruikte
de uitkomsten van dit onderzoek zelfs om te onderstrepen dat iedereen zijn hond tegen Lepto moet laten
inenten. Ze zeiden dat het risico op Lepto groot was en ze hadden gelijk… want 8% van de onderzochte
honden bleken seropositief op antistoffen.
Natuurlijk willen fabrikanten dat hun vaccins worden verkocht, daarvoor zijn ze creatief omgegaan met de
uitkomsten van het onderzoek. Want er zijn een paar dingen die ze niet noemen ...
De meeste Lepto-infecties bij honden zijn subklinisch.
Het is namelijk zo, dat wanneer een hond in aanraking komt met Lepto, dit niet automatisch betekent dat
hij ziek wordt. In feite vertonen veel honden helemaal geen symptomen. Bij de honden die wel duidelijk
symptomen van Lepto vertonen, is het mortaliteitsrisico niet meer dan 10%.
Veel eigenaren willen echter het risico niet nemen en ze willen hun hond te beschermen. Dat is
begrijpelijk ...
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Ik zal mijn verhaal over het risico even afmaken en misschien besluit je dan om te wachten met dit
vaccin.
Veel Lepto infecties blijken geen Lepto te zijn.
Je leest het goed ... veel honden waarbij deze diagnose wordt gesteld, hebben niet eens Lepto.
Het vaccin heeft daarmee iets te maken.
Zodra een hond namelijk geënt is tegen de ziekte, zal het diagnostische bloedonderzoek niet meer
werken. Dus, als u uw zieke hond naar de dierenarts brengt en ze testen op Lepto ... en hij is er tegen
geënt, valt test positief uit voor Lepto, of hij het nu heeft of niet. Bloedonderzoek ziet geen verschil
tussen de antistoffen uit een vaccin of de echte ziekte.
Even terug naar het risico.
Uit het onderzoek bleek dat 8 procent van de honden seropositief was op antistoffen. Maar we weten niet
of ze werkelijk ziek waren. Ook belangrijk, meerdere honden die deelnamen aan het onderzoek waren al
eens eerder geënt. Dit beïnvloedt de uitkomst van het onderzoek en eigenlijk hadden deze honden niet
daaraan mogen deelnemen. Zelfs als iedere hond die meedeed aan het onderzoek volwaardige Lepto zou
hebben, (dat is een gigantische als) dan zouden van die 8% “zieke” honden er 0,8 overlijden. (minder dan
één op de honderd). En als de helft van die 8% al eens was geënt, is het minder dan 1 op de 200!
Maar wat, als u hond het slachtoffer is, dan doen statistieken er helemaal niet toe!
Serovars, daar gaat het om!
De producenten van het vaccin vergeten te vermelden dat de nieuwere vaccins slechts bescherming
bieden tegen slechts 4 van de meer als 230 verschillende stammen die Leptospirose veroorzaken. (De
oudere vaccins beschermden tegen twee)
Deze vier serovars of stammen zijn:
Leptospira canicola
Leptospira grippotyphosa
Leptospira icterohaemorrhagiae
Leptospira pomona
Een interessante uitkomst van het onderzoek is ook dat werd aangegeven welke stammen het meest bij
de honden werden aangetroffen.
Dit waren: Autumnalis, Grippotyphosa, Pomona, en Bratislava.
Merk op dat het vaccin slechts beschermt tegen de helft van de meest voorkomende stammen. Maar
misschien zegt u nog steeds: “Ik laat mijn hond toch enten!”
Dat is uw goed recht…… maar doe hem een plezier en lees de rest ook even voordat u het laat doen.
Leptovaccin gevaren
Belangrijk om te weten is dat dit vaccin geen kern vaccin is. Waarom?
In tegenstelling tot kernvaccins (zoals Parvo of Hondenziekte) lopen veel honden niet echt het risico de
ziekte te krijgen. Maar het is waarschijnlijk ook omdat het vaccin:
1. Niet zo effectief is
2. Niet zo lang beschermt (maximaal één jaar)
3. Gevaarlijker is dan andere vaccins
Dit is wat de (WSAVA) The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) heeft te zeggen over het
vaccin:
Leptospiravaccins bieden slechts kortdurende immuniteit (bijvoorbeeld 3-12 maanden) en de effectiviteit
is vaak minder dan 70 %. Ook al voorkomen leptospiraproducten vaak klinische ziekte, ze beschermen
niet tegen de infectie en verspreiding van de bacteriën, vooral wanneer infectie optreedt meer dan 6
maanden na de inenting.
De immuniteit van de serovars varieert en immuniteit varieert tussen gevaccineerde honden. Persistentie
van antilichamen na vaccinatie zal vaak maar een paar maanden zijn en het immunologische geheugen
voor beschermende immuniteit is kort (bijvoorbeeld 1 jaar of minder). Aldus kan hervaccinatie zo vaak als
nodig zijn, om de 6-9 maanden voor honden met een hoog risico.
Dit betekent dus dat, zelfs als de hond ingeënt is tegen de ziekte, hij volledig onbeschermd is voor bijna 9
maanden per jaar. Bovendien geldt de bescherming van 3 maanden voor slechts 4 van de 230 stammen
en zeker ook alleen nog maar voor twee van de meest voorkomende.
Conclusie: de kans dat uw hond echt tegen de ziekte wordt beschermd met dit vaccin is klein en er hangt
een kostenplaatje aan.
Al met al is het best een lang verhaal geworden. Er is op internet wereldwijd veel literatuur en
achtergrondinformatie te vinden. Gelukkig worden steeds meer hondeneigenaren zich ervan bewust dat
zomaar enten geen goede zaak is.
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Graag verwijzen wij u ook nog door naar diverse links waar u nog veel meer info kunt vinden over dit
onderwerp in het algemeen.
http://www.hondenpage.com/honden-encyclopedie/wid_397-gevaren-van-inenten...php
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_ri
chtlijnen/LCI_richtlijn_Leptospirose
http://www.dogsnaturallymagazine.com/lepto-dogs-risk/
(tevens bron van dit artikel)

https://www.youtube.com/watch?v=OUYfuEEzgK4
Wat eraan vooraf ging.
Tijdens onze vakantie in Frankrijk ontvingen wij het trieste bericht dat Naremny, een door ons gefokte
Tatrahond, helaas ingeslapen moest worden. Hij is slechts 18 maanden oud geworden!
Op woensdag 3 juni is Naremny geënt met het vaccin LH4 tegen Leptospirose, ook wel bekend als de
Ziekte van Weil en op donderdag 4 juni veranderde hij van een kerngezonde hond in een hoopje ellende.
Kortom hard ziek. Braken, diarree en noem maar op.
Direct is men naar de dierenarts gegaan. De nierwaarde van Naremny bleek heel slecht (540) en
meermaals werd hij aan het infuus gelegd en met medicatie behandeld.
Helaas, het mocht niet meer baten en op 30 juni moest Naremny de strijd staken.
De link met het vaccin werd pas later gelegd, want daar denk je natuurlijk niet gelijk aan. Achteraf
bestaat het grote vermoeden dat hij een ernstige reactie heeft gekregen op dit vaccin, met dodelijke
afloop.
HIJ WAS NIET DE EERSTE OF ENIGE!
Citaat eigenaar:
“Hoi Dora. Ik zei al dat ik het niet vertrouw ofschoon hij steeds fitter werd. Ik ken mijn honden hoe ze
lopen, eten, drinken, ademen, uit de ogen kijken etc.
Ik vertrouwde het niet. Vanavond zakte hij ineens door zijn achterhand ofschoon hij een "fitte" dag had.
Ik kreeg hem niet recht en constateerde geen pijn aan de benen en heup. Hij begon te razelen. Ik wist
direct het is nu voorbij. Nog een half uurtje met hem " gesproken" en toen maar de dierenarts. Bloed
laten prikken en de nierwaarde was zelfs gestegen naar in de 600! De vrolijke blik was voorbij en hij rilde
meer. Ik kon hem niet in deze toestand laten en vanavond heb ik hem laten inslapen. Iedereen thuis wist
dat het voorbij was toen we naar de dierenarts gingen. Ik had het graag heel anders gezien. Onze honden
zijn onze kinderen. Het is een zware periode als je op 1 jaar 2 honden verliest. Zeker zo'n jonge, lieve
hond als Naremny”.

Ik wil deze informatie met u delen. Niet om opruiend over te komen maar om u ervan bewust te maken
eerst goed na te denken of het noodzakelijk is uw hond tegen Leptospirose te laten enten. Lees en deel
deze belangrijke informatie. De titel geeft al aan: vaccineren is niet zo onschuldig als men denkt.
Dit geldt zeker voor het vaccin tegen Leptospirose.
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Het dagboek van ...
Mika Jack Bialy Domownik – geboren: 3-2-2013
Na het mooie sprookje van mijn broertje Jake in de vorige
TatraTOPnieuws even een tussendoortje met vier voeten op de
grond. Ik ben nu bijna door mijn puberteit heen, tijd om het
leven wat ernstiger aan te pakken. Hoewel, niet altijd hoor…
Nu en dan maak ik mijn baasjes zo trots omdat ik ongelooflijk
flink kan gehoorzamen – tenminste, als ik wil, dat is niet altijd,
maar toch al meer en sneller dan vroeger.
Als ze vinden dat het
tijd is om binnen te
komen, als ik in de
bench moet omdat ze
weg gaan of het is
bedtijd, als er iemand
aan de deur staat die
binnen wil komen zonder onmiddellijk onstuimig door mij begroet
te worden,… ik snap het nu allemaal! En hoe sneller ik luister,
hoe meer ze zeggen ‘mo flinke Jack’, ‘flinke jongen’ en hoe meer
knuffels ik krijg van al die lieve bazinnetjes van mij  !
En een lekker koekje mag er dan ook nog bij als extra beloning!
Met de vrienden van mijn baasjes gaat het ook al heel wat beter. Sommigen komen zo dikwijls langs dat
ik niet meer geïnteresseerd ben als ze aanbellen – een korte blaf om mijn baasjes te verwittigen dat er
iemand aan de deur is en dan ga ik terug liggen of ik wacht rustig tot ze binnen zijn. Bij de andere
mensen hangt het er wat van af : als ze schrik hebben van mij, moet ik even buiten of in de bench en als
de bangeriken zitten mag ik kalm rond hun stoel lopen, maar vooral niet komen kwijlen! Maar als ik weet
dat ze niet bang zijn, snuffel ik graag even en ga ik lekker dicht bij hen liggen, zodat ze braaf blijven
zitten . Maar ik blijf alles wel goed in het oog houden hoor, er moest maar eens iemand plots rare
dingen willen doen.
Mijn soortgenoten, dat is een verhaal apart. Overal rond mij wonen
honden. Matisse ken ik al het langst, die was er al toen ik aankwam.
Een oude golden retriever. In het begin blafte ik naar hem, en hij blafte
terug, maar voor de rest laten we mekaar met rust. Ik zie hem nooit
aan de draad. Soms verwittigt hij als er gevaar is, en dan laat ik weten
dat ik hem gehoord heb en dat is het dan. Achter ons zijn twee honden
komen wonen, een grote en een kleine. Hun baasjes hebben toen een
dikke rietlaag tegen de draad vastgemaakt, zodat we mekaar niet
kunnen zien… Haha, dat was buiten hun grote hond gerekend! Ik denk
dat hij er zo ongeveer uit ziet: -----
Hij is er immers in geslaagd om daar waar twee stukken rietmat aan
mekaar zijn vastgemaakt, zijn kop er tussen te wringen. Dus nu is er
een kijkgat, waar zijn hoofd net in past. Mijn baasjes zijn dan altijd
ongerust want ik begin dan heel hard te blaffen, dus de andere ook en
die is dan altijd zo kwaad dat hij zijn hoofd bijna door de draad duwt en
zijn poten eronder. Ik weet niet goed wat ik er mee aan moet, dus ofwel
loop ik als een gek blaffend heen en weer of ik hang zijwaarts met heel
mijn flank tegen de draad op de plek waar hij zit. Mijn baasjes proberen
mij dan terug te roepen, maar ik ben dan zo gefixeerd op mijn buurman
dat ik hen niet hoor. Uiteindelijk – als ik even stop met blaffen en hoor
hoe bezorgd ze zijn – bedenk ik me dat hij toch wel heel gevaarlijk lijkt
en ga ik braaf mee naar binnen.
Maar het is mijn schuld niet hoor : meestal begint het kleine hondje –
zoiets in de aard ----- - stilletjes te blaffen (het klinkt meer als een
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oud mannetje dat moet hoesten en zwaar ademt) en dan lijkt het of hij me roept. Nu weet ik dat hij het
is en blaf ik wel even terug, ga een plasje doen tegen de bomen in de buurt en dan is het OK. Maar
meestal vindt de grote dat hij zich moet komen moeien, en dan is het hek van de dam.
En tot slot is er aan de andere zijkant nog lieve Roxy. Zij is een kooikerhondje en komt dus ook uit
Nederland. In het begin ontmoetten we mekaar aan het poortje tussen de twee tuinen. Zij was zo klein
dat de baasjes houten balkjes onderaan tegen het poortje legden omdat ze schrik hadden dat ze eronder
door kon. Na een paar maanden was ze wat steviger en groter en mochten we met mekaar spelen. Dat
is altijd heel leuk. Omdat ze zo klein is, wil ik haar geen schrik aanjagen en ga dan ook plat op mijn buik
of op mijn rug liggen – zo zijn we even hoog. Dat vindt ze leuk, want dan bijt ze in mijn oren of kruipt op
mijn rug. Als ik rechtsta gaat zij op haar achterpootjes tegen mij op staan – zo zijn we ook even hoog.
En als ze plots beseft hoe groot ik ben, verstopt ze zich achter haar baasje – maar niet lang, want ze
speelt even graag als ik . En daarna ben ik doodmoe van al dat jonge geweld en moet ik rusten.
Groetjes, Mika Jack

Ragna’s TOP-spelideeën
De Ballenbak
Ik gebruikte al heel lang een halve schelp voor Hero. Hier kon hij dan na het wandelen doorheen lopen als
ik hem gevuld had met water om af te koelen. Hij stond het gehele jaar door in de tuin en raakte lek.
Inmiddels een nieuwe bak voor Hero om water in te doen maar wat doe ik nu met de oude. Toen zag ik op
de Facebookpagina van ons dorp iemand die ballenbak ballen aanbod. Gelijk op gereageerd en ik kreeg
een tasje vol. In de schelp gedaan en kijken wat Hero er mee deed.
Nou niet veel, wel toen ik er koekjes tussen deed, hij dook in de bak op zoek naar de koekjes en gooide af
en toe de ballen eruit.
Nogmaals de kracht van Facebook. Een buurvouw zag mijn foto`s en vroeg of ik nog meer ballen wilde en
kwam met twee vuilniszakken vol met ballen aan. Hero vond het geweldig maar ja als de koekjes op zijn
is de lol er voor hem ook wel wat af. Toen Juci (Kuvasz) langskwam begon de pret voor haar, ze vond het
geweldig de ballen en dook en vloog erachter aan.
Nu haal ik de ballen zo af en toe weer eruit, afgewisseld met andere spelletjes blijft het op zijn tijd toch
leuk.
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TOPNL-agenda
Voor 2015 hebben wij onderstaande activiteiten in de planning staan. Hou je deze data alvast vrij in de
agenda?
•

Zondag 13 september

•

Zondag 15 november

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
Verslag van het Tatra-Lentefeest

Tatra Lentefeest 2015
14 juni stond dit evenement gepland en nauwgezet werden de weerberichten in de gaten gehouden. De
hele week in de aanloop was het niet zo bijzonder, net als eigenlijk het gehele voorjaar, maar opnieuw
hadden we geluk en waren de weergoden ons gunstig gezind.
In totaal waren we met ongeveer 27 deelnemers en ca. 15 honden. Verzameld werd er op het
parkeerterrein bij de kiosk van Soesterduinen vanwaar we, na een lekkere kop koffie van start gingen. De
jongste deelnemer was de baby van de familie Van de Vijver die in de kinderwagen lag. Respect, want het
viel echt niet mee om deze door het zand te trekken. De baby zelf had er geen last van, die lag heerlijk te
slapen! Ook was er een pup bij, die uiteraard ook niet het hele eind mee kon sjouwen, want dat was ook
nog maar een ukkie van krap 4 maanden! De groters echter, konden helemaal uit hun dak gaan op de
uitgestrekte vlaktes van de duinen en dat deden ze dan ook en lieten zich dat geen twee keer zeggen! Vol
enthousiasme stoven ze met elkaar over de vlakte. Je zag ze gewoon genieten.

Na ruim een uur daar te hebben rondgezworven, ging het richting Cani-Care in Soest waar het Lentefeest
verder zou gaan. Daar stond al koffie/thee/koekjes en verschillende versnaperingen klaar voor de gasten
die het zich prima lieten smaken. Er was Michalki en ook een Pools baksel Rogaliki genaamd. Dat laatste
niet heel bijzonder gelukt, maar de smaak was er niet minder om!
Jammer genoeg was er buiten niet zo veel ruimte dat de honden lekker los konden lopen en dat was wel
jammer. Gelukkig grensde de tuin aan het losloopgebied en iedereen die daar nog zin in had, kon zo via
de tuin er naar toe.
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Omstreeks 15.00 uur werden de barbecues aangestoken. Een van de gasten getuigde zich een goede
knutselaar, want met kunst en vliegwerk kreeg hij het voor elkaar met beperkte middelen een barbecue in
elkaar te zetten die nog in de verpakking zat! Enkele honden hadden al gauw in de smiezen dat er van
alles te halen viel op de lange tafel en neem het ze eens kwalijk? Slim als ze zijn!
Er was meer dan genoeg voor iedereen te eten en te drinken en er was ook gedacht aan de vegetariërs.
De honden lagen heerlijk relaxed in de schaduw en de baasjes hadden elkaar van alles te vertellen,
waarbij het voornaamste onderwerp van gesprek natuurlijk de honden waren. De tijd vloog om en voor
we het wisten was het al weer tijd om de boel op te ruimen.
Het Lentefeest was TOP! Volgend jaar weer!
Een korte film: https://www.youtube.com/watch?v=qp-egnA0HbY&feature=youtu.be
Vakantie-fotowedstrijd
Het is zomer! Velen van ons gingen of gaan op ….. 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.
De regels:
 Maximaal twee foto’s per lid
 Minstens één Tatra op de foto
 Geen ‘gefotoshopte’ foto’s (met uitzondering van nabewerking)
 De wedstrijd is alleen voor leden, gezinsleden en aspirant-leden van TOPNL
 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 TOPnieuws 2015 – nummer 4

15

A.P.H. Klubschau
Uitnodiging voor de 24ste Clubmatch van de A.P.H. e.V. (Duitsland)
Op 6 september 2015 organiseert de Landesgroep Nedersachen de jaarlijkse clubmatch van de A.P.H.
De Clubmatch vindt plaats op het terrein van „Landhaus Blumengarten“ in Horn-Bad Meinberg (adres;
Bangern 17+20 32805 Horn Bad-Meinberg) in de buurt van Paderborn. www.landhaus-blumengarten.de
Naast de Tatra’s worden ook de Nizziny’s gekeurd door keurmeester Mw. Iwona Frank. De avond van te
voren wordt er een gezellige avond georganiseerd met een lokaal buffet, dit kost € 18,00 p.p. exclusief
drankjes.
Aanmelden kan onder deze link:
https://fs25.formsite.com/melaniebeentjes/form2/index.html?1425673748699
Voor meer informatie (overnachting, of kamperen) contacteer dan Dr. Ursula Machtemes-Titgemeyer, An
der Muesenburg 4, 49076 Osnabrück, Tel. 0049 541-2002704

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 oktober 2015.
Tot slot
We hopen dat jullie weer met veel plezier deze uitgave van TatraTOPnieuws gelezen hebben.
Vergeet je ook niet aan te melden voor de clubmatch!. Ons emailadres voor meer info 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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