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Na de special die u van ons de vorige maand ontving, deze keer weer een  

normale editie van ons clubblad. 

We danken bij deze de mensen die een artikel geschreven hebben voor ons. 

We zijn er echt ontzettend blij mee en hopelijk zijn er nog anderen die 

geïnspireerd worden om ook eens een verhaal of idee op papier te zetten. 

 

Je kunt ons altijd mailen op redactie@topnl.eu, voor vragen, voor overleg 

en jullie kopij. 

 

Bij deze ook nog even speciale aandacht voor de kalender van 2016! 

Traditiegetrouw wil de redactie weer een mooie wandkalender samenstellen 

uit inzendingen van foto’s van leden en niet-leden. Wie een of meerdere 

exemplaren bestelt, kan er op rekenen dat zijn of haar foto een plekje krijgt 

in de kalender, mits deze door u ingestuurd worden natuurlijk. 

Wij trachten een kostprijs van ± € 12,50 excl. verzendkosten te realiseren. 

Dit kan echter alleen doorgaan en is afhankelijk van voldoende bestellingen 

en inzendingen.  Geef dus  snel door of en hoeveel kalenders u wilt en stuur 

snel uw foto’s in, zodat u straks  weer een heel jaar lang kunt genieten van 

een mooie en nuttige wandkalender. Meer hierover op pagina … 

        

 

 

De clubmatch is al weer bijna 2 maanden achter de rug en uiteraard heeft 

het bestuur daarna een en ander geëvalueerd. We waren het unaniem met 

elkaar eens dat de locatie prima aansloot aan de wensen van de vereniging 

voor een clubdag. Ruim opgezet, goed bereikbaar, voldoende 

parkeerplaatsen en we zullen ons best doen deze weer vast te leggen voor 

2016.  

Ook zijn er al contacten geweest met een keurmeester voor die dag en 

hebben we de ringmedewerkers gepolst. De “Special” is verspreid onder de 

leden, deelnemers en geïnteresseerden, zodat iedereen nog even kon 

nagenieten van deze mooie dag.  

Twee bestuursleden zijn naar de bijzondere ALV geweest van de Raad van 

Beheer, waar deze onder meer haar plannen uitvouwde over de voortgang 

van het projectplan Fairfok. Middels een mediacampagne zal door hen veel 

aandacht gegeven worden aan “de gezonde rashond”. Om u onder andere 

op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van 

Gezondheid en Welzijn, hebben wij u al een uitnodiging gestuurd voor het 

overleg daarover op 9 november aanstaande via Skype.  

De activiteitenagenda voor 2016 is ook vastgesteld en opgenomen in deze 

uitgave van ons cluborgaan, maar eerst gaan we nog samen uitwaaien aan 

het strand van Velsen-Noord / Wijk aan Zee. Hopelijk zijn jullie er weer bij.  

Meer daarover is te lezen in het volgende item van deze TatraTOPnieuws, 

maar hou ook de pagina van TOPNL op Facebook in de gaten! Daar is het 

evenement ook geplaatst. Vergeet niet te laten weten dat je komt! 

In de vorige uitgave heeft een oproep gestaan voor leden voor de 

kascommissie. Tot op heden hebben zich nog steeds geen nieuwe 

kandidaten gemeld daarvoor. De oproep  geldt dan ook nog steeds en de 
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tijd begint steeds meer te dringen! Wacht dus niet langer af en meld je aan 

om een paar jaar mee te draaien in de kaskommissie. We willen met elkaar 

niet in de situatie komen dat er op de ledenvergadering begin volgend jaar 

geen kascontrole is uitgevoerd. U hoeft er niet eens de deur voor uit! Bel of 

mail de penningmeester, Rob kan u haarfijn uitleggen hoe alles in zijn werk 

gaat. Het is klus waar je echt geen boekhoudkundige ervaring voor hoeft te 

hebben. Het neemt slechts een paar uur van uw tijd voor de controle, één 

keer per jaar! We hebben 2 leden nodig!!!!  

Het bestuur 

 

 

Binnenkort op zondag 15 november, gaan we weer wandelen over het 

strand. Deze keer gaan we naar Velsen-Noord / Wijk aan Zee als startplek. 

We hebben gekozen voor deze locatie omdat de honden hier op zowel het 

strand als in de duinen los mogen lopen, mits onder appèl. Als het waait 

wordt dit brede strand ook deels gebruikt door kitesurfers en vliegeraars. 

 

We verzamelen om 12.00 uur aan de Reyndersweg in Velsen-Noord, ter 

hoogte van nummer 201a, postcode 1951 LB. Dit is de tweede 

strandopgang, bij bunker “het Bolwerk”. Zoals altijd, zullen we zorgen voor 

een kleine versnapering voordat we met elkaar op pad gaan. 

Afhankelijk van de wind, eventuele neerslag en drukte, bepalen we dan met 

elkaar welke route we gaan lopen. 

 

Wandel je met ons mee? Dat vinden we uiteraard heel leuk maar meld je 

dan wel even aan bij evenementen@topnl.eu. Zo weten we wie er komt en 

of er gewacht moet worden op iemand. We wisselen dan ook wat 

telefoonnummers uit, zodat iedereen op de goede plaats van bestemming 

aan kan komen. 

 

Tot zondag de 15e! 

 

 

 

TOP-wandeling Velsen-Noord – zondag 15 november a.s. 

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. 
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In deze rubriek willen we TOP-leden de gelegenheid geven iets te schrijven over hun zelf of hun hond. Je eigen hond 

is meestal de leukste, mooiste, liefste, grappigste en wat al niet meer. Er is vast wel iets te vertellen over jezelf of je 
hond toch? Schrijf het eens op en stuur het ons zodat we nader kennis met jullie kunnen maken of mail de redactie 
voor het vragenformulier. 

 

 

Naam: Pierun Chosna 

 

Geboortedatum: 20-03-2014 

 

De redactie heeft mij gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over onze hond Pierun. Natuurlijk, zei ik. 

Vandaar dat ik nu op deze regenachtige herfstdag achter de computer zit te typen.  

 

Dit verhaal begint in de zomer van 2013 waarin we besloten met het gezin een hond te nemen. Maar 

ja….welke hond? Maria was opgegroeid met honden en zei dat we moesten kiezen voor het ras Owczarek 

Podhalanski. Mijn zoon en ik keken elkaar aan en zeiden….WIE?..... Nooit van gehoord, een Tatrahond zei 

ze, en vervolgens kregen we een opsomming van al zijn eigenschappen. Ok, zeiden we, maar we willen 

ons eerst helemaal verdiepen in dit ras.  

Zo gezegd zo gedaan….een grote speurtocht was het gevolg. Het internet werd geraadpleegd en 

verschillende boeken werden gelezen. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat dit voor ons een 

geweldige hond zou zijn! We hebben thuis de ruimte en een redelijk grote tuin.  

In overleg hebben we toen besloten om op zoek te gaan naar een Tatrahond uit Polen. Maria spreekt de 

taal en het is natuurlijk het thuisland van de Tatra.  

 

Na veel speurwerk kwamen we uit bij een fokker in Chosna, Dhr. Jacek H Kaminski. We hebben contact 

met hun opgenomen en zei vertelden dat ze in maart een nestje verwachten. De vader is Apasz nes  

Gwadiana Zagubione en de moeder Zaspa Chosna.  

Geweldig… natuurlijk hebben we eerst informatie opgezocht over de vader en de moeder. Beide hebben 

ze verschillende prijzen in de wacht gesleept en zijn ze Pools kampioen. Dit sprak ons enorm aan en 

vervolgens hebben we aangeven dat we graag een pup wilden kopen. Daar gingen ze mee akkoord echter 

wilden ze wel graag eerst kennis met ons maken. Dit om te beoordelen of ze ons geschikt vonden voor 

een Tatrahond. 

 

Maart 2014, de pups worden geboren, twee reuen en vier teefjes. Wekelijks werden we op de hoogte 

gehouden over het wel en wee van de pups.  We hadden besloten om voor een reu te gaan. Welke van de 

twee zouden we daar bepalen (we hadden eerste keus).  

Mei 2014, de pups waren bijna 8 weken oud en Maria 

en ik zijn, met de auto, afgereisd naar Polen. We 

sliepen een week in een hotel in de buurt van Chosna. 

Wat was het spannend toen we de eerste keer bij de 

fokker aankwamen. Een aantal grote volwassen Tatra’s 

verwelkomen ons met luid geblaf. Ik weet nog dat ik 

dacht….ik ben blij dat ze in een kennel zitten pfff wat 

een indrukwekkende honden!!! We werden begroet 

door de vrouw van de fokker, na de eerste 

kennismaking nam ze ons mee naar de pups…. Wow 

wat een plaatjes. Ze namen eerst een afwachtende 

houding aan maar toen ze aan onze aanwezigheid 

TOPPER in beeld 
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gewend waren kwamen ze ons allemaal begroeten. Wat 

geweldig en prachtig om te zien! Zo speels, zo lief. We willen 

ze allemaal wel meenemen… 

Maar ja dat kon natuurlijk niet. We moesten een keus maken 

uit de twee reutjes, tja welke moet je dan kiezen als je ze zo 

ziet? De eerste dag hebben we geen keus kunnen maken. 

Pas op de derde dag hebben we aangegeven dat we graag 

de iets actievere reu wilden hebben. Dat vond de fokker 

prima….het werd dus Pierun. De dagen daarna bezochten we 

bijna dagelijks Pierun totdat het moment daar kwam dat al 

het papierwerk in orde was en we Pierun mee konden nemen 

naar Nederland.  

Na een lange reis met veel gepiep kwamen we aan in 

Leeuwarden. Lekker weer thuis! Wat waren de kids blij en op 

slag verliefd…. ! Pierun groeide snel, was speels, soms een 

beetje eigenwijs maar wat zijn we trots op ons hondje!! 

 

Pierun groeit verder op in een rustige omgeving net buiten de stad. Veel wandelen in de natuur en door 

de weilanden rennen. Hij is heel sociaal met andere honden. Dat is hij mede geworden doordat we sinds 

een half jaar een hondenuitlaatservice hebben. Hij is de leider van de roedel en doet dat vol overgave. 

Geweldig om te zien hoe de honden met elkaar omgaan en respect voor elkaar hebben. De kleintjes 

zoeken hem vaak op om lekker tegen hem aan in slaap te vallen. Pierun vindt het allemaal prima….totdat 

er een vreemde voorbij komt of hij een geluid hoort, dan is hij zeer waaks en beschermend.  

 

Een klein half jaar geleden zijn we lid geworden van TOPNL omdat we graag deel willen uitmaken van de 

rasvereniging. Tijdens de lentewandeling dit jaar hebben we genoten van de grote witte reuzen op de 

Soesterduinen. Ook het kennis maken met de andere Tatra liefhebbers tijdens de BBQ vonden we zeer 

gezellig en geslaagd.  

Een paar maanden later zou de 

kampioenschapsclubmatch 

plaatsvinden te Bemmel. We hadden 

besloten om hier aan mee te doen 

omdat we Pierun in de toekomst 

willen aanbieden als dekreu. We 

moeten dan natuurlijk ook shows 

gaan lopen om Pierun wat bekender 

te maken. Deze eerste wedstrijd 

zagen we als een groot leermoment. 

En dat werd het ook, we hadden beide 

het gevoel dat er van alles fout ging 

en de spanning was bijna ondragelijk 

echter Pierun deed het uitstekend. 

Het uiteindelijke resultaat was dat 

Pierun de kwalificatie “uitmuntend” 

kreeg, beste van het ras en Club 

Kampioen werd! We konden ons geluk 

niet op, we hebben de dag in een roes beleefd maar wat waren we blij en trots. Bij deze wil ik een ieder 

nog bedanken voor de hulp en waardevolle tips! 

 

De volgende show die we met Pierun gaan lopen is in december in de RAI in Amsterdam. We zijn heel 

benieuwd hoe het daar zal gaan…..???  

 

Tot slot, vandaag zijn we bij het dierenhospitaal geweest voor een hartfilmpje en controle van zijn heupen 

en we zijn blij dat we kunnen melden dat er geen afwijkingen zijn geconstateerd! We moeten de 

definitieve uitslag van Raad van Beheer nog even afwachten maar het ziet er vooralsnog heel goed uit!!  

 

Het zonnetje is inmiddels gaan schijnen en het is tijd om dit verhaal te beëindigen. Ik wens u allen het 

beste en wie weet tot ziens! 

Erik, Maria, Rico en Pierun.        
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Stokken en honden niet zo’n gezonde combi! 

 

Spelen met je hond is een van de leukste dingen die er 

is, een stok is eigenlijk altijd wel voor handen en het is 

nog gratis ook! Als je hond zo enthousiast kwispelend 

voor je staat, kan je eigenlijk geen nee zeggen. En wie 

heeft er nooit in een deuk gelegen om bijvoorbeeld een 

jonge pup, die een veel te grote stok mee probeert te 

slepen? Ik weet precies hoe dat gaat, want ik heb me er 

ook ooit schuldig aan gemaakt. En ach, af en toe een 

stok gooien kan toch ook geen kwaad? 

 

Niets is minder waar. Spelen met een stok lijkt 

onschuldig, maar het is gevaarlijker dan de meeste 

mensen denken! Wist je dat er elk jaar weer honden 

overlijden aan verwondingen, die ze hebben opgelopen 

door het spelen met een stok? Nu is overlijden natuurlijk 

het ergste scenario, maar het volgende is ook niet mis: 

 Stokken die in de keel schieten tijdens het 

apporteren en spelen 

 Stokken die delen van het lichaam doorboren en 

dan voornamelijk in bek en keel, maar er zijn ook 

verhalen bekend van honden met waarbij andere 

lichaamsdelen doorboord werden 

 Splinters in bek, keel en slokdarm, waardoor er 

nare ontstekingen ontstaan 

 Honden die klem komen te zitten met hun stok 

tijdens het apporteren 

 

Veel honden (en baasjes) vinden het leuk om met 

stokken te spelen. Jij gooit de stok weg, je hond rent er 

achteraan en brengt hem bij je terug. Of hij gaat er 

lekker op liggen kauwen.  

Het is niet altijd gelijk zichtbaar of een hond schade 

oploopt bij het spelen met een stok. In sommige gevallen 

kunnen er bijvoorbeeld splinters achterblijven die tot 

maanden na het spelen met de stok nog voor problemen 

kunnen zorgen, denk hierbij bijvoorbeeld aan 

ontstekingen of abcessen. 

Met regelmaat worden er honden bij de dierenarts 

binnen gebracht die door het spelen met stokken een 

verwonding hebben opgelopen. Verwondingen door 

stokken kunnen over het hele lichaam plaatsvinden, 

maar vaak raakt de hond in en rond de bek gewond. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld wanneer honden de stok verkeerd 

vangen of met de stok in hun bek ergens tegenaan 

lopen. 

Bij verwondingen door stokken is het belangrijk om altijd 

gelijk contact op te nemen met uw dierenarts. Stokken 

kunnen namelijk ernstige schade veroorzaken. Deze 

schade treed vaak op onder de tong, achter in de keel, in 

het gehemelte, of zelfs in het voorste deel van de 

slokdarm of luchtpijp. Ook kunnen stokken klachten 

geven aan het spijsverteringsstelsel.  

 

 

Uit de media 
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Stukjes stok die in de maag en/of darmen terecht komen kunnen ontstekingen of irritaties veroorzaken of 

in sommige gevallen zelfs door de darmwand heen komen. Klachten die hierbij veel voorkomen zijn 

braken, diarree, niet willen eten of drinken en sloomheid. 

 

Nu zijn Tatrahonden niet echt “in” voor apporteerspelletjes, maar uitzonderingen bevestigen nu eenmaal 

de regel. Zelf hebben we twee honden die graag ergens achteraan hollen, dol zijn op spelen met een bal 

en ook met stokken slepen als ze de kans krijgen. Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg alternatieven op 

de markt die ze ook leuk vinden en die bovendien ook nog sloopbestendig zijn.  Speelgoed van het merk 

Bionic is daarvoor zeer geschikt. Bovendien kun je het ook nog wassen in de vaatwasser. 

 

Dora 

 

 
Bionic bal 

 
Bionic werpring 

 
Bionic werpstok 

 

 

 

 

Nederland - Kennel z Poldery Holenderski: Halna z Poldery Holenderski (HD-A, vrij van oogziekten, 

hartecho: normaal) werd op 24 augustus gedekt door Jaroslaw z Poldery Holenderski (HD-A, vrij van 

oogziekten, hartecho: normaal). Uit deze dekking werd op 23 oktober één teefje geboren.  

Piet en Netty Beentjes – email – website:  www.zpolderyholenderski.nl 
 

  

 
Nederland – Kennel Bialy Domownik: 

Als alles volgens plan verloopt, zal Hephzibah du Domaine des Dhalbergs in het eerste kwartaal van 2016 

gedekt worden. 

Dora en Henk de Jong – email – website: www.owczarek-podhalanski.com  

 
Nederland – Kennel z Poldery Holenderski: 

Met Roza z Poldery Holenderski zal begin 2016 een nestje gefokt worden.  

Piet en Netty Beentjes – email – website:  www.zpolderyholenderski.nl 

 

Fokkerijberichten 

mailto:tatrakennel@zpolderyholenderski.nl
http://www.zpolderyholenderski.nl/
mailto:bialy.domownik@gmail.com?subject=Dekking%20Zibah
http://www.owczarek-podhalanski.com/
mailto:tatrakennel@zpolderyholenderski.nl
http://www.zpolderyholenderski.nl/
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Nederland – Kennel Bialy Towarzysz: 

De planning is dat er met Saba Antrakt (Nura) in de tweede helft van 2016 een nestje gefokt wordt. 

Dick en Marianne Middelkamp – email – website: http://www.bialy-towarzysz.nl 

 

 

 

Polen 

 

Deze zomervakantie zijn wij (Jacco en Ragna) met onze Hero naar Polen gegaan en wel naar Zakopane. 

We logeerden net buiten de stad in een klein pension. Uiteraard hebben we veel rondgekeken naar andere 

Tatrahonden, vlakbij zat er een in de tuin helaas nog aan de ketting. Een herder zag onze Hero en wilde 

hem wel gebruiken als dekreu en kwam zijn teef laten zien, een dame van twee die op een schaapskudde 

van 100 past. Maar helaas als ze niet loops is, wordt het niets. Erg leuk om te zien hoe dol de mensen 

daar ook op hun honden zijn en ons ook foto`s van hen laten zien. Als we in het dorpje liepen met Hero 

kwamen ook mensen naar ons toe om hem te bekijken en om ons te vertellen dat het ras oorspronkelijk 

daar vandaan komt, bekijks en aanspraak genoeg. Al lopen sommigen met een boog om je heen, tja het 

is toch een grote hond. 

 

Zakopane staat elk jaar in augustus in het teken van het folklore festival. Een festival met dans en 

muziekgroepen uit verschillende landen. Er is dan een dag dat al deze landen en hun muziek en 

dansgroepen in een parade vanaf de kerk, via de winkelstraat naar beneden wandelen naar het festival 

terrein. Dat was dit jaar op zondag 24 augustus. Van alle verhalen hadden wij gezien en gehoord dat de 

Tatrahonden voorop lopen in deze parade en wij hadden erg veel zin om daar een keer aan mee te doen. 

In eerste instantie zouden wij met Jan en Ewa en hun Nick gaan, maar helaas ging dat niet. Piet en Netty 

konden wel mee en zij namen Halna, Rum en Arisa mee. Dat Halna mee kwam was een leuke verrassing 

dat was niet gepland maar ja de loopsheid van een dame is ook niet te plannen. Dus uiteraard gingen we 

ook nog voor een dekking met onze Hero. Daarover later meer. 

 

De zondagochtend van het festival moesten wij 

ons wat haasten naar de kerk toe om daar te 

verzamelen. En met wij bedoel ik Piet en Netty 

met hun Tatra's Rum, Halna en Arisa, en (wij) 

Jacco en Ragna met Tatra Hero. Bij de kerk 

aangekomen zagen we nog veel meer Tatra's 

met hun herders in klederdracht. We moesten 

even geduld hebben tot de kerkdienst voorbij 

was maar daarna was het verzamelen en 

opstellen voor de parade. Polen gaat als land 

voorop met de Tatrahonden en daarna volgen de 

andere landen. Daar hebben wij verder weinig 

van gezien omdat wij dus mee voorop liepen. 

Regelmatig even stil staan zodat de honden 

geaaid konden worden en er foto's gemaakt 

konden worden. De andere landen lieten dan ook 

mooi zien wat ze in huis hebben aan dans en 

muziek. Voor een impressie van de parade staan 

er foto's en filmpjes op facebook bij TOPNL. Het 

is erg leuk om mee te maken en hoeveel bekijks 

de honden hebben, is niet te omschrijven met 

woorden want dat is veel, hoeveel mensen ze 

willen knuffelen en met ze op de foto willen. 

Tevens een uitgelezen kans om met andere 

Tatraliefhebbers contacten te leggen. 

Het lopen in de parade heeft wel ruim een uur 

geduurd. We kregen zelfs water voor onderweg. 

Dus we werden goed verzorgd. 

 

 
 

 
 

Tatra op tournee 

mailto:t.middelkamp@home.nl?subject=dekking%20Nura
http://www.bialy-towarzysz.nl/
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Aan het einde van de parade was het doorlopen naar het festivalterrein en ons inschrijfnummer ophalen 

voor de clubmatch daar. Want uiteraard wilden wij ook een keer deelnemen aan deze clubmatch in Polen 

met alleen maar Tatrahonden. Er waren 27 inschrijvingen. TOPNL mocht ook het spandoek ophangen om 

te laten zien dat we aanwezig zijn, dat werd zelfs in het openingswoord genoemd. Rum en Hero zaten 

samen in de kampioensklasse met daarin 5 honden. Dus dat was nog even wachten totdat we aan de 

beurt waren, maar echt wachten was het niet want ook hier hadden de honden veel bekijks en wilde 

iedereen met hen knuffelen en op de foto.  Ik begin nu te begrijpen wat BN-ers voelen als die in een grote 

stad lopen. Ook erg leuk om andere Tatraliefhebbers, fokkers en buitenlandse TOPNL-leden te ontmoeten. 

Voor Piet en Netty ook nog een weerzien met oude bekenden. Hero werd derde en Rum vijfde in de 

kampioensklasse. Arisa deed ook mee voor de eerste keer en zij werd beste jeugdhond. Het was een 

geslaagde dag. Daarna dit alles natuurlijk gevierd op een terras. 

 

  
 

 

 
 

 

De volgende dag was het voor ons (Jacco, Ragna en Hero) tijd om naar huis te gaan maar niet voordat er 

nog een dekking plaats kon vinden. Dus met zijn allen in de auto rondgereden op zoek naar een mooie 

locatie. We kwamen bij Zab uit, een plaatsje niet ver van Zakopane wat wel iets hoger ligt. Daar een 

weiland ingereden en de honden hun gang laten gaan. Het was een mooie romantische plek, want het 

uitzicht bij de weilanden was op het Tatragebergte. En het lukte! Dus tevreden maar ook gespannen naar 

huis want ja wordt ze nu ook drachtig? En dat hoorden we na 4 weken dat Halna zwanger is en nu terwijl 

ik de laatste hand aanbreng aan dit stukje wacht ik eigenlijk met smart op het telefoontje dat de pups 

geboren worden want het moment is nu toch bijna daar..........mijn Hero gaat voor het eerst vader 

worden en wij vinden dat erg leuk en spannend. 

Duimen dat alles goed gaat en er gezonde pups geboren worden die straks een gouden mand krijgen. 

 

Wat ons betreft volgend jaar weer enne wie gaat er mee? 

 

Vriendelijke groet van Jacco en Ragna en een poot van de vader in spé Hero! 
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Dominantietheorie, de mythe en de werkelijkheid. 

 

Vaak krijg ik bij mijn kennismakingsgesprekken  in mijn hondenschool te horen dat de hond dominant is. 

Als ik dan verder vraag hoe dat zich uit, hoor ik als antwoord vaak, de hond trekt aan de riem, hij gromt 

als ik hem van de bank wil sturen en hij laat zijn kauwbot niet los als ik zeg dat hij los moet laten. 

Ik knik en zeg dan gelijk een dominante hond bestaat niet, een hond kan alleen dominant zijn in relatie 

tot iemand of tot iets anders.  

De  gedragingen die als dominantie worden bestempeld, hebben vaak andere oorzaken. 

De hond heeft niet geleerd netjes aan de riem mee te lopen. Hier hebben wij de hond niet kunnen leren 

dat dit ongewenst gedrag is.  Om precies op te schrijven hoe en wat is te veel en zal voor een andere 

keer zijn. 

 

Een hond die gromt als je hem van de bank af wil hebben, verdedigt dit omdat hij dit te belangrijk vindt. 

Resourceverdediging noemt men dat. De bank ligt te lekker of de hond denkt dat het zijn hondenmand is. 

Net als zijn botje, welke te belangrijk is om zomaar af te geven. Immers mag je deze houden en 

verdedigen in de hondenwereld.  

Hier dient getraind te worden, niet om de hond te onderdrukken maar om samen te werken en om te 

leren dat het allemaal niet zo erg is om iets op te moeten geven.   

De bank is niet zijn eigendom, maar hij mag er wel op als wij dat hem toestaan. 

Het botje kan worden geruild voor iets veel beters!  

 

Er zijn genoeg leuke trainingsmethoden om dit soort „probleemgedrag“ om te buigen naar gewenst 

gedrag. Voor ons mensen is het een probleem, de hond ervaart het niet zo. We gaan het conflict niet aan, 

maar leren de hond dat samenwerken iets veel beters oplevert. Voor beide partijen beter, want zeg nou 

zelf. een grommende Tatra is best indrukwekkend. 

 

Maar terug naar de dominantietheorie, dit model werd ontwikkeld na observaties van wolven die in 

gevangenschap leven. De studies die bij vrij levende wolven zijn gemaakt,  laten ons heel ander gedrag 

zien! Daar speelt naast opvoeding, het individuele karakter en de omgeving een grote rol. De omgeving 

en de situatie veranderen continue, wat als gevolg heeft dat ook de onderlinge relaties veranderen en de 

individuen zich daaraan moeten aanpassen. Hierdoor is er een wisseling van posities, dus de posities 

liggen nooit vast! 

 
 

 

Voor ons betekent dit dat we als een soort vader en moeder voor onze hond zijn, niet dat we onze hond 

moeten gaan vermenselijken, we moeten onze grenzen aangeven.  Regels en regelmaat, beweging geven 

en trainen zodat de hond ook geestelijk kan ontwikkelen.  

Melanie’s column 
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Wij geven leiding in onze „roedel“, laten zien waar onze grenzen zijn en laten zien wat we van onze 

honden verwachten. Net een klein beetje als bij kinderen toch? 

Mocht je nu meer willen lezen over dit onderwerp, verwijs ik graag naar een stuk op het internet.  

 

http://www.doggo.nl/artikelen/hondengedrag/dominantiemodel.php 

 

In dit vierluik geven 4 professionals hun mening over het dominantiemodel, waaronder Monique Bladder. 

Haar stukjes delen we graag op Facebook, ze schrijft zo lekker duidelijk zodat iedereen ook de 

complexere theorie begrijpt. 

 

 

 

In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van de vereniging: 

22-08-15 Mw. Geerte  Broeders Gilze 

 

Wij heten haar welkom! 

 

Gerekend vanaf de datum van inschrijving is zij aspirant-lid voor de tijdsduur van drie maanden. Indien er 

geen bezwaar wordt gemaakt tegen het lidmaatschap, 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. 

 

 

 

Van Zakopane naar de Kliniek voor Gezelschapsdieren in Eersel 

Het verhaal van Nicks vakantie 

 

Op 2 augustus zijn we terug van een mooie en warme vakantie in Polen waar Ewa woont. Het is een 

mooie en heel warme vakantie geweest en waar de honden ook veel hebben gezwommen. Dat mag ook 

wel bij temperaturen 32 tot 35 graden. We moesten daarna een week werken en dan zouden we nog een 

week naar Zakopane gaan voor de grote hondenshow.  

Maandagmorgen om kwart over 5 ga ik met de honden wandelen en komt Nick kreupel uit de bosjes. Ik 

denk: “Hij zal wel ergens in een doorn of iets zijn getrapt” . Maar dat was blijkbaar niet het geval. ‘s 

Avonds nog eens gekeken maar ik kon niks vinden. Dinsdag mijn dierenarts gebeld, maar die was 

achteraf in Spanje; dan in Nuenen naar de dierenarts. Nou die bleek niet zo´n goed nieuws te hebben, 

Nick had zijn kruisband afgescheurd. Dat was wel een hele tegenvaller, er was een operatie nodig omdat 

te verhelpen. “Maar”, zei hij erbij, dat de kans heel groot was dat de andere kant het ook zou krijgen. 

Nick zou de maandag daarop geopereerd kunnen worden. 

Woensdag heb ik contact met mijn eigen dierenarts en die zegt dat hij deze operatie niet doet, maar dat 

we eerst maar eens moet gaan kijken in Eersel. Kliniek voor gezelschapsdieren daar zit Maarten Kappen 

die deze operatie wel 300 keer per jaar doet. Nou wij daar een afspraak gemaakt waar we donderdag 

terecht konden. Daar aangekomen was het al snel bekeken, het was een afgescheurde kruisband. Wij een 

afspraak gemaakt en op 17 augustus om 8 uur werd Nick nuchter daar verwacht. Dat was de dag dat we 

af zouden reizen naar Zakopane. Nick werd als eerste geholpen. Nou wij zijn daar aan gekomen ‘s 

morgens en na ons gemeld te hebben, krijgt Nick een injectie voor rustig te worden en na 5 minuten 

worden we opgehaald en wordt hij klaar gemaakt voor de operatie. Hij krijgt een infuus en zijn poot wordt 

geschoren. Nu is het tijd voor het baasje om te gaan en rond 13.00 uur kunnen we bellen hoe het is 

gegaan met Nick. We hoeven zelf niet te bellen,  ze bellen ons of we kunnen komen, want Nick is heel 

onrustig. Dus wij daar naar toe en we hebben eerst de uitleg daar gekregen van de dokter en de foto´s 

bekeken.  

Ze hebben bij Nick het bot ingezaagd en er 2 blokjes tussen gezet zodat de pees wordt opgespannen deze 

pees gaat nu de kruisband vervangen. We hebben nog medicijnen mee gekregen en toen mocht Nick mee 

naar huis. Nick was nog goed suf van de narcose hij heeft bijna de hele dag geslapen en wij zijn nu ook 

naar beneden verhuisd om bij Nick te gaan slapen en hem in de gaten te houden. ‘s morgens zat Nick al 

rechtop en wilde hij naar buiten, dat mocht alleen aan de riem. Hij liep al heel goed en over 10 dagen 

moesten de hechtingen er uit gehaald worden. Dan is het zover, de hechtingen mogen er uit gehaald 

worden en Nick gaat nu echt in therapie de eerste week 10 minuten en dan per week met 5 minuten 

verhogen. De eerste dag het gaat buitengewoon goed, maar dan in het weekend gaat het alsnog fout. Ik 

Ledenmutaties 

Medisch 

http://www.doggo.nl/artikelen/hondengedrag/dominantiemodel.php
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dacht eerst hij heeft dat ingezaagd bot afgebroken. Maar dat was gelukkig niet het geval. Het is nu de 

rechter poot waar de kruisband nu is afgescheurd. 

 

En het hele circus kan opnieuw beginnen. De therapie moet nu ook even wachten, maar Nick heeft nu ook 

nog de pech dat Maarten Kappen in Frankrijk zit. Hij moet een week wachten, maar deze week komt Nick 

goed door en dinsdags ‘s morgens is Nick weer als eerste aan de beurt. Nick gaat nu graag naar binnen. 

Ik denk dat hij heel veel pijn heeft gehad, ook al had hij wel pijnstillers. Hij heeft nooit wat laten merken. 

Nick is heel rustig ook al zijn er al veel honden aanwezig. Nick krijgt weer zijn injectie om rustig te 

worden en na 5 minuten worden we weer gehaald. Ik blijf nu bij hem zijn poot wordt nu geschoren en het 

infuus wordt gezet en nog een injectie voor antibiotica en dan is het tijd om te gaan. Om 13.00 uur bellen 

hoe het met Nick gaat en alles is prima gegaan. Om 14.30 uur kunnen wij hem gaan halen. Als hij ons 

hoort, begint hij te blaffen en gaan we naar hen toe en hij is heel blij dat we er zijn, hij krijgt nog 

medicijnen mee en dan de hond in de auto en naar huis. Nick slaapt weer veel en drinkt nu wel en eten 

doet hij nu ook. Hij is blij dat hij thuis is en ‘s morgens zit Nick alweer. Hij wil naar buiten plassen en hij 

loopt al weer geweldig. Na 10 dagen zijn de hechtingen verwijderd en is er een kleine ontsteking 

oppervlakkig. Weer antibiotica voor 5 dagen en het gaat nu heel goed. Nick loopt nu 6 keer 20 minuten 

per dag op 3 oktober hebben we foto´s gemaakt van zijn linker poot en het bot was al goed aangegroeid. 

Over 3 weken gaan we nog een foto maken van het rechterbeen en als het goed is, kan hij weer als van 

ouds lopen nu zie je er al niks meer van. Je ziet wel aan Nick dat het toch wel veel kracht heeft gekost, 

maar hij wordt nu ook extra verwend hij is nu ook echt het vrouwtjes manneke. De eerste operatie is nu 7 

weken geleden en we hebben een controle foto gemaakt en het bot was al heel mooi aan elkaar gegroeid.  

Maar we hebben nog een paar weken te gaan met Nick zijn rechterpoot en Nick loopt nu als een trein 

maar moet nu veel afgeremd worden, want hij wil ook mee spelen met Cygan. 

 

 
 

 

Foto genomen voor de operatie 
Genomen na de TTA-operatie 

(met de 2 blokjes) 
Foto gemaakt op 3 oktober 

 

 

Nick zal met de strandwandeling op 15 november wel weer mee kunnen, maar we zullen hem toch maar 

een tijdje aan de riem houden. De dokter zei wel dat hij over drie weken wel los mag lopen. We gaan 

volgend jaar zeker naar Zakopane. 

 

Jan Jonkers & Nick 
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Maluchi Jake Bialy Domownik – geboren: 3-2-2013 

 

       
 

Jake vertelt………………. 

 

 Lief dagboek, mag ik je zo noemen? Ik ben Jake en wordt zo genoemd 

sinds ik 2,5 jaar geleden mijn broertjes en zusjes verliet. Ongelofelijk 

zoals de tijd voorbij vliegt. Het plekje waar ze me mee naar toe hebben 

genomen, is een klein stadje in het zuiden van Nederland. Ik woon in een 

huis met een tuin aan de rand van een mooi park waar we heerlijk 

kunnen wandelen. Gelukkig ben ik niet alleen, er wonen nog 5 

huisgenoten, 3 chinchillabroertjes, een hamster en een (bijna) draak of 

zoiets.  

De eerste dagen waren moeilijk voor ons allebei, mijn baasjes en ik. Ik 

moet eerlijk toegeven dat ik weleens op het punt heb gestaan, de benen 

te nemen terug naar mijn moeder! Ze vwilden helemaal niet naar me 

luisteren! 

Doe dat niet! Laat dat! Nee!!!! Dat mag je niet eten!!!!.... Gelukkig 

kwamen ze tot bezinning en konden we een compromis sluiten. Ik hap 

niet meer in hun handen en benen en mag in plaats daarvoor heerlijk 

chillen op de bank! Fair deal, vind je niet? Dag na dag ging voorbij en ik 

groeide maar en groeide maar, van 10 kg tot wel 50 kg! Wie had ooit 

kunnen denken dat vacht zoveel kan wegen? Al heel gauw paste ik niet 

meer onder mijn 

favoriete stoel en later 

zelfs niet meer onder 

de tafel…..  

Ik heb heel veel 

mensen leren kennen, 

maar ook andere 

honden, koeien, 

paarden….. eindeloos 

kan ik daarover 

vertellen! Ik ben op 

heel  veel prachtige 

plekken geweest met 

mijn “moeder”, want ze 

neemt me overal mee 

naar toe. De bergen, de 

zee, de bossen, 

rivieren, het land waar 

mijn roots liggen. Toch, 

lief dagboek heb ik het 

gevoel dat het beste 

nog moet 

komen………………… 

 

Het dagboek van ... 
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Raad van Beheer Kennis Tour – Nu inschrijven!  

 

Wegens groot succes maakt de Raad van Beheer ook dit jaar weer een kennistour door het land. Heette 

de tour vorige jaren nog ‘Fokkerstour’, dit jaar hebben de naam aangepast tot de Raad van Beheer Kennis 

Tour. Hij is immers niet alleen voor fokkers bedoeld, maar ook voor hondenbezitters en -liefhebbers, 

dierenartsen, paraveterinairen, (aspirant-) keurmeesters, leden van fokadviescommisies, exposanten, 

hondensporters, bestuursleden van kynologische verenigingen en overige geïnteresseerden.  

 

De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie lezingen door toonaangevende sprekers. Dit jaar 

zijn er drie verschillende sessies: 

 ‘Beter weten over beter eten: fabels en feiten over gezonde voeding voor de hond’ door dr. Esther 

Hagen-Plantinga.  

 ‘Rasgebonden KNO-problemen; van (Oost-Indische) Doofheid tot Ademhalingsklachten’ door dr. 

Gert ter Haar. 

 ‘Huidige inzichten over vaccinaties bij de hond’ door dr. Herman Egberink. 

 

De Kennis Tour sessies vinden in november en december ’s avonds plaats op drie verschillende locaties 

door het land. Mede dankzij onze partners Proteq Dier & Zorg en Eukanuba kunnen we deze sessies tegen 

een aantrekkelijk tarief (€ 19,50 incl. BTW) organiseren. 

 

Meer informatie en inschrijven 

Voor data, locaties én inschrijvingen zie www.houdenvanhonden.nl/kennistour 

 
 

 

 

Plastic flesjes 

 

Dankzij je hond kunnen lege plastic flessen ook een tweede leven krijgen. Sommige honden vinden ze zo 

al mooi, door het krakende geluid dat ze maken als je er op kauwt. Hero vindt het leuk de dop eraf te 

slopen en is er dan wel klaar mee, waar ik wel weer blij mee ben. Hij krijgt geen plastic binnen en de fles 

is platter voor in de plasticcontainer. 

 

Je kunt er ook een sok overheen trekken, zodat ze 

minder glad aanvoelen. Door gebrek aan oude sokken 

deze niet geprobeerd. :-) maar ik hoor en zie graag hoe 

dit bij anderen is gegaan. 

 

Door een leeg flesje te vullen met kiezelsteentjes of 

snoepjes maak je een leuke rammelaar voor je hond. Ik 

heb gekozen voor koekjes omdat ik niet wil dat hij 

kiezelsteentjes binnenkrijgt. Hier heeft hij zich prima mee 

vermaakt al was de tuit zo plat gebeten dat de koekjes er 

niet meer uitkwamen, maar gelukkig had vrouwtje een 

schaar om de fles in tweeën te knippen zodat de koekjes 

er toch uit kwamen. 

 

Ragna’s TOP-spelideeën 

Raad van Beheer – Kennis Tour 

http://www.houdenvanhonden.nl/kennistour
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Knip kleine gaatjes in een flesje, vul hem met brokjes en draai de dop er op voor een gratis snackbal. Hoe 

kleiner de gaatjes, hoe meer moeite je hond moet doen om zijn beloning er uit te rollen. Ik heb voor Hero 

een kant en klare Kong die hetzelfde effect heeft. Daar kan hij lang mee zoet zijn, zodra de koekjes op 

zijn, stopt hij met spelen maar hij gaat 

gerust weer door als deze weer gevuld is. 

 

Als je een hond hebt die graag met zijn 

‘prooi’ schudt kun je ook meerdere van 

deze flesjes aan touwtjes binden. Knoop 

vervolgens de touwtjes aan elkaar en je 

hebt een tros flesjes, zodat je hond de 

beloning er uit kan schudden. Hero is 

niet van het schudden maar was wel zoet 

met drie flessen die aan elkaar waren 

gebonden.  

 

Je kunt ook de dop van een fles af laten 

en een touw net boven het midden 

binden. Zoek het punt waarop de fles net 

niet uit zichzelf kantelt. Doe een paar 

brokjes in de fles en bindt deze ergens 

vast. De hond moet nu met zijn neus of 

poot tegen het flesje duwen om hem te 

laten kantelen en de brokjes te krijgen. 

Hoe hoger je het flesje hangt, hoe 

moeilijker. Pas wel op dat je een pup niet te veel laat springen, dit verhoogt het risico op HD en andere 

skeletaandoeningen. 

Hero is geen pup meer en ervaarde deze opdracht als makkelijk of ik had de fles te laag hangen. 

 

  
 

De draaiende petfles 

Voor dit speeltje heb je een petfles (plastic fles voor frisdrank) en een stokje of sterk draad nodig. Maak 2 

gaatjes in het midden van de fles; op gelijke hoogte en recht tegenover elkaar. Steek er het stokje of 

sterk draad doorheen. Doe een paar brokjes in de fles, ga voor je hond zitten en houd beide uiteinden van 

de draad vast. De gevulde fles (zonder dop uiteraard) hangt dus nu voor je hond. Dan is het aan 

hem/haar om te zorgen dat hij de snoepjes eruit krijgt. In het begin zal de hond misschien zachtjes met 

zijn neus proberen om beweging in de fles te krijgen maar na een tijdje zal je zien dat hij hard met zijn 

poot er tegenaan gaat slaan om de fles te laten draaien. 

 

Veel speelplezier! 

Ragna en Hero 

 

 



 

Tatra TOPnieuws 2015 – nummer 5 

15 15 

 

 

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

 

 Maandag 9 november Overleg Gezondheid-Welzijn-Fokkerij via Skype om 20.15 uur 

Graag aanmelden voor het overleg bij secretariaat@topnl.eu 

 

 Zondag 15 november   Strandwandeling te Velsen-Noord / Wijk aan Zee om ± 12.00 uur 

     Graag opgeven bij evenementen@topnl.eu 

     Meer details op pagina 2 en 17 van deze nieuwsbrief 

 

Voor 2016 hebben wij voorlopig op ondergenoemde data de activiteiten gepland: 

 

 Zondag 21 februari  Wandeling in de Loonse en Drunense duinen 

 Maandag 21 maart  Overleg Gezondheid-Welzijn-Fokkerij via Skype 

 Zondag 17 april  ALV 

 Zondag 12 juni  Tatra-Lentefeest 

 Zondag 11 september 3e TOPNL-Kampioenschapsclubmatch 

 Zondag 13 november Strandwandeling 

 Maandag 21 november Overleg Gezondheid-Welzijn-Fokkerij via Skype 

 

 
 
Vanwege een fout van de redactie was verzuimd onderstaande advertentie van kennel Bialy Towarzysz te plaatsen in de special van 

de Kampioenschapsclubmatch. Wij hopen het op deze manier naar ieders tevredenheid opgelost te hebben.  

 

TOPNL-agenda 

mailto:secretariaat@topnl.eu
mailto:evenementen@topnl.eu
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Op 20 juli werd in Nijverdal bij Dick en Marianne Middelkamp het eerste nestje pups geboren van kennel 

‘Bialy Towarzysz’. De moeder van dit nest is Nura en de vader is de Poolse reu Gordon. 

Omdat ik in september toch enkele dagen in Nederland was vanwege de clubmatch, kon ik net zo goed 

even op bezoek gaan. Puppyknuffelen is altijd leuk en het kon nog net voordat de pups zouden uitvliegen. 

 

We (want Dora was er ook) werden hartelijk ontvangen met koffie en een echte heerlijke Hollandse 

tompouce. Nadat we deze versnaperingen op hadden, was het hoog tijd om dat te doen waar we voor 

kwamen, namelijk pups kijken en knuffelen. 

Het was prachtig weer, dus de pups waren buiten waar ze een groot stuk van de tuin voor hunzelf ter 

beschikking hadden. Er was een grote overkapping bij, zodat ze droog konden blijven bij nat weer en Dick 

was heel creatief geweest met een hekwerk van gaas, zodat planten en aarde netjes op hun plaats bleven 

staan en liggen. Binnen in huis hadden ze overigens ook een prachtig en ruim verblijf waar ze de nacht 

doorbrachten. 

In eerste instantie lagen de pups nog even uit te buiken en te slapen na hun maaltijd maar met alweer 

visite in hun buitenverblijf, waren ze snel wakker. Wat is er ook leuker dan aan broekspijpen te hangen, 

te trekken aan de camerariem en te happen in een paar schoenen en eentje was wel heel enthousiast 

want er werd zelfs aan mijn haren getrokken toen ik op de grond zat. 

 

Alle pups zagen er prima uit, het was een heel mooi homogeen nest. Dat wil zeggen dat alle pups 

ongeveer hetzelfde gebouwd waren, de vachtjes allemaal gelijk van structuur en kleur en er zat bijna 

geen verschil tussen de hoofdjes. Als vreemdeling tussen de pups, was de enige onderscheiding de kleur 

van het bandje. De pups waren lekker baldadig en heel vrolijk en vrij van karakter. Ze hebben dan ook 

voldoende indrukken kunnen opdoen in deze eerste periode van hun leven. Ook moeder Nura zag er nog 

prima uit na acht weken zeven pups verzorgen en zogen.  Na ongeveer drie kwartier keerde rust terug. 

De pups zochten elkaar weer op om op een hoopje te gaan slapen. Tijd voor ons om weer terug naar 

binnen te gaan, waar Marianne ons verraste met een warme maaltijd die zij ondertussen bereid had.  

Na het eten hebben we nog wat administratieve dingen doorgenomen en toen was het weer tijd om te 

gaan. 

 

Dick en Marianne, nogmaals bedankt voor jullie gastvrijheid en de lekkere maaltijd. Hopelijk zijn jullie 

inmiddels een beetje bekomen van dit leuke puppyavontuur. 

 

Wilma 

 

   

Pupbezoek kennel Bialy Towarzysz 
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Het was zomer en wij schreven een vakantie-fotowedstrijd uit. Slechts twee personen stuurden ons twee 

foto’s. 

Om nu niet als redactie te partijdig of onpartijdig te zijn, hebben we besloten om de foto’s op onze 

Facebookpagina te zetten om op die manier een winnaar te laten kiezen. 

 

De foto die op zaterdag 14 november a.s. om 18.00 uur de meeste ‘likes’ heeft gehad, is de 

winnaar.  

 

De inzenders mogen wat ons betreft gaan lobbyen onder familie, vrienden, buren, collega’s enz. om een 

zo hoog mogelijk aantal te krijgen. 

De uitslag vermelden wij op zowel onze Facebookpagina als in de eerstvolgende nieuwsbrief. 

 

 
 

 

 

 

Laatste oproep! 

Na de succesvolle edities van 2014 en 2015, willen we weer graag van jullie weten of er animo is om voor 

het volgende jaar wederom een muurkalender van TOPNL aan te schaffen. We proberen qua prijs (± € 

12,50 excl. verpakking en verzending) en uitvoering (hoogte 2x A4 met een ringband) weer hetzelfde te 

doen.  

 

Helpen jullie ons weer met de invulling 

van de foto’s? Iedereen die een 

kalender bestelt (lid of geen lid) kan 

zijn/haar foto’s aan ons insturen. 

 

Als je geïnteresseerd bent, geef dat 

dan door aan de redactie via een 

email. Dit is ook het adres waar de 

foto’s naar toe verzonden mogen 

worden.  

Graag verzoeken wij jullie de bestelling 

en foto’s voor 30 oktober 15 november 

a.s. door te geven zodat wij voldoende 

tijd hebben om e.e.a. te realiseren. 

 

We rekenen weer op jullie hulp en 

enthousiasme om een mooie uitgave 

voor 2016 te kunnen maken. 

 

 

Vakantie-fotowedstrijd 

TOP-kalender 2016 
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Wij kunnen jullie hulp bij het vullen van de nieuwsbrief goed gebruiken! 

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

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

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

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

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

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met 20 december 2015. 

 

 

 

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

Vergeet je ook niet aan te melden voor de wandeling. Ons emailadres en voor meer info is: 

evenementen@topnl.eu.  

 

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

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

 

 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 
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