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De laatste arbeid voor de redactie voor dit jaar, was om jullie nog wat 

leesvoer te geven voor de lange en donkere avonden. Hoewel, de dagen 

lengen al weer. 

Als redactie hebben we jullie weer graag voorzien van nieuws en we plakken 

er weer een jaartje aan. 

 

De mensen die met ons mee dachten, schreven of op een andere manier 

hielpen of betrokken waren bij het maken van de nieuwsbrief, willen we bij 

deze nogmaals bedanken. 

Hopelijk kunnen we volgend jaar nog eens op jullie rekenen! 

 

Op de valreep van het jaar schrijven we weer een fotowedstrijd uit. Deze 

keer met het thema “winter”. Daar is alles over te lezen verder in deze 

TatraTOPnieuws!      

 

We sluiten de nieuwsbrief af met een TOP-woordzoeker, voor de mensen die 

zin in een puzzeltje hebben. 

Veel plezier! 

 

 

Helaas werd de strandwandeling in november afgeblazen, of beter gezegd 

misschien wel weggeblazen. Vanwege het winderige weer ontvingen we 

zoveel afmeldingen, dat we niet anders konden beslissen om deze 

wandeling te cancelen. 

We gaan weer een nieuwe poging wagen op zondag 21 februari. Meer 

hierover is te lezen in het volgende item van de nieuwsbrief. Hopelijk zijn de 

weergoden ons dan beter gezind. 

 

Na heel lang wachten hebben we als vereniging eindelijk een overeenkomst 

kunnen afsluiten met de Raad van Beheer over het toesturen van de 

gezondheidsuitslagen van de Tatrahond. Met al het nieuws over ongezonde 

rashonden is het belangrijk om zo veel als mogelijk informatie daarover te 

verkrijgen. Op onze website informeren wij onze bezoekers ook over de 

gezondheid van de Tatrahond. Voornamelijk over welke aandoeningen 

mogelijk kunnen voorkomen bij ons mooie ras. 

 

Piet Beentjes en Ragna Plomp zijn namens de vereniging eind november 

naar de algemene ledenvergadering geweest van de Raad van Beheer, 

waarvan hieronder een verslag volgt van Piet; 

 

De volgende zaken kwamen aan de orde: 

• Verbod om pups te ex-/importeren binnen de EU. 

 

Eerst even info mijnerzijds zodat u weet waar het over gaat: 

Volgens de Europese regelgeving is per 1 januari 2015 de rabiësvaccinatie 

verplicht voor alle honden om de landsgrenzen te passeren. Hetzij voor 

vakantie of voor imp-/export. Dit om de handel van voornamelijk jonge 

pups (uit het Oostblok) tegen te gaan. 

Dat houdt in dat reizen voor pups tot 15 weken natuurlijk niet mogelijk is. 

Pups onder de 12 weken mogen immers deze zware enting nog niet hebben 

en na de enting geldt een wachttijd van drie weken. Dat houdt in dat als zij 

15 weken zijn, pas over de grens mogen.  Dit geeft veel nadelen voor de 
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rashonden en dan met name de socialisatie van deze pups en extra kosten 

voor de fokkers en het is nadelig voor de genenpoel van rassen met een 

kleine populatie. Door deze regeling wordt een groot deel van hun 

genenpoel afgesneden. Zo staat dit beschreven in het Fairfokplan wat de 

Raad van Beheer op verzoek van het ministerie van EZ, samen met het 

LICG, de Dierenbescherming en andere belanghebbende partijen heeft 

opgezet op basis van de regelgeving voor onze rashonden. 

Dit is in een brandbrief door de Raad van Beheer op 17 juni  jl. aan de 

toenmalige staatsecretaris Sharon Dijksma kenbaar gemaakt, met het 

verzoek om het in werking stellen van artikel 7 uit de Europese verordening. 

Dat wil zeggen dat pups van 7 weken tot 3 maanden oud met een zgn. 

fokkersverklaring (waarin verklaart wordt dat de pup rechtstreeks van hun 

geboorteplaats komen  en niet in aanraking zijn geweest met vreemde 

honden of wilde dieren) zonder rabiësenting geïm- en geëxporteerd mogen 

worden. 

Elk EU-lidstaat mag dit zelf beslissen. België, Denemarken en Finland 

hebben dit al toegepast zonder nadelige gevolgen. Er zijn ook door diverse 

fracties uit de 2e kamer (o.a. VVD, PvdA en GroenLinks) schriftelijke vragen 

gesteld over het Fairfokplan, waarop de staatsecretaris schriftelijk heeft 

geantwoord.  

Antwoord van de Staatssecretaris: 

De staatssecretaris heeft recent laten weten desondanks geen aanleiding te 

zien om haar standpunt te overwegen, kortweg een afwijzing van dit 

verzoek. Dit is natuurlijk uiterst teleurstellend en we laten het er niet bij 

zitten! 

 

Daarnaast werden er op de algemene vergadering nog zaken behandeld 

zoals het goedkeuren van de notulen, exploitatiebegroting, 

bestuursverkiezing en enkele wijzigingen in het kynologisch reglement. 

 

Tenslotte is de campagne “Koop een stamboomhond”  gepresenteerd om de 

mensen te bewegen om voor een stamboomhond te kiezen. Deze campagne 

ondersteunen wij als liefhebbers van “ onze witte  pracht” van harte en we 

kregen daarvoor elk een promotiepakket overhandigd om ergens op een 

openbare plaats in het oog neer te zetten. 

 

Vanwege de wijzigingen in het kynologisch reglement met ingang van 1 

januari aanstaande, zullen wij ook enkele wijzigingen toepassen in ons 

eigen verenigingsfokreglement die daar betrekking op hebben. De nieuwe 

versie van het reglement zal vanaf begin januari op onze website staan. 

 

Rest ons verder niets anders dan u allen een goeie jaarwisseling te wensen 

met hopelijk niet te veel stress voor onze honden. 

Alvast een heel gelukkig en gezond 2016 en hopelijk een TOP-jaar! 

 

We zien u graag terug op een van onze evenementen.  

 

Op 21 februari 2016 gaan we weer op stap met onze witten. We gaan  

wandelen in het zuidelijke deel van Nederland, namelijk in de Loonse en 

Drunense duinen. Vorig jaar moesten wij op het laatste moment een ander 

gebied kiezen vanwege geruchten dat er vergif gestrooid was. 

 

De Loonse en Drunense duinen is een natuurgebied van 4000 hectare groot, 

wat globaal tussen de steden Tilburg, Den Bosch en Waalwijk ligt. Het 

gebied is sinds 2002 een Nationaal Park en is een afwisseling van een 

naaldbos en droge zandverstuivingen. 
In het deel waar wij onze route plannen mogen de honden los! Dit houdt 

echter niet in dat ze kunnen doen en laten wat ze willen. Ze moeten wel 

TOP-wandeling Loonse en Drunense duinen – zondag 21 februari 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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enigszins luisteren en geen overlast aan anderen bezorgen. Uiteraard betekent het niet dat je verplicht 

bent je hond los te laten lopen. Als je je als baas daar niet prettig bij voelt of om welke reden dan ook, 

dan laat je de riem gewoon om. 

 
Foto: Wikipedia 

 

We zijn van plan om ± 12.00 uur te verzamelen bij: 
Herberg de Drie Linden, Giersbergen 9-10, 5151 RG  Drunen. 

 
Van daar wandelen we dan via het bos naar de duinen en weer terug. Naar schatting zal dit om en nabij 

de 4 kilometer wandelen zijn. Ter plekke kunnen we altijd met elkaar besluiten verder te lopen of een 

andere route te kiezen. 
 
Iedereen die met ons mee wil wandelen, lid of geen lid, is welkom maar we willen graag vooraf weten met 

hoeveel mensen en honden we rekening moeten houden. 
Geef je daarom even op via ons mailadres evenementen@topnl.eu, dan weten we dat je komt!  

Je krijgt dan van ons wat telefoongegevens, zodat we altijd weten wanneer iemand vertraagd is of last-

minute besloten heeft om niet te gaan wandelen. 
 
Wij sturen onze leden voor de 21e  februari nog een mail ter herinnering. 
 

Hopelijk is er weer een mooie en grote opkomst en gaan we er met zijn allen een leuke en gezellige 

wandeling van maken! 

 

 
 

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. 

 

Duch Gor, een bijzondere Tatrahond. 

 

De liefde voor dit ras begon al ruim voordat Duch 

Gor deel uit zou maken van ons leven en het moest 

gewoon zo zijn! Al in 2000 ontmoette ik de eerste 

Tatrahond, de moeder van onze Kochany en door 

haar ging ik overstag. Wij deelden ons leven nog 

met 2 bobtails destijds, maar direct was al duidelijk 

dat een Tatrahond ooit deel uit zou gaan maken 

van ons gezin. Die droom werd werkelijkheid op 4 

februari 2005.  

In Polen bleken 4 reutjes te zijn geboren bij kennel 

Volarius, die nog een baasje zochten. Na wat 

contact over en weer met Ela werd besloten het 

erop te wagen en zijn we naar Wroclaw in Polen 

gereden.  

We ontmoetten daar Ela en konden ook kennis 

maken met Hajduk, de vader van Duch Gor. s’ 

TOPPER in beeld 

mailto:evenementen@topnl.eu
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Avonds kwam de fokker met twee reutjes op bezoek die nog beschikbaar waren, Dukat en Duch Gor. De 

laatste was een stevige pup van 10 kilo en 8 weken oud. Zijn broertje was ook mooi, maar wat 

gereserveerder. Duch toonde zich meteen ontzettend lief en aanhankelijk en de keus was gauw gemaakt.  

 

In Wroclaw hadden we voor de nacht een klein vakantiehuisje  gehuurd met twee slaapkamers. Een 

daarvan werd betrokken door Agnes en José die mee waren gegaan. In de andere slaapkamer heb ik mij 

met Duch Gor geïnstalleerd. Hij lag braaf in zijn reisbench en af en toe piepte hij zachtjes, want natuurlijk 

miste hij zijn broertjes en moeder. Heel zielig vond ik dat, dus heb ik hem uit zijn bench gehaald en bij 

mij in bed gelegd. Dat vormde de basis voor een innige vriendschap die nog steeds voortduurt. Duch 

kwam zo tussen de schapen uit en stonk enorm, maar dat kon me niets schelen. Hij toonde zich gelijk vol 

vertrouwen en dat is nog steeds zo.  

 

Thuis aangekomen werd hij verwelkomd door 

Chardonne, ons oude bobtailteefje die in het 

eerste levensjaar van Duch actief bij zijn 

opvoeding betrokken was. Zij leerde hem 

grenzen te respecteren, zonder ooit ook maar 

agressief tegen hem te zijn.  

 

Samen hebben we heel veel gereisd, beleefd 

en gezien waarover al een paar artikelen zijn 

verschenen in TatraTOPnieuws. Voor ons is hij 

een hond uit duizenden. Een echte Tatrahond 

met het eigenwijze karakter dat ze hebben, 

maar met een hart van goud. Met heel veel 

bravoure kan hij het bezoek ontvangen, maar 

dat is allemaal maar schijn. Hij is een grote knuffelbeer. Ook heel verwend trouwens, want hij weet heel 

goed dat hij een potje breken kan. Voor hondendames is hij een echte Casanova, heel respectvol en lief 

en de meeste teefjes zijn gevoelig voor zijn charmes.   

Het bijzondere aan Duch is dat hij zich door niets uit zijn evenwicht laat brengen. Zolang hij bij ons in de 

buurt is, kan schijnbaar niets hem deren. Hij blijft gelijkmatig en vriendelijk en laat zich dan door 

iedereen aanhalen en knuffelen. Zodra hij je ziet of als je iets tegen hem zegt, komt zijn staart in 

beweging; een blije hond!  

Voor eten heeft hij een zwak, hij is vooral dol op brood. Toen hij nog wat jonger “lees leniger” was, 

presteerde hij het wel eens om net zolang rond het vogelhuisje te springen waar een snee brood in lag, 

tot hij het te pakken had en lekker zelf kon oppeuzelen.  

 

Nu hij 11 jaar is, loopt hij niet meer zo heel 

ver als eerst, maar een wandeling is pas 

geslaagd als hij even heerlijk kan liggen 

rollebollen in het gras. Dan komt er zo’n 

smile op zijn snoet en rolt hij van links naar 

rechts en weer terug.  Komen we terug, dan 

is het vaste prik dat hij de riem in zijn bek 

neemt en van de auto naar achteren loopt, 

waar hij de riem dan in de tuin neerlegt.  

Doordat Duch in ons leven is gekomen, 

hebben wij veel fijne en lieve mensen leren 

kennen en daar zijn mooie vriendschappen 

uit voortgekomen, ook wanneer we hem 

ooit zullen moeten missen, hij zal altijd deel 

uit blijven maken van ons leven, 

voortlevend in zijn kinderen en 

kindskinderen, maar vooral in ons hart en in 

onze gedachten.  Samen met onze vrienden 

zullen we dan ooit de mooie herinneringen aan hem ophalen, maar voorlopig is hij er nog en we hopen 

dat dat nog heel lang zal zijn. We willen onze Topper nog lang niet missen! 

 

Dora 
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De ontwikkeling van een puppy in de baarmoeder in beeld gebracht. 

 

 
 

De meeste mensen weten hoe een menselijke baby groeit en zich ontwikkelt in de baarmoeder. Door de 

beschikbare technieken, waaronder echografie of sonogram, weten we precies wat er gebeurt.  National 

Geographic biedt u nu een uniek kijkje in de baarmoeder van een teefje waar te volgen is hoe een puppy 

zich ontwikkelt. De video die zij daarover hebben gemaakt is heel bijzonder. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BsLfWgAFFIE 

  

Deze video bevat een schat aan informatie. De puppy lijkt in de beginfase nog helemaal niet op een 

puppy, maar na verloop van tijd, zie je hoe het embryo zich meer en meer ontwikkelt, tot aan de 

schattige kleine oortjes aan toe. 

 

 

 

 

Frankrijk – Kennel du Domaine des Dhalbergs: Ina Visenna (HD-B) werd op 18 november gedekt 

door Falkow du Domaine des Dhalbergs (HD-B). De pups worden omstreeks 20 januari verwacht.  

Sylviane en Laurent Leblanc – email – website:  http://berger-de-podhale.com/fr/index.html 
 

 
Ina Visenna 

 
Falkow du Domaine des Dhalbergs 

Uit de media 

Fokkerijberichten 

https://www.youtube.com/watch?v=BsLfWgAFFIE
mailto:domainedesdhalbergs@gmail.com
http://berger-de-podhale.com/fr/index.html
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Deze combinatie voldoet aan de in Frankrijk gestelde eisen. 

 
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 

 
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 

 

 

 

Honden en vuurwerk 

 

Honden en vuurwerk: Wees 

een wijze baas! 

Veruit de meeste honden hebben 

een hekel aan vuurwerk. En 

terecht. Het lawaai, de geur, 

alles rondom vuurwerk laat de 

alarmbellen rinkelen bij dieren. 

En laten we eerlijk zijn: vuurwerk 

ís ook gevaarlijk! 

Als honden het zelf voor het 

zeggen hadden, vertrokken ze 

medio december naar een 

rustiger oord en kwamen ze 2 

januari pas weer terug. Helaas zit dat er voor de meeste honden niet in en moeten ze aan het vuurwerk 

geloven. Stel je eens voor dat je deze dagen 10 keer beter ruikt en hoort dan normaal, hoe zou je dan het 

vuurwerk ervaren? Precies! Heel onaangenaam. Bedenk dat een hond nog vele malen meer ruikt en hoort 

dan wij! 

Als baas zijn wij verantwoordelijk voor het welzijn van onze honden. Eén van onze taken is om hen zo 

goed mogelijk door de periode van vuurwerk heen te loodsen. Maar hoe doe je dat?  

 

De dagen voor Oud & Nieuw 

 

Aanlijnen 

Laat je hond aangelijnd uit. Neem geen risico, als de hond schrikt en wegloopt, is het leed niet te 

overzien! 

Vuurwerk vermijden 

Vermijd vuurwerk zoveel mogelijk. Ga naar rustige uitlaatplekken. Loop ruim om jongeren heen die 

vuurwerk afsteken en loop op tijden dat er weinig vuurwerk wordt afgestoken, zoals rond etenstijd of ’s 

morgens vroeg. 

Rustig blijven 

Blijf rustig bij harde knallen. Als de baas rustig is, ziet de hond dit als voorbeeld. Is je hond erg 

geschrokken, blijf dan even staan en laat je hond ter plekke herstellen. Als je direct wegloopt, versterk je 

zijn schrikreactie. 

Steun je hond 

Als je hond bang is, zorg dan dat je in de buurt bent. Geef hem de mogelijkheid om bij je te zijn. Straal 

rust en vertrouwen uit. Met overdreven aaien of troosten of, zoals vaak wordt geadviseerd, je hond te 

negeren, maak je het alleen maar moeilijker voor je hond. Dus kies voor:  steunen, aanwezig zijn, 

veiligheid bieden. 

Veilig plekje in huis 

Vuurwerk 

mailto:bialy.domownik@gmail.com?subject=Dekking%20Zibah
http://www.owczarek-podhalanski.com/
mailto:tatrakennel@zpolderyholenderski.nl
http://www.zpolderyholenderski.nl/
mailto:t.middelkamp@home.nl?subject=dekking%20Nura
http://www.bialy-towarzysz.nl/
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Het kan helpen om een veilig plekje voor je 

hond te maken, bijvoorbeeld door een 

deken over de bench te leggen als dat zijn 

plekje is, of de mand verplaatsen naar een 

hoek van de kamer. Soms kiezen honden 

zelf een rustige plek, waar ze zich prettig 

voelen. Als het kan, sta ze dan toe daar te 

liggen. 

 

Oudjaarsdag 

 

Kort uitlaten 

Laat je hond liever een paar keer kort uit, 

dan een lange wandeling vol knallen en 

stress. 

Rustige momenten  

Rondom etenstijd en ’s morgens vroeg is 

het meestal rustiger met vuurwerk. Maak er 

gebruik van en ga wandelen! 

Verder weg 

Als het kan, ga dan naar een afgelegen, 

vuurwerkvrije plek om lekker te wandelen. 

Belangrijk 

Hou een angstige hond ook op een 

afgelegen stuk aangelijnd, bijvoorbeeld aan 

een lange lijn. Er mag deze dag overal 

vuurwerk afgestoken worden, dus neem 

geen enkel risico! 

 

Jaarwisseling 

 

Op tijd uitlaten 

Laat je hond eind van de middag of begin van de avond nog even lekker uit en maak de laatste ronde 

ruim na 12 uur, als het meeste vuurwerk opgeknald is. 

Gordijnen dicht 

Doe de gordijnen dicht en zet muziek op of de televisie aan (uiteraard niet met vuurwerk erop!). Dit zorgt 

ervoor dat het geluid van buiten minder hard door komt. 

Deur dicht 

Let op de deuren, houd ze dicht. Een bange hond kan vluchten en dat is het laatste wat je wilt op dat 

moment! 

Kauwen ontspant 

Door te kauwen op een lekker kluifje komen er stoffen vrij bij de hond waardoor hij kan ontspannen. Dus 

koop lekkere kluifjes en laat je hond kauwen. Neemt je hond het kluifje niet aan, dan is hij echt té bang 

en kun je hem het beste bij jou of op z’n veilige plekje laten liggen. 

Laat je hond niet alleen 

Zorg dat er altijd een vertrouwd persoon bij je hond aanwezig is. Laat je hond niet alleen! Ook al is je 

hond niet bang, de jaarwisseling is een stressvolle ervaring, waar jij als baas of een ander vertrouwd 

persoon bij aanwezig moet zijn als veilige haven. Wil je de buren Gelukkig Nieuwjaar wensen? Nodig hen 

bij jou uit. 

Wil je feestvieren? 

Toch zin in een feestje buiten de deur en je hond kan niet mee? Zorg dan voor oppas, regel een 

logeeradres of breng je hond vooraf naar een pension. Dan weet je zeker dat je met een gerust hart kunt 

feestvieren. 

 

Mijn hond is heel erg bang! 

 

Ondersteunende medicatie 

Is je hond echt heel erg bang, dan is het mogelijk om hem door deze periode heen te helpen met 

ondersteunende medicatie van de dierenarts. Er zijn middelen die in de aanloop naar Oud & Nieuw 

gegeven kunnen worden en middelen die op de dag zelf gebruikt moeten worden. 
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Wees kritisch 

Kies voor een middel waarbij je hond rustiger wordt, maar wel helder blijft. Geef géén middelen, zoals 

Vetranquil, waar hij sloom van wordt of niet meer kan bewegen! Overleg met je dierenarts. 

Huismiddeltjes 

Wees voorzichtig met middeltjes die niet door een dierenarts worden voorgeschreven. Ga ook niet op 

verhalen af van zogenaamde ‘deskundigen’ over het geven van alcohol aan je hond of andere zaken die 

eigenlijk alleen voor mensen bedoeld zijn. Veel middeltjes brengen je hond juist schade toe en de angst 

gaat er niet mee weg! 

 

Vuurwerktraining: Zin en onzin 

 

Angst voor vuurwerk is een instinctieve angst. Als je deze angst kwijt wil raken, zal je heel vaak moeten 

trainen in allerlei situaties. Dat is bijna niet te doen. Je kunt een hond wel leren dat hij op zijn baas kan 

vertrouwen in stressvolle situaties. En je kunt hem om leren gaan met harde geluiden en pittige knallen. 

Maar dat kost tijd en voorbereiding. 

Trainen op een veld terwijl er vuurwerk wordt afgestoken is GEEN aanrader! Het bezorgt de honden 

enorm veel stress. En ze kunnen niets, want ze zitten vast en moeten luisteren naar hun baas. Het effect 

is dat de honden zich afsluiten, bevriezen en hun lot ondergaan. Wat mij betreft een zeer ongewenste 

trainingsvorm. Honden, maar ook wij mensen, leren alleen als we rustig zijn en aandacht hebben. Als je 

stress hebt of bang bent, leer je niets. 

Honden confronteren met vuurwerk en dan maar hopen dat de angst verdwijnt, heeft daarom 

geen effect!!! 

 

Wat dan? 

Ga in het nieuwe jaar aan de slag. Volg lessen of workshops die gericht zijn op samenwerking en inzicht in 

jouw en zijn gedrag; dit alles versterkt de band tussen baas en hond. Door je hond beter te leren kennen, 

kun je hem beter begeleiden in moeilijke situaties zoals bijvoorbeeld de jaarwisseling. 

Heeft je hond echt heel veel last van het vuurwerk en is hij onbereikbaar in zijn angst, ga dan vroeg in 

het nieuwe jaar al aan de slag met professionele begeleiding. 

 
Bron internet:  Hondinzicht.nl 

 

 

 

Waarom rolt mijn hond graag door de poep en de viezigheid? 

 

Vele hondeneigenaren stellen zich deze vraag als hun hond weer eens wat smerigs hebben gevonden om 

door heen te rollen. Ik heb mij deze vraag ook gesteld en ben uiteraard op zoek gegaan naar het 

antwoord.  

Mijn Terriër Tosca deed het, Dolina deed het niet maar Wanda en Cissy waren / zijn hier echt 

gepassioneerde strontrollers! 

 

Overal kreeg ik het antwoord dat een hond dat doet om zich te maskeren als hij op jacht gaat, het zou 

een overblijfsel zijn van uit het wolvengedrag. Het klinkt aannemelijk toch? Of het is gedrag ontstaan uit 

verveling of om aandacht te krijgen van de baas. De hond is inderdaad van aandacht verzekerd! Maar dit 

is niet de reden, al blijft deze reden hardnekkig als het gaat waarom honden in de poep of in een kadaver 

rollen.  

 

Het heeft een hele andere reden. Voor alle 

baasjes die een hond hebben die graag in de 

viezigheid rolt, de vraag wanneer dit gedrag is 

ontstaan. 

Dit gedrag ontstaat meestal rond de leeftijd 

tussen 6 en 9 maanden, als de hond in de 

puberteit komt en seksueel actief wordt. Ook de 

plek waar de hond zich in smeert, achter de 

oren, de nek, de schouders is seksueel 

gemotiveerd. De eventuele aanstaande partner 

zal het nieuwe parfum „Chanel nr. 6“ heerlijk 

vinden. 

Melanie’s column 
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Dit is de reden waarom de hond graag door de poep en de viezigheid rolt, al het andere is onzin. De jager 

zou lachen om de eerdere aannames. Een jachthond heeft immers helemaal geen tijd om zich eerst 

ergens door te rollen, de buit is dan allang verdwenen! 

 

Ook rollen honden graag in gras als er geen viezigheid ligt, dit is weer ander gedrag. De hond die dat doet 

voelt zich zelfverzekerd en maakt zich in waarste zin van het woord breed. Hij „bakent“ zijn territorium af 

naar andere honden en/of mensen.  

De nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen op gebied van hondengedrag staan niet stil,  gelukkig maar 

zodat wij onze honden steeds beter kunnen begrijpen. 

 

Rest mij iedereen een goed en gezond 2016 te wensen, en wellicht zien we elkaar weer op een TOPNL 

evenement! 

 

Groetjes Melanie 

 

 

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

14-11-15 Memet  Imim Budel-Schoot 

 

Wij heten hem welkom! 

 

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

er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het lidmaatschap, worden nieuwe leden 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. 

 

Helaas hebben met ingang van 1 januari 2016 ondergenoemde leden hun lidmaatschaap opgezegd: 

Mw. L. Smit- op 't Rood Wijster   

Dhr. H. Smit   Wijster 

Dhr. T. M. Oppers  Assen 

Mw. M. Klouwen  Amsterdam 

Mw.  I. Kunis   Hoogwoud 

Dhr. M. Kunis   Hoogwoud 

 

 

 

Levensverlengend medicijn de toekomst? 

 

Op dit moment is een medicijntest gaande, waarbij gekeken wordt of dankzij dit medicijn je hond tot 5 

jaar langer zou kunnen leven. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de ‘University of Washington’ en staat 

bekend onder het ‘Dog Aging Project’.  

 

Er zijn 32 honden bij betrokken, in de leeftijd van 6 tot 9 jaar oud. 

Ledenmutaties 

Medisch 
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“Wij geloven dat het verbeteren van een gezonde levensduur bij honden een waardig doel is en een doel 

op zichzelf. Ter verduidelijking, ons doel is om de levensperiode te verlengen waarin honden gezond zijn, 

niet om de toch al moeilijke oudere jaren te verlengen.” zeggen de onderzoekers op hun website. “Stel je 

voor wat je allemaal nog meer zou kunnen doen in de 2 tot 5 extra jaren met je hond, terwijl hij zich 

topfit voelt! Dit is op het moment binnen handbereik.” 

Het medicijn wat bekend staat als Rapamycin (algemene naam ook wel Sirolimus) wordt normaal 

gesproken gegeven aan de ontvangers van een donor orgaan. Ze krijgen dit, in de hoop dat hun lichaam 

het nieuwe orgaan niet zal afstoten. Het medicijn wordt ook wel gebruikt in de strijd tegen kanker. Het 

toedienen van het medicijn lijkt ook een effect te hebben op het verouderingsproces. Recent onderzoek 

naar het medicijn laat zien dat het de levensduur van muizen en andere organismen verlengt. 

“Als Rapamycin een zelfde effect heeft bij honden – en het is belangrijk om te onthouden dat we dat nog 

niet weten – dan zou een doorsnee grote hond zo’n twee tot drie jaar langer kunnen leven en een kleinere 

hond wellicht vier tot vijf jaar langer.” zegt geneticus Daniel Promislow. “Belangrijker nog dan de extra 

jaren echter, is de algehele verbetering in gezondheid tijdens het verouderingsproces, dankzij het 

medicijn Rapamycin.” 

Er worden veel gebieden getest tijdens het onderzoek. De onderzoekers houden het functioneren van het 

hart, lichaamsgewicht, cognitief functioneren en het immuunsysteem nauwgezet in de gaten. Na de 

testperiode van drie tot zes maanden, krijgen de honden nog periodiek een check-up. 

 

Naast de huidige medicijnproef, loopt ook een langere trial. Hierbij zijn meerdere groepen honden 

betrokken, maar wel allemaal in dezelfde leeftijdsgroep. Het testen gebeurt op dezelfde manier, alleen 

over een langere periode. Als de resultaten positief zijn, zullen de levensverlengende mogelijkheden van 

het medicijn ook getest worden op katten en andere dieren. 

Er is ook een derde studie waarbij de gezondheid van ouder wordende honden geregistreerd wordt. Hier 

proberen de onderzoekers een antwoord te vinden op de vraag welk ras de meeste kans heeft op 

bepaalde ziektes, zoals kanker of leverproblemen. De onderzoekers geven aan dat de informatie niet 

alleen ten gunste kan komen voor onze honden, maar ook gegeneraliseerd kan worden naar mensen. 

“Als we begrijpen hoe we de levenskwaliteit en de lengte van ons leven kunnen verbeteren, is dat goed 

voor onze honden maar ook goed voor onszelf.” zegt Promislow. “Het is een win-win situatie.” 

 
Bron: Life with dogs 
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Antischrokbak 

 

Dit is een beetje een rare titel en een raar idee.  

Hero is een hond die niet schrokt met zijn eten. Hij is juist een beetje een piepert met eten. Het gebeurt 

ook wel eens dat hij niet eet. 

Maar daar heb ik wat op gevonden door het eten toch een beetje een spelletje van te maken. 

Je kunt bijvoorbeeld eten in een Kong doen maar ook in een antischrokbak, dan is hij langer bezig met 

zijn eten om het overal vandaan te halen. 

Hero vindt dat veelal erg leuk en staat dan kwispelend zijn eten op te eten. De etensbakken zelf zijn niet 

duur, een euro voor zo een bak en verkrijgbaar in diverse kleuren. 

 

 

 

 

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

 

 Zondag 21 februari  Wandeling in de Loonse en Drunense duinen (zie pag.2 van deze 

     nieuwsbrief) 

 Maandag 21 maart  Overleg Gezondheid-Welzijn-Fokkerij via Skype 

 Zondag 17 april  Algemene Ledenvergadering 

 Zondag 12 juni  Tatra-Lentefeest 

 Zondag 11 september 3e TOPNL-Kampioenschapsclubmatch 

 Zondag 13 november Strandwandeling 

 Maandag 21 november Overleg Gezondheid-Welzijn-Fokkerij via Skype 

 

TOPNL-agenda 

Ragna’s TOP-spelideeën 
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In de zomer schreven wij een vakantie-

fotowedstrijd uit. Slechts twee personen 

stuurden ons twee foto’s terwijl er toch een 

mooie prijs te winnen viel. 

De winnaar werd gekozen op Facebook. De 

foto met de meeste ‘likes’ won de wedstrijd.  

 

De winnaar is Melanie Beentjes geworden en 

zij heeft haar prijs, de afbeelding op canvas,  

inmiddels thuis ontvangen. 

 

Nogmaals gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP = OP! 

 

We hebben nog enkele wandkalenders te koop voor 2016. 

Ze kosten € 11,00 per stuk, exclusief verzendkosten. (€ 2,76 binnen Nederland, € 5,75 binnen Europa). 

 

Als je geïnteresseerd bent, laat het ons weten via een email aan de redactie.  

 

Hieronder is de afbeelding van de omslag met daarop de 12 maandfoto’s. 

 

 

Vakantie-fotowedstrijd 

TOP-kalender 2016 

mailto:redactie@topnl.eu?subject=kalender
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Na de zomerwedstrijd gaan we nogmaals een wedstrijd uitschrijven maar dan met het thema “winter”! 

De weersdeskundigen zeggen dat het in het nieuwe jaar eindelijk kouder gaat worden. Wie weet gaat het 

vriezen en mogelijk zelfs sneeuwen. Dit zorgt er bij de meesten wel voor dat het fototoestel ter hand 

wordt genomen. Doe je best! 

 

De winnaar van de winter-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 in de kou, spelend in de sneeuw, 

wandelend in een besneeuwd bos, gewoon een mooi winters plaatje of … bedenk maar iets. 

  

Kortom, stuur een mooie winterse 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 15 maart 2016! 

 

Afhankelijk van het aantal inzendingen, zal de winnaar gekozen worden door de redactie of door de 

inzenders zelf, of wellicht weer via Facebook. 

 

Doe mee!! 

 

 
 

 

 

Door de verwarming van onze huizen is het ook in de winter binnen lekker behaaglijk. Veel honden 

krijgen daarom geen echte wintervacht meer. Voor de meeste is dat geen probleem. Voor sommige dun 

behaarde rassen en oude of zieke honden kan bescherming tegen vrieskou door middel van een dekje 

nodig zijn. In het algemeen geldt dat honden die buiten lekker actief zijn voldoende warm blijven. Begint 

uw huisdier echter te rillen, dan heeft hij het koud.  

 

Winter-fotowedstrijd 

Wintertips! 

mailto:Redactie@topnl.eu?subject=Vakantie-fotowedstrijd
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 Let vooral op bij kleine honden. Laat uw hond niet met een natte vacht buiten, een natte vacht 

isoleert slecht. Laat dieren bij vrieskou niet in een auto achter want daar wordt het net zo koud als 

buiten. Bovendien kunnen ze zich in de auto onvoldoende bewegen om warm te blijven. 

 

 Sneeuwballen gooien is natuurlijk echt winterplezier, maar doe dat liever niet met uw hond. Veel 

honden bijten de sneeuwbal kapot en eten hem op. Dit kan maag- en darmklachten veroorzaken. 

 

 Houd er op onbekend besneeuwd terrein rekening mee dat geursporen sneller zijn uitgewist 

waardoor de hond de weg terug niet kan vinden. Mocht het mis gaan dan is de kans dat de vinder 

contact met u opneemt veel groter als het dier gechipt en geregistreerd is. 

 

 Sommige heldhaftige honden gaan graag het ijs op, maar kunnen niet inschatten of het ijs te dun 

is. Als een hond door het ijs zakt, zal hij er moeilijk zelf weer uit kunnen komen: de spieren zijn 

door de kou al snel niet meer zo gewillig en er is nauwelijks houvast. Bovendien worden er bij een 

reddingspoging ook mensen in gevaar gebracht. Houd uw hond dus liever op het vaste land of leer 

uw hond te wachten op uw toestemming voor hij het ijs op mag. 

 

 Als de wegen glad zijn, wordt er gestrooid met pekel. Het zout kan irritatie van de voetzooltjes 

geven. Dit kunt u voorkomen door de voetzooltjes voor het uitlaten even in te smeren met 

vaseline. Bij thuiskomst kunt u de voeten afspoelen met lauw water en vervolgens even goed 

afdrogen. 

 
bron www.licg.nl 

 

 

 

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 9 februari 2016. 

 

 

 

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 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. 

Vergeet de puzzel op de 

laatste pagina niet, voor als u 

even niets te doen heeft. 

 

Als laatste wenst de redactie u 

allen …. 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 

mailto:secretariaat@topnl.eu
mailto:evenementen@topnl.eu
http://www.topnl.eu/
https://www.facebook.com/pages/Tatrahondvereniging-Owczarek-Podhalanski-Nederland/315458905248992?fref=ts
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N E K A W T E R U G H O U D E N D A N D Z B 

I K S N A L A H D O P K E R A Z C W O G P E 

P E E W N L H R E E H E B N A V D A A R O S 

U T L E D E N A D M I N I S T R A T I E L C 

P G E B E B I A L Y T O W A R Z Y S Z T D H 

P R N S L E I K S N I Z E R E D E A A S E E 

Y E T I I R D U M N Y W O L F D K T M E R R 

K B E T N G U N E P A H C S I O R O P E Y M 

J E D E G E T R B E R E N E P A O O U M H E 

I G A K M N A O T R O U W A H B D T E G O R 

L S G E W H N K P I G G N O M H H K R N L F 

E I I I R D I E R N R E N A A C D U K I E E 

K R T E R A A H F E L D T L A N U D E N N I 

N A V N E L O P B F N S E V O T I D D N D R 

A T E E F N E T U T A T S H S E U E W E E B 

H E R D E R T N E M E L G E R K O F J P R S 

N R C L U B M A T C H A B E R G H O N D S W 

A C W A A K S K I N W O M O D Y L A I B K U 

A E G N I G I N E R E V H A L S B A N D I E 

A S S G R E B L A H D S E D E N I A M O D I 

T A T R Z A N S K I Z A U R O C Z E N I E N 

F O K K E R R E T T I Z R O O V O E R B A K 

V E R G A D E R I N G R E U R R E P P O T ! 

 

                 ! 
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