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Wat vliegt de tijd toch. De eerste uitgave van alweer een nieuw jaar. 

Tijd om wat veranderingen aan te kondigen. TOPPER in beeld blijft geen 

vaste rubriek. We zullen dit onderwerp wel zo nu en dan blijven plaatsen. 

Dat ligt uiteraard ook aan jullie inzendingen. Wat we daar voor in de plaats 

gaan doen, ziet u de volgende keer. Als voorproefje hebben we een lijst 

samengesteld van alle Tatrahonden van onze leden. Kijken jullie even of dat 

klopt wat jullie betreft? 

  

We gaan ook kijken of we jullie kunnen motiveren voor het maken van een 

fotoverhaal van jullie hond(en). Een voorbeeld alvast in deze uitgave. Aan 

jullie de uitdaging om ook eens creatief te denken en fotograferen. 

 

Op de valreep van vorig jaar schreven we weer een fotowedstrijd uit. Deze 

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

TatraTOPnieuws! Jullie kunnen nog inzenden tot en met 15 maart a.s.! 

 

En als laatste een oproepje voor het schrijven van een verslagje over de 

wandeling van 21 februari jl.. Wie zou er een stukje willen schrijven voor de 

volgende nieuwsbrief? Laat het even weten aan de redactie. 

 

 

Beste Tatraliefhebbers, 

 

Uw bestuur is momenteel bezig met de voorbereidingen van het lopende 

jaar. 

Op 19 februari hebben we via Skype weer voor de eerste keer dit jaar 

vergaderd over de Kampioenschapsclubmatch, het Tatra-Lentefeest,  

wandelingen en vergaderingen in het jaar. 

 

Ook hebben we gezamenlijk gewandeld in de Loonse en Drunense Duinen 

afgelopen zondag. 

De weergoden zijn ons goedgezind geweest, het regende toen we van huis 

gingen en dat we voor de terugreis ‘s middags in de auto stapten begon het 

weer te spetteren, tijdens de wandeling was het droog. (wel op gehoopt en 

dus gekregen!!)  De omgeving is natuurlijk prachtig, de wandeling heerlijk 

ontspannend en gaf gelegenheid om te kletsen over witten natuurlijk. Dank 

aan degenen die de moeite hebben genomen om te komen wandelen.  

 

Op 17 april a.s. hebben wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

(ALV). We hebben besloten om dat via Skype te doen omdat er weinig 

belangstelling van de leden is hiervoor de deur uit te gaan. De ervaring leert 

dat alleen het bestuur aangevuld met een enkel lid op locatie komen. We 

hebben dat ook geprobeerd te combineren met een lezing of wandeling 

maar dat geeft geen betere opkomst.  

Tijdens de ALV is de penningmeester periodiek aftredend en herkiesbaar, 

tegenkandidaten kunnen zich bij het secretariaat opgeven.  

We hebben geen aanmelding gekregen voor de kascontrole waardoor we 

geen kascommissie hebben kunnen samenstellen.  Helaas is er geen 

belangstelling voor en dat baart ons toch echt zorgen. Geeft u op om dat 

volgend jaar te doen. Het kan gewoon vanuit huis achter de pc gedaan 

worden, John van Wolferen heeft dat zelfs een keer vanuit Argentinië 

gedaan. 
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Indien u aan de vergadering wilt deelnemen, kan u zich aanmelden om via 

Skype deel te nemen. (bij het secretariaat) Binnenkort ontvangt u de 

uitnodiging en de agenda voor deze vergadering, via de mail. 

 

Voor het Tatra-Lentefeest op 12 juni zijn we bezig om een locatie te 

bespreken, zodra die bekend is, zal er een oproep komen zodat u hiervoor 

aan kunt melden. Houdt de eerstvolgende Topnieuws en Facebook in de 

gaten voor het programma en verdere bijzonderheden. 

 

Voor de Kampioenschapsclubmatch hebben we de locatie en keurmeester al 

vastgelegd. Toestemming van de Raad van Beheer is al verkregen, lopende 

dit jaar zult u daar meer bericht over krijgen, als er meer gepland is. 

Ook hebben we een verzoek gehad vanuit de zusterclub om meer te gaan 

samenwerken bijvoorbeeld  deelname aan Animal Event, het houden van 

een gezamenlijke clubmatch etc.. Hierover meer tijdens de ALV van 17 april 

a.s.  

 

Bij gebrek aan agendapunten is het fokoverleg van 21 maart omgezet in 

een bestuursoverleg en zal er voor het fokoverleg een nieuwe datum 

gezocht worden, zodra er meer op de agenda staat. 

 

Uw voorzitter Piet Beentjes 

 

 

 
 

Deze rubriek zullen we in de toekomst zo nu en dan terug laten komen. Uw 
inzending blijft daarom welkom!  

 

Sarah Bialy Towarzysz – Czujna 

 

In de zomer van 2015 wilden wij graag een pup als huisvriend en maatje 

voor onze dwergteckel Moritz. Anja en ik wilden een grote hond, een reu of 

teef geen bezwaar.  Vroeger in de jaren tachtig hebben wij thuis een Tatra 

gehad, dus het ras was mij bekend.  

Eind juli zagen wij op de site van kennel Bialy-Towarzysz, dat er een nestje 

was geboren. Wij hebben contact gezocht met Dick en Marianne 

Middelkamp en in augustus zijn we bij de pups gaan kijken.  

TOPPER in beeld 
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Onze huidige kanjer, een teefje die wij Czujna noemen en nu 7 maanden oud is, kwam als laatste pup uit 

het nestje bij Anja liggen. Ze begon haar te likken en ging niet meer bij haar weg dus onze keuze was 

gemaakt. Op 15 september konden wij haar ophalen en ‘s avonds lag ze de hele terugreis vanuit Nijverdal 

naar Winschoten bij Anja op schoot op de 

achterbank van de auto te slapen. Toen wij 

thuis kwamen, was onze Moritz helemaal in 

de wolken met zijn nieuwe zusje, een mooier 

verjaardagscadeautje (Moritz is 16 september 

jarig) hadden we hem niet kunnen geven.  

We geven Czujna vlees compleet te eten en 

ze doet het hier heel erg goed op, kijk maar 

naar de foto’s. 

 

Cjuzna en Moritz vinden het leuk om achter 

elkaar aan te rennen in de tuin. Wij doen ook 

leuke dingen met haar, zoals de gehoorzaamheidscursus deel 2. Ze vindt 

het erg leuk om te doen, want na elke oefening krijgt ze een beloning. 

Dingen die wij  op cursus doen, zijn de uitgebreide gehoorzaamheid 

oefeningen,  die bij het tweede deel van de cursus horen. Dit is 

bijvoorbeeld het blijven zitten als wij uitleg krijgen over de oefeningen. 

Elke les beginnen wij met volgen. Daarna volgen andere oefeningen zoals 

zit en blijf, in het zicht. Als dat goed gaat dan doen wij  zit en  blijf  en 

gaan  even  uit het zicht staan.  Wij hebben ook geoefend met loslopen  

met de tien meter lijn. Als ze niet te moe is dan gaan wij meestal even 

een spelletje doen zo als apporteren. 

 

Alderd en Anja 

 

 

 

 

Vanaf de volgende editie van de nieuwsbrief gaan we de TOPPER in beeld vervangen voor een andere 

vaste rubriek. Hiervoor hebben we een lijst samengesteld met alle Tatrahonden van onze leden. We 

hopen dat er niet een vergeten is en er geen pijnlijke fouten in staan.  

Wilt u even meekijken of het klopt en zo niet, dit dan doorgeven door middel van een email aan de 

redactie? Bij voorbaat dank daarvoor! 

De honden van aspirant- en proefleden zijn niet meegenomen in het overzicht. 

 

Duch Gór Volarius 04-12-2004 Fam. de Jong 

Gran z Siwej Polany 16-05-2005 Fam. Hartabus 

Artan of Queens Desire 26-07-2005 Fam. Bartels 

Jurek Przyjaciel Sniezijka Bajka 21-06-2006 Joke van Loenhout 

Dworny z Poldery Holenderski 30-06-2006 Fam. Beentjes 

Gazda Wizowy Patrol (Mackay) 18-09-2006 Fam. Bartels 

Kama Klan Gaby 16-10-2006 Fam. Hartabus 

Barnej de Kaillhanes 29-10-2006 Fam. Bartels 

Urocza 14-02-2007 Fam. Hartabus 

Edjango Kochany Sniezijka Bajka 15-02-2007 Fam. de Jong 

Bela-Slodka z Poldery Holenderski 03-07-2007 Fam. Beentjes 

Amant Kalong 19-07-2007 Fam. Hartabus 

Laszka z Daleka na Góralsko Nute 25-08-2007 Agnes Buis & Tinus Mulder 

Czcibor de Kaillhanes 30-11-2007 Fam. Bartels 

Halna z Poldery Holenderski 29-04-2008 Fam. Beentjes 

Dowack du Domaine des Dhalbergs 03-06-2008 Fam. Leblanc 

Kum z Poldery Holenderski 16-08-2008 Astrid Beers & Heleen Smid 

Chlubna Samica of Queens Desire 23-08-2008 Wilma de Brabander 

Mores Nutrena 04-09-2008 Fam. Hartabus 

Zalotna 08-11-2008 Fam. Hartabus 

Babuchka Sniezijka Bajka (Moa) 18-01-2009 Fam. Middelkamp 

Nieuwe rubriek! 

mailto:redactie@topnl.eu?subject=Wijziging%20overzicht%20TOP-honden
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Ilian z Poldery Holenderski 16-06-2009 Ton Vredegoor 

Roxa Visenna 25-06-2009 Fam. Leblanc 

Wanda z Poldery Holenderski 08-09-2009 Melanie Beentjes 

Widok z Poldery Holenderski 08-09-2009 Fam. Kaag 

Flower du Domaine des Dhalbergs 05-01-2010 Fam. Leblanc 

Akila Miron Bialy Domownik 07-02-2010 Caroline Laureys 

Amani Baroth Bialy Domownik 07-02-2010 Sylvia Hazenbroek & Paul Hendriks 

Ardin Juhas Bialy Domownik 07-02-2010 Fam. Leblanc 

Artus Siumny Bialy Domownik 07-02-2010 Fam. Buurman 

Fygor du Domaine des Dhalbergs (Djego) 15-03-2010 Angelique Oppers 

Kaprys znad Cichej Wody 21-05-2010 Fam. Hartabus 

Jaroslaw z Poldery Holenderski (Hero) 05-11-2010 Jacco van Erkel & Ragna Plomp 

Firmos z Poldery Holenderski (Bojar) 12-11-2010 Anka Krops 

Fjodr z Poldery Holenderski 12-11-2010 Peggy Ebben & Robert Greven 

Lesna z Poldery Holenderski (Yuna) 02-01-2011 Peggy Ebben & Robert Greven 

Libusza z Poldery Holenderski (Yoika) 02-01-2011 Linda Witbreuk 

Lupus z Poldery Holenderski 02-01-2011 Bettina Stutterheim & John van Wolferen 

Perelka Kochana Bialy Domownik 22-01-2011 Fam. Buurman 

Pogodna Dusza Bialy Domownik 22-01-2011 Fam. Reinders 

Ina Visenna 19-05-2011 Fam. Leblanc 

Silesia Gwiazda Podhala 21-06-2011 Fam. Hartabus 

Sonia z Butorowego Wierchu (Luba) 23-06-2011 Fam. Hartabus 

Cisna Pasja Cepra 09-08-2011 Melanie Beentjes 

Romana Anjuta Sniezijka Bajka (Phlocks) 13-10-2011 Lia de Wilde 

Roza z Poldery Holenderski 11-01-2012 Rober van Zadelhoff 

Rum z Poldery Holenderski 11-01-2012 Fam. Beentjes 

Hephzibah du Domaine des Dhalbergs 08-02-2012 Fam. de Jong 

Carena z Kuesty 16-09-2012 Fam. Bartels 

Maluchi Jake Bialy Domownik 03-02-2013 Ralph Coolen & Sara Szymczak 

Malucka Laszka Bialy Domownik 03-02-2013 Gisela Kaminski 

Mika Jack Bialy Domownik 03-02-2013 Anneleen Nys & Eric Vlaisloir 

Misiek Madron Bialy Domownik (Mantos) 03-02-2013 Alina Lemmens 

Ianka du Domaine des Dhalbergs 14-03-2013 Fam. Leblanc 

Magnolia z Winnego Wzgórza (Nouka) 27-05-2013 Cees Gerritsen 

Saba Antrakt (Nura) 27-05-2013 Fam. Middelkamp 

Beza-Malutka Tatrzanskie Zauroczenie 28-11-2013 Melanie Beentjes 

Nadzieja Bialy Domownik 20-12-2013 Sylvia Hazenbroek & Paul Hendriks 

Najdrozszy Chlopak Bialy Domownik 20-12-2013 Agnes Buis & Tinus Mulder 

Nicpon Bialy Domownik 20-12-2013 Fam. Jonkers 

Wiosna 20-12-2013 Linda Witbreuk 

Cichy z Poldery Holenderski (Moeti) 14-02-2014 Mourad Kassi & Lonia van Vliet 

Czarek z Poldery Holenderski 14-02-2014 Willem v/d Houwen 

Czarina z Poldery Holenderski 14-02-2014 Willem de Wit 

Gromny Suchy Las Vegas 02-03-2014 Jolanda van der Velden 

Pierun Chosna 20-03-2014 Erik de Groot & Maria Topczewska 

Ambra z Poldery Holenderski 21-08-2014 Geerte Broeders 

Arisa z Poldery Holenderski 21-08-2014 Fam. Beentjes 

Asna z Poldery Holenderski 21-08-2014 Memet Imim 

Jiko de Kaillhanes 17-10-2014 Memet Imim 

Zagon Sniezijka Bajka 02-03-2015 Theo Driesen 

Gwiazdka z Poldery Holenderski (Saba) 23-10-2015 Fam. Beentjes 

 

  

 

Voor jullie gevonden op internet! 

Teken komen tegenwoordig door de zachte winters het hele jaar voor in ons land. Door de 

temperatuurstijging neemt de hoeveelheid teken en het aantal ziektegevallen jaarlijks toe. Door de 

ziektes die teken bij zich kunnen dragen, wil je ze eigenlijk zo snel mogelijk verwijderen.  Er is daarvoor 

weer een handig hulpmiddel ontwikkeld: De Tick Key. Met dit handige hulpmiddel verwijder je teken snel 

Uit de media 
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en veilig, zonder het risico ze stuk te knijpen of aan te raken. Het hangertje haal je met een voorwaartse 

schuifbeweging over de teek, waardoor het beestje gelijk uit de huid wordt verwijderd.   

Zie filmpje: https://youtu.be/wN6thWTVHAc 

De Tick key is niet van plastic, maar gemaakt van vrijwel onverwoestbaar 

geanodiseerd aluminium. Hij weegt slechts 5 gram en past aan elke 

sleutelhanger, in elke portefeuille en zelfs aan de halsband van de hond. Zo is hij 

altijd bij de hand en klaar voor gebruik wanneer je hem nodig hebt.   

Hij is verkrijgbaar in 6 kleuren: groen, rood, paars, blauw, koperkleur en 

zilvergrijs.  

Hij is te koop bij verschillende internet aanbieders en de prijs ligt rond de € 6,00 

per stuk.  

 

GPS-trackers voor huisdieren 

Heb je ook zo’n boefje dat weleens de benen neemt tijdens de wandeling? Wij wel en zo’n tracker is dan 

wel een handig hulpmiddel om te achterhalen waar de onverlaat zich bevindt. Zo’n apparaat, maakt 

gebruik van GPS –signalen waardoor je via een app met interactieve kaart op je mobiele telefoon kunt 

bijhouden waar hij of zij op dat moment is. Sommige trackers hebben zelfs een zogenaamde Safe Zone 

functie. Hierdoor wordt een gratis waarschuwing naar je smartphone gestuurd, zodra hij of zij de veilige 

zone heeft verlaten, zoals bijvoorbeeld je huis. Nog een voordeel, het apparaat is ook buiten Nederland te 

gebruiken, handig voor wie zijn/haar hond meeneemt op vakantie.  

Dit zijn maar twee voorbeelden van trackers. Wat surfen op het internet en je vind nog andere merken en 

aanbieders. Bij sommige betaal je ook abonnementskosten. De aanschafprijs van een tracker is vanaf 

ongeveer € 100,00.  

 

1. Tractive GPS halsband. 

Deze GPS tracker voor hond en kat wordt gebruiksklaar geleverd, de simkaart is al 

ingevoegd en het systeem werkt met een app/online platform. De accuduur is 

ongeveer 2-5 dagen en binnen twee uur tijd volledig opgeladen. Ook is de GPS 

tracker volledig waterdicht. Het platform maakt het mogelijk om de afgelegde route 

van de GPS tracker eenvoudig terug te kijken en ook een veiligheidszone is 

ingebouwd in het systeem.  

 

2. TK Star halsband.  

De GPS tracker is fijn in gebruik, het voornaamste verschil met de Tractive halsband 

is dat deze niet vooraf is geïnstalleerd. Dit kan je doen met een aantal sms codes 

waarna je gebruik kunt maken van tracering via SMS of het online platform. Tevens is 

deze GPS tracker voor de hond of kat uitgerust met een handige app die je op de 

telefoon kunt bekijken. Voordeel is wel dat deze tracker iets voordeliger is. De locatie 

is echter enkele meters minder nauwkeurig. 

 

 

 

 

Frankrijk – Kennel du Domaine des Dhalbergs:  

Ina Visenna (HD-B) werd op 19 januari moeder van 6 reuen en 5 teven. Vader van dit nest is Falkow du 

Domaine des Dhalbergs (HD-B).  

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

 

  

 

Fokkerijberichten 

https://youtu.be/wN6thWTVHAc
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. 
Voor alle pups werd een nieuwe baas gevonden. 

 
Nederland – Kennel Bialy Domownik: 

Hephzibah du Domaine des Dhalbergs (HD-A, hart: normaal, ogen: vrij) werd in januari gedekt door 

Gordon Biale Szczescie (HD-A, hart: normaal, ogen: vrij). De pups worden verwacht in de laatste week 

van maart. 

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

 
Deze combinatie voldoet aan de 
gestelde eisen volgens ons 
verenigingsfokreglement. 

 
Gordon (l) en Zibah (r) 

 
Nederland – Kennel z Poldery Holenderski: 

Met Roza z Poldery Holenderski zal dit voorjaar 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 

 

Pierun Chosna 

Pierun is in januari toegevoegd aan de lijst van de 

dekreuen. Hij voldoet aan alle gestelde eisen in ons 

fokreglement. 

 

HD-A 

Ogen: vrij van oogziekten – MPP: iris-iris 

Hart: normaal 

 

Geboortedatum: 20-03-2014 

Eigenaren: Erik de Groot en Maria Topczewska 

 
 

 

 

 

Bij Piet en Netty Beentjes 

 

Op 23 oktober 2015 is Gwiazdka Podhala z Poldery Holenderski geboren. Dochter van Halna en Hero. Voor 

ons was dit heel speciaal want zij is het eerste kindje van Hero en we gaan dan ook graag op bezoek bij 

haar. Daarnaast is het verhaal hoe zij is verwekt ook heel mooi en leuk om te vertellen: op vakantie in 

Polen in een weiland in het plaatsje Zab met het Tatragebergte op de achtergrond. 

Pupbezoek bij kennel z Poldery Holenderski 

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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Gwiazdka Podhala betekend sterretje van de Podhale, daar waar ze is verwekt. Deze meid zoekt geen 

nieuw huisje, ze blijft wonen waar ze is geboren bij haar mama Halna. 

 

Eerste bezoek aan Gwiazdka op 31 oktober 

Het was hartstikke leuk om voor het eerst zo op 

kraamvisite te komen. De kleine nog zo klein. Zeer 

bijzonder om zo een kleine pup zo in het echt te 

zien in plaats van van een foto of filmpje. Uiteraard 

een leuke knuffel en speeltje voor haar 

meegenomen en voor de trotse mama en de rest 

van de roedel wat lekkers. Halna keek ons aan en 

dacht waarschijnlijk van oh zijn jullie het of die ken 

ik. En vond het direct in orde dat wij in de buurt 

van de werpkist kwamen en haar zelfs vast gingen 

houden. Ze voelde heerlijk zacht aan en zo met de 

oogjes nog dicht blijft heel bijzonder, ook om te 

zien hoe Halna haar verzorgt, hoe de kleine toch 

probeert vooruit te komen en zo altijd haar moeder 

en haar eten kan vinden. Ook de geluidjes die ze 

maakt als ze nog zo jong is zijn erg leuk en ontroerend om te horen. 

 

Tweede bezoek aan Gwiazdka op 22 november 

Het tweede bezoek was al een stuk drukker niet 

alleen wij waren er, maar ook de kleindochter en 

kleinzoon van Piet en Netty. Gwiazdka was al een 

heel stuk gegroeid en laat zich heerlijk knuffelen en 

ze neemt ook op haar tijd haar rust om lekker te 

slapen om weer op energie te komen. Want met 

energie gaat ze op ontdekkingsreis door het huis. 

Mooi die oogjes open en onderzoekend hoe de wereld 

in elkaar zit. Heerlijk om te zien hoe zowel Halna en 

Gwiazdka als de kleinkinderen met elkaar om gaan, 

allemaal vol vertrouwen en vooral veel knuffelen. In 

het pup verblijf zijn al meer speeltjes aangebracht en 

nog de knuffels vanuit de werpkist. Dit kleine meisje 

heeft weinig het idee dat ze alleen is.  

Ook leuk om te zien dat ze nu al meer kennis maakt 

met de andere honden in de roedel, al zit er nu nog een hekje voor. 

 

Kennismaking met pappa Hero op 10 december 

Vandaag was toch wel een andere dag als anders, 

want vandaag kwam er iemand van de Raad van 

Beheer voor DNA afname en om te chippen. Eerst 

even met zijn allen taart gegeten en koffie 

gedronken en alle papieren doorgenomen, toen 

werd en DNA afgenomen bij zowel mama als bij 

papa. Dit ging allemaal prima en zonder problemen 

en was eigenlijk ook zo weer voorbij, al had Hero 

wel zoiets van raar dat die vreemde man met een 

wattenstaaf in mijn bek zit. Daarna was Gwiazdka 

aan de beurt voor zowel ook DNA als voor het 

chippen. Ze leek het niet eens eng of erg te vinden 

dat dit gebeurde en gaf geen kik. 

Bij dit bezoek hebben we toch papa bij ons dus ook 

maar kennis maken met zijn eigen dochter. Dat was 

erg spannend, hoe zal dat eruit gaan zien. Eigenlijk stelde het niet heel veel voor ze hebben aan elkaar 

gesnuffeld maar verder had Hero toch meer interesse in mama Halna.  

Voor Gwiadzka dus heel veel tegelijk al lijkt ze overal vol in te gaan om de wereld te ontdekken. 
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Wederom was Gwiazdka gegroeid, ondanks dat we veel foto’s tussendoor hebben gekregen van Netty 

blijft dat toch opvallen en heerlijk om te zien en te voelen die puppyvacht. Ze is al veel speelser ook met 

de andere honden uit de roedel vooral met Arisa en mama speelt ook veel met haar. 

Toch even geprobeerd om ze allen gezamenlijk op de foto te krijgen maar ja met drie Tatra’s is dat een 

hele uitdaging. 

 

Nog meer bezoek op 30 december 

Deze dag zijn we met de baasjes van Juci (Kuvasz 

vriendin van Hero) en Dessa (Barzoi vriendin) op 

puppybezoek geweest. Ook die dag stond weer in het 

teken van gastvrijheid en gezelligheid. Nu is echt al 

goed te zien dat Gwiazdka een eigen karaktertje 

heeft. Lekker eigenwijs en speels komt ze over. Ze is 

ook erg goed in het snoeien van de planten en op zijn 

tijd doen alsof ze niets hoort. Ze loopt er heerlijk 

zelfverzekerd bij. Ze kan al lekker in de tuin met de 

andere honden spelen en is ook al een tijd zindelijk, 

ze geeft het aan als ze buiten wil om te poepen of 

plassen. Al is het buiten daarnaast natuurlijk ook een 

stuk interessanter met de planten, geluiden, geuren 

en meer ruimte om te ontdekken en spelen. 

Alleen nu dan toch nog een goede roepnaam voor het 

kleine meisje, want Gwiazdka roept niet zo makkelijk. Na veel brainstormen en vertalingen van het Pools 

naar het Nederlands is het uiteindelijk geworden: Saba. 

Nog even wennen deze naam maar ze luistert er al wel naar. 

 

21 februari samen gewandeld 

Tijdens de TOP-wandeling bij de Drunense Duinen 

zagen we elkaar weer. Dan is het verschil en de 

overeenkomsten duidelijk te zien. Vader en dochter 

dat gaat wel goed al heeft de kleine nu nog wel 

ontzag voor de grote. Saba ging natuurlijk wel eerder 

terug omdat ze nog niet zo lang mag wandelen en wij 

moesten met Hero een inhaalslag doen om snel weer 

bij de groep te komen. 

 

 

Jacco, Ragna en trotse pappa Hero. 

 

 

 

 

 

Hondsmoe: Waarom voldoende slaap zo belangrijk is! 

 

Het spreekwoordelijke gezegde „hondsmoe zijn“ bestaat niet zomaar. Want de hond heeft een 

uitgesproken slaapbehoefte, waar menig mens 

jaloers op zou kunnen zijn. 

Maar waarom heeft de hond zoveel slaap nodig? 

Hoeveel uur slaap per dag is voldoende? En wat te 

doen als onze geliefde vierbener juist helemaal niet 

wil slapen? 

 

Hoeveel uur rust/slaap is normaal? 

Vaak wordt er op internet gevraagd door 

verschillende bezorgde hondeneigenaren in 

verschillende fora of het normaal is dat hun hond zo 

veel slaapt. De hond speelt, slaapt, drinkt en eet 

maar ongeveer 3 tot 4 uur per dag, de overige 20 

Melanie’s column 
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uur slaapt de hond. Dit is ook heel normaal voor een hond, geen reden tot zorgen dus. 

 

Honden die niet genoeg slaap krijgen, zijn sneller ziek en hun gedrag is ook agressiever dan normaal. 

Onze viervoeter kan namelijk beter met dorst en honger om gaan als met een slaaptekort. Hun 

slaappatroon kunnen we niet vergelijken met ons slaappatroon als mens. Mensen kunnen beter met 

slaapgebrek omgaan als honden, wij slapen veel dieper en intensiever. 

Honden doezelen overdag het grootste gedeelte, want als er wat leuks staat te gebeuren zijn ze direct 

klaarwakker. 

 

Zorg voor voldoende rust en ontspanning 

Niet iedere hond moet dagelijks 20 uur slapen, maar vele honden overschatten zichzelf en nemen niet 

genoeg rust. Dit gedrag is een beetje te vergelijken met kleine kinderen, die met rode oortjes en 

dichtvallende oogjes beweren niet moe te zijn.  In dit geval is de eigenaar gevraagd om voor voldoende 

rust en ontspanning te zorgen. 

 

We zullen voor optimale voorwaarden moeten zorgen voor een optimale slaapplaats. Dit betekent dat we 

voor een rustig plekje moeten zorgen. Als er altijd maar drukte is en onze nieuwsgierige hond steeds door 

nieuwe prikkels wakker wordt gehouden, heeft hij geen mogelijkheid om te ontspannen. Daarom moeten 

we ervoor zorgen dat: 

 

• de hondenmand (kussen) in een rustig hoekje staat  

• geen speelgoed of andere leuke dingen in de buurt liggen 

• vaste slaaptijden invoeren (een hond is een gewoonte dier) 

 

Verder is de keuze voor een 

mand/kussen/deken belangrijk, te hard ligt niet 

lekker maar te zacht ook niet. Echter is dit voor 

een Tatrahond vrij moeilijk te realiseren, de 

ervaringen leren ons dat ze het snel te warm 

hebben als ze in hun mand of op hun kussen 

liggen. Maar de oudere Tatrahond heeft vaak 

wel de behoefte aan een goede slaapplaats. 

Wat niet te hard is maar ook niet te zacht. 

 

Soms geeft de hond in hele spannende situaties 

helemaal geen rust, hier moet je als eigenaar 

wel ingrijpen, soms „dwing“ ik mijn hond tot 

rust door bijvoorbeeld een bench (waar 

benchtraining aan vooraf is gegaan!) of ik 

neem de hond aan de riem bij mij zodat de 

hond niet rond kan blijven rennen en wel gaat liggen. Maar dit zijn extremen. 

 

Tot slot wil ik nog vertellen dat voor pups het zeer belangrijk is om genoeg rust krijgen, een pup die de 

„gekke“ 10 minuten heeft is overprikkeld en moet rust krijgen.  

 

Tot de volgende column! 

 

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

01-01-2016 Mw. Bruna Jamois  Les Champeaux - Frankrijk 

 

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. 

 

 

 

Allergieën bij honden – deel 1 

In dit artikel: 

 

• Wat is een allergie? 

• Overmatige reactie immuunsysteem 

• Wat gebeurt er bij een allergische reactie? 

 

 
 

Wat is een allergie? 

Een gezond dierenlichaam maakt antistoffen aan tegen ziekmakende indringers zoals ongewenste micro-

organismen. Bij een allergie maakt het lichaam ook antistoffen aan tegen stoffen waarbij dat niet zou 

moeten. Bijvoorbeeld tegen eiwitten uit de voeding, bepaalde materialen (zoals metaal), vlooien of 

ingeademde stoffen (zoals huisstof). Een allergie is dus eigenlijk een te overdreven reactie van het 

afweersysteem. 

Wanneer een dier allergisch reageert op omgevingsstoffen die via de lucht of het maag-darmkanaal het 

lichaam binnenkomen, spreek je van een atopie. Mijten en stuifmeel(pollen) zijn hier voorbeelden van. 

Een dier kan ook lichaamseigen stoffen als 'vreemd' aanzien en deze te lijf gaan. We spreken dan van een 

auto-immuunziekte. 

Een allergische aandoening is vaak gebonden aan kenmerkende factoren zoals een bepaald seizoen, 

omgeving en erfelijkheid. Ook tekorten aan vitaminen en mineralen kunnen hun steentje bijdragen aan 

een overgevoelige huid (zoals vitamine E en C). 

 

 
Foto: ook honden kunnen last hebben van hooikoorts. 

Medisch 

Ledenmutaties 
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Overmatige reactie immuunsysteem 

Het immuunsysteem is de weerstand van het lichaam dat probeert organismen of stoffen die niet in het 

lichaam thuishoren (lichaamsvreemde stoffen) onschadelijk te maken. 

Dit kan op verschillende manieren: 

• Voorkomen dat de indringer het lichaam binnendringt  

Dit gebeurt door een goede (intacte) barrièrefunctie van de huid en de slijmvliezen in bijvoorbeeld de 

luchtwegen en darmen. 

• De indringer zo snel mogelijk uitscheiden 

Voorbeelden hiervan zijn overgeven en diarree na het eten van verkeerd voedsel, of niezen en hoesten bij 

het inademen van irriterende stoffen. 

• De indringer vernietigen 

Als de indringer de barrièrefunctie weet te passeren en in de bloedbaan terechtkomt, reageert het 

immuunsysteem door antistoffen te sturen om de bedreiging uit te schakelen, oftewel een 

ontstekingsproces te veroorzaken. 

• De indringer inactiveren (inkapselen)  

Inkapselen dient om verdere verspreiding van de indringer te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het 

inkapselen van een insectensteek of een hardnekkige splinter; naast andere reacties treedt er een harde 

bult op: de inkapseling. 

Uit al deze verschillende mogelijkheden blijkt wel dat het immuunsysteem zeer complex is. Elk proces 

bestaat uit een groot aantal stappen en is van veel factoren afhankelijk. Door de complexiteit kan er veel 

misgaan in dit systeem. Een allergische reactie is zo'n 'fout'. 

 

Wat gebeurt er bij een allergische reactie? 

Bij een allergische reactie is de barrièrefunctie niet 100% in orde. Er komt een te groot of verkeerd 

deeltje door de barrière heen en in de bloedbaan. Het lichaam gaat proberen dit deeltje te vernietigen. 

Bij de meeste allergische reacties produceert het afweersysteem bij de eerste blootstelling aan een 

allergeen de antistof IgE (Immunoglobuline E). Dit bindt zich aan een bepaald type witte bloedcellen in de 

bloedsomloop en aan bepaald type witte bloedcellen in de weefsels, de mestcellen. Cellen met IgE op hun 

oppervlak geven specifieke stoffen af waaronder histamine. Door deze stoffen komt er een kettingreactie 

op gang waarbij weefsels geïrriteerd en beschadigd raken en de typische kenmerken van een 

ontstekingsreactie gaan vertonen: pijn, jeuk, roodheid en zwelling. 

 

Wordt vervolgd in deel 2 met: 

 

 Wat zijn de kenmerken van allergie? 

 Hoe kan een allergie ontstaan? 

 Wat is er aan te doen? 

 Kruiden 

 Vetzuren 

 Reinigen 

 Gezonde darmflora 

 Prebiotica 

 

 

 

Een nieuw onderwerp in de nieuwsbrief!  

 

We hopen dat we wat leuks bedacht hebben en dat we jullie kunnen inspireren en motiveren om ook eens 

creatief te zijn met jullie foto’s. Soms maak je af en toe een foto, soms gebeurt er daadwerkelijk iets en 

maak je een serie foto’s in een kort tijdsbestek. Als je er meer maakt, zit daar vast een verhaal achter. Of 

probeer tijdens het bekijken van je foto’s eens een kort verhaaltje te bedenken en schrijf het dan eens op. 

Je zult zien dat er vaak best wel iets leuks van te maken is. Onderstaand een voorbeeld met wat we 

bedoelen. 

Jullie hoeven niet in de war te zitten dat je tekstballonnetjes moet gaan invoegen op de foto’s want dat 

doet de redactie voor je als je dat wilt. Het mag uiteraard wel! We kunnen in de plaats van tekstballonen 

ook gewoon teksten onder de foto’s plaatsen. Aan jullie dus de taak om foto’s in te sturen met 

begeleidende tekst.  

We denken aan minimaal 4 foto’s en maximaal 12. Zorg dat je een even aantal instuurt. 

Wie verrast ons met een verhaal? Jullie inzendingen mogen gemaild worden naar de redactie. 

 

 TOP-fotoverhalen 

mailto:redactie@topnl.eu?subject=fotoverhaal
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Snuffelkleed 

Honden vinden het vaak ook leuk om onder dekens te zoeken. Leg heel simpel een stuk stof neer en 

verstop daar snoepjes of een favoriet speeltje onder.  

Als je een beetje handig bent met de naaimachine kun je zelfs een paar lappen aan elkaar stikken. Doe de 

grootste onder en de kleinste boven en laat de hoekpuntjes vrij. Zo ontstaan er nog meer plaatsen om 

dingen te verstoppen. 

 

Ragna’s TOP-spelideeën 



 

Tatra TOPnieuws 2016 – nummer 1 

14 14 

Puzzelkleed 

Benodigdheden: 6 lappen van aflopende maat. De grootste lap is 80 bij 80 cm.  

Leg de lappen op elkaar. Het stikken op de naaimachine gaat makkelijk. Het zijn eigenlijk maar twee 

rechte lijnen. 

Het puzzelen kan beginnen! Verstop de koekjes in de verschillende vakjes en laat je hond deze gaan 

zoeken. 

 

In een euro winkel in Duitsland heb ik een doekgesp gekocht voor 1 

euro. Het deel om hem op te hangen heb ik eraf gehaald waardoor ik 

enkel de rondjes over hield.  

Drie rondjes bij vier rondjes aan elkaar, totaal 12 rondjes. De lengte 

en breedte zijn in dit geval dus niet even groot. Ik heb 5 stroken stof 

geknipt voor de lengte en 7 stroken voor de breedte.  

Ik heb eerst over de lengte drie stroken geweven, toen over de 

breedte de vier stroken en daarna weer over de lengte waar nog 

gaten waren. Tussen de rondjes weefde ik twee stroken en dit ook 

zo gedaan bij de lengte met de 

laatste drie stroken. Hierna er 

snoepjes in verstopt en Hero was 

er lekker zoet mee, al lagen na 

het speken de meeste stroken er 

al weer uit, voor een volgende 

keer ze maar wat meer vast 

knopen. 

 

Terwijl ik de mat uit elkaar aan 

het halen was bedacht ik dat 

knopen veel langer blijven zitten dat het wellicht praktischer is. Dus 

heb ik veel meer stroken geknipt en ben ik deze zowel horizontaal als 

verticaal door elkaar gaan knopen. Dit was veel meer werk, maar na 

een paar uur stroken knippen en knopen heb ik een snuffelmat waarin 

echt iets te verstoppen is.  

Hero vond dit erg leuk, speelde er langer mee en tilde hem ook af en 

toe met zijn bek op om te kijken of het lekkers er niet onder lag.  

En hij blijft heel dus ook makkelijk weer te pakken voor een volgende 

keer. 

 

 

 

 

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

 

 Maandag 21 maart  Vervallen - Overleg Gezondheid-Welzijn-Fokkerij via Skype 

 Zondag 17 april  Algemene Ledenvergadering (via mail wordt u geïnformeerd) 

 Zondag 12 juni  Tatra-Lentefeest (programma e.d. in de volgende nieuwsbrief) 

 Zondag 11 september 3e TOPNL-Kampioenschapsclubmatch - Bemmel 

 Zondag 13 november Strandwandeling 

 Maandag 21 november Overleg Gezondheid-Welzijn-Fokkerij via Skype 

 

 

 

Tijdens onze speurtocht op internet stuitten we op een interessant artikel over de ontwikkeling van de 

diverse hondenrassen en de kynologie in Polen. Onze nieuwsgierigheid was gewekt en al bladerend 

kwamen we natuurlijk “Owczarek Podhalanski” tegen. Helaas zijn de we taal niet voldoende machtig om 

alles woordelijk te kunnen begrijpen maar dank zij Ewa Jonkers kunnen we jullie toch een kijkje geven in 

de historie van ons mooie ras.  

 

Volgens bewaarde documenten uit de zestiende eeuw bestond er nog een tweede type grote witte 

herdershonden, die in het bijzonder werden gewaardeerd en vaak werden gezien in het hoge Tatra 

TOPNL-agenda 

De historie van de Tatrahond – deel 1 
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gebergte. Volgens de documentatie  kwamen dit soort honden samen met de nomadische volkeren van de 

Vlachen ergens tussen de veertiende en vijftiende eeuw terecht in het Tatragebergte.  Vanaf dit punt 

verspreidden ze zich over zowel de Poolse en Slowaakse Tatra. Het bergvolk en ook herders gaven om 

praktische redenen de voorkeur aan witte honden  omdat zij  gemakkelijk te onderscheiden waren van 

wolven en beren en de schapen voelden zich veilig met hen. 

Omdat deze honden in een geïsoleerde omgeving leefden, kruisten met elkaar en zo ontstond er een 

afzonderlijk ras, met behoud van de gewenste eigenschappen zowel mentaal als fysiek. Het is het 

vermelden waard dat alleen met honden werd gefokt die de nuttige karakter kenmerken en de aanleg 

hadden. Er was veel minder aandacht voor het uiterlijk. W. Wieland schreef in een artikel:  "Er is een 

grote verscheidenheid in de honden die als waakhond worden gebruikt in Polen.” Hij opperde de 

mogelijkheid van een vrije uitwisseling tussen honden op de Poolse en Slowaakse kant van de grens. Dit 

zou een directe menging van bloed van Slowaakse Cuvac, Poolse herder en zelfs de Hongaarse Kuvasz 

geven. Gezien dit en het feit dat er in de twintigste eeuw in deze regio geen grens was en ook geen 

aparte selectie van deze dieren, is het in principe moeilijk toen al te spreken van een apart Pools ras. 

 

Zelfs voor de Tweede Wereldoorlog werden de witte herdershonden uit het Tatragebergte  vaak 

"luptakami" of "liptakami" genoemd. De naam is ontleend aan het Slowaakse dorp Liptov, dat  erom 

bekend stond dat zij de beste honden van dit type hadden. Een van de eerste Poolse beschrijvingen 

luptoka uit 1851, in het tijdschrift "De Poolse Tatra" spreekt over:  

"Grote, witte honden zoals Newfoundlanders met lang wit haar op de nek en de staart, een langwerpige 

snuit, zwart fonkelende ogen en spreekt over hun ongewone slimheid en moed. Op de bergweide houden 

ze de kudde bij elkaar en zorgen ervoor dat er geen schapen afdwalen. Dit doen ze met veel inzicht, 

behendig en snel. Het is moeilijk voor te stellen dat er een geschiktere werker zou zijn. Het valt te wensen 

dat dit ras zich verspreid over het hele land, want hun intelligentie is niet te vergelijken met andere 

herdershonden. Zij zijn superieur. Ze wantrouwen vreemden.” 

 

Er is een grote kans dat ze al op landgoederen in de regio 

Malopolskie werden gehouden. Het bewijs daarvoor wordt 

geleverd door een brief van een uit Zakopane afkomstige prins 

Stolarczyk verzonden naar een rentmeester van de familie 

Sieniawskich in de regio van Sieniawa en Jaroslawia en 

gedateerd april 1847. Het toont aan dat de landheer 10 gouden 

florijnen aan de prins heeft  betaald voor de aanschaf "van nog 

een witte hond." Een afbeelding van een grote witte hond van 

dit type vinden we terug in de Poolse schilderkunst, zoals het 

schilderij van Alexander Kotsis "Herders keren terug van de 

bergweiden", dat werd geschilderd voor 1860. 

 

 

 

In 1878 schreef X.W.A. Sutor in het tijdschrift "het herdersleven 

in de Tatra":  

"In het voorjaar, wanneer de wind de sneeuw van de bergen 

veegt en het gras sappig en groen worden, is het tijd voor de 

runderen en schapen om te vertrekken naar de bergweiden waar 

zij de hele zomer zullen blijven. In elk dorp in de Podhale heerst 

dan een wijdverbreide vreugde. De herders gaan voorop  getooid 

met zwarte, ingevette hoeden en zwaaien met hun herdersstaf. 

Naast hen lopen de grote witte honden die hen overal volgen. Bij 

aankomst in de hut maken ze een vuur (watra), zetten hun 

eetgerei op zijn plaats,  repareren  het dak en naast de hut 

zetten ze een ton neer, maken ze een plaats voor het melken 

van schapen en verzamelen ze brandhout. In elke hut zijn 2-4 

honden aanwezig die nodig zijn voor de herders. Dit zijn grote 

witte honden, met zwarte en glanzende ogen die getuigen van 

hun kracht en moed. Overdag gaan er meestal twee honden mee 

met de herder om de schapen te hoeden.  's Nachts bewaken ze 

de schapen bij de hut tegen wolven en beren. De honden eten 

hetzelfde als de herders, een soort brij gemaakt van 

schapenmelk". 
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In de 19e eeuw werd Polen tot drie keer toe overheerst door een andere mogendheid. Een daarvan was 

Rusland. In die tijd moesten de mensen een soort belasting betalen voor elke hond. Voor jachthonden 

was dat 5 roebel per hond per jaar en voor grote honden was dat 15 roebel per jaar. Dat betekende dat 

het aantal honden dat werd gehouden drastisch verminderde. Polen was lang geen soevereine staat en 

werd pas  in de 20ste eeuw zelfstandig. 

 

De negentiende eeuw bracht ook een nieuwe stroom van literaire werken gewijd aan het fokken van 

honden en de kynologie op gang. De eerste aanwijzingen met betrekking tot het fokken van een zuivere 

rashond vinden we onder andere, in het "Handboek veeteelt en veterinaire geneeskunde voor de 

landbouw" editie: Warszawa 1839 S.J.T. Łyszkowskiego:  

"Het handhaven van de zuiverheid van een rashond dient zeer in acht  te worden genomen, want als men 

een raszuivere teef  verenigt met een hond van een ander ras, nakomelingen niet de juiste eigenschappen 

zullen hebben om de schapen te beschermen. Beide ouderdieren moeten de goede eigenschappen en 

kwaliteiten hebben en daarom raszuiver zijn." - dat geldt met name voor herdershonden.  

 

Er werd een goed begin gemaakt met de kynologie in Polen en zij ontwikkelde zich snel. Door het 

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ging heel veel kennis verloren en ook stierven bepaalde typische 

Poolse rassen vrijwel uit.  

Veel beter verging het de Poolse types van herdershonden. In de periode tussen de eerste en tweede 

wereldoorlog werd er verder gefokt met de Poolse herdershonden. Er waren twee types de Podhalanski (in 

de bergen) en in het laagland de Nizinny. In de pers verschenen foto’s van de honden al in de jaren 

twintig van Dr. S. Koźmian en Maurice Trybulski – destijds actief in de kynologie. 

 

Nadat Polen haar onafhankelijkheid terug kreeg, werden grote, witte herdershonden uit de bergen al zo 

sterk geïdentificeerd als “nationaal” ras, dat ze werden uitgekozen als diensthonden voor het Korps 

Grensbewaking. De Tatra herdershonden werden voornamelijk gekocht door het leger om militaire 

faciliteiten te bewaken en de infanterie troepen van Podhale gebruikte ze als sledehonden. Helaas werden 

de door de militairen aangeschafte dieren nergens geregistreerd, noch gepresenteerd op hondenshows op 

dat moment. Tegenwoordig is het zelfs moeilijk om er achter te komen of de door het leger aangeschafte 

honden werden gebruikt vóór de Tweede Wereldoorlog, want in het algemeen bestond er over de honden 

geen gedocumenteerde herkomst. 

 

In zijn boek " Hondenrassen, fokken, training en verzorging '' editie 1928 schreef Maurice Trybulski: 

"De typisch Poolse Herdershond (Canis pecuaris polonicus) is te vinden in Podhale. Deze honden, bekend 

ook als Tatra, Liptok of Goralenhond,  is zo waardevol voor de bergbewoners dat ze deze zelfs niet zouden 

willen ruilen voor een goed schaap. Helaas, in deze tijd is het moeilijk om een goede Tatrahond te vinden, 

en dat om de reden dat hele mooie rastypische teefjes tijdens de loopsheid niet voldoende worden 

bewaakt door de eigenaar en dan gedekt worden door bastaards. Dit betekent dat de nakomelingen soms 

zelfs helemaal niet slecht zijn in termen van nut, maar ze zijn verre van rastypisch aangaande Owczarek 

Podhalanski. Anderzijds bezitten de herders soms heel mooie rastypische honden, echter ze castreren 

deze om te voorkomen dat ze weglopen naar een loopse teef. Uiteraard, is dat uit het oogmerk van 

fokkerij een ramp voor de ras. Het is niet gemakkelijk om mooie rastypische Tatrahonden te vinden, maar 

het zou voor het ras een grote verdienste zijn als een intelligente fokker zich in gaat zetten voor deze 

zaak. Een van onze vooraanstaande fokkers van honden, Dr. S. Koźmian-Reicher, roept op om deze 

honden te gaan fokken en stelt voor een speciale club van fokkers van Poolse herders op te richten. 

 

De Tatrahond is een opmerkelijke berghond, hij kan een schofthoogte bereiken van 60-76 cm, heeft een 

gedrongen, massieve constructie, is bedekt met vrij lang ruig haar meestal wit, de snuit is niet al te 

puntig en vrij kort. De oren hangen, grote expressieve ogen met een donkere iris; sterke, middellange 

benen, diepe borst, brede en korte rug, de staart hangt. 

Wie de mogelijkheid had om deze honden van dichtbij mee te maken, raakte waarschijnlijk snel overtuigd 

van hun buitengewone intelligentie. Wie zag hoe deze honden te werk gaan bij het bewaken van de kudde 

is het er met ons over eens dat de Tatrahond die zijn taak verricht in de barre omstandigheden in het 

bergland gewoon van onschatbare waarde is. Moeten we er dan niet zorg voor dragen dat er meer 

interesse komt voor deze honden, zij kunnen worden ingezet bij diensten zoals politie, speurhond enz.  
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Gelukkig dus nam ons Korps grensbewaking 

het initiatief en begon met het fokken en 

trainen van de Tatra herdershond voor 

bewaking en opsporing in het grensgebied.  

Ik hoop dat dit veelbelovende begin gaat 

leiden tot het volledig herstel van ons ooit 

beroemde honden Owczarek Podhalanski en 

deze honden in de harten van de kynologen 

brede weerklank vinden." 

Tatrahonden bij  Korps Grensbewaking 
Overgenomen uit het boek: Honden, rassen, fokkerij, trainen en verzorging, gepubliceerd 

1928 - Maurycy Trybulski 

Wordt vervolgd! 

 

 

 

Na de zomerwedstrijd hebben we nogmaals een wedstrijd uitgeschreven maar dan met het thema 

“winter”! De weersdeskundigen zeiden dat het in het nieuwe jaar eindelijk kouder gaat worden. Tot nu toe 

hebben ze nog niet echt gelijk gehad. Wie weet gaat het alsnog vriezen en mogelijk zelfs sneeuwen. Dit 

zorgt er bij de meesten wel voor dat het fototoestel ter hand wordt genomen. Misschien heb je nog 

winterse foto’s in je fotoarchief die de moeite waard zijn? Dat mag ook! 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) 

 

 

 

Winter-fotowedstrijd 
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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. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 

 

Doe mee!! 

 

 

 

 
Ergens in het najaar van vorig jaar werd bekend dat de kennelclub in het district Opole iets nieuws had 

verzonnen. Ze hadden namelijk bedacht om een Worlddogshow voor Poolse hondenrassen te organiseren. 

Dit zou plaatsvinden op zondag 17 januari 2016 en de dag voorafgaand zou ingevuld worden door diverse 

lezingen. Dit is dan wel geen officiële Worldwinner show, maar op Facebook werd al snel duidelijk dat er in 

Polen veel belangstelling voor bestond onder Tatra eigenaren. Aangezien wij (Dora, Ragna en 

ondergetekende) ook een uitnodiging ontvingen voor dit ‘evenement’, was onze belangstelling ook 

gewekt. 

 

Toen begon het zoeken en het puzzelen en planning op internet. Hoe komen we daar midden in de winter 

en wat kost zo iets en hoe komen we er ongeveer tegelijk, omdat Dora en Ragna vanuit Nederland reizen 

en ik vanuit Zweden.  

We ontmoetten elkaar op een Londense luchthaven om gezamenlijk door te vliegen naar Wroclaw. Daar 

kwamen we donderdag ’s avonds tegen middernacht aan en na het oppikken van ons huurautootje, reden 

we gelijk door naar ons hotel in de stad. Een mooi en nieuw hotel in een nogal oude omgeving.  

 

De volgende morgen hadden we afgesproken met 

een Tatrafokster die halverwege Wroclaw en Opole 

woont. Zij had nog wat pups lopen en we wilden haar 

dekreu zien. 

We werden heel leuk ontvangen door Anna met haar 

drie vriendelijke Tatra’s en twee Maremma’s. Nu ik 

die twee rassen bij elkaar zag lopen, leken ze ineens 

veel minder op elkaar. Binnen in huis werden we nog 

opgewacht door twee pups van een week of 10. In 

het begin waren ze wat terughoudend maar al snel 

gingen ze lekker samen spelen en rotzooi maken. 

Wij werden door Anna bezig gehouden met haar 

honden en met foto’s op haar laptop. De tijd vloog 

Op stap naar Opole! 

mailto:Redactie@topnl.eu?subject=Vakantie-fotowedstrijd
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voorbij in ieder geval en halverwege de middag besloten we door te reizen naar Opole. 

Inmiddels was het wat gaan sneeuwen en onderweg kregen we een reuze trek in koffie. Toen we een 

Karczma restaurant tegen kwamen, hadden we ook ineens honger dus besloten we lekker vroeg te eten. 

Daarna reden we door naar ons verblijf voor de komende twee nachten, iets buiten Opole. 

 

Op zaterdag reden we naar de hal waar de lezingen gehouden 

zouden worden en de show de volgende dag. Het was een 

gloednieuw gebouw met veel glas en dus veel licht. Aan de 

zijkant van een grote hal waren wat stands waar de Poolse 

rassen gepresenteerd werden. Helaas viel de stand van de 

Tatra’s ons wat tegen. Er was namelijk niets te koop, er waren 

alleen wat foto’s te zien. Aan de andere zijde waren wat aparte 

zalen voor de lezingen. 

De lezingen waren opgesplitst in een deel in de vroege middag 

en een deel in de avond. Alles was in het Pools maar omdat er 

ook fotomateriaal en spreadsheets bij waren, was het voor ons 

redelijk goed te volgen.  

 

De eerste lezing ging over het beperkte aantal dekreuen door 

de jaren heen met daarbij wat overzichten waar de honden van 

afstamden. De tweede betrof in het kort gezegd, een ode aan 

de heer Derezinski door mevrouw Ewa Buklad. Dr. Derezinski 

heeft heel veel betekend voor de Tatrahond en is vele jaren 

zeer nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het ras. 

De laatste lezing werd gehouden door Barbara Fizdon, over de 

overeenkomsten en verschillen van vier witte 

berghondenrassen. 

Kort gezegd was het wel interessant maar we hebben er niets 

van bijgeleerd. 

 

Op zondag werd de show gehouden, het hoofddoel van onze reis. De hal was omgetoverd in een grote 

ruimte met vijf ringen. De ring voor de Tatrahonden was mooi ruim.  

De sfeer was uitstekend te noemen. In ieder geval werden wij als buitenlanders hartelijk begroet. 

Tussendoor spraken we met oude bekenden en ontmoette we nieuwe Tatra eigenaren.  

Er waren 69 Tatrahonden ingeschreven, waarvan er 63 daadwerkelijk de ring betraden. Hoe vaak kun je 

nou zo’n groot aantal Tatrahonden bij elkaar zien? De keuringen gingen in een rap tempo. Ten opzichte 

van een aantal jaar geleden, lijken de Poolse honden weer wat krachtiger te worden, wat steviger van 

bone en minder hoog op de poten. Een goede ontwikkeling wat ons betreft. Wat me ook opviel, was dat er 

honden stonden met fijne karakters, geen bange honden en er was geen agressie in de ring. Dat is bij de 

reuen wel eens anders. 

 
 

 

 

De beste van de Tatrahonden (BOB) van die dag was een reu van maar net 9 maanden, King of 

Happiness Alpejskie Zauroczenie van Wojtek Kucner. Het is zoals altijd op een hondenshow de keuze van 

de keurmeester. Zonder enig negatief woord over de BOB, vond ik het jammer dat er voor een jeugdhond 

gekozen werd. Er stonden kwalitatief gezien best wel wat mooie volwassen honden in de overige klassen. 
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De show was door de snelheid van de keuringen al vrij vroeg afgelopen, dus besloten we zo rond 15.00 

uur alvast weer terug te rijden richting Wroclaw. Na onderweg wat gegeten te hebben kwamen we aan bij 

ons hotel. Een historisch gebouw, zonder lift waar 

we natuurlijk een kamer op de bovenste verdieping 

hadden. 

 

De volgende morgen moesten we al om 07.00 uur 

vliegen, dus heel erg vroeg opstaan. Dora en Ragna 

vlogen via Warschau naar Eindhoven en mijn reis 

ging via Londen naar Göteborg. 

Al met al was het een heel leuk uitstapje waar we 

het erg gezellig hadden onder elkaar en waarbij we 

een hoop Tatra’s gezien hebben.  

We gaan binnenkort maar weer eens kijken waar 

het volgende grote Tatra-evenement gehouden 

wordt. 

 

Wilma 

 

 

 

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  7 april 2016. 

 

 

 

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

hebben hem in ieder geval weer met veel plezier voor jullie in elkaar gezet. 

 

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

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

 

 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 

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

