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Iets later dan gepland en verwacht, hebben we deze keer weer informatie 

weten te verzamelen om te publiceren in jullie clubblad. 

  

We proberen jullie nogmaals te motiveren voor het maken van een 

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

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

durft het aan? 

 

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

keer met het thema “winter”. We hebben enkele inzendingen ontvangen. 

Jullie mogen de beste, mooiste of leukste kiezen. Hoe? Daar is alles over te 

lezen verder in deze TatraTOPnieuws!  

 

Heb je een verhaal, verslag of een idee voor de nieuwsbrief? Laat het even 

weten aan de redactie. 

 

 

Het tweede digitale clubblad valt weer op de virtuele mat. Achter de 

schermen zijn we met het bestuur en vrijwilligers druk doende met de 

voorbereidingen van diverse activiteiten. De eerste hebben we al weer 

achter de rug. Dat was de wandeling in de Loonse en Drunense Duinen. Een 

mooie opkomst van de leden en ook mochten we een aantal gasten 

begroeten van de zustervereniging die gezellig met ons mee hebben 

gelopen. Meer daarover verderop in het blad.  

De jaarlijkse ALV is ook achter de rug. Helaas, opnieuw een lage 

ledenopkomst ondanks dat we ervoor hadden gekozen te vergaderen via 

Skype om het bijwonen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Natuurlijk is 

het wel een beetje droge kost, maar het is in ons aller belang dat de 

besluitvoering breed gedragen wordt door de leden.  Er hebben een aantal 

aanpassingen plaats gevonden in het VFR (verenigingsfokreglement), deels 

voorgeschreven door de Raad van Beheer en deels een eigen wijziging. 

Zodra het nieuwe VFR is goedgekeurd, zal het gepubliceerd worden op de 

website.  

De website zal binnenkort ook weer worden geactualiseerd. De webmaster 

was door een blessure tijdelijk uitgeschakeld, maar het gaat nu gelukkig 

weer beter met haar.  

 

Voor 12 juni staat het Tatra-Lentefeest gepland, dit keer centraal in het land 

tw. bij de KC Flevoland in Lelystad. De afgelopen jaren hebben we door een 

uitstekend financieel beheer een kleine buffer op kunnen bouwen. Ook de 

leden zullen we daarvan mee laten profiteren tijdens ons Lentefeest. 

Nieuwgierig geworden? Op de volgende pagina in TatraTOPNieuws staan 

de details! 

Dan natuurlijk ons jaarlijks terugkerend evenement de Clubmatch!  

Wederom zullen we te gast zijn bij Hondenschool de Lingewaard in Bemmel. 

Een fantastische locatie met veel ruimte. De inschrijving van de clubmatch 

is open vanaf medio mei 2016 en we hopen op een grote opkomst. Samen 

kunnen we er vast weer een feest van maken!  

 

Onze penningmeester heeft doorgegeven dat enkele personen hun 

contributie nog niet voldaan hebben. Kijk uw administratie na en maak het 

lidmaatschapsgeld per ommegaande alsnog over.  

In dit nummer: Pag. 

Van de bestuurstafel 1 

Tatra-Lentefeest 2016  2 

TOP-seniorengallerij 3 

Uit de media 3 

Fokkerijberichten 5 

Pupbezoek Frankrijk 6 

Melanie’s column 7 

 Ledenmutaties 8 

Medisch 8 

TOP-spelideeën 9 

TOP-fotoverhaal 9 

TOPNL-agenda 12 

Historie van de Tatrahond 12 

Winter-fotowedstrijd 13 

Verslag wandeling L&D 13 

Oproep kopij 20 

Tot slot 20 

  

  

 

Verenigingsgegevens: 

Voorzitter: Piet Beentjes 

Secretaris: Dora de Jong 

Penningmeester: Rob Kaag 

Ledenadm. & PR: Ragna Plomp 

Gezondheidwelzijn:  

Netty Beentjes en Wilma de 

Brabander 

Webmaster: Melanie Beentjes 

 

Adres secretariaat 

Boerstraat 15 

9442 PG  Elp 

tel: 0593-346253 

secretariaat@topnl.eu 

 

Rekeningnummer: 

ING rekeningnr.:  IBAN 

NL24INGB0007572572 

BIC: INGBNL2A 

T.n.v. TOP Nederland te Alkmaar 

Inschrijfnummer KvK 56616953 

 

 
www.topnl.eu 

 
info@topnl.eu 

  

 

Tatra TOPnieuws 2 - 2016 

Van de bestuurstafel 

mailto:redactie@topnl.eu?subject=Wandelverslag
mailto:voorzitter@topnl.eu
mailto:secretariaat@topnl.eu
mailto:penningmeester@topnl.eu
mailto:ledenadministratie@topnl.eu
mailto:pr@topnl.eu
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
mailto:webmaster@topnl.eu?subject=x
mailto:secretariaat@topnl.eu
http://www.topnl.eu/
mailto:info@topnl.eu


 

Tatra TOPnieuws 2016 – nummer 2 

2 2 

Bij een volgende aanmaning zullen er administratieve kosten berekend 

worden. 

 

Dit is even in vogelvlucht wat er zoal speelt binnen de vereniging. Uiteraard 

begroeten we jullie graag op 12 juni op het Lentefeest.  

Jullie bestuur. 

 

 

 

Op zondag 12 juni 2016 organiseren wij voor de 4e keer het Tatra-

Lentefeest! 

 

We hebben KC Flevoland aan de Hondsdraf 33 in Lelystad (postcode 8219 

PW) bereid gevonden hun terrein voor ons open te stellen. We kunnen daar 

zowel heel fijn wandelen als rustig samen zijn.  

 

De planning voor deze dag is als volgt: 

 Om 11.30 uur worden jullie verwacht en opgewacht met koffie, thee 

of een koele drank met daarbij wat lekkers. 

 Vanaf 12.00 uur gaan we wandelen in de omgeving van de 

hondenschool. De honden mogen hier niet officieel loslopen en desgewenst 

kunnen we een korte, voor de oudere en jongste honden, en een langere 

wandeling lopen. 

 Vanaf ± 13.30 uur verblijven we op het terrein van de hondenschool,  

alwaar koffie, thee en andere versnaperingen voor ons klaar staan. 

 Vervolgens is er tijd voor een spel met de hond, een leuk gesprek en 

een tombola met leuke prijzen! 

Daarnaast hebben wij tussen 13.00 uur en 16.00 uur een 

karikatuurtekenaar uitgenodigd die voor elk lid een sneltekening van zijn of 

haar hond gaat maken. *) Meer hierover aan het einde van dit item. 

 Rond 15.30 uur zorgen we dat de barbecue heet genoeg is om wat 

vlees te braden om onze magen te gaan vullen. 

 ± 17.00 uur zal het lentefeest ten einde zijn en gaan we (hopelijk 

met zijn allen) opruimen en inpakken. 

 

Het terrein van de hondenschool is niet geheel omheind. Uiteraard is 

iedereen wel zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn of haar 

hond. Enige controle is daarom wel gewenst en de hondenpoep zal door de 

eigenaar opgeruimd moeten worden. 

Als laatste vragen we jullie een stoeltje mee te nemen. Er zijn wel stoelen 

aanwezig maar waarschijnlijk niet voldoende voor iedereen. 

 

De catering voor de barbecue hebben we uit handen gegeven. Er wordt 

gezorgd voor vlees, sauzen, brood en diverse salades. Voor de barbecue 

vragen we een vergoeding. Leden betalen € 10,00 per persoon en niet-

leden € 12,50. Kinderen tot 5 jaar eten gratis mee, voor kinderen van 5 tot 

12 jaar kost de barbecue € 7,50. 

 

Ons Tatra-Lentefeest is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen 

wijze en met een leuke sfeer, nader kennis te maken met de Tatrahond én 

TOPNL. We hopen op een hoge opkomst van jullie, onze leden maar gasten 

zijn ook van harte welkom! Als jullie introducees mee willen nemen, dan is 

dat ook toegestaan. Vanwege de catering en de kosten voor de barbecue, is 

het noodzakelijk om je vooraf op te geven en vooraf te betalen. Opgave kan 

via email: evenementen@topnl.eu. Middels de bevestiging laten wij je 

weten welk bedrag ons verschuldigd is en hoe dit te voldoen.  

Laat ons in ieder geval vooraf weten met hoeveel personen jullie 

komen en of jullie met ons mee eten.  

De uiterlijke datum van aanmelden is zondag 6 juni! 

 

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 publicatie in de 
nieuwsbrief en bij geen 
bezwaar, ontvangt u een 
factuur waarmee het 
lidmaatschapsgeld voldaan 
kan worden. 

Vervolgens ontvangt u van 
de vereniging jaarlijks een 
factuur in de maand 
februari. 

De contributie dient jaarlijks 
voldaan te zijn op uiterlijk 31 
maart. Na deze datum zal 

het bedrag verhoogd worden 
met administratieve kosten. 

Opzegging van het lidmaat-
schap dient vóór 1 december 
doorgegeven te zijn bij de 
ledenadministratie. 

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 factuur-
nummer. 

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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*) Ieder (gezins)lid heeft recht op één gratis portret van 

de karikatuurtekenaar. Voor niet leden en voor extra 

tekeningen wordt een vergoeding gevraagd van € 10,00 

per portret. Of hier gelegenheid voor is, is afhankelijk 

van de resterende tijd. Om e.e.a. overzichtelijk te laten 

verlopen, ontvangen de geïnteresseerden een 

volgnummer van ons tijdens het Lentefeest. 

 

Veel leuks te beleven dus op de 12e juni! 

Meld je aan en wandel, klets, speel en eet gezellig met ons 

mee. 

 

 

 

 

Onze oudjes verdienen een ereplekje binnen onze vereniging. We hebben daarom besloten om in elke 

uitgave, de vijf oudste honden binnen onze vereniging te publiceren met zo nu en dan een kort verhaal 

over één van de honden. 

 

 Naam Geboren Eigenaar 

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

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

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

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

5 Kama Klan Gaby 16-10-2006 Fam. Hartabus 

 
Om deze rubriek up-to-date en actueel te houden, zou de redactie graag op de hoogte gehouden worden door onze 
leden. Dus als u er een hond bij krijgt of bij overlijden van uw dierbare hond, dit dan graag doorgeven door middel 

van een email aan de redactie. Bij voorbaat dank daarvoor! Dit voorkomt foutieve en mogelijk pijnlijke publicaties in 
de toekomst. 

 

  

 

Oververhitting door een dikke vacht?  

 

De zomer is weer in aankomst en dit is een 

goed moment om eens wat te vertellen over 

de warmtehuishouding van onze honden in 

het algemeen.  

 

Er bestaat veel onwetendheid over 

hyperthermie, of oververhitting bij dieren. In 

veel gevallen worden vachten afgeschoren, 

uitgedund of van de onderwol ontdaan. Ik wil 

graag een lans breken voor het behoud van 

een intacte vacht. 

Ik hoop dat dit onderbouwende verhaal 

duidelijk is voor professionele 

vachtverzorgers én voor eigenaren. 

 

Het lichaam van de hond moet een constante 

temperatuur houden, 38 tot 39 graden, 

afhankelijk van de grootte van het dier. De dekharen, de onderwol, de huid en de onderhuid (met 

vetcellen) vormen samen de isolerende factor. In elk seizoen moet de lichaamstemperatuur constant 

blijven. Dat geldt dus zowel voor buiten wandelen bij -15 als voor de kachel met +25 graden Celsius. En 

in de zomer; liggend in de zon of op een tochtend hoekje op het terras, binnenin het hondenlijf blijft het 

steeds 38 tot 39. 

De vacht is 'slechts' een onderdeel van de isolatie, maar wel een heel belangrijk deel. 

Uit de media 

TOP-seniorengallerij 

mailto:redactie@topnl.eu?subject=Wijziging%20overzicht%20TOP-honden
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Denk eens aan je thermoskan, die bij het schaatsen de chocolademelk warm houdt en 's zomers de 

limonade koel. Zou je die dranken in een gewone, enkelwandige fles doen dan koelde je chocolademelk af 

en werd de limonade warm. De dikte van de wand, en dan vooral de isolerende luchtlaag ertussen, is dus 

duidelijk van belang. Die luchtlaag is in ruime mate aanwezig tussen de haren, en dan met name in de 

onderwol in de vacht. 

Bovendien werkt de vacht als een parasol, zodat de zonnestraling niet direct de zongevoelige huid 

bereiken kan. Zonverbranding door UV-A straling, en DNA-schade door UV-B straling wordt door een 

intacte, gepigmenteerde vacht tegengegaan. (Zeer kortharige en wit/licht getinte dieren zijn dus extra 

gevoelig).  

Vergelijk de werking van de thermoskan maar weer eens als deze in de badtas tussen de handdoeken zit 

of juist pal in de zon staat. 

 

Bontjas? 

Helaas wordt de vacht van huisdieren ten onrechte als een extra bontjas gezien, maar die vergelijking 

gaat niet op.  

Natuurlijk, als wij in de zomer een bontjas (huid én ondervacht én bovenharen van een pelsdier!) dragen 

krijgen we het ongelooflijk heet. Maar wij hebben een ander regulatiesysteem. 

 

Als mensen in een 'te warme' omgeving zijn (+25 °C) of zelf warmte-overschot creëren door inspanning, 

wil ons lichaam die warmte kwijt. De bloedvaten verwijden zich (de huidhaarvaten kleuren je vel dan 

rood) zodat het bloed warmte kan afgeven aan de koelere omgeving. Bovendien voeren exocriene (op de 

huid uitmondende ) zweetklieren lichaamsvocht af. Daarbij verlaat niet alleen vocht maar ook warmte het 

lichaam. En nog mooier is dat dat vocht verdampt op de huid, wat ook weer verkoeling geeft. 

Dit systeem werkt niet bij pelsdieren. Hun zweetkliertjes, uitmondend in de haarzakjes hebben een functie 

om huid en haar in conditie te houden (samen met talgkliertjes) maar met warmte-afvoer heeft dat niets 

van doen. De exocriene kliertjes in de voetzooltjes zijn vooral bedoeld om geursporen achter te laten, 

daarom vindt een opgejaagde, gevluchte hond jou en de auto terug in het bos. Zo'n klein oppervlak bergt 

te weinig zweetklieren om een heel hondenlijf af te koelen. 

De voeten in een bak koud water zetten heeft weinig zin. De bloedvaten in de onderpoten zullen zich dan 

toeknijpen, zoals dat gebeurt in sneeuw. 

 

Geef de hond zijn zin! 

Wat is dan wel de manier om met een volbehaard huisdier de zomer veilig door te komen? 

Laten we eens kijken wat het beestje zelf doet. 

Allereerst valt het op dat een hond al snel gaat hijgen, zowel bij inspanning als in een warmere omgeving. 

Het is een mechanisme waarbij de warmte via de ademhaling aan de omgeving wordt afgegeven. 

Tegelijkertijd haalt het dier daarmee koelere omgevingslucht binnen, een heel efficiënt systeem dus. Dat 

is niet zielig, maar wij raken geattendeerd, bezorgd of misschien zelfs geïrriteerd door dit gehijg. Maar 

laat hem gewoon hijgen, en beklaag hem niet. De extra aandacht die hij ermee krijgt, maakt dat hij graag 

in jouw buurt komt hijgen. Je beloont hem er immers voor met een vriendelijk woord of gebaar. 

Een extra manier om warmte af te voeren is plat op de buik op een koele ondergrond te gaan liggen. De 

bloedvaten in de schaarsbehaarde oksels en liezen zijn verwijd zodat de verhoogde bloedtoevoer langs die 

weg veel warmte aan de koude ondergrond kan afgeven. Na een tijdje staat de hond dan op, neemt 

misschien een slok water (met hijgen verliest hij vocht) en ploft iets verderop neer op een nieuwe koele 

ligplaats, de vorige is immers verwarmd geraakt. 'Hij weet niet waar hij het zoeken moet'? Hij weet het 

juist dónders goed! 

Het bioritme van de huishond heeft zich behoorlijk aangepast aan ons leefschema. Tijdens warmere 

perioden moeten we dit toch liever laten varen. Plan wandelingen in de randen van de dag, blijf tussen 12 

en 3 uur 's middags uit de (dan sterke) zon en áls er al gespeeld of getraind moet worden, doe het dan 

als 's avonds de koelte invalt. Heel veel honden zijn zonaanbidders en je snapt soms niet hoe ze het in de 

blakerende zon uithouden. Zolang het een gezond dier betreft, hoeft dit geen bezwaar te zijn. De koudere 

ondergrond vormt meestal net de tegenhanger van de hete zon, zodat de lichaamstemperatuur in balans 

blijft. Voor honden met artrose kan lang op een te koude ondergrond stijfheid opleveren. Overleg dan met 

de dierenarts of medicatie mogelijk is. 

 

Wees je er wel van bewust dat een dunne of getrimde vacht, zeker met weinig tot geen pigment, 

zonnestraling doorlaten. Het dier zelf heeft daar geen weet van en kan verbrandingen en erger oplopen. 

Ook (niet tot) matig gepigmenteerde, kortbehaarde oren en snuiten van 'normale vachten' zijn gevoelig 

voor zonnebrand en uiteindelijk voor huidtumoren. Laat de zonliefhebbers gewoon niet buiten tussen 12 

en 3 uur 's middags. 
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Samengevat... laat een hond lekker hijgen, 

sta hem toe de koelste plek op te zoeken en 

neem hem niet mee op wandelingen. Laat 

hem niet werken of in een kleinere ruimte 

achter. Kortom, laat hem lekker lui 

zomervakantie houden. Is hij van een erg 

actief type, dwing hem dan tot rust en laat 

de bal thuis. 

Maar laat zijn onmisbare, 

huidbeschermende vacht zoveel 

mogelijk met rust.  
 
Bron: Jet en Wim Bijen 
Praktijk voor Huid en Vacht 
Wandeldreef 4  
Aardenburg 

 

 

 

Nederland – Kennel Bialy Domownik: 

Hephzibah du Domaine des Dhalbergs (HD-A, hart: normaal, ogen: vrij) werd op 21 maart moeder van 5 

reuen en 4 teven. De vader van dit nest is Gordon Biale Szczescie (HD-A, hart: normaal, ogen: vrij).  

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

Voor alle pups werd een nieuw huis gevonden. 

 

  
Deze combinatie voldoet aan de gestelde eisen volgens ons verenigingsfokreglement. 

 
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 

 
Alleen dekkingen en/of nesten van de in Nederland wonende aangesloten fokkers, die voldoen aan de 

eisen zoals vastgesteld in het Verenigingsfokreglement van TOPNL, worden vermeld in onze nieuwsbrief en 

op de website.  

Publicaties voor fokkers woonachtig in het buitenland vinden plaats als zij voldoen aan de gestelde 

fokregels geldend in hun land.  

 

 
 

 

Fokkerijberichten 

mailto:bialy.domownik@gmail.com?subject=Dekking%20Zibah
http://www.owczarek-podhalanski.com/
mailto:t.middelkamp@home.nl?subject=dekking%20Nura
http://www.bialy-towarzysz.nl/
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Pupbezoek bij kennel du Domaine des Dhalbergs in Normandië –Frankrijk 

 

Toen we hoorden dat Ina gedekt was door Falkow, een zoon van Duch Gor, begon het toch wel een beetje 

te kriebelen. Wat zou het leuk zijn om de puppies daarvan eens te zien!  En ja, omstreeks eind januari 

werden de pups geboren, 6 teven en 6 reuen. Helaas is een teefje later overleden, maar toch een prachtig 

11-tal dat uitstekend gedijde onder de goede zorg van Ina.  

 

Het was even plannen, want ook thuis waren er nog wel een 

aantal zaken te regelen, zoals de zorg voor onze honden, 

waaronder een drachtige Zibah. Gelukkig waren onze 

kinderen zo lief om dat op zich te nemen voor een paar 

dagen, zodat we in het eerste weekend van maart richting 

Frankrijk konden vertrekken.  

Na een reis van ongeveer 11 uur kwamen we aan bij 

Laurent en Sylviane Leblanc. Kochany hadden we ook bij 

ons en die ging al gauw de omgeving verkennen en kennis 

maken met de overige honden, die het maar raar vonden zo 

ineens een vreemde hond op hun terrein. Echter snel had hij 

al vriendschap gesloten met Ina en Eylan en samen 

speelden ze buiten.  

De pups, want daar waren we natuurlijk ook voor gekomen,  

hadden een prachtig onderkomen, helemaal overdekt met 

veel uitloopruimte en daarnaast nog een speelpark ter 

beschikking. Ze vonden de belangstelling helemaal top en 

kwamen gelijk enthousiast op ons af, zich onderling 

verdringend om aandacht. Ze waren absoluut niet verlegen 

en ook die grote witte die een kijkje kwam nemen bij het 

kleine grut, vonden ze reuze interessant.  

Met etenstijd werden ze apart gevoerd, zodat broertje of 

zusje niet even gauw ook een deel van de toebedeelde portie 

kon oppeuzelen. Degenen die klaar waren met eten, hadden 

donders goed in de gaten dat er nog wel wat over zou blijven 

en lieten dan ook luidkeels merken dat ze er toch nog steeds 

waren! Na etenstijd zette Sylviane de schalen op de grond en 

het hele stel dook er dan als hongerige wolven op af, druk 

heen en weer schuivend om maar vooral de laatste restjes 

eruit te kunnen likken, alsof ze niets hadden gehad!  

 

Nu ze hun buikjes vol hadden, konden we ze eens even 

rustig bekijken. Duidelijk was al het verschil te zien tussen 

de reuen en de teven. Alle reuen hadden al een typisch 

“mannen” hoofd. Mooie markante koppies met veel 

expressie. De teefjes waren echte “meisje” meisjes. Allemaal 

hadden ze een mooie, witte vacht waarbij de een weer iets 

korter of langer van haar was. Pigment van allemaal goed 

ontwikkeld en mooi donker oog.  

Van beide ouders hebben ze veel goede dingen meegekregen 

en we hopen dat ze allemaal een warm thuis zullen vinden 

bij de nieuwe eigenaars. Aan de zorg en socialisatie, die ze in 

de eerste fase hebben gekregen, zal het zeker niet liggen.  

 

Uiteraard hebben we niet alleen maar pups geknuffeld. Ook hebben we de biologische geitenboerderij van 

de zoon van onze gastgevers bezocht. En zowaar, heb nog een poging gewaagd om een geit te melken 

wat nog lukte ook. Tevens een glas geitenmelk gedronken, eerst met de nodige scepsis want uit mijn 

kindertijd herinnerde ik me dat hélemaal niet lekker te vinden. Dit smaakte echter prima!  Uiteraard ook 

wat heerlijke geitenkaasje gekocht voor thuis.  

Pupbezoek bij kennel du Domaine des Dhalbergs 
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Op zondag kennis gemaakt met een van de nieuwe leden van de vereniging Bruna Jamois en haar partner 

die speciaal even langs kwamen. Sylviane had weer voortreffelijk gekookt en we hadden een super leuke 

middag met elkaar. Natuurlijk hadden zij Lowski, de zoon van Ardin bij zich, ook een lieve en mooie hond.  

 

Helaas, als men met vrienden is, gaat de tijd altijd veel te snel voorbij en dat was ook nu niet anders.  

Maandagochtend zijn we weer naar huis gereden en we hopen binnenkort de gastvrijheid te retourneren. 

 

 

 

Maagtorsie bij honden 

 

Vorige week zaterdag kreeg ik in de cursus voor jonge honden een vraag over voeding. De hond spuugde 

´s morgens gal.  Bij navraag bleek dat de hond pas na het wandelen zijn „ontbijt“ kreeg. In de ochtend 

altijd brokken en in de avond vleesvoeding.  

Het baasje had gelezen dat beweging niet goed is met het oog op een maagtorsie. 

 

Ik blijf natuurlijk altijd mijn literatuur bijhouden en verschillende tijdschriften worden maandelijks 

doorgelezen door mij. De nieuwste ontwikkelingen, niet alleen op het gebied van gedrag, training maar 

ook over voeding en ziektes. Immers heb ik als hondentrainster ook een adviserende rol voor mijn 

klanten. Heb ik het vermoeden dat er iets niet klopt met de hond vraag ik de eigenaar de dierenarts te 

adviseren en ook een beetje in welke richting gezocht kan worden. Ik ben geen dierenarts maar heb wel 

jarenlange ervaring en weet wat ziekte en pijn kan doen bij een hond. 

 

Nu terug naar het gal spugen. Het is beter om géén vaste etenstijden voor de hond in te voeren. De hond 

verwacht zijn eten en zijn maag produceert alvast maagsappen. Het eten komt immers op een vast 

tijdstip. Krijgt de hond vleesvoeding en dient deze een keer brokken te eten door omstandigheden, doe 

dit dan een uur vroeger als normaal. Zo zijn de maagsappen nog niet aangemaakt, vlees vraagt een 

zuurdere PH als brokken. 

Dan wil ik terug komen op de maagtorsie. Beweging heeft geen invloed op het kantelen van de maag! 

Natuurlijk loopt een volle maag niet lekker, de spijsvertering vergt ook zijn energie van de hond net als 

bij mensen en daarom is rustig aan doen beter. Een rustige wandeling na het eten is geen gevaar. Grote 

activiteiten zou ik dan wel afraden omdat de hond niet de mogelijkheid krijgt rustig zijn eten te verteren. 

 

Wat is dan wel het risico van een maagtorsie?  

Een maag kantelt doordat het voer gaat gisten en er gas in de maag gevormd wordt. Dit wordt 

veroorzaakt doordat de hond zijn eten niet goed verdraagt.  

In de praktijk blijkt dat voeding dat voor een hoog percentage uit granen bestaat (de hond is van nature 

een vleeseter, dit zien we alleen al bij zijn gebit) niet goed door de hond kan worden verteerd. Een brok 

waar veel vlees in zit is de betere variant of versvlees-voeding, kant en klaar of zelf samengesteld geeft 

de minste risico’s.  Voor honden die bijvoorbeeld allergieën hebben, is het goed uitzoeken wat geen 

nadelige gevolgen geeft want allergieën op het gebied van voeding zijn heel serieus te nemen. 

Door de evolutie kan de hond een klein beetje granen verteren maar dit is een klein beetje! Het mag niet 

meer als 5 tot hoogstens 10% van zijn voeding per dag uitmaken. 

 

   
brokken KVV (versvlees voeding) BARF (zelf samengesteld? 

 

Overigens zijn het altijd volwassene/oudere honden die in de kliniek worden gebracht met een 

maagtorsie, nooit pups. Eigenaren vertellen dat de hond rustig heeft gelegen en niet ongecontroleerd 

rond hebben gerend. Vaak hebben ze tot die dag normaal gegeten.  

Melanie’s column 
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Hoe weet ik nu of mijn hond zijn voeding goed verteerd?  

Eigenlijk is dat heel makkelijk. Goede signalen om op zoek te gaan naar betere voeding, zijn bijvoorbeeld:  

- Als je hond stinkende scheten laat en veel boert ongeveer een half uur na zijn eten 

- Zijn eten onverteerd uitspuugt langer als 2 uur na het geven van zijn eten. 

Zoek een voeding wat de hond goed verteerd! 

 

In het kort zijn er twee dingen dus belangrijke, hoogwaardige voeding wat de hond goed verteerd en deze 

op verschillende tijden voorschotelen.  

 

Tot de volgende column! 

Melanie 

 

 

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

25-03-16 Erwin Berends Emmercompascuum 

02-05-16 Anja Haaijer  Winschoten 

02-05-16 Alderd Slagter Winschoten 

 

Wij heten hen welkom! 

 

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

er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het lidmaatschap, worden zij automatisch na drie maanden 

geaccepteerd als lid. Bezwaren kunnen, binnen 2 weken na uitgave van deze nieuwsbrief, schriftelijk 

ingediend geworden bij het secretariaat van onze vereniging. 

 

Opzegging: 

Direct            Joke van Loenhout  Soest 

 

 

 

Het hoe, wat en waarom over vitamines. 

 

Vitamine A 

Belangrijk voor het herstel en de groei van cellen. Een tekort hieraan heeft een negatieve invloed op groei 

en het zenuwstelsel, met aantasting van de slijmvliezen. Teveel vitamine A leidt tot kreupelheden en zelfs 

afwijkingen in het skelet. Katten kunnen overigens geen vitamine A aanmaken en zijn ervoor dus 

aangewezen op voeding. 

 

Vitamine B 

Werd er in eerste instantie nog gedacht dat er maar één vitamine B bestond, later werd duidelijk dat er 

meerdere zijn. De acht verschillende vitamines B zijn: 

 Vitamine B1 (thiamine)  

 Vitamine B2 (riboflavine) 

 Vitamine B3 (niacine) 

 Vitamine B5 (pantotheenzuur) 

 Vitamine B6 (pyridoxine) 

 Vitamine B8 of H (biotine) 

 Vitamine B11 (foliumzuur) 

 Vitamine B12 (cobalamine) 

De meesten spelen een belangrijke rol bij de spijsvertering en celstofwisseling. De B-vitamines komen 

voornamelijk voor in vlees, groenten, brood en zuivel. Ze hebben grote invloed op de energievoorziening 

van het lichaam. Tekorten kunnen leiden tot spierzwakte, verminderde eetlust, vermoeidheid, problemen 

met zenuwstelsel, bloedarmoede, huidproblemen en haaruitval. 

 

Vitamine C 

De meest bekende vitamine is onder meer belangrijk bij de weerstand, de opname van ijzer uit de 

voeding en celdeling. Een gebrek aan deze vitamine komt nauwelijks voor omdat honden en katten deze 

Medisch 

Ledenmutaties 



 

Tatra TOPnieuws 2016 – nummer 2 

9 9 

zelf kunnen aanmaken. Ze zijn er niet voor aangewezen op hun voeding. Teveel aan deze vitamine kan 

leiden tot calcium-oxalaat blaasstenen. 

 

Vitamine D 

Ook deze vitamine bestaat niet uit één maar uit een complex van verschillende soorten. Onder invloed 

van UV-straling uit zonlicht wordt bij mensen vitamine D3 aangemaakt, maar niet bij honden en katten. 

Het komt van nature voor in vette vis, vlees en volle melkproducten. Vitaminen D zijn belangrijk voor de 

vorming van sterke botten en tanden doordat ze de opname van mineralen als fosfor en calcium 

bevorderen. Een tekort aan vitamine D kan, net als bij mensen, bij dieren leiden tot botmisvormingen. 

Een dergelijk tekort is bekend onder de naam Engelse ziekte (rachitis) 

 

Vitamine E 

Als antioxidant beschermt vitamine E de cellen, celwanden, bloedvaten en andere weefsels. Het bevindt 

zich onder meer in plantaardige olie, noten en groene bladgroenten.  

Onvoldoende vitamine E komt vrijwel nooit voor maar leiden tot futloosheid, bloedarmoede en 

spierzwakte. Teveel is vrijwel nooit schadelijk omdat het lichaam het overschot zelf afvoert. 

 

Vitamine K 

Voor bloedstolling is vitamine K essentieel maar het is ook belangrijk in de botstofwisseling en bij het 

behoud van elasticiteit van vaatwanden. Een tekort van vitamine K is zeldzaam en kan leiden tot 

bloedingen. In extreme gevallen kan een overschot van deze vitamine leiden tot overmatige stolling 

(trombose). Het lichaam neemt deze vitamine op uit groene bladgroenten en enkele fruitsoorten, olie en 

vetten. 

 
 
 

 

Een nieuw leven voor kapotte knuffels 

Heeft jouw hond ook al de zoveelste knuffel 

kapot gebeten?  

Meestal leggen of gooien we deze kapotte 

knuffels weg om te voorkomen dat ze de vulling 

gaan eten. Je kunt natuurlijk ook alle vulling 

eruit halen en de knuffel weer dichtnaaien. Nog 

leuker, stop er eerst een balletje, piepertje of 

wat snoepjes in en naai het dan dicht. 

 

 

 

 

 

Het hengelspel 

Neem een stok van ongeveer een meter. Maak 

hier een touw aan vast met daaraan een sok 

met een tennisbal erin. Knoop de sok dicht. Je kunt ook een stukje namaak bont nemen.  

Dit is een heerlijk najaag spel waar de hond zich prima op uit kan leven. 

 

 

 

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. 

 TOP-fotoverhaal 

Ragna’s TOP-spelideeën 
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Wie verrast ons met een verhaal? Jullie inzendingen mogen gemaild worden naar de redactie. 

 

Verplicht poseren 

 

  

  

  

mailto:redactie@topnl.eu?subject=fotoverhaal
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Voor 2016 hebben wij voorlopig op ondergenoemde data de activiteiten gepland: 

 

 Zondag 12 juni  Tatra-Lentefeest (programma e.d. op pagina 2) 

 Zondag 11 september 3e TOPNL-Kampioenschapsclubmatch - Bemmel 

 Zondag 13 november Strandwandeling 

 Maandag 21 november Overleg Gezondheid-Welzijn-Fokkerij via Skype 

 

 

 

(vervolg) 

Voor de Eerste Wereldoorlog was er al sprake van een grote witte hond die in de bergen woonde. De 

huidige grenzen bestonden toen formeel nog niet en de honden migreerden willekeurig in het gebied, dus 

is het moeilijk dan te spreken over een Pools ras van grote witte honden. 

Kort na de onafhankelijkheid, en met het vaststellen van de Poolse grens, ontstond uiteindelijk de Poolse 

Tatrahond, omdat ongecontroleerd doorkruisen van de grenzen niet meer mogelijk was.  

In het gebied van de Gorale bleef een grote populatie van de witte herdershond bestaan, die breed 

interesse van het Poolse leger trok, en onderworpen aan keuze en het gebruik, levend in een bepaalde 

isolement, kon dit ras zich ontwikkelen, typisch in karakter en uiterlijk, kenmerkend voor de soort in deze 

regio. 

 

De Poolse Stichting van Fokkers en Liefhebbers van Rashonden, Gezelschaps-  en Diensthonden heeft zich 

opgeworpen om de witte herder van het Tatragebergte te promoten en populair te maken. In de jaren 

dertig maakten ze veel reclame voor het ras in het blad “Moj Pies” met de slogan: “Op elke Poolse 

boerderij hoort een Poolse Tatrahond”. Dit resulteerde al snel tot algemene  invoering van de Tatrahonden 

ook in de steden. Vanaf 1935  begonnen de eerste registraties van de Tatrahond in de boeken van deze 

stichtingen, bijvoorbeeld: 

 Juhas geboren in 1933, kennel Podlipowski in Poronin, eigenaar Krystyna Sławińska in Witkowiźnie 

in de buurt van Minsk Mazowiecki. 

 Tutny werd geboren in 1930 bij de fokker Sokolowski in Nowy Targ. De eigenaar was Stanislaw 

Lewandowski in Lviv. 

 Nina z Tiergardenu, geboren 1930. Fokker was de Zoo in Boedapest (het is de moeite waard hier 

even bij stil te staan, omdat de teef geen Tatrahond was maar werd gepresenteerd als het  

Hongaarse ras Kuvasz). Stanislaw Lewandowski in Lviv was eigenaar. 

 Smok en Csibi z Ropienki,  deze honden zijn de ouders van Baca, Barry en Watra in het bezit van 

Irena Moraczewska, Brzuchowice in de buurt van Lviv. Ook deze honden kwamen van fokker 

Sokolowski in Nowy Targ, eigenaar Maria Zbrożkowa, Rudki in de buurt van Lviv. 

 Bialy, geboren in 1935 (v: Smok z Ropienki, m: Astra), fokker Zoo in Warschau, de eigenaar 

Bielawski in Laski in de buurt van Warschau. 

 

 

Polskie owczarki podhalańskie 

fokker Józefa Kozioła uit Lviv, 1937 

 

TOPNL-agenda 

De historie van de Tatrahond – deel 2 
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Het voorjaar en zomerse weer komt er aan, maar toch is de winterwedstrijd nog niet geheel afgerond. 

Tot en met 15 maart was er namelijk de mogelijkheid om jullie foto’s in te sturen en we hebben er 

inderdaad enkele ontvangen. 

 

Welke is nu de beste, of leukste of mooiste of … 

Dat mogen jullie bepalen! 

Deze keer hebben we er een ‘poll’ van gemaakt. Er kan 1x gestemd worden op één foto. 

 

Jullie vinden deze op: http://www.tatrahondvereniging.eu/site/poll-winter-fotowedstrijd-2016/ 

 

 

 

 

Op zondag 21 februari was het weer zover, en hadden we een wandeling van TOPNL in de Loonse & 

Drunense duinen. 

 

Die dag zouden we regen krijgen, maar 

dat is ons bespaard gebleven en was 

het gelukkig de hele dag droog. De 

verzameling voor de wandeling was op 

de parkeerplaats nabij herberg “de Drie 

Linden”. 

Bij aankomt samen met Moa en Nura 

zagen we al snel dat de opkomst groot 

was. We hebben ons bij de groep 

aangesloten en een kopje koffie 

gedronken met wat lekkers erbij. Toen 

de groep compleet was kon de 

wandeling beginnen en liepen we met 

z’n allen richting het bos. 

 

In het bos mochten de honden los en 

die waren natuurlijk helemaal door het dolle heen. De baasjes konden tijdens de wandeling gezellig met 

elkaar kletsen en genieten van de honden die met elkaar aan het spelen waren. Ergens verderop in het 

bos was een grote waterpoel, en ja hoor daar gingen ze lekker ravotten in het water. Het is mooi om te 

zien dat je hond zo geniet, dat we er zelf samen met de andere baasjes ook van genoten. 

Vandaar uit zijn we samen richting de duinen gegaan en daar was het natuurlijk ook weer een feestje 

voor de honden die zich helemaal uit konden leven. 

Dat is het leuke van een wandeling: Het plezier voor hond en baas. 

 

Winter-fotowedstrijd 

Verslag wandeling Loonse en Drunense Duinen 

http://www.tatrahondvereniging.eu/site/poll-winter-fotowedstrijd-2016/
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Na de wandeling zijn we nog samen met een aantal anderen naar de herberg gegaan. We hebben daar 

samen buiten op een overdekt terras, omringt met vuurkorven, nagekletst met elkaar onder het genot 

van drinken en eten. 

Voor de honden stonden er bakken water klaar en ze kregen een versnapering. 

  

Wij vonden het een super gezellige wandeling. 

  

Groetjes Dick en Marianne Middelkamp. 

Moa en Nura 

 

Een film van de wandeling is hier (klik) te zien! 

 

 

 

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  15 juni 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. 

 

Vergeet niet te stemmen voor onze Winter-fotowedstrijd! 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 

https://www.youtube.com/watch?v=8NeMcv2_j34&feature=youtu.be
mailto:secretariaat@topnl.eu
http://www.topnl.eu/
https://www.facebook.com/pages/Tatrahondvereniging-Owczarek-Podhalanski-Nederland/315458905248992?fref=ts
http://www.tatrahondvereniging.eu/site/poll-winter-fotowedstrijd-2016/

