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Deze keer zijn we gelukkig weer mooi op tijd met onze nieuwsbrief. We 

danken de mensen die ons kopij stuurden. Dat vinden we leuk en hopelijk 

inspireert het de andere lezers om ook eens iets onze kant op te sturen. 

Heb je ideeën? Laat het ons weten. De mailbox van de redactie staat altijd 

wagenwijd voor jullie open! 

Daarnaast weer veel info van ons en hopelijk voor elk wat wils in deze 

Tatra-TOPnieuws. 

 

Heb je Facebook en heb je TOPNL nog niet als vriend? Stuur een 

vriendschapsverzoek en blijf nog beter op de hoogte van onze activiteiten 

en ontvang een uitnodiging voor onze evenementen. 

Ook op onze website en community pagina houden wij je natuurlijk ook op 

de hoogte. 

 

Veel leesplezier! 

 

 

We zijn alweer halverwege het jaar als deze uitgave binnenkomt via de 

mail. Het Lentefeest hebben we achter de rug en het was weer heel fijn en 

gezellig om velen van jullie weer te zien.  Meer daarover in het verslag later 

in deze nieuwsbrief.  

Als vereniging blijven we in beweging en actief. Met hulp van jullie, onze 

leden slaagt de redactie er ook telkens weer in een afwisselend en veelzijdig 

digitaal clubblad samen te stellen. Dank jullie daarvoor en blijf vooral 

doorgaan.  

 

Als eerste van onze kant een minder leuke mededeling. Onze voorzitter Piet 

Beentjes is eind mei getroffen door een lichte beroerte. Na enkele dagen 

ziekenhuis zet het herstel zich goed voort en voelt Piet zich alweer beter. 

Gelukkig kon hij ook een poosje aanwezig zijn op het Tatra-Lentefeest. In 

de komende periode zal hij het wat de vereniging betreft iets rustiger aan 

doen en zullen zijn werkzaamheden door de overige bestuursleden deels 

worden waargenomen. 

Vanaf deze kant wensen wij hem nogmaals van harte beterschap. 

 

De Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer werd ook bezocht 

en een aantal veranderingen zullen worden doorgevoerd in het VFR 

(Verenigingsfokreglement). De belangrijkste even kort samengevat:  

- De Raad van Beheer heeft een onderzoeksreglement en daarop betrekking 

hebbende online applicatie. Ook de dierenarts die het onderzoek en de 

beoordeling uitvoert kan het resultaat vastleggen in de online applicatie van 

de RvB. De dierenarts is verantwoordelijk voor de controle van de identiteit 

van de hond. Het resultaat wordt weergegeven in een certificaat in het 

account van de geregistreerde eigenaar op de website van de RvB. 

- In het VFR-format gaat de verplichte tekst in artikel 2.6. nu als volgt 

luiden: 2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de 

vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, 

welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, 

wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de 

gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. 

en: 4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve 

screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer 
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opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden 

door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door 

de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde 

onderzoeksprotocollen. 

Het bestuur houdt in ieder geval de vinger aan de pols en probeert jullie 

zoveel en adequaat mogelijk te informeren als zich veranderingen voordoen.  

 

Dan de Kampioenschapsclubmatch, voor je het weet is het weer zover en er 

wordt hard gewerkt om er weer een leuke dag van te maken met elkaar. 

Schrijf je nu alvast in voor die dag. Zondag 11 september.  Ook al ben je 

niet zo showminded, deze happening die we jaarlijks organiseren, mag je 

niet missen!  De inschrijving kan via de website van de vereniging.  

DOEN hoor! 

 

Meer info in het volgende item van onze nieuwsbrief en natuurlijk op onze 

website www.topnl.eu.  

Rest ons nog jullie veel leesplezier te wensen. 

 

Het bestuur.  

 

 

 

Uitnodiging voor de 3e Kampioenschapsclubmatch van TOPNL op 11 

september 2016! 

 

Er wordt alweer hard gewerkt door de organisatie om de 3e 

Kampioenschapsclubmatch (KCM) van TOPNL tot een onvergetelijke 

happening te maken. 

 

Wij nodigen iedereen die in het bezit is van een Tatrahond, van pup tot 

veteraan maar met een FCI-erkende stamboom, deel te nemen. De 

inschrijving staat open voor leden en niet-leden van TOPNL. Iedereen is 

welkom, ook bezoekers! 

 

We zijn wederom te gast op het terrein van „Hondenschool Lingewaard“ in 

Bemmel nabij de Rijkerwoerdse Plassen. Een mooie en zeer ruime locatie 

welke ons zeer goed is bevallen vorig jaar. De keuringen zullen plaatsvinden 

in de openlucht.   

 

U bent deze dag welkom vanaf ± 09:00 uur om uw plek rond de ring te 

kiezen. We zullen zorgen dat de gratis koffie en thee voor u klaar staat! 

Keurmeester Mw. Bakker - van de Woestijne zal om 10:00 uur beginnen 

met het beoordelen van de ingeschreven honden. Op een KCM telt het 

kampioenschap dubbel, 2 CAC's. Het reserve-kampioenschap telt voor een 

heel kampioenschapspunt, 1 CAC. Dit onder voorbehoud van voldoende 

deelnemers. Daarnaast zijn er prijzen voor alle geplaatste honden en zorgen 

we weer voor een leuke en goed gevulde ‘doggybag’ voor alle deelnemende 

honden, zoals u inmiddels van ons gewend bent. Deze worden uitgereikt 

samen met het keurrapport, nadat de Clubwinnaar 2016 is gekozen. Dit zal 

omstreeks 16:00 uur zijn. 

 

Tijdens de middagpauze hebben we deze keer voor een leuke afwisseling 

gezorgd. Tussen 12:00 en 13:30 uur komt er speciaal voor ons een 

snackkar naar onze locatie. Voor een vast bedrag kunt u genieten van een 

patatje met een snack erbij. U kunt eten wat u wilt en zoveel u wilt! Wel 

dient u dit van te voren aan ons op te geven, zodat wij weten wie er mee 

luncht en er voor te zorgen dat er voor iedereen genoeg is. 

Deelnemers kunnen dit aangeven tegelijkertijd met de inschrijving van de 

hond(en). Bezoekers kunnen zich opgeven via evenementen@topnl.eu.  

 

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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Deelname aan een KCM is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen en laagdrempelige manier 

kennis te maken met het showen, het ras en het wederzien van de fokker en bijvoorbeeld nestgenootjes 

van uw hond. Een leerzame ervaring voor de minder ervaren of onervaren Tatrahond(eigenaren). 

Uiteraard is er ruim voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen over ons geliefde ras. 

Wij hebben er heel veel zin in en hopen dat het wederom een TOP-dag wordt! 

 

Inschrijven kan door ons inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen aan: evenementen@topnl.eu. 

Online inschrijven kan natuurlijk ook via onze website www.topnl.eu.  

Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging met daarin het totaal bedrag, een referentie welke 

vermeldt dient te worden bij de betaling en onze bankgegevens. In de laatste week voor de KCM krijgt u 

via email uw bevestiging en bewijs van deelname toegestuurd. 

 

De tarieven zijn als volgt: 

 

Inschrijfgeld Leden TOPNL Niet leden 

Klasse 1 – 2 – 7 (baby, pup, veteraan) € 25,00 € 30,00 

Klasse 3 – 4 – 5 – 6 (alle overige) € 35,00 € 40,00 

Lunch volwassenen € 8,00 € 10,50 

Lunch kinderen 5-12 jaar (0-4 jaar gratis) € 5,50 € 5,50 

(De korting is alleen voor leden en gezinsleden, niet voor proef- en aspirantleden) 

 

LET OP! De inschrijving voor de Kampioenschapsclubmatch sluit op 26 augustus 2016. 

 

U doet de organisatie een heel groot plezier als u niet tot de uiterste sluitingsdatum wacht met 

inschrijven. Weet u zeker dat u komt? Schrijf dan alvast in. 

Opgave voor de lunch kan tot één week van te voren, echter dient er wel vooraf betaald te worden. 

 

We houden u via de website en Facebook regelmatig op de hoogte over dit TOP-evenement dus houdt de 

pagina's goed in de gaten! De organisatie heeft er wederom zin in en hoopt u te mogen ontvangen op 11 

september a.s.. Wij beloven u een onvergetelijke dag! 

 

Tot ziens bij: 

Hondenschool Lingewaard 

Bergerdensestraat 2a 

6681 LK Bemmel 
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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 of een foto van 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 Dworny z Poldery Holenderski 30-06-2006 Fam. Beentjes 

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

 

 
Duch Gór Volarius 

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. 
Mochten er fouten in bovenstaande lijst staan of indien 
er iets ontbreekt, dan gaarne ook een bericht. 

 

 

  
 

Hondenweetjes uit de wetenschap. 

 

Spelen met de hond bevordert gehoorzaamheid 

 

Uit onderzoek van de universiteit van Bristol blijkt 

dat honden hoger in gehoorzaamheidslessen scoren 

na speelsessies met mensen. Volgens de 

onderzoekers Rooney en Bradshaw zijn de 

trainingen met de hond veel doeltreffender wanneer 

men vooraf even met de hond gaat spelen. 

 

In hetzelfde onderzoek bleek dat het niet uitmaakt 

of men de hond het spel laat winnen of verliezen, 

bijvoorbeeld wanneer de hond het speeltje na het 

spel mag houden of niet. Men ging er altijd van uit 

dat een hond niet mocht winnen omdat het dan 

hoger in de rangorde zou komen en daarom minder 

gehoorzaam zou worden, het onderzoek van Rooney 

en Bradshaw verwerpt deze opvatting. 

Spelen met de hond bevordert de goede relatie 

tussen mens en hond. Men concludeerde dat een goede relatie met de hond er aan bijdraagt dat men 

gehoorzame hond krijgt. 

 

Uit de media 

TOP-seniorengallerij 

mailto:redactie@topnl.eu?subject=Wijziging%20overzicht%20TOP-honden
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Nederland – Kennel Bialy Towarzysz: 

De planning is dat Saba Antrakt (Nura) dezer dagen gedekt wordt. Als alles goed gaat, worden er eind 

augustus pups verwacht. 

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 en welke worden aangemeld bij de 

vereniging, 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.  

 

 
 

 

 

Op 12 juni was het weer zover. Alweer het 4e Tatra-Lentefeest van onze vereniging. Voor mij de eerste 

keer dat ik erbij kon zijn. Deze keer was de KC Flevoland in Lelystad als gastheer gekozen. Redelijk 

centraal in het land en ze zitten daar op een hele mooie plek in het buitengebied van Lelystad. 

 

 

We zouden vanaf 11.30 uur verzamelen om eerst te 

gaan wandelen maar de meesten waren al rond 

11.00 uur present in Lelystad. De koffie was nog niet 

eens warm. Nadat we deze dan toch genuttigd 

hadden, gingen we op pad. Op aanraden van de 

mensen van de KC was het beter de honden 

aangelijnd te houden i.v.m. reeën langs de vaart. We 

gingen op pad met een grote groep en alles verliep 

heerlijk rustig. We hebben in ieder geval geen reeën 

gespot. Een klein groepje met o.a. een pup keerde 

om na een minuut of 20 en de overige mensen en 

honden liepen nog een stukje verder door.  

 

  
 

Fokkerijberichten 

Verslag Tatra-Lentefeest 2016 

mailto:t.middelkamp@home.nl?subject=dekking%20Nura
http://www.bialy-towarzysz.nl/
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Toen we terug kwamen was de snel-tekenares inmiddels gearriveerd 

en ze was direct aan de slag gegaan met een hond die niet mee ging 

wandelen, om deze vast te leggen op papier. Daar had ze het de rest 

van de middag hartstikke druk mee. Zie enkele voorbeelden 

hieronder. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Voor iedereen werd snel een stoel gepakt met een paar tafels erbij zodat er gezellig gekletst kon worden. 

Daarnaast werden er wat attributen tevoorschijn gehaald die gebruikt worden bij agility. De meeste 

honden lagen rustig naast de baasjes even uit te rusten van de wandeling. Natuurlijk werd er ook voor 

een smeermiddel voor de keeltjes gezorgd voor mens en hond. 

 

Vanaf een uur of 15.00 ging de barbecue aan. De meesten hadden toch wel trek gekregen inmiddels en 

Karin en ikzelf zorgden in eerste instantie dat iedereen een warme hap kon eten. Er was ruim voldoende 

voor ons allemaal en het smaakte super! Halverwege werd de barbecuetangen overgegeven aan Rober en 

Ragna, zodat het eerste barbecueteam ook rustig 

konden eten. 

Helaas begon het tijdens het eten te spetteren maar 

gelukkig zat iedereen, inclusief de barbecue, droog 

onder het grote afdak. 

 

Na het eten werd het tijd om alweer rustig te gaan 

opruimen. De weergoden waren ons niet meer 

gunstig gestemd en de spettertjes werden dikke 

druppels. De meesten zwaaiden af inmiddels en een 

enkeling zorgde ervoor dat alles netjes opgeruimd 

werd. 

 

Iedereen ontving een leuke gevulde goodiebag met 

een speeltje, monsterzakjes brokken van onze 

nieuwe sponsor Biofood, een spel en veel info van 

onze andere sponsor Bayer. Bedankt hiervoor! 
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Toen we net vertrokken waren, viel de regen met bakken uit de lucht. Dora en ik moesten de barbecue 

nog terug brengen bij de slager in Lelystad en waren daardoor tot op onze onderbroek nat geregend 

tijdens het uitladen van de spullen. Gelukkig was het maar water en zijn we niet van suiker. 

 

Tot een volgend Tatra-Lentefeest! 

Wilma 

 
Het Tatra-Lentefeest werd o.a. gesponsord door: 

 

 

 

 

 

Het wisselen van de tanden bij de hond 

 

Net als de mens, worden pups zonder tanden geboren. 

In deze column lees je wanneer het melkgebit doorkomt, uit hoeveel tanden het volwassen gebit bestaat 

en wat je kunt doen om het wisselen te ondersteunen. Welke eventuele problemen bij het tanden 

wisselen voor kunnen komen, komt ook aan de orde. 

 

Het melkgebit van de hond 

De melktanden van de hond breken vanaf de 

leeftijd van drie weken kort na elkaar door. Het 

melkgebit bestaat uit 6 kiezen, 2 hoektanden en 6 

snijtanden in iedere kaak. Dat zijn totaal 28 tanden 

(ook wel elementen genoemd), die veel scherper 

zijn dan het blijvende gebit. 

 

Het wisselen van de tanden vanaf de 16de 

levensweek 

Het wisselen vindt bij de hond tussen de 4de en de 

7de levensmaand plaats, waarbij het wisselen bij 

grote hondenrassen al eerder begint. De 

melktandjes vallen uit en de grote, blijvende 

tanden en kiezen komen door. In totaal zijn dat 42 

tanden en kiezen. Vele eigenaren zien weinig van 

het wisselen omdat de meeste honden de 

uitgevallen tanden inslikken. 

 

 

Problemen bij het wisselen 

Sommige honden hebben problemen bij het wisselen, naast pijn hebben vele jonge honden last van 

diarree. Dit kan een wat verhoogde temperatuur veroorzaken en door oud bloed kunnen ze echt stinken 

uit de bek.  

Andere honden willen hun voer niet meer eten en andere kauwen aan de meubels of andere dingen 

worden kapot gekauwd. 

 

Soms kan het gebeuren dat een melktandje niet uit valt terwijl de volwassen tand wel al door 

komt.(kleine hondenrassen zijn hebben hier meer last van dan grote hondenrassen). Hier moet de 

dierenarts helpen zodat de melktand eruit gehaald wordt en de grote tand dus niet opzij wordt gedrukt. 

 

 

 

Het wisselen ondersteunen 

Melanie’s column 

http://www.biofooddiervoeding.nl
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Tijdens het wisselen dienen trekspelletjes vermeden worden, om de hond geen pijn te doen en de tanden 

niet te beschadigen. 

Wel kunnen we zorgen voor genoeg kauwbotjes, zoals runderkophuid of varkensoren, ook zijn er andere 

lekkere dingen. Een kong gevuld met yoghurt welke eerst in de vriezer is geweest, geeft verkoeling en het 

is lekker (gezond). 

 

Ook regelmatig even controleren of het wisselen goed gaat. Om dit te kunnen doen dien je hier wel vroeg 

mee te oefenen zodat het geen worstelpartij wordt. 

 

Mocht er toch een ongelukje gebeuren, ga dan even naar de dierenarts. Vaak breekt het puntje van de 

melkhoektand toch af, ook ik heb dit meegemaakt met Wanda. Deze hoektand was dus ook de eerste 

tand die wisselende, gelukkig geen schade aan de blijvende hoektand. 

 

Dat was het weer voor deze column, ik hoop dat jullie met plezier hebben gelezen. Ik zou het erg leuk 

vinden als jullie speciale vragen of onderwerpen dat jullie deze naar mij sturen zodat ik die vragen of 

onderwerpen in mijn column kan verwerken. 

Voor nu wens ik jullie een hele fijne zomer en vakantie toe, wij gaan straks een weekje met de drie 

hondendames naar een Almhütte in Oostenrijk. 

 

Groetjes Melanie en de drie Tatradames 

 

  
 

 

 

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

05-05-2016 Kor Datema  Tynaarlo 

06-05-2016 Andre Pesch  Viersen Duitsland 

06-05-2016 Bärbel Pesch  Viersen Duitsland 

12-06-2016 Ingrid Kunis  Hoogwoud 

12-06-2016 Marcel Kunis  Hoogwoud 

12-06-2016 Axel de Wilde  Klaaswaal 

 

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 Ralph Coolen  Veghel 

direct Sara Szymczak Veghel 

 

 

Ledenmutaties 
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Pijn bij honden (deel 1) 

 

Pijn bij honden is een onderwerp waar (bijna) iedere hondeneigenaar mee te maken krijgt. Net zoals 

ouderdomskwalen, wensen en emoties. Echter, niet iedere hond laat pijn even duidelijk zien. En, hoe 

herken je ‘onzichtbare’ klachten zoals hoofdpijn? In dit artikel vind je algemene informatie en handvatten 

over dit thema. Het is daarbij belangrijk om je te realiseren dat het leven niet zwart/wit is; Ieder individu 

en iedere situatie is anders. Situaties kunnen wijzigen: wat nu bij je hond past, past mogelijk over een 

tijdje niet meer, en andersom. 

 

Wat is pijn? 

Pijn kennen we allemaal. Het is onaangenaam maar nuttig. Pijn beschermt ons en waarschuwt ons voor 

gevaar of verdere beschadiging. Wanneer je je hand per ongeluk onder de hete kraan houdt, dan trek je 

meteen je hand terug omdat het zeer doet waardoor je je niet verder brandt. Dit pijnsysteem is een 

beveiliging en zonder dat zouden we niet overleven. 

 

o Pijn is onzichtbaar 

o Pijn is een gevoel 

o Pijn is onaangenaam 

o Pijn voelt als schade 

Pijn wordt door iedereen anders ervaren en we gaan er verschillend mee om: de één blijft in zijn bed 

liggen en de ander doet alsof er niets aan de hand is. Ook hoeft de mate van pijn niet overeen te komen 

met de mate van schade in het lichaam. Een paar herkenbare voorbeelden zijn: 

o een sporter die blijft doorgaan en pas na afloop ontdekt dat hij een blessure heeft opgelopen 

o een ander begint al te piepen als iemand alleen maar naar de zere plek wijst, omdat de 

verwonding zo’n pijn doet en/of uit angst 

o als iemand een paar nachten slecht geslapen heeft, dan heeft diegene sneller last van pijntjes en 

ongemakken. 

 

Voor honden met pijn is dit niet anders. 

Het grote verschil is dat een mens meestal zelf in staat is om actie te ondernemen. Hij kan contact 

opnemen met een arts, uitleggen wat er aan de hand is, vertellen waar het zeer doet, hoeveel pijn het 

doet, etc. Een hond heeft deze mogelijkheid niet. Hij kan niet in onze taal aangeven dat iets pijn doet, 

hoe zeer het doet en waar het precies zit. Hij is daarvoor volledig afhankelijk van de eigenaar, en dus... 

 

Kennis over dit onderwerp is belangrijk! 

Het herkennen van pijn bij honden is belangrijk voor hond, eigenaar én omgeving. Het beïnvloedt immers 

de kwaliteit van leven van alle betrokkenen. Als gezondheidsproblemen tijdig worden opgelost, dan zijn 

we grote(re) problemen waarschijnlijk voor, lichamelijk en geestelijk. Dit is eerlijker en tevens veiliger, 

want pijn is een belangrijke trigger voor ongewenst gedrag. En, als de problemen niet of slechts 

gedeeltelijk kunnen worden opgelost, dan kun je je hond zo goed mogelijk begeleiden en het leven erop 

aanpassen. Het heeft tevens een positieve invloed op de band tussen hond en eigenaar: de hond voelt 

zich immers begrepen en gesteund. 

Pijn en gezondheidsproblemen kunnen tevens doorslaggevend zijn bij keuzes zoals onder andere: 

 Wel of niet fokken met de betreffende hond: erfelijke aandoeningen kunnen een rol spelen maar 

ook de lichamelijke conditie van de hond in zijn algemeenheid. 

 Wel of geen extra hond/dier erbij: een hond met pijn zit wellicht niet te wachten op 

‘gezinsuitbreiding’. Een nieuwkomer kost energie en met pijn is die energie er meestal niet. 

 De overweging om je hond wel of niet mee te geven aan een groeps-uitlaatservice. Kortere één op 

één wandelingen zijn waarschijnlijk passender, rustiger en beter. 

Pijn, angst, stress, gezondheids- en gedragsproblemen gaan hand in hand en versterken elkaar: 

 Pijn en gezondheidsproblemen geven stress 

 Stress maakt gevoeliger voor angst 

 Angst veroorzaakt weer stress 

Dat leidt vervolgens weer tot meer gezondheids- en/of gedragsproblemen. 

Het is daarom belangrijk om alles zo veel mogelijk in balans te brengen en te houden. 

 

Er zijn drie belangrijke oorzaken voor gezondheidsproblemen in het algemeen: 

Medisch 
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1) Trauma 

Zowel lichamelijk als geestelijk. Hierbij kun je denken aan groot trauma, bijvoorbeeld door een 

aanrijding, maar ook aan klein trauma. Vooral microtrauma komt veel voor door dagelijkse 

activiteiten, terwijl dit het minst wordt onderkend en vaak kan worden voorkomen, bijvoorbeeld: 

 Een goed passend borsttuig in plaats van een halsband 

 Antislip vloeren of tapijt in plaats van gladde vloeren 

 Voldoende beweging zonder overbelasting 

 Mentale en fysieke uitdagingen zonder overbelasting 

 De juiste balans tussen rust en ‘activiteit’: volwassen honden hebben gemiddeld 15 à 18 uur slaap 

nodig per etmaal 

 Het vermijden van gooien van ballen, stokken etc. 

2) Stress 

Stress doet nare dingen met mens en hond. Voor honden kun je denken aan bijvoorbeeld: 

 Het verleden van de hond. Dit geldt voor een herplaatshond maar ook voor een pup van een 

fokker, deze is immers ook niet een geheel onbeschreven blad 

 Overprikkeling binnens- en buitenshuis 

 Oververmoeidheid: lichamelijk en/of geestelijk 

 Het niet voorzien in de basisbehoeftes van de hond 

 En vooral: onkunde en/of onwetendheid eigenaar! 

 Toxinen 

3) Alle vervuiling: 

 Milieu (luchtvervuiling bijvoorbeeld) 

 Sigarettenrook 

 Vaccinaties 

 Ontwormen 

 Anti-vlo/anti-teek middelen 

 Medicatie 

 Voor de betreffende hond verkeerde voeding! 

 Trauma, Stress en Toxinen: individueel bepaald en preventie 

 

Het verschilt per hond waar hij het meest mee in aanraking komt en gevoelig voor is. Regelmatig is het 

een combinatie. En elk van de drie, maakt weer gevoeliger voor één van de andere. Preventie is daarom 

een sleutelwoord. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van zaken waar je op kunt letten: 

 Goede voeding en snacks, passend bij je hond. 

 Vaccineren en ontwormen op maat. 

 Gebruik anti-vlo en anti-teek producten ook op maat: tekenradar.nl geeft een redelijk goed beeld. 

Daarnaast kun je kiezen tussen chemische en niet-chemische producten. 

 Gebruik alleen reguliere medicatie indien echt noodzakelijk. 

 Kijk naar oorzaken en waak ervoor 

dat je niet alleen symptomen 

bestrijdt. Een voorbeeld hiervan is 

het geven van antibiotica bij 

huidproblemen. Als de oorzaak 

stress en/of verkeerde voeding is, 

dan blijft het bij 

symptoombestrijding. 

 

Groot trauma kun je niet altijd 

voorkomen, maar het voorkomen van 

microtrauma’s zoals hierboven genoemd, 

kun je veel aan doen. 

 

(wordt vervolgd) 
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We hopen dat we jullie kunnen inspireren en motiveren om 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.  
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. 

 
Paars! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 TOP-fotoverhaal 

mailto:redactie@topnl.eu?subject=fotoverhaal
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Iedere keer als Dora een nest heeft, begint 

het weer te kriebelen en weten we dat het 

moment er weer aan zit te komen. We 

wachten tot de kleintjes een week of zes 

zijn, maar dan is het ook niet meer te 

onderdrukken. We moeten puppy’s gaan 

knuffelen. Het begint een soort van traditie 

te worden. Altijd een geweldige belevenis.  

Natuurlijk het zijn allemaal mooie, lieve, 

kleine witte wolbolletjes, om op te vreten. 

Maar wat nog veel leuker is om te zien dat 

de karakters van de individuutjes al zo zijn 

ontwikkeld. De één brutaler of juist iets 

meer teruggetrokken, drukker of juist heel 

rustig en meer of minder stoeierig. Zo ook 

deze keer weer.  

Een paar weken geleden zijn we naar 

Drenthe afgereisd om de kleine witjes te 

bewonderen, te voelen en te beleven.  

Het eerste wat ons opviel was hoe lieve moeder Zibah voor haar kindjes was. Ze was heel geduldig en 

zachtaardig. Ze was natuurlijk alert op wat wij met haar kleintjes deden, maar ze was zeker niet te 

beschermend. Persoonlijk  houden wij van boefjes, van die doerakken die een tikje brutaal je aankijken 

en als ze daar zin in hebben aanvallen. Met die tandjes zo scherp als naalden, prikken ze je waar ze je 

raken kunnen. Natuurlijk waren er deze keer ook weer een paar van die donders bij. De redding is dat ze 

op die leeftijd nog snel moe worden en lekker gaan slapen. Gelukkig hadden ze allemaal al een nieuw 

baasje en konden wij niet in de verleiding komen om ….. 

 

Op weg naar huis voelde we mee met Dora. Het lot van iedere fokker is dat er bij ieder nest een moment 

komt waarop je afscheid moet nemen van die kanjers. Je hebt ze geboren zien worden, zien groeien als 

kool en zich zien ontwikkelen. Toch komt er dan de onvermijdelijke dag waarop ze weg gaan. Ze gaan 

naar hun baasjes, de wijde wereld in. Slaan hun vleugels uit en groeien op tot geweldige honden. Als 

fokker blijf je achter en kijk je uit naar de berichtjes, foto’s en toekomstige ontmoetingen, want de band 

Puppybezoek kennel Bialy Domownik 
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blijft. Bij onze Artus en Perelka is die band zelfs nog heel sterk aanwezig en wederzijds. Het is net alsof 

we vergeten zijn de figuurlijke navelstreng tussen Dora en onze twee witjes door te knippen. Zo’n band 

gun je iedere pup met zijn mensenmoeder. Het is deze band die laat zien dat Dora een bijzondere fokker 

is, die veel liefde in die kleintjes stopt.  

 

Jan en Aleida Buurman 

 

 

 
 
 
 

Tuinsproeier 

In de zomer als de warme dagen ‘s avonds afkoelen, zetten wij de tuinsproeier aan voor zowel de planten 

als voor Hero. We zorgen ervoor dat het niet in de hitte gebeurt want dat is niet goed voor een Tatra met 

zo´n dikke vacht. 

 

De tuinsproeier op de foto hebben wij gewonnen op het allereerste Tatra-lentefeest en daar hebben we 

nog steeds veel plezier van. 

 

Deze sproeit alle kanten op maar heeft geen harde stralen en Hero vind het dan nog wel fijn om er af en 

toe even doorheen te lopen.  

Het leukste vindt hij natuurlijk als de bazen er ook door heen gaan. 

 

  
 

Ragna’s TOP-spelideeën 
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Voor 2016 hebben wij op ondergenoemde data de volgende activiteiten gepland: 

 

 Zondag 11 september 3e TOPNL-Kampioenschapsclubmatch – Bemmel (zie pag.2) 

 Zondag 13 november Strandwandeling 

 Maandag 21 november Overleg Gezondheid-Welzijn-Fokkerij via Skype 

 

 

 

 

(vervolg) 

Tussen de twee oorlogen zijn een aantal rijke grootgrondbezitters begonnen met het fokken van de 

Owczarek Podhalanski, dit dan vooral in het gebied rondom Warschau en Lvov. De grootste fokker van dit 

ras was Stanislaw Lewandowski uit “Ropienki”. Na de dood van Stanislaw Lewandowski (in 1936) werd 

zijn fokkerij voortgezet door Maria Lewandowska en haar dochter Irene Moraczewska in Brzuchowice in de 

buurt van Lviv. Destijds behoorde dit nog tot Pools grondgebied. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze 

streek bij Rusland ingelijfd. Op de National Dog Show, ter gelegenheid van de dertiende Oostbeurs, die in 

1933 plaatsvond, werden de Owczarek Podhalanski zo succesvol gepresenteerd, dat er levendige 

belangstelling ontstond om deze mooie typische honden ook daadwerkelijk als ras op een echte 

hondententoonstelling te laten uitkomen.  

Dankzij de grote inzet en het vele werk van onder anderen, prof. Maurice Trybulskiego in 1937,  ontstond 

de eerste rasstandaard voor de honden en kregen ze de naam Polski Owczarek Podhalanski of te wel 

“Tatrahond”.   

Met de medewerking van Dr. Danuta 

Hryniewicz en later prof. Zbigniew 

Gałguszewicza op 03-05 september 1937 

slaagde hij erin om de eerste 

tentoonstelling van de Tatrahond te 

organiseren in Antałówka. Het aantal 

dieren dat werd gepresenteerd, was 

indrukwekkend: 70 volwassen dieren en 

ongeveer 30 pups, die door de 

professoren Maurice Trybulski en Ignatius 

Mann samen werden geëvalueerd. 

Uiteindelijk werden 18 dieren in het 

stamboek ingeschreven. Ook werd er een 

rasvereniging opgericht. 

 
 

Groep Polski Owczarek Podhalanski in Antałówka, 1937 

 

In het tijdschrift "Pismach Podhalańskich" deel 1 uitgegeven voor de Tweede Wereldoorlog ongeveer in 

1938, verscheen een artikel geschreven door Janusz Berghausen getiteld  "Podhalański Owczarek." De 

auteur van het artikel schreef er over:  

„(...) In de laatste jaren voor de oorlog vonden in Zakopane tentoonstellingen plaats van rashonden met 

speciale nadruk op de zogenaamde Liptoków of herdershonden, een leven zonder deze herdershonden is 

niet voor te stellen. De grote witharige hond is de onafscheidelijke metgezel van de herder en herders. Hij 

wekte algemeen belangstelling onder seizoensgebonden gasten en een aantal van de lokale bevolking.   

Zij hebben een vereniging opgericht  met als doel het fokken van Liptoków en het onderhouden van een 

zuiver ras. Het streven was niet alleen de schoonheid van de Owczarek Podhalanski te behouden, maar 

vooral de werkeigenschappen ervan (...)". 

Het leek erop dat in de aanvangfase, het regelmatig fokken van dit inheemse ras gebaseerd was op  zeer 

goede uitgangspunten. Toename van de populatie zou slechts een kwestie van tijd zijn. Helaas, het harde 

werk en de inspanningen gericht op het normaliseren van het fokken van dit ras werd ruw onderbroken 

door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, die vele levens heeft gekost, waaronder die van een 

groot liefhebber van het ras, prof. Trybulskiego Maurice, die in 1944 stierf in de Opstand van Warschau .. 

 

TOPNL-agenda 

De historie van de Tatrahond – deel 3 (slot) 
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Meisje met pup Owczarek Podhalanski 1935 

Laten we  voor een moment terugkeren naar de 

periode tussen de beide oorlogen. In deze periode 

begon in feite de ontwikkeling van het 

gestructureerd fokken van honden in ons land. 

Natuurlijk, deze groei zou niet mogelijk zijn 

geweest zonder inzet van de actieve clubs en de 

talrijk georganiseerde tentoonstellingen. Uit de 

bewaarde gegevens van de eerste 

tentoonstellingscatalogi was al snel op te merken 

dat de honden die getoond werden, beschouwd 

werden als Pools ras: Polski Owczarek Podhalanski 

en Polski Owczarek Nizinni. Czart, Ogar en Gonzi 

Polski bestonden toen nog niet. 

 

 

Na de oorlog waren er nog steeds vrij grote aantallen Tatrahonden in het bezit van de Tatra hooglanders, 

zoals Jan Staszel,  Furtela Elder en Andrej Naglak in Zab, Joseph Kustora in Murzasichle, Wladyslaw 

Bachledy Curusia in Harenda en Vladislav Krupa in Zakopane, zij kozen ervoor om ze te verbergen en 

volgens hun eigen overtuigingen en oude tradities te fokken, in plaats van dat ze de opgelegde regels 

volgden. Dit resulteerde in het ontstaan van verschillende types. 

 

 
Polski Owczarek Podhalanski in 1943 

Begin 1950 werd onder de vleugels van de Poolse 

Kennel Club een begin gemaakt met de 

wederopbouw van de Owczarek Podhalanski en het 

voortouw werd genomen door de Kynologische 

afdeling van Krakau, in de persoon van prof. 

Teodor Marchlewski, prof. Jadwiga Dyakowska, 

prof. Zygmunt Eve, prof. Anthony Żebrackiego, Dr. 

John Robla, Mgr Stanislaw Madeyski en met de 

actieve medewerking  van Lubomir Smyczyńskiego, 

Marian Szymandery en Tadeusz Siemianowskiego. 

Een grote bijdrage aan het herstel van het ras werd 

geleverd door Dr. Vet. Henry Dereziński, die op dat 

moment werkte in Podhale en  dankzij zijn hulp 

werd een lijst van de Polski Owczarek Podhalanski 

levend in het gebied opgesteld. Daardoor werden 

de werkzaamheden aan de systematisering van het 

fokken van de Polski Owczarek Podhalanski was 

een beetje makkelijker, want voor dit ras bestond 

pre-standaard, zelfs voor het uitbreken van de 

oorlog, welk aan de basis stond voor de 

wederopbouw van het ras. 

 

In mei 1954 in Zakopane vond een keuring plaats  van ongeveer 120 reuen en teven, waarvan 90% in 

handen was van herders uit de regio. Ze werden beschreven en  gemeten en er werd een 

wetenschappelijke conferentie  gehouden met vertegenwoordigers van het Institute for Animal, het 

ministerie van Landbouw. Aanwezig waren ook fokkers van  het ras. Het symposium werd bijgewoond 

door de bovengenoemde bekende kynologen en Rudolf Crispino, Eng. Z. Dąbczewski, E. Okarmus en Eng. 

Z. Danek. Een uitgebreide lezing werd gehouden door Dr. Henry Dereziński  over het ras en deze vormde 

het uitgangspunt voor de rassstandaard van de Tatrahond na de oorlog. Echter, waarschijnlijk tot 

verbazing van sommige lezers, blijkt uit de archieven dat de eerste Poolse Owczarek Podhalanski met 

stamboom te weten SAMBOR en SURMA (uit:  v: Storm II, m: Norda)., niet te zijn geboren in de Poolse 

bergen, maar in 1957 in de badplaats Leba, kennel "z Kordegardy" Dr. Danuta Hryniewicz. Zij waren 

afstammelingen van de honden uit Lviv in 1935. 

De rasvertegenwoordigers met stamboom van het eerste uur zijn dus niet geboren in het gebied waar ze 

de naam van dragen, maar dichtbij de zee.  Toch zou na verloop van tijd  het Tatragebergte ook wel 

Podhale genoemd, het belangrijkste centrum worden voor de fokkerij van dit ras. Door de gezinssituatie 

van Dr. Hryniewicz  was het voor haar niet mogelijk om te blijven fokken met het ras, zij stopte en haar 

honden werden niet meer gebruikt voor de fok. 
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Na jaren van inspanningen werd in 1967 het ras Polski Owczarek Podhalanski erkend en de standaard 

geregistreerd door de FCI onder nummer 252a.  In 1973 heeft de Wetenschappelijke Raad van de Kennel 

Club de standaard gewijzigd en aangepast aan het op dat moment meest voorkomende type Polski 

Owczarek Podhalanski in Podhale. Hoewel door de jaren heen het fokken van de Tatrahond een licht 

stijgende lijn vertoonde, was het ras in Polen niet erg populair, einde van de jaren '80 stonden er iets 

meer dan 800 exemplaren geregistreerd in het PKR. In 1985 werd opnieuw de rasstandaard gewijzigd, die 

FCI 252b ontving. Sinds 1988 is het effectieve nummer No. 252, gepubliceerd door de FCI in een 

geconsolideerde versie. 

 
Bron: http://www.swiatczarnegoteriera.republika.pl/a-kynologia_dzieje_kynologii.html  

 

De redactie wil hierbij Ewa Jonkers nogmaals hartelijk danken voor haar hulp bij de vertaling. 

 

 

 

Vanwege het goeie werk van onze afdeling PR (Ragna) is Biofood dit jaar onze hoofdsponsor tijdens onze 

evenementen. Meer info over Biofood is te vinden op hun website: www.biofooddiervoeding.nl.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sponsor TOPNL 

http://www.swiatczarnegoteriera.republika.pl/a-kynologia_dzieje_kynologii.html
http://www.biofooddiervoeding.nl/
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Het lijkt, nu het heerlijk ’s zomers is, al weer zo lang geleden dat we een winterwedstrijd uitschreven. 

De winnaar is ondertussen bekend! 

Met een ruime meerderheid 

van  stemmen is deze foto 

van Dowack du Domaine des 

Dhalbergs uitkozen tot 

winnaar. 

De familie Leblanc in Frankrijk 

zal deze foto op canvas thuis 

ontvangen. 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

In de volgende nieuwsbrief 

zullen we wederom het 

startsein geven voor een 

nieuwe wedstrijd! 

 
 

 

 

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 redactie@topnl.eu.  

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met  7 augustus 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. 

Waarschijnlijk gaan de meesten van jullie in de komende periode even ergens uitrusten en bijtanken. Wij 

wensen jullie een hele fijne vakantie! 

 

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 

Winter-fotowedstrijd 

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

