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Deze keer een wat kortere zomereditie van jullie clubblad of nieuwsbrief. Dit
vanwege vakantie, ziekte en andere drukke bezig- en werkzaamheden van
de redactieleden.
Heb je wat leuks meegemaakt met je hond(en), een leuke vakantieervaring of een tip voor een fijne accommodatie waar honden toegestaan
zijn? Weet je een fijne wandelplek? Deel het met ons. We maken er graag
een leuk item over in een volgende nieuwsbrief.
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!
Van de bestuurstafel
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“Vakantietijd, komkommertijd”, wordt wel gezegd. Voor de vrijwilligers van
TOPNL gaat dat deze maanden niet op. Natuurlijk is het wel wat rustiger en
geniet iedereen tussendoor van zijn of haar vakantie, of is nog steeds weg.
Achter de schermen zijn we met z’n allen echter al weer druk bezig met het
volgende evenement. De jaarlijkse kampioenschapsclubmatch staat al weer
gauw gepland en wel op 11 september in Bemmel. Ook dit jaar proberen we
er weer een festijn van te maken. De PR is druk bezig met de sponsoring en
de dames van de organisatie en alle vrijwilligers trekken er hard aan. We
kunnen het uiteraard niet alleen. SCHRIJF DUS MASSAAL IN, opdat we
samen met jullie weer een TOPDAG kunnen beleven! Op onze website kun
je je nog aanmelden en meer is te lezen in het volgende onderwerp van
deze Nieuwsbrief.
Overigens zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers die ons willen helpen
met de op- en afbouw van enkele zaken. Zou je ons willen helpen? Bel of
mail even naar onze secretaris Dora.
In de vorige uitgave maakten we melding dat onze voorzitter Piet Beentjes
door een lichte tia was getroffen. Het deed ons veel plezier dat hij erbij was
op het Lentefeest en het herstel vordert.
Door drukke werkzaamheden, haar hondenschool en andere zaken heeft de
beheerder van de website, Melanie, aangegeven het wat rustiger aan te
willen doen. Dit betekent dat het beheer van de website straks door
anderen zal moeten worden overgenomen. Dit zal pas zijn na de clubmatch
uiteraard. Melanie blijft echter wel verbonden aan de vereniging, onder
meer met haar bijdrage aan de nieuwsbrieven middels haar vaste column
en anderszins ondersteunend met hand en spandiensten waar nodig.
Melanie, in ieder geval heel hartelijk dank voor je inbreng en inzet voor
TOPNL en het beheer van de website.
Het bestuur

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 lidmaatschap 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
factuurnummer.
De
lidmaatschapskosten
bedragen voor 1 lid € 30,00
per jaar en bij 2 of meer
leden op hetzelfde adres €
20,00 p.p.p.j..
Voor aanmeldingen op of na
1 juli wordt de helft van de
contributie gerekend.

Uitnodiging voor de 3e Kampioenschapsclubmatch van TOPNL op 11
september 2016!
Er
wordt
hard
gewerkt
door
de
organisatie
om
de
3e
Kampioenschapsclubmatch (KCM) van TOP NL tot een onvergetelijke
happening te maken.
Wij nodigen iedereen die in het bezit is van een Tatrahond, van pup (vanaf
4 maanden) 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.
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.
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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

TOP-seniorengallerij
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.
1

Duch Gór Volarius

04-12-2004

Fam. de Jong

2

Artan of Queens Desire

26-07-2005

Fam. Bartels

3

Dworny z Poldery Holenderski

30-06-2006

Fam. Beentjes

4

Gazda Wizowy Patrol (Mackay)

18-09-2006

Fam. Bartels

5

Barnej de Kaillhanes

29-10-2006

Fam. Bartels

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.
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Uit de media
Hoezo een man? Neem een hond!
10 redenen waarom honden leuker zijn dan mannen! Het asiel zit vol betrouwbare, lieve en leuke honden
en toch zitten vrouwen nog altijd liever achter relatieplanet.nl op zoek naar een man. Een leuk lijstje
waarom je beter op de site van dierenasiels.com op zoek kunt gaan naar je nieuwe beste vriend! Met een
knipoog uiteraard...



















Een hond springt altijd een gat in de lucht als je
thuis komt
Een hond wil altijd lekker knuffelen (zonder
bijbedoelingen)
Een hond heeft altijd waardering voor jouw
geweldige kookkunsten
Een hond houdt de keukenvloer schoon
Een hond hoeft niet altijd de afstandsbediening in
handen hebben
Een hond kun je nog altijd dingen aanleren (of
afleren)
Een hond weet tenminste wat “NEE” betekent
Een hond laat je uren kletsen, zeuren en is jouw
stem nooit zat
Een hond kijkt je ook echt aan als je tegen hem
praat

Een hond heeft tenminste geen dure speeltjes nodig
Een hond heeft altijd zin om mee te gaan naar je vrienden en familie
Een hond gaat altijd graag mee wandelen
Een hond verbergt nooit zijn gevoelens
Een hond doet wat je van hem verlangt
Een hond voelt aan wanneer je verdrietig bent en troost je ook
Een hond beseft dat hij echt niet zonder jou kan
Een hond blijft je trouw vanaf dag één
Er gaat nooit een dag voorbij dat een hond niet laat weten hoeveel hij van je houdt!

Bron: www.uitgelatenhond.nl

Fokkerijberichten
Nederland - Kennel "Bialy Towarzysz"
Saba Antrakt - Nura (HD-C, vrij van oogziekten,
hartecho:normaal) werd op 27 juni in Polen gedekt
door Swornik z Butorowego Wierchu (HD-A). De
pups worden eind augustus verwacht.
Fokkers: Dick en Marianne Middelkamp
Email: t.middelkamp@home.nl
Website: www.bialy-towarzysz.nl
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Frankrijk – Kennel “du Domaine des Dhalbergs”
Eind augustus worden er pups verwacht van Ianka du Domaine des Dhalbergs (HD-B) en Falkow du
Domaine des Dhalbergs (HD-B).
Fokkers: Laurent en Sylviane Leblanc
Email: laurent.leblanc0925@orange.fr
Website: www.berger-de-podhale.com

Ianka du Domaine des Dhalbergs

Falkow du Domaine des Dhalbergs

Alleen dekkingen en/of nesten van de in Nederland wonende aangesloten fokkers, die voldoen aan de
eisen zoals vastgesteld in het Verenigingsfokreglement van TOP NL 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.

Melanie’s column
Deze keer een korte column, ik sta op het punt om op vakantie te gaan en zoals het vaak is, is de week
voor de vakantie het drukst.
Ik wil doormiddel van foto’s de uitdrukkingsmogelijkheden van de hond uitleggen. De verschillende
uitdrukkingen van de hond via lichaamstaal. Ik moet erbij zeggen dat we alles in samenhang moeten zien.
Aan de hand van een foto kunnen we eigenlijk geen conclusies verbinden hoe de hond is. Alleen wat op
dat moment te zien is.
Oren, staart, voorhoofd, ogen, snuit, de haren op de rug en het lichaam.
Ik begin met de kop, en de bijbehorende uitdrukkingen.
De hond kan de oren naar voren richten en terug trekken naar achteren.
Op beide foto’s is Cissy te zien, tussen de beide foto’s liggen misschien enkele minuten, maar de
uitdrukking is zo verschillend.
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Op de bovenstaande foto is Cissy
oplettend, haar oren zijn naar voren
gericht, op haar voorhoofd (huid) is
een vouwtje te zien, haar ogen zijn
groot en rond, haar bek is gesloten.
Een typisch houding voor een hond
wat oplettend is, ze is vriendelijk en
iets heeft haar aandacht getrokken
waar ze naar kijkt. Haar zintuigen
staan op datgene gericht wat haar
opmerkzaamheid trekt.

Op de foto hierboven zien we dat Cissy nu haar oren naar
achteren heeft getrokken, de huid van haar voorhoofd is nu
glad, haar ogen zijn kleiner, haar bek is licht open en de lippen
maken een lange mondhoek.
Cissy zend signalen van deemoed, ze wil geen strijd of ruzie.
Omdat ik erbij was en weet wat er gebeurde kan ik vertellen
waar Cissy op reageerde.
Haar dochter Beza daagde haar uit om te spelen, Cissy wilde
de „aanval“ verminderden en zende hier dus deze signalen uit
naar Beza.

Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben zich geen personen aangemeld als lid van de vereniging.
Opzegging:
Direct Marzena Hartabus
Direct Lukasz Hartabus

Dobiesowice / PL
Dobiesowice / PL
Medisch

Pijn bij honden (deel 2)
Algemene symptomen van pijn: waar kun je op letten?
Hieronder vind je een aantal voorbeelden van symptomen van pijn. Sommige symptomen lijken
tegenstrijdig zoals ‘lusteloos’ en ‘rusteloos’ maar niet iedere hond uit pijn op dezelfde manier. Het is
daarnaast belangrijk om te kijken naar de context: een hond kan hijgen door de warmte maar het kan
ook een uiting zijn van pijn. Of beide: warm en pijn.
1. Vocaal:
 Piepen, janken, grommen
 Veelvuldig blaffen
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Hijgen

2. Hoge(re) bloeddruk, verhoogde hartslag en/of ademhaling
3. Verandering in beweging zoals:
 Niet willen lopen
 Waggelen
 Stijfheid
 Lopen in telgang
 Zich regelmatig verstappen, struikelen of evenwicht (bijna) verliezen
 ‘Sleepvoetje’: nagels over grond horen slepen
 Het vermijden van één bepaald type gangwerk
 Meer links of rechts georiënteerd bij bijvoorbeeld plassen of draaien
 Staat moeilijker op
 Glijdt eerder uit
 Bibberen
 Trap niet meer op of af kunnen/willen
 Niet meer in of uit de auto kunnen/willen springen
 Een poot minder of in geheel niet belasten
 Een poot vaak anders dan ’recht onder het lichaam’ neerzetten, bijvoorbeeld meer naar voren
gestrekt, meer onder het lichaam of juist naar buiten toe
 Een meer weloverwogen en voorzichtige manier van bewegen
 Zich heel regelmatig uitrekken of spelbogen maken
 Houdt hoofd anders dan voorheen: bijvoorbeeld scheef of meer in verlengde van de rug
4. Verandering in uiterlijk zoals:
 Vacht: dof, plukkig, extreem verharend, verkleuringen, kruinen, borstelen
 Draagt staart uit het midden
 Verschil in bespiering tussen linker en rechter kant van het lichaam
 Verschil in bespiering tussen voor- en achterhand
 Ogen: wallen onder ogen, fel, moe, dof, starend, hard, in zichzelf gekeerd, kwetsbaar, meer
knipperen dan voorheen, verwijde pupillen
5. Verandering in gedrag zoals:
 Zich afzonderen
 Weinig tot geen eetlust
 Korter lontje/reactief
 Lusteloos of juist rusteloos
 Lip optrekken, bijten
 ‘Lastiger’, bijvoorbeeld: wil halsband/tuig niet (meer) om, wil niet geborsteld worden, plots
brommen bij nagels knippen etc.
 Minder enthousiast om mee te gaan voor een wandeling of minder plezier in z’n algemeenheid
 Veranderd spelgedrag
6. Verandering in geur zoals:
 Adem
 Huid
 Vacht
 Oren
7. Voor jouw hond plotseling onlogisch of ander gedrag zoals:
 Niet meer in zijn favoriete mand willen liggen
 Zijn favoriete kluif laten liggen en kiezen voor iets zachters
 Niet meer de auto in willen na een wandeling
 Een restje eten achter laten in de etensbak, steeds op dezelfde plek
 Voorkeur voor ander eten dan voorheen
 Zoekt warmere of juist koelere plekken op dan normaal terwijl de omgevingstemperatuur niet
gewijzigd is
 Anders liggen dan normaal, bijvoorbeeld:
o met kop op, of juist over een rand
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o
o

ligt normaal opgekruld en nu uitgestrekt
ligt niet meer op zijn rug te slapen

Zelfs als een hond afwijkend gedrag heeft van pup-af-aan zoals bijvoorbeeld lopend poepen, dan wil dit
niet zeggen dat het O.K. is
Foto: Anders liggen dan normaal, bijvoorbeeld met kop op, of juist over een rand.

Verschillende soorten pijn
Er zijn verschillende soorten pijn. Daarnaast kan acute pijn overgaan in chronische pijn. Tevens geldt dat
lichamelijke en geestelijke klachten vaak in elkaars verlengde liggen: lichaam en geest zijn immers met
elkaar verbonden. Emotionele pijn uit zich vaak lichamelijk: het is geen aanstellerij of hysterie.
Lichamelijk: acuut
Lichamelijk: chronisch
Geestelijk
Bij acute pijn kun je denken aan bijvoorbeeld:
 Ongeluk zoals een aanrijding
 Grasaar tussen tenen, in oor, ....
 Hondenbeet
 Breuk
 Verkeerde beweging
 Gebitsproblemen
 Pijn na operatie
 Scherp voorwerp in bijvoorbeeld poot
 Ruk(je) aan lijn door de eigenaar of door de hond zelf
 In het leven geknipt bij nagels knippen
Enkele voorbeelden van reacties van een hond met acute pijn:
 Blaffen, janken, jammeren, gillen, grommen of soms bijten in paniek
 Likken
 Kreupel lopen
 Niet meer kunnen opstaan
 Zich afzonderen
 Likken
 Plotseling kort lontje
 Omkijken naar aangedane lichaamsdeel
Chronische pijn
Bij chronische pijn kun je denken aan bijvoorbeeld:
artrose, heupdysplasie, elleboogdysplasie, jeuk (en jeuk kan nog erger zijn dan pijn) en darm- en
spijsverteringsproblemen. Deze laatste kan zich uiten in maag- en buikpijn, maar bijvoorbeeld ook in
rugpijn of vermoeidheid.
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Enkele voorbeelden van reacties van een hond met chronische pijn:
 Rustiger dan normaal
 Eerder moe
 Ligt langer dan voorheen
 Ligt in vreemde houding
 Moeite met (gaan) zitten/liggen/opstaan
 Loopt stram, vooral na rust
 Likken
 Minder speels
 Lusteloosheid
 Moeite met trap, auto in/uit
 Korter lontje/reactief
 Smakt regelmatig
 Onzindelijkheid
 Reactie bij (voorzichtige) aanraking van bijvoorbeeld rug of nek, zoals een lichte trilling van de
huid of grommen
 Warmere of juist koelere plekken op lichaam
(wordt vervolgd)
TOP-fotoverhaal
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.

Familiegeheimen

Hey big siss! Zal ik jou eens een geheimpje verklappen over onze moeder?
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He, kleine je bedoelt over Cissy ja? Nou kom maar op.

Weet je Beza, als je haar hier kietelt, daar kan ze echt niet tegen!

Tatra TOPnieuws 2016 – nummer 4

10

Nou ik ook niet!!!!! Hahahahhahaha

Ragna’s TOP-spelideeën
Hondenijsjes!
Hondenijsjes zijn vooral geschikt als het iets warmer is. Het is meestal handiger om ze buiten te geven, in
verband met knoeien.
Neem een bak, vul hem met iets vloeibaars en zet hem in de vriezer. Voor de bak kan bijvoorbeeld een
oude schepijs bak voor een grote hond of een boter bakje voor een wat kleinere hond prima werken.
Zodra hij uit de vriezer komt even afspoelen om te voorkomen dat zijn tong vast kleeft en klaar.
De vloeistof kun je zo gek maken als je het zelf wilt. Bijvoorbeeld
door kip of ander vlees te koken en met het kookvocht samen in te
vriezen. Karnemelk en yoghurt zijn ook erg populair. Als je hond van
fruit of groenten houdt kun je stukjes mee vriezen.
Sommige honden zijn al heel blij met water waar een paar brokjes in
vast gevroren zijn. Door het water heet te maken kun je soms je
brokken zelfs oplossen in het water.
Veel succes met het vinden van je favoriete recept! en voel je vrij om
deze met ons te delen!
Om het geheel nog leuker te maken kun je een touw mee vriezen
zodat je het ijsje uit het bakje kunt halen en op kunt hangen. Op
deze manier moet je hond nog iets meer moet doen om er van te
genieten.
Nog een ander idee is om een Kong te vullen met iets wat je hond
heerlijk vindt. Prop iets in het kleine gaatje aan de grootste zijde, vul
hem met lekkers en ‘hang’ hem met het kleine gaatje aan de
onderzijde in een beker of iets dergelijks in de vriezer zodat hij niet
leegloopt.
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Met Hero gebruik ik vooral vloeibaar eten, zo een zakje zat ook in de goodiebag van de clubmatch en deze
leg ik dan een tijdje in de koelkast voordat ik hem geef.
Uit de vriezer vind ik ze te koud voor hem en hij vind het ook heerlijk uit de koelkast als het zomers zo
warm is.
TOPNL-agenda
Voor 2016 hebben wij op ondergenoemde data de volgende activiteiten gepland:




Zondag 11 september
Zondag 13 november
Maandag 21 november

3e TOPNL-Kampioenschapsclubmatch – Bemmel (zie pag.2)
Strandwandeling
Overleg Gezondheid-Welzijn-Fokkerij via Skype

Pupbezoek bij kennel z Poldery Holenderski
Bij Piet en Netty Beentjes
Op 7 juni 2016 is het zover. De puppy’s van Timon en Roza worden geboren. 4 reutjes en 3 teefjes, het
E-nest.
Begin augustus, als ze bijna al 8 weken oud zijn en naar hun nieuwe huisjes mogen, ben ik nog op
puppybezoek geweest. Knuffelen met de puppy’s blijft geweldig. Altijd heerlijk om bij Piet en Netty over
de vloer te komen, in eerste instantie word ik altijd begroet door Dworny en uiteraard dit keer ook weer.
Daarna stond Roza mij al op te wachten waarna ik bij het pupverblijf vrolijk werd begroet door Arisa,
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Saba, Bela-Slodka en later ook door Rum. Tja ik had ook wat lekkere dingen meegenomen voor de
honden en dat was wel te ruiken.

Na de koffie met gebak waren de puppy’s enigszins wat uitgeslapen en ben ik bij ze gaan zitten. Direct
kwamen er al veel op mij af om lekker te knuffelen en op schoot te klimmen. Leuk om te zien dat er toch
duidelijk al wat verschil in uiterlijk en karakter zit van de puppy’s. Het kleinste teefje laat zich niet onder
sneeuwen door haar broertjes. Ook nog even de puppy’s voor de laatste keer gewogen, wel wat verschil
in gewicht maar allemaal mooi op gewicht.
De puppy’s kunnen zichzelf prima vermaken, heerlijk spelen met elkaar en het bezoek. Die heerlijke
puppytanden zijn goed voelbaar en als ze moeten plassen of poepen lopen ze naar buiten toe omdat te
doen. Daarna gaan ze uiteraard daar weer lekker verder spelen en duurt het weer even eer ze weer naar
binnen kwamen.

Heerlijke zachte bolletjes wol met mooie pigmentatie dat kan mijn korte conclusie wel zijn. Even de
neiging onderdrukken er niet een in mijn tas mee te nemen. Dat wordt het wel erg druk bij mij thuis, mijn
pup Rihanna is namelijk geboren op 25 maart 2016 en dus ook nog niet zo oud maar mijn Hero (Jaroslaw
Z Poldery Holenderski, ook hier geboren) is al vijf en vind dat kleine grut wel erg druk. Daarnaast hebben
alle puppy’s al een goed huis gevonden en worden ze allemaal binnenkort opgehaald.
Er kwam na een tijd nog meer visite over de vloer wat de honden allemaal geweldig vinden. Nog meer
koffie en gebak. Toch nog even gebleven om de pups hun vleesmaaltijd te zien eten en daarvan te
genieten waarna ze weer in slaap zijn gevallen. Daarna weer anderhalf uur in de auto naar huis toe naar
de andere kant van het land naar mijn eigen honden, met weer een blij gevoel dat ik op de valreep toch
nog even ben wezen knuffelen.
Nu afwachten hoe ook deze mooie pups weer uitgroeien tot volwassen Tatra’s.
Ik heb al begrepen dat er een of een aantal ook naar de KCM komen, dus ben erg benieuwd!
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Tot weer de volgende puppyknuffel ronde. Ik denk dat ik er nu geen een meer oversla het is te leuk en
bijzonder en dan heb ik geluk want het nest van Marianne en Dick is wat meer bij mij in de buurt en komt
er binnenkort ook aan!
Groeten van Ragna

TOPNL fotowedstrijd
Dit is alweer de 3e keer dat we een wedstrijd uitschrijven.
De redactie heeft deze keer als onderwerp “Viespeuk” gekozen.
Dat moet met een Tatra toch niet al te moeilijk zijn denken we. Een Tatra is met zijn witte vacht al snel
niet smetteloos wit meer.

De winnaar van de fotowedstrijd ontvangt
zijn/haar ingestuurde foto op canvas!
De opdracht:
We vragen jullie een foto in te sturen met daarop je hond(en) zo vuil en vies mogelijk. Mogelijk genietend
van een smerig slootje, een modderplas, zandhoop of gewoon een foto van het eindresultaat.
Kortom, stuur een leuke foto in van je hond. Hoe viezer hoe beter waarschijnlijk.
De regels:
 Maximaal twee foto’s per lid
 Minstens één Tatra op de foto
 Geen ‘gefotoshopte’ foto’s (met uitzondering van nabewerking)
 De wedstrijd is alleen voor leden, gezinsleden en aspirant-leden van TOPNL
 De deelnemer gaat akkoord dat de foto(‘s) ook
voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.
(website, kalender, nieuwsbrief e.d. van TOPNL)
Hoe deel te nemen?
Stuur je foto of foto’s door naar de redactie. Indien
mogelijk geef je de foto als bestandnaam je eigen naam
gevolgd door een 1 of 2. Het is na inzending mogelijk je
foto nog eenmaal te wijzigen, geef dat dan duidelijk op.
Je ontvangt een ontvangstbevestiging als je gemaild
hebt.
De inschrijving sluit op 15 december 2016!
Doe mee!!
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Oproep kopij nieuwsbrief
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 oktober 2016.
Tot slot
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.
Vergeten jullie niet om je hond(en) aan te melden voor de Kampioenschapsclubmatch?
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.
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