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Het is weer herfst, de tijd van steeds kortere dagen en mooie kleuren buiten 

vanwege de bladeren aan de bomen. In deze editie een speltip voor hond en 

baas wat dat betreft.  

Natuurlijk is er nog veel meer te lezen, zowel leuke als leerzame dingen. We 

pogen elke keer een variatie te vinden van de diverse onderwerpen. 

 

Heb je wat leuks meegemaakt met je hond(en), een leuke vakantie-ervaring 

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! 

 

 

 

Bij het verschijnen van deze uitgave hebben we de kampioensclubmatch al 

weer bijna 2 maanden achter de rug en mensen, wat een feest was het weer 

met elkaar. Wij hebben genoten van deze dag en we hopen dat dat ook geldt 

voor deelnemers, bezoekers en niet te vergeten, onze witten!  

 

Langzamerhand gaan we weer over tot de orde van de dag. Op kynologisch 

vlak is er op dit moment niet zoveel nieuws te melden. We zijn in afwachting 

van de Algemene vergadering van de Raad van Beheer, waar ook 

afgevaardigden van het bestuur zullen zijn. Een aantal zaken zullen daar aan 

de orde worden gesteld, die ook betrekking kunnen hebben op ons ras. 

Uiteraard worden de uitkomsten van deze vergadering terug gekoppeld naar 

jullie.  

 

Ook gaan we druk doende zijn met de website, die straks in een iets ander 

jasje gestoken gaat worden. Dit heeft te maken met het feit, dat onze huidige 

webmaster heeft aangegeven dat zij de website graag wil overdragen aan 

anderen. Door drukke werkzaamheden en andere verplichtingen houdt ze  te 

weinig tijd over om de website zo te onderhouden als ze graag zou willen. 

Gelukkig zal Melanie wel de column voor de nieuwsbrief blijven verzorgen en 

de vereniging op andere manieren blijven steunen. Het bestuur dankt haar 

heel hartelijk voor haar support en we zijn vol vertrouwen dat de nieuwe 

beheerders ons virtuele visitekaartje eveneens goed vorm zullen geven.  

 

Het activiteitenprogramma voor 2016 is bijna afgewerkt. Op stapel staan 

uiteraard nog de wandeling van 13 november bij Kijkduin. Twee jaar geleden 

hebben we daar ook heerlijk kunnen uitwaaien op het strand en het was een 

erg gezellige en ontspannen wandeling voor mens en dier. Meer hierover in 

het volgende item van deze nieuwsbrief.  

Het overleg over gezondheid, welzijn & fokkerijzaken staat nu gepland voor 

maandagavond 28 november via Skype. Let op, deze datum is gewijzigd ten 

opzichte van eerdere publicaties. Dit overleg is toegankelijk voor al onze 
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leden, dus wil je mee luisteren of praten? Dat kan en mag. De uitnodiging 

daarvoor krijgen jullie binnenkort over de mail.   

Ook de activiteitenkalender voor 2017 is klaar. Wel zo handig voor degenen 

die ook tijdens weekenden en dergelijke moeten werken en lang vooruit hun 

vrije dagen of verlof moeten plannen.  

 

Denken jullie ook nog eraan foto’s in te sturen voor zowel de fotowedstrijd 

als voor de kalender? Deze laatste kan alleen doorgaan bij voldoende 

belangstelling. Iedereen die een kalender bestelt, mag ook foto’s insturen. 

Dit is niet gebonden aan het lidmaatschap.  Bestellen kan nog tot 10 

november.  We rekenen op jullie hulp en enthousiasme om er een mooie 

uitgave voor 2017 van te maken.  Bovendien steun je ook nog eens de 

vereniging ermee.  

 

Het bestuur 

 

 

 

 

Datum: zondag 13 november 

Tijd: 12.00 uur 

 

Het najaar is altijd prachtig om een 

strandwandeling te maken. Daarom gaan we op 13 

november a.s.  lekker uitwaaien op het strand bij 

Kijkduin. 

 

We vertrekken omstreeks 12.00 uur vanaf de 

muziektent op het Deltaplein 1 in Kijkduin, 

Strandslag 3. De muziektent is niet te missen en 

staat midden op de boulevard.  

 

Kijkduin is één van de weinige plekken waar je nog gratis kunt parkeren. 

Achter het Deltaplein vind je een parkeerplaats en je kunt de auto ook op 

loopafstand op de Machiel Vrijenhoeklaan kwijt. Achter het Atlantic Hotel 

(Zandvoortselaan) is ook een ruime parking.  

 

Route per auto: 

- Vanuit Den Haag is het het beste de 

Laan van Meerdervoort uit te rijden richting 

Monster en bij de Kijkduinsestraat rechts 

richting de zee.  

- Vanaf de A4 sla je bij Delft af de N211 

op en volg je de S200 via Lozerlaan, 

Ockenburgstraat tot en met de 

Kijkduinsestraat. Daarna is het tijd voor 

genieten! 

 

Handig misschien ook om in ieder geval laarzen mee te nemen of aan te doen 

want de kans is groot dat je natte voeten kunt krijgen. Hopelijk zijn de 

weergoden ons die zondag goed gezind en 

kunnen we met z’n allen genieten van deze 

wandeling.  

 

Laat even weten of we op jullie kunnen 

rekenen en meld je aan via 

evenementen@topnl.eu. 

We hopen op een grote opkomst!               

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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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. 

 

  
 

Moet ik mij zorgen maken om vlooien in de winter? 

 

Het is inmiddels weer wintertijd en de temperatuur buiten is dalende. Voor veel mensen is dit reden om te 

denken dat alle vlooien afsterven, en dat doen ze ook. Buiten! Maar de meeste zitten in huis en die gedijen 

heel goed bij een graad of 20. Niet alleen hond en baas vinden het aangenaam om binnen te blijven met 

de verwarming aan, maar vlooien ook! Een goede vlooienbestrijding blijft dus ook in herfst en winter 

noodzakelijk. Als je aan het einde van de winter vlooien op je hond vindt, weet je zeker dat de besmetting 

bij je in huis zit. 

De dieren kunnen het dan niet meer van buiten hebben. Reden genoeg om de zaak rigoureus aan te pakken. 

 

Welke temperatuur is te koud voor vlooien? 

Vriestemperaturen (0 °C of lager) zijn te koud voor vlooien, langer dan een week houden ze het niet uit. 

Aangezien vlooien het lekker warm hebben in de vacht van de hond, zullen ze dus niet veel last hebben van 

koude winter wandelingen. 

 

Hoe gaan vlooien te werk? 

Een vlo brengt maar een kort deel van zijn leven door op jouw 

hond. Hij heeft de hond slechts nodig om bloed te drinken. De 

eieren die door vlooien gelegd worden, vallen van de hond en 

komen in de woonomgeving terecht. Dat kan overal zijn waar 

je hond ook komt. Na enkele dagen tot maanden komen er 

larven uit deze eitjes. Een larve verpopt zich en komt enkele 

weken tot soms wel twee jaar later onder invloed van 

temperatuur en trillingen uit. Daarom kan het zijn dat op het 

moment dat de verwarming in huis aangaat, de larven zich 

sneller verpoppen en uitkomen, met een vlooienplaag tot 

gevolg. 

 

Hoe bestrijdt je vlooien? 

Als je vlooien op je hond ontdekt, is het verstandig om zo snel mogelijk met het bestrijden te beginnen. Bij 

de dierenarts of goede speciaalzaken kun je hiervoor verschillende middelen kopen; die doden de vlooien 

binnen 24 uur. Maar let op; de meeste vlooien zullen niet op je huisdier zitten, maar op de leefomgeving. 

Je huis dus! Gebruik hiervoor een omgevingsspray en maak het huis goed schoon. Denk aan de bank, 

kussens, mandjes en dekentjes. Deze dien je grondig uit te wassen en overal goed te stofzuigen en te 

dweilen. Vergeet bijvoorbeeld ook niet je auto. 

 

De feiten over vlooien: 

Uit de media 

TOP-seniorengallerij 

mailto:redactie@topnl.eu?subject=Wijziging%20overzicht%20TOP-honden
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 Een vlo legt 30-40 eitjes per dag 

 95% van het vlooienprobleem bevindt zich in de omgeving! 

 Vlooien brengen lintwormen over op honden en katten 

 Bij een vlooienbesmetting dienen alle dieren in het zelfde huis tegelijkertijd behandeld te worden 

 Vlooien verlaten hun gastheer vrijwel nooit; verspreiding vindt plaats door eitjes te leggen 

 De levenscyclus van vlooien bestaan uit 4 stappen eitje, larve, pop, vlo 

 

Wat de vlooien veroorzaken: 

 huidaandoeningen 

 gedragsveranderingen 

 jeuk 

 vlooien-allergie 

 bloedarmoede 

 lintworminfecties 

 
Bron: www.uitgelatenhond.nl, www.diertotaaldekkershoek.nl  

 

 

 

Nederland - Kennel "Bialy Towarzysz" 

 

Saba Antrakt - Nura (HD-C, vrij van oogziekten, 

hartecho:normaal) werd op 26 augustus moeder 

van 4 reuen en 5 teven. De vader van de kleintjes 

is Swornik z Butorowego Wierchu (HD-A).  

Alle pups zijn inmiddels verhuisd naar hun nieuwe 

eigenaren. 

 

Fokkers: Dick en Marianne Middelkamp 

Email: t.middelkamp@home.nl 

Website: www.bialy-towarzysz.nl 

 

 

 
Frankrijk – Kennel “du Domaine des Dhalbergs” 

 

Op 27 augustus worden er in Frankrijk 11 pups (6 reuen / 5 teven) geboren van Ianka du Domaine des 

Dhalbergs (HD-B) en Falkow du Domaine des Dhalbergs (HD-B).  

Ook deze pups zijn al verhuisd naar hun nieuwe families. 

 

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 

Fokkerijberichten 

http://www.uitgelatenhond.nl/
http://www.diertotaaldekkershoek.nl/
mailto:t.middelkamp@home.nl
http://www.bialy-towarzysz.nl/
mailto:laurent.leblanc0925@orange.fr
http://www.berger-de-podhale.com/
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Nederland – Familie Witbreuk te Haaksbergen 

 

Binnenkort wordt Wiosna gedekt door Widok z Poldery Holenderski.  

Beide honden: HD-A, vrij van oogziekten, hartecho: normaal. 

 

Fokker: Linda Witbreuk /Haaksbergen 

Tel.nr.: 053-5729306 - Email:  info@frankwitbreuk.nl  

Facebook: https://www.facebook.com/linda.witbreuk?fref=ts  

 
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.  

 

 
 

 

 

 

Kwispelen 

 

“Hij kwispelt dus hij vindt het leuk!” 

Vaak wordt er gezegd dat zolang de hond kwispelt, de hond vriendelijk is. In deze column wil ik jullie wat 

meer vertellen over de houding en beweging van de staart bij de hond. 

 

De hond kan d.m.v. zijn staart ons veel vertellen, maar niet alleen ons mensen. Ook andere honden kunnen 

dit lezen en communiceren door onder andere met hun staart. 

Angst, vreugde, opwinding, onzekerheid, zelfverzekerdheid en agnostisch gedrag worden ook door de 

houding van de staart gecommuniceerd. 

 

Daarbij moeten we ook rekening houden met de verschillende types van honden, denk aan een windhond 

die zijn staart vaak onder zijn buik houdt. Normaal gesproken betekend dat de hond angstig is, maar bij 

een windhond niet. 

Of de ingerolde staart, die hoog wordt gedragen, zoals we ook wel eens bij de Tatrahond zien. Dit betekent 

niet altijd dat de hond zelfverzekerd en aan het imponeren is.  

 

Ik probeer door wat foto’s van mijn eigen hond(en) het een en ander duidelijk te maken. 

 

Foto 1 (Beza) 

Op deze foto is de staart redelijk naar 

beneden, dit betekend dat ze ontspannen is 

en wat afwachtend is wat er eventueel gaat 

gebeuren. Ze kreeg van mij het commando 

blijf, dus er is wel wat spanning, maar dit is 

meer te zien in haar gezicht. 

Dit is een neutrale houding van de hond, 

alles is in orde. 

Melanie’s column 

mailto:info@frankwitbreuk.nl
https://www.facebook.com/linda.witbreuk?fref=ts
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Foto 2 (Beza samen met mijn neefje en 

Wallace de korthaar Collie van mijn zus) 

Hier zie je dat de staart boven de ruglijn 

wordt gedragen, in een video zou je kunnen 

zien dat deze ook heen en weer wordt 

bewogen, op de foto helaas niet zichtbaar. 

Deze foto geeft aan dat Beza opgewonden is 

en haar blik verraadt ook dat ze oplet of er 

iets of iemand haar kant op zou kunnen 

komen, ze is dus alert, zelfverzekerd en 

klaar om actie te ondernemen. Ook door het 

kwispelen, verspreidt ze de geur vanuit haar 

anaalklieren, ze is dus zelfverzekerd en klaar 

te reageren als het zou moeten in haar ogen. 

 

Foto 3 (Beza en haar moeder Cissy) 

Op deze foto zie je de kont van Cissy en de 

kop van Beza. 

Cissy is op de foto dominant over haar 

dochter in deze situatie. Beza is onzeker en 

heeft ook respect voor haar moeder (op dit 

moment). Dit kun je zien doordat haar staart 

geheel naar beneden afhangt, ze bedekt 

haar anaalkieren en maakt zich eerder wat 

kleiner dan groot zoals op de andere foto te 

zien is. 

 

 

Conclusie; honden kwispelen niet altijd uit vreugde en blijdschap, ook doen ze dit als ze alert zijn of als ze 

tot een aanval over gaan.  

De hond communiceert veel door lichaamstaal, veel meer dan wij mensen. Aan ons de taak om ons daar in 

te verdiepen. 

 

Groetjes Melanie en de drie Tatradames Wanda, Cissy en Beza 

 

 

 

Beste Tatraliefhebber, 

 

Mijn naam is Wilma de Brabander en ik ben al een jaar of 15 verslingerd aan ons mooie ras. Ik werk ik al 

ruim 12 jaar aan een database van de Tatrahond en inmiddels staan daar bijna 11000! Tatrahonden en 

nesten (litters) in. De database wordt ook al jaren gepubliceerd op het internet op www.owczarek-

podhalanski.eu en is door iedereen vrij te raadplegen. 

 

Dit jaar is de website vernieuwd en gemoderniseerd. Een van de nieuwtjes op de site is de toevoeging van 

foto’s en daarbij wil ik graag jullie hulp. Ik ben namelijk op zoek naar foto’s van zoveel mogelijk Tatrahonden 

uit het heden én het verleden.  

 

Uit mijn eigen en andere archieven en met hulp van fokkers en eigenaren, heb ik al heel wat foto’s kunnen 

plaatsen. Mocht daar toevallig een foto van jouw hond tussen zitten waarvan je denkt een mooiere te 

hebben, stuur me die dan gerust toe zodat deze vervangen kan worden. Als je naast foto’s van je eigen 

hond(en) ook foto’s van andere Tatrahonden hebt die ik mag gebruiken, dan ontvang ik deze natuurlijk ook 

graag. Hoe meer hoe beter! 

Oproepje 

http://www.owczarek-podhalanski.eu/
http://www.owczarek-podhalanski.eu/
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Om een eenheid in het geheel te houden, wil ik bij voorkeur foto’s van volwassen staande honden voor dit 

doel gebruiken waarbij het hoofd aan de linkerzijde is. (zie onderstaande voorbeelden) Als je een mooie 

foto heeft waarbij de hond de andere kant opkijkt, dan kan ik de foto spiegelen. Wanneer een foto is voorzien 

van copyright, dan zal dit gerespecteerd worden.  

 

 
 

Als je vragen of opmerkingen hebt, deel ze gerust met me. Ik kijk met enthousiasme uit naar de inzendingen 

en aanvullende informatie, om deze te plaatsen in de database. 

De foto’s en informatie kunnen gemaild worden naar info@owczarek-podhalanski.eu. Geef bij het versturen 

van foto’s duidelijk aan welke hond het betreft. Mocht een foto om welke reden dan ook niet geheel geschikt 

zijn, dan laat ik dit weten. 

 

Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw hulp en inzet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilma de Brabander 

  

 

 

In de afgelopen periode hebben zich geen personen aangemeld als lid van de vereniging. 

 

Opzegging: 

Per direct door het bestuur van TOPNL: Mehmet Imin - Budel-Schoot 

 

 

 

Deel 3 – Pijn bij honden 

 

Geestelijke Pijn 

Een hond kan ook in geestelijke nood verkeren, iets wat helaas niet altijd wordt erkend of herkend. 

Geestelijke pijn kan diverse oorzaken hebben zoals angst, stress, rouwen, PTSS (post traumatisch stress 

syndroom), overwerkt zijn etc. Dit kan gelden voor iedere hond, dus niet alleen voor bijvoorbeeld een 

hulphond. Hieronder vind je een aantal oorzaken: 

 Onkunde en/of onwetendheid eigenaar 

 (het gevoel van) Consequent overvraagd worden, steeds onder druk staan en/of steeds paraat 

moeten staan 

Medisch 

Ledenmutaties 
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 (te) Grote verantwoordelijkheid 

 Zich onbegrepen of ongehoord voelen 

 Constant overprikkeld zijn door bijvoorbeeld een te drukke omgeving, binnenhuis en/of buitenshuis 

 Uit balans zijn door bijvoorbeeld een verhuizing of herplaatsing 

 Rouwen: het verlies van een dierbare of een scheiding 

 Verkeerde spullen voor de hond zoals een slipketting, stroomband etc. 

 Dementieproblemen 

 Wanneer de verwachtingen en wensen van de eigenaar niet binnen de mogelijkheden van de hond 

liggen 

 

Geestelijke pijn kan zich uiten in lichamelijke en/of gedragsproblematiek. Hieronder vind je een aantal 

voorbeelden: 

 Diverse uitingen van stress zoals: pootkluiven, krabben, hyperactiviteit, sip, angst (bijvoorbeeld 

verlatingsangst), niet meer willen eten/drinken, obsessief gedrag, shut down, bevriezen, huilen 

(verschillende uitingen), bibberen 

 Hoofdpijn 

 Vastzittende achterhand en/of nek 

 Gespannen bek, strak lichaam, algemene hogere spierspanning in het lichaam 

 Ogen staan anders 

 Snelle veroudering 

 Veranderd gedrag: bijvoorbeeld een (hulp)hond die niet meer ‘wil werken’, vermoeidheid, kort lontje 

 Huidklachten, jeuk en/of krabben 

 Maagtorsie: stress wordt als één van de triggers beschouwd 

 

Niet iedere hond jankt of piept bij pijn; veel honden lijden in stilte. 

Als een hond ‘lekker rustig is’ dan kán er iets mis zijn maar het kan ook met de leeftijd te maken hebben. 

Of een combinatie van pijn én ouderdom. Als een hond ‘lekker druk is’ dan kán er ook iets mis zijn: 

lichamelijk of geestelijk. Hyperactiviteit wordt vaak veroorzaakt door stress en uit zich bijvoorbeeld in 

stuiteren, niet tot rust kunnen komen en bijten in de lijn en broekspijpen. Daarnaast kunnen pijn of 

gezondheidsproblemen ook een veroorzaker zijn. 

 

Veel oudere honden krijgen gewrichtsproblemen als gevolg van artrose en ‘willen’ niet meer meelopen 

tijdens de wandeling of ‘willen’ niet de auto in na de wandeling. Als een hond iets niet wil, dan is het zelden 

onwil: je hond probeert je iets te vertellen. Let daarom op veranderingen in beweging, gedrag, geur en 

uiterlijk. 

 

Mogelijke oplossingen 

Hieronder vind je een aantal suggesties zodat je kunt kijken wat het beste bij jou en jouw hond past. 

 

Je kunt je hond 1 à 2 keer per jaar laten checken door bijvoorbeeld een holistische dierenarts, osteopaat, 

chiropractor of acupuncturist. Dit om eventuele gevolgen van microtrauma’s, pijn en stress te behandelen 

voordat ze tot lichamelijke klachten en/of gedragsproblemen leiden. Twee keer per jaar klinkt misschien 

veel, maar een jaar lang iets over het hoofd zien is lang. 

Je kunt je hond na een incident laten nakijken door bijvoorbeeld een holistische dierenarts, osteopaat, 

chiropractor of acupuncturist op mogelijke verrekkingen, kneuzingen, (geestelijk) trauma etc. Bijvoorbeeld 

na een bijt- of vuurwerkincident, een aanrijding, een auto-ongeluk waarbij de hond in de auto zat (mensen 

kunnen (onzichtbaar) letsel oplopen, honden ook), het overlijden van een dierbare, een inbraak etc. Ook 

wanneer je denkt ‘Oh, het lijkt mee te vallen’. Een hond kan het vaak compenseren waardoor je het na een 

paar dagen niet meer ziet, maar in feite zit het er nog wel. Een opeenstapeling van microtrauma’s en die 

compensaties, leiden op termijn altijd tot klachten. 

Bij lichamelijk of geestelijk kwetsbare honden zijn regelmatige ‘onderhoudsbezoeken’ aan te raden. 

Je kunt (tevens) kiezen voor het alternatieve circuit zoals: 

 TTouch 

 Fysiotherapie 

 Hondenmassage 

 Quantum 

 TTouch 

 Dierentolk 
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 Etc. 

 Je kunt hulp vragen aan een gedragsdeskundige voor bijvoorbeeld: 

 Hoe om te gaan met een reactieve hond (indien je hond reactiever is door pijn of 

gezondheidsproblemen) 

 Het nog beter leren lezen van je hond zodat je mogelijke problemen eerder voor bent 

 Werken aan de sociale vaardigheden van je hond door bijvoorbeeld social walks 

 Het vergroten van het vertrouwen en zelfvertrouwen van je hond 

 Het verbeteren van je lijnvaardigheden 

 

Het is belangrijk je hond goede en positieve ervaringen te laten opdoen, confrontaties uit de weg te gaan 

en stress zo veel mogelijk te reduceren. Geef je hond daarnaast keuzes, daar waar mogelijk en veilig, zowel 

binnenhuis als buitenshuis. 

Maak 2 tot 4 keer per jaar een (soortgelijke) foto of video en vergelijk deze met voorgaande jaren. Soms 

veroudert een hond erg snel. Beeldmateriaal kan helpen dit te zien waardoor je tijdiger kunt inspelen op de 

behoeften van je hond. Aan het begin van ieder seizoen is een mooie leidraad. 

 

Het bijhouden van een dagboekje waarin je zaken noteert zoals: 

 Hoe de dag is verlopen: aantal honden- en mensenontmoetingen, hoe deze verliepen, wat er verder 

nog gebeurd is die dag etc. 

 Medicatie 

 Voeding 

 

Zaken van één of twee dagen geleden, of zelfs van een aantal weken geleden, kunnen ook invloed hebben 

op het gedrag van je hond. En zo ver terug gaat het geheugen van mensen veelal niet. Tevens kun je door 

een dagboekje mogelijk patronen ontdekken en zo ja, dan kun je kijken wat je kunt aanpassen om dit te 

veranderen. 

 

Je kunt alternatieven bedenken op langere wandelingen als deze (tijdelijk) niet meer mogelijk zijn: 

 Neus- en denkwerk (mits op de juiste manier aangeboden) 

 Speuren op ‘vermiste’ personen (mits op de juiste manier aangeboden) 

 Deze activiteiten kunnen ook goed ingezet worden als hulpmiddel bij bijvoorbeeld geblessseerde, 

reactieve, onzekere of angstige honden. 

 Je kunt zaken aanpassen of aanschaffen zoals: 

 Loopplank ten behoeve van de auto 

 Opstapje bij de bank/bed 

 Verschillende slaapplaatsen maken (denk aan model, opstaand randje/plat, materiaal, ondergrond, 

grootte, hoogte, ruimte, warm/koud,...) 

 Keuzes geven met betrekking tot bijvoorbeeld rustigere en/of koelere ruimten etc. 

 Voeding, toxinen en voedingssupplementen aangepast aan je hond en de huidige situatie. 

 Een EHBO box ten behoeve van huis, auto en vakantie, passend bij jouw hond: een blessure wil nog 

wel eens plaatsvinden op zaterdagochtend of Kerstavond. 

 Pas het leven tijdelijk of definitief aan op de behoeften van je hond en beweeg je binnen zijn grenzen, 

wensen en mogelijkheden! 

 

Pijnstillers en meer 

Pijnstillers hebben voor- en nadelen. Ze nemen de pijn (deels) weg waardoor het 

lichaam ontspant wat verkramping en vastzitten tegen gaat en de geest ontspant 

omdat het lichaam minder zeer doet. De hond krijgt waarschijnlijk een minder 

kort lontje omdat lichaam engeest nu eenmaal hand in hand gaan. Dit kan de 

genezing ten goede komen. 

Pijnstillers hebben ook nadelen. Een hond gaat wellicht over zijn grenzen heen 

als hij geen pijn meer voelt en de eigenaar gaat vaak over de grenzen van de 

hond heen! Er wordt dan regelmatig te veel of het gekeerde gedaan, zoals te 

lange wandelingen, toch naar de hondensport omdat het zo leuk is etc. Tevens 

kunnen bijwerkingen ontstaan zoals maag- en darmklachten en de nierfunctie 

wordt extra belast. En, wellicht werk je aan het oplossen van symptomen in 

plaats van aan oorzaken. Door alleen maar pijn te onderdrukken, dus het 
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symptomatisch te behandelen, zouden achterliggende oorzaken niet aan het licht kunnen komen wat 

ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gezondheid. 

Naast reguliere medicatie zijn er ook alternatieve mogelijkheden zoals Chinese kruiden, acupunctuur, 

homeopathie, arnica, traumeel, TTouch, Quantum Touch, massage, en/of koude/warmte applicaties. Ook 

voedingssupplementen afgestemd op de oorzaak van de klacht kunnen helpen. 

Regulier en alternatief kunnen ook vaak gecombineerd worden. Overleg daarom met een deskundige over 

wat het beste bij jouw hond past, medicatie is immers maatwerk. 

 
Bron: Doggo.nl 

 

 

 
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. 

 
 

  

  

 TOP-fotoverhaal 

mailto:redactie@topnl.eu?subject=fotoverhaal
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We willen weer van jullie weten of er animo is om voor 

het volgende jaar wederom een muurkalender van TOPNL 

aan te schaffen. We proberen qua prijs ± tussen de € 

11,50 - € 12,50 (excl. verpakking en verzending) uit te 

komen en de uitvoering (hoogte 2x A4 met een 

ringband) weer hetzelfde te doen.  

 

Helpen jullie ons weer met de invulling van de foto’s? 

Iedereen die een kalender bestelt (lid of geen lid) kan 

zijn/haar foto’s aan ons insturen. 

 

Als je geïnteresseerd bent, geef dat dan door aan de 

redactie via een email. Dit is ook het adres waar de foto’s 

naar toe verzonden mogen worden.  

 

Graag verzoeken wij jullie de bestelling en foto’s voor 10 

november a.s. door te geven zodat wij voldoende tijd hebben om e.e.a. te realiseren. 

 

We rekenen weer op jullie hulp en enthousiasme om een mooie uitgave voor 2017 te kunnen maken. 

Bovendien steun je de vereniging er ook mee! 

 

TOP-kalender 2017 

mailto:redactie@topnl.eu?subject=kalender
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Natuur 

 

Natuurlijk hoeven we niet alle hondenspeeltjes zelf te maken. Sommigen liggen gewoon buiten voor het 

oprapen. Je moet dan wel kijken en gebruik maken van de seizoenen. 

 

Met de herfst vallen namelijk alle bladeren van de bomen en als je dan toch aan het wandelen bent met je 

hond dan kan je daar net zo goed gebruik van maken door bijvoorbeeld de bladeren op te gooien en je 

hond er onder te laten lopen. Of je hond door de bladeren te laten rennen, helemaal leuk is om dit samen 

te doen. Rollen door een hoop bladeren vinden honden vaak ook leuk om te doen.  

 

En zo kan je nog veel meer bedenken als je met je hond aan het wandelen bent. 

In de zomer als het hoog water is rent Hero lekker door het water heen en natuurlijk in de winter lekker 

door de sneeuw. 

 

Ben benieuwd wat jullie zien en doen in alle jaargetijden. 

 

  
 

 

 

 

Voor 2016 hebben alleen nog een wandeling en overleg in de planning staan. Hou je deze data vrij in de 

agenda? 

 

 Zondag 13 november   Strandwandeling op een nog nader te bepalen locatie. 

     Graag opgeven bij evenementen@topnl.eu 

     Meer details in onze volgende nieuwsbrief, die vlak voor de wandeling 

     zal verschijnen. 

 

 Maandag 28 november Overleg Gezondheid-Welzijn-Fokkerij via Skype om 20.15 uur 

Graag aanmelden voor het overleg bij secretariaat@topnl.eu 

 

Voor 2017 hebben wij voorlopig op ondergenoemde data de activiteiten gepland: 

 

 Zondag 8 januari – Oliebollenwandeling in het oosten van het land 

 Zondag 12 maart – Wandeling centraal in Nederland 

 Zondag 23 april – Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden) 

 Vrijdag 12 mei – Overleg Gezondheid, Welzijn & Fokkerij (alleen voor leden en via Skype) 

 Zondag 11 juni – TOP-evenement! 

 Zondag 17 september – 4e TOPNL Kampioenschapsclubmatch te Bemmel 

TOPNL-agenda 

Ragna’s TOP-spelideeën 

mailto:evenementen@topnl.eu
mailto:secretariaat@topnl.eu
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 Zondag 12 november – Strandwandeling 

 Maandag 20 november – Overleg Gezondheid, Welzijn & Fokkerij (alleen voor leden en via Skype) 

 
 

 

 

Puppybezoek bij Marianne en Dick 

Middelkamp, de witte metgezel. 

 

Op 16 oktober zijn wij, Jacco en Ragna, op 

weg gegaan voor puppybezoek bij 

Marianne en Dick. Dit is voor ons niet zo 

heel ver, of ach ja wat is ver, ongeveer 45 

minuutjes rijden. 

Het was toch even zoeken want de 

navigatie had bedacht dat we allerlei wegen 

in moesten die niet bestonden. Uiteindelijk 

over de Holterberg gereden met een mooi 

uitzicht en toen toch aangekomen. Dora 

was er ook voor het puppybezoek en de 

kleinzoon van Dick en Marianne was er 

omdat het zo gezellig bij opa en oma is. 

 

Eerst hebben we even gezellig bij gekletsts 

met een bakkie koffie en wat lekkers en 

daarna zijn we naar de puppy’s gaan 

kijken. Deze liepen buiten in de tuin in een 
 

Pupbezoek bij kennel Bialy Towarzysz 
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mooie omheining. Ze waren erg 

enthousiast en kwamen direct op ons allen 

af. Ze wilden allemaal lekker geknuffeld 

worden en spelen met ons en elkaar. Mama 

Nura vond het allemaal prima. Eerst liep ze 

bij ons in de omheining maar ze ging er al 

snel uit en vond het prima dat wij bij de 

puppen bleven. 

De pups vinden het erg leuk om met ons te 

spelen (lees ook heerlijk in onze vingers en 

veters te bijten), met elkaar te spelen maar 

ook met het speelgoed wat aanwezig is en 

dan natuurlijk niet per se op de manier die 

ervoor bedoeld is. Er lag een stoffen tunnel 

daar gaan ze dan lekker met een aantal erin 

liggen en met elkaar stoeien anderen 

klimmen er weer overheen, anderen 

proberen de boel duidelijk te verplaatsen, 

erg grappig om te zien. 

De reuen kan je al wel duidelijk 

onderscheiden van de teefjes. Er was een 

wat kleiner eigenlijk een wat fijner teefje 

bij. Wat een mooi poppetje. Ik ben erg 

benieuwd hoe zij gaat uitgroeien. 

Gelijk even de anatomie van de honden 

bekeken en dat klopte allemaal, ook alle 

balletjes van de reuen waren te vinden, al 

vonden ze het niet allemaal even leuk dat 

er zo aan ze werd gevoeld maar met veel 

liefde en geduld krijg je toch een hoop voor 

elkaar. De nieuwe baasjes gaan allemaal 

erg dol met ze zijn. 

 

Na al het puppypret weer even met zijn 

allen om tafel met een kom zelfgemaakte 

erwtensoep en even de papieren voor de 

vereniging ingevuld dat het toch wel een 

heel fantastisch nest is en maar goed dat 

ze allemaal al een huisje hebben. 

Sommige pups gaan de landgrens over, 

maar dat vinden de fokkers op het moment 

niet zo erg want dat houdt in dat deze nog 

even wat langer bij hen kunnen blijven en 

dat ze zo langzaam af kunnen kicken van 

alle puppydrukte. 

 

Een gezellige en geslaagde dag en hopelijk 

komen Marianne en Dick nu weer goed alle 

stilte door want de dag dat we op bezoek 

kwamen waren de pups al 7 weken oud, 

inmiddels zijn wel al enkele weken verder 

en zijn de meeste al de deur uit naar hun 

gouden mandje bij hun blije bazen. 

 

Op naar het volgende TatraTOPnest. 

 

Groetjes van ons. 
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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 of een foto naar 
keuze 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!! 

 

 

 

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  20 december 2016. 

Oproep kopij nieuwsbrief 

TOPNL fotowedstrijd  

mailto:Redactie@topnl.eu?subject=Vakantie-fotowedstrijd
mailto:secretariaat@topnl.eu
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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 … 

 

 
 

En … 

 

 

Tot slot 

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

