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De Kerstdagen van 2016 zitten er al weer op. Wat rest voor dit jaar is o.a. 

nog veel knallen en een knallend uiteinde. Veel sterkte voor alle baasjes met 

bange honden. Melanie heeft wat tips in haar column! 

 

Als redactie hebben we bij deze ook de laatste taak voor dit jaar volbracht. 

Hopelijk hebben we weer voor ieders wat wils weten te vinden en lezen jullie 

weer met plezier jullie nieuwsbrief. 

 

Vergeet niet te stemmen voor de fotowedstrijd. De winnaar ontvangt een foto 

naar keuze op canvas! 

We hebben de rubriek “de seniorengalerij” weer laten vervallen als vaste 

rubriek. Wellicht plaatsen we hem in de toekomst met langere tussenpozen. 

 

We vragen of er onder onze leden mensen zijn die wat teksten voor de 

website kunnen en willen vertalen. Vele handen maken licht werk toch? We 

zoeken mensen die kunnen vertalen van het Nederlands naar het Engels, 

Duits, Frans en Pools. Laat het even weten aan de redactie. Jullie hulp is meer 

dan welkom! 

 

Als laatste willen we natuurlijk weer iedereen bedanken die de redactie dit 

jaar weer heeft geholpen met ingezonden stukjes, verslagen, ideeën en 

foto’s. Natuurlijk willen we ook de meiden van onze vaste rubrieken weer 

bedanken. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie inzet rekenen! 

 

 

 

Clubgenoten, Tatravrienden en liefhebbers, 

 

Met Kerst hebben we weer de gezelligste en gemoedelijkste tijd van het jaar 

achter ons. Een tijd om gezellig samen te zijn met familie en even niet te 

denk aan de beslommeringen van alledag. Althans, we horen gewoon bezig 

te zijn met leuke dingen.  

Met het binnenkomen van deze uitgave betekent het dat ook het nieuwe jaar 

weer voor de deur staat. Een nieuw jaar dat voor ons van harte welkom is.  

Sommige moesten tot hun grote verdriet veel te vroeg hun witte huisgenoot 

missen. Veel sterkte! Anderen hadden wellicht op het persoonlijke vlak 

tegenslag te verwerken.  

 

Gelukkig echter was het wat TOP betreft merendeels een  positief jaar en ook 

2017,  zal, wat ons betreft, weer vervuld zijn van goede voornemens. 

Sommige waar we ons toch niet aan gaan houden! Vingers omhoog als u 

heeft besloten te gaan diëten! Doe maar gewoon die hand omhoog, als 

mensen je raar aankijken en vragen waarom je het doet, leg het dan uit, heb 

je meteen een stok achter de deur! Hoe dan ook, goede voornemens werken 

niet altijd! Zoals ik, ik heb me voorgenomen minder uitroeptekens te typen 

en omdat dit nog in 2016 uitkomt, kan ik er nog even van profiteren! Hoe 

dan ook, ik zal mijn klep houden, althans voor 2016!  

 

Genoeg gepraat, maar een beetje sentiment mag aan het eind van het jaar 

wel. Voor ons wordt 2017 een bijzonder jaar in ieder geval. TOPNL bestaat 

dan 5 jaar en daar zullen we zekers ook aandacht aan gaan besteden. In 
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welke vorm is nog niet bekend. Dat horen jullie nog tijdig. Verder staat het 

weer bol van de leuke activiteiten die we samen met onze honden kunnen 

doen. De eerste is de Oliebollenwandeling op zondag 8 januari, opgezet in 

samenwerking met onze leden Dick en Marianne Middelkamp.  

Bedankt ook iedereen die er op zijn of haar eigen wijze voor zorgt dat TOP 

bruist als champagne!   

 

Op kynologisch gebied is er niet veel nieuws te melden. Het bestuur is bij de 

ALV van de Raad van Beheer aanwezig geweest en op een paar kleinigheden 

na is er niets veranderd in het Kynologisch Reglement.  

 

Onze penningmeester maakt in januari weer de facturen voor de betaling van 

jullie lidmaatschap. Jullie doen hem een groot plezier te wachten op deze 

factuur, alvorens tot betaling over te gaan. 

 

Rest ons nog om jullie allemaal een gezond, liefdevol, vreedzaam en gelukkig 

2017 te wensen! 

Een fijne en rustige jaarwisseling en tot ziens in 2017! 

(!) ps! Het mag nu nog! 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 
 

Op zondag 8 januari ´17 willen we samen met jullie het nieuwe jaar in 

wandelen.  

 

We hebben deze keer gekozen voor een wandeling in het oosten van 

Nederland. 

Dick en Marianne Middelkamp hebben een mooie wandeling uitgezocht op en 

rond de Lemelerberg te Lemele.  

We verzamelen om 11.00 uur bij Restaurant & Theehuis “de Lemelerberg”, 

Kerkweg 32, 8148 PZ te Lemele. De ontvangst is met koffie, thee en uiteraard 

een oliebol! 

 

De Lemelerberg is géén losloopgebied voor honden. Het los laten lopen is 

geheel ter verantwoording en voor risico van de eigenaar van de hond. Bijna 

het hele gebied is goed toegankelijk voor mensen die wat minder goed ter 

been zijn.  

 

De planning is om ruim een uur te gaan wandelen door het mooie gebied op 

en rond de Lemelerberg. Voor jonge(re) en oude(re) honden is de wandeling 

eventueel eenvoudig in te korten. 

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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Na afloop van de wandeling is er gelegenheid om (op eigen kosten) nog wat met elkaar te nuttigen in het 

restaurant “de Lemelerberg”. Honden zijn hier toegestaan. 

Dus …. Heb je zin om mee te wandelen?  

De wandeling is voor zowel leden als niet-leden van TOPNL. Wil je kennis maken met de Tatrahond en/of 

onze vereniging? Meld je dan vooraf even aan bij evenementen@topnl.eu, zodat wij weten dat je komt. 

 

We hopen op een heerlijke winterse dag en een grote en gezellige opkomst! 

 

  
 

Over voorouderverlies en inteeltcoëfficient. 

 

Ook al hebben veel van ons geen fokaspiraties en genieten gewoon van hun lieve witte huisgenoot, toch is 

het eens interessant wat te lezen over deze materie en wat er zoal allemaal bij komt kijken en wordt 

overdacht voordat de beslissing valt uit welke ouderdieren men een nest zou willen. 

 

Er bestaan twee begrippen die nauw met elkaar zijn verweven en waar elke fokker mee te maken heeft. 

Inteeltcoëfficent is een term die elke fokker wel eens heeft gehoord. Voorouderschapsverlies coëfficiënt is 

echter ook een factor waar rekening mee dient te worden gehouden.   

De COV-waarde, of met een mondvol Voorouderschapsverlies-Coëfficient, berekent bijvoorbeeld in een 6-

generatie-stamboom het voorouderschapsverlies.  Met andere woorden: dit getal geeft een indruk van 

hoeveel overeenkomende voorouders er zijn in de zes generaties voorafgaand aan de hond in 

kwestie. 

Wanneer er in een 6-generatie-stamboom b.v. 66 dieren zijn waarvan alle dieren verschillend zijn, dan is 

de COV-waarde 100%.  Als er lijnteelt is toegepast, dan zullen er twee of meer dieren hetzelfde zijn. Als er 

2 honden dubbel voorkomen in een 6 generatie-stamboom, dan wordt de COV waarde: 64/66 * 100 = 

96,8%. Zijn er 8 honden dubbel dan ziet de som er zo uit: 58/66*100=87,88%  Hoe hoger dit percentage 

dus, hoe meer variatie in ouderdieren. Hoe lager, hoe minder variatie!  

Conclusie: een zo hoog mogelijke COV waarde is dus gewenst, want een lage COV waarde betekent verlies 

van voorouders en een hogere verwantschapsgraad! 

 

COI 

De inteeltcoëfficiënt (COI) is een getal dat betrekking heeft op individuele dieren. 

Om de inteeltcoëfficiënt te kunnen begrijpen is het nodig om iets meer over genen te weten. Bij zoogdieren 

en vogels komt het DNA in tweevoud voor, van alle genen zijn er dus twee stuks.  Dat noemt men dan een 

genenpaar. DNA bestaat uit twee strengen, dus een paar van twee genen. De ene helft van de streng komt 

van de moeder en de andere helft van de vader. De inteeltcoëfficiënt geeft de kans weer dat de beide genen 

van een willekeurig genenpaar identiek zijn.  Van elk genenpaar is het ene gen verkregen van de vader 

en het andere van de moeder. Er zijn heel veel verschillende genenparen.  

De inteeltcoëfficiënt is een getal dat betrekking heeft op het individuele dier het berekent de kans dat de 

beide genen van een willekeurig genenpaar identiek zijn. Dus de inteeltcoëfficiënt zegt iets over de 

genetische uniformiteit binnen een dier. 

Een dier dat helemaal niet is ingeteeld, heeft een inteeltcoëfficiënt van nul. Bij een dergelijk dier zijn beide 

genen van een willekeurig genenpaar dus helemaal verschillend. Een volledig ingeteeld dier heeft een 

inteeltcoëfficiënt van 1; de beide genen van een genenpaar zijn altijd gelijk. Een kleine uitleg: 

De inteeltcoëfficiënt (COI) is een getal tussen 0% en 100%. Een COI van 0% betekent dat vader en 

moeder niet aan elkaar verwant zijn over het aantal generaties dat bekeken wordt. Dit is bijvoorbeeld van 

toepassing bij honden die in de bijlage van het stamboek zijn ingeschreven. Immers, van deze honden zijn 

alleen de vader en de moeder bekend en theoretisch niets over de voorouders. Hoe verder je gaat kijken in  

stambomen, hoe meer verwantschap er zal zijn tussen de dieren onderling (dus een hogere COI). Dat komt 

doordat er binnen een ras meestal een gesloten populatie is en een ras vaak voortgekomen is uit slechts 

een paar stamouders. 

Bij het bepalen van combinaties is het van belang om te kijken naar de COI van de combinatie, niet 

alleen naar die van de ouderdieren zelf. Ook de toename van de COI van de ene naar de andere generatie 

is iets om op te letten. 

 

De Tatrahond is voortgekomen uit een relatief kleine populatie. Doordat het stamboek open is en er binnen 

Nederland en daarbuiten gefokt is en wordt met “bijlagehonden”, is een gemiddelde COI wel te berekenen, 

Uit de media 
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maar kan er geen waarde-oordeel aan worden verbonden.  Bijlagehonden zijn honden waarvan niet alle 

voorouders bekend zijn. Komen deze honden voor in een stamboom dan beïnvloeden zij sterk het 

inteeltcoëfficient.  

De honden die in Nederland in de bijlage staan ingeschreven zijn te herkennen doordat er dan naast het 

NHSB nummer een G0, G1 of G2 staat. Het land van oorsprong, Polen in dit geval, schrijft de honden in 

een KW.I.-stamboek, België onderscheidt dit door honden in te schrijven met de letters ALSH. 

Een Tatrahond  die wel een volledige stamboom heeft, 4 generaties voorouders zijn bekend, deelt in zijn 

stamboom vaak meerdere dezelfde voorouders, dan wel broers en/of zusters van deze voorouders. Dit 

betekent dat het genetisch kader van onze honden in de loop der tijd is beperkt en dit is nog steeds zo.  

 

Nu ben ik een leek op het gebied van het lezen van DNA profielen. Het afgelopen jaar werd het eerste nest 

hier volledig geprofileerd en de uitkomst was toch in die zin verhelderend. Nieuwsgierig legde ik alle 

profielen eens naast elkaar en alsof het een puzzel was, zocht ik naar de overeenkomsten. Verrassend was 

dat de pups die uiterlijk veel op elkaar leken, ook vrijwel een identiek profiel hadden. Natuurlijk is 

verwantschap direct aantoonbaar tussen broers en zussen onderling, maar bij sommige was dat duidelijker 

te zien.  

Jamila 

 

Janosik 

 

  
 

In veel landen zijn fokkers zich steeds meer ervan bewust hoe belangrijk het is om te komen tot een 

verbreding van ons ras en komt er langzaam een dialoog op gang. Daarin spelen de sociale media een 

belangrijke rol. Was vroeger telefoon, schrijven of een mailtje het middel van communicatie. Nu staan ons 

veel meer middelen ter beschikking die op een positieve manier ingezet kunnen worden en waar menigeen 

ook gebruik van maakt. Hopelijk zet deze tendens zich voort! 

Dora 
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Dekbericht Nederland – Familie Witbreuk te Haaksbergen 

Wiosna werd op 14 november gedekt door Pierun Chosna maar is helaas leeg gebleven. 

 

Fokker: Linda Witbreuk /Haaksbergen 

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

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

 
Fokplanning: 

 Hepzibah du Domaine des Dhalbergs zal binnenkort gedekt worden door Demon Las w Jamnicach. 

Meer info: www.owczarek-podhalanski.com  

 In de 2e helft van 2017 zal er een nieuwe dekking plaatsvinden met Wiosna 

Meer info: 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.  

 

 
 

 

 

 

Alle jaren weer opnieuw........ oud en nieuw! 

 

De Kerstdagen zijn achter de rug, ik hoop dat u en uw hond(en) een gezellige en ontspannen Kerst hebben 

gehad. Wij in ieder geval wel. 

Nog een paar dagen en dan staat oud en nieuw voor de deur, voor de meeste honden is dat een veel 

mindere leuke tijd. 

Mocht u het geluk hebben een hond(en) te hebben die niet bang is, dan is dat een zegen. Gelukkig kan ik 

mij onder die categorie scharen. Mijn dames krijgen altijd iets heel lekkers te kauwen en soms willen ze 

mee, even kijken in de tuin wat er buiten gaande is. 

Hier kunnen ze uiteraard kiezen of ze toch liever binnen blijven. Onze rolluiken sluiten wij wel altijd en een 

leuk concert op tv met lekkere hapjes doet een hoop wonderen. 

Ze zijn niet bang, wel wat opgewonden met zoveel herrie maar meer ook niet. In de middag hebben wij al 

een hele fijne en lange wandeling gemaakt in het bos. Aangelijnd omdat ik geen enkel risico neem want er 

verdwijnen rond oud en nieuw zoveel honden die op de loop gaan uit paniek.  

 

Ik raad altijd aan om de laatste dagen altijd de hond aangelijnd te houden, ook al heeft de hond nergens 

last van. Een schrikreactie omdat toch een knal heel dichtbij klinkt kan genoeg zijn, en better safe than 

sorry. 

 

Ook maken wij een lekkere lange wandeling, waarin we vaak het bos op zoeken maar ook het strand, heide 

of een waterplas kan voor veel vertier zorgen. Mijn dames lopen dan aan een lange lijn van 10 meter zodat 

ze echt bewegingsvrijheid hebben. We doen spelletjes onderweg, koekjes zoeken, leuke oefeningen 

tussendoor en ze mogen overal uitgebreid snuffelen zodat ze heerlijk moe zijn, en zich goed hebben kunnen 

ontlasten. 

Maar mocht de hond zo bang zijn, dat medicatie gewenst is, is de dierenarts de aangewezen persoon.  

Te beginnen bij de natuurlijke middelen zoals DAP (uit ervaringen van een Duitse dierenarts werkt dit niet 

afdoende bij vuurwerk). Daarnaast is er Zylkene wat eigenlijk al enkele dagen voor oud en nieuw dient te 

worden gegeven en BACH-rescue, kan ook wat verlichting geven. 

Fokkerijberichten 

Melanie’s column 
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Ook hebben we echte medicatie. Diazepam of de nieuwe variant Alprazolam is dan de eerste keus. Het is 

valium en het werkt enigszins sederend maar de werking waar het in dit geval om gaat is anxiolystisch, of 

te wel angstverminderend. De moeilijkheid hierbij is de dosering. Bij de ene hond werkt de laagste dosering 

zeer goed en bij de andere hond geeft het bijna geen werking. Maar zoals gezegd, is dit iets voor de 

dierenarts, om samen de gewenste dosering  uit te vinden. 

 

Een waarschuwing omtrent het middel Vetranquil. Dit werkt spierverslappend, met andere woorden, de 

hond kan zich amper bewegen maar hoort de geluiden wel degelijk. De hond kan niet vluchten en raakt in 

paniek maar kan niet weg! Stelt u eens voor dat u ergens een fobie voor heeft maar door een middel niet 

kan bewegen en u urenlang naast datgene moet blijven zitten waar u zó bang voor bent. 

Heel soms schrijven dierenartsen of dierenklinieken dit middel nog voor, daar wil ik u voor waarschuwen. 

 

En als het vuurwerk losbarst, negeer het angstgedrag, maar niet de hond! Wil de hond zich ergens 

verstoppen (zoals mijn inmiddels overleden Terriër 

zich onder de handdoekenkast in de badkamer 

verstopte of onder ons bed) laat de hond. Ik deed de 

gordijnen (rolluiken) dicht en maakte echt een 

holletje. Ik reageerde niet op het angstgedrag maar 

creëerde een veilige plek wat ze zelf uitzocht. 

 

Mijn allereerste Tatra, zocht lichaamscontact, ze 

kwam voor mij bij de bank liggen, ik legde mijn hand 

op haar en zij ging op mijn voeten liggen. Zo kon ze 

het aan en had zelfs wel trek in een toastje 

zalmsalade.  

 

Is de angst-toestand zo heftig, dan kunt u er ook 

voor kiezen om bijvoorbeeld met de auto een stuk 

de polder, strand, heide, bos of een ander rustig stuk 

op te zoeken zodat de knallen wat gedempter 

klinken en met een muziekje in de auto het best te 

doen is voor de hond. 

 

En mocht de hond een echte fobie hebben, is dan 

toch het goede voornemen om samen met een 

gedragsspecialist hier wat aan te gaan doen. 

 

Rest mij om u een fijn, gezond en succesvol 2017 te 

wensen!!!!! 

 

Groetjes Melanie (en Johann) met de drie Daltons 

Wanda, Cissy en Beza. 

 

 

 

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

 

Opzegging: 

31-12-2016  Ton Vredegoor Hoorn 

 

 

 

 
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.  

Ledenmutaties 

 TOP-fotoverhaal 
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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. 
 

Mag dit? 
 

  

  

  

mailto:redactie@topnl.eu?subject=fotoverhaal
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Doeken met (tennis)ballen 

 

Benodigdheden: doeken, een (tennis)bal en een schaar 

 

Ik heb twee doeken van ongeveer 20-25 cm breed genomen met ongeveer een lengte van 1 meter á 1,5 

meter. Van een van deze twee doeken heb ik een dunne sliert afgeknipt om straks de boel aan elkaar te 

knopen. Daarna heb ik de twee lange doeken in het midden over elkaar heen gelegd zodat je een 

gelijkwaardig kruis krijgt. De tennisbal in het midden neer gelegd en dan de doeken bij elkaar gepakt zodat 

de bal goed bedekt is. Dan rond de bal de doeken bij elkaar knopen met de sliert die ik eerder had afgeknipt. 

De bal zit nu vast. 

Ik heb de vier uiteinden van de doeken ieder in drie slierten geknipt en deze daarna gevlochten. Aan het 

uiteinde van elke vlecht een knoop gelegd en klaar is het speeltje. Je hebt nu een balspeeltje met vier 

gevlochten uiteinden om met je Tatra mee te spelen. Hero vond het geweldig en loopt er al schuddend mee 

door de kamer. 

Hoe zullen we deze noemen? De kwal, want volgens Wikipedia zijn dat holtedieren met 4 of 8 

tentakels.....deze heeft er vier. :-) 

 

   
 

Een andere mogelijkheid is stroken stof knippen van ongeveer 10 cm lang en een cm breed. Ik heb zoveel 

mogelijk stroken geknipt deze naast elkaar neer gelegd en met een van deze stroken vast gebonden. Dan 

de boel uitpluizen en dan heb je een bal van stroken. 

Hero vond dat erg leuk gooide hem een paar keer op en rende er mee weg, alleen had hij op een gegeven 

moment door dat hij de stroken los kon trekken en lagen ze allemaal door het huis heen. Uiteraard kan je 

dit voorkomen door ze vast te zetten met naald en draad.  

Ragna’s TOP-spelideeën 
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Succes! 

 

 

 

 

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

 

 Zondag 8 januari – Oliebollenwandeling in Lemele (zie pagina 2) 

 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 in Dieren 

 Zondag 17 september – 4e TOPNL Kampioenschapsclubmatch te Bemmel 

 Zondag 12 november – Strandwandeling 

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

 

 

 

Op zondag 13 november was het weer zover, en hadden we een strandwandeling in Kijkduin van TOPNL. 

Dit keer zijn we niet alleen gegaan met onze honden Moa en Nura maar hebben we ook onze kleinzoon 

Gennaro, Greet Visscher met haar Tatra Juna en Joyce meegenomen. Voor Greet en Joyce was het de eerste 

keer dat ze met een wandeling mee gingen en ze hadden er veel zin in, net als wij. 

 

De verzamelplaats was op de boulevard bij de muziektent in Kijkduin. Zo als altijd stond bij aankomst de 

koffie en thee met wat lekkers erbij weer klaar. Tijdens het drinken van de koffie en thee zagen we van alle 

kanten mensen aan komen met hun Tatra. Zij voegden zich gezellig een voor een bij de groep aan. 

Natuurlijk liepen er ook nog wat honden van andere rassen bij. 

 

Toen de groep compleet was konden we vertrekken richting het strand en al vrij snel kwamen we een hele 

grote markt tegen waar we met z’n allen midden door heen moesten. We hadden natuurlijk veel bekijks. 

Mensen wilden graag weten welke ras we bij ons hadden, en we kregen hele leuke complimenten op onze 

honden. Dan voel je je wel erg trots als eigenaar van de Tatra. 

 

TOPNL-agenda 

Verslag strandwandeling in Kijkduin 
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Na alle uitleg en complimenten konden we de weg weer vervolgen en al snel kwamen we bij een grote trap 

aan. Van daar uit kon je helemaal over het strand en de zee kijken, wat geweldig was om te zien. 

Onder aan de trap gekomen mochten de honden eindelijk los. Die waren helemaal door het dolle heen en 

konden zich op het strand en in het water lekker uitleven. Moa en Nura vonden het water zo mooi, dat ze 

het maar gingen op drinken wat achteraf niet zo slim was dat ze dat hadden gedaan. 

Tijdens de wandeling hebben we weer veel mensen gesproken, en kennis gemaakt met nieuwe mensen. 

Het was heerlijk om even uit te waaien aan de zee en te genieten van de honden die zich zo mooi met 

elkaar vermaakten. 

Greet en Joyce vonden het ook erg gezellig om met zo’n grote groep te wandelen en Juna huppelde lekker 

met de andere honden mee. 

 

  
 

Na de wandeling zijn we nog even met een aantal mensen en honden naar een restaurant gegaan. Daar 

hebben we wat gegeten en gedronken, wat erg gezellig was. Helaas werden Moa en Nura ziek van het 

drinken van het zeewater. Dat heeft gelukkig niet zo heel lang geduurd en daarna konden we weer naar 

huis terug rijden. 

Wij vonden het een zeer geslaagde wandeling. 

  

Groetjes Dick, Marianne, Moa en Nura Middelkamp 

  

Nog 1 tip: laat je hond geen zeewater drinken want ze worden er goed ziek van. 
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Dit is alweer de 3e keer dat we een wedstrijd uitschreven met deze keer als onderwerp “Viespeuk”. 

Dat moest met een Tatra toch niet al te moeilijk zijn en dat klopte. We ontvingen nog nooit zoveel 

inzendingen voor een wedstrijd, namelijk 13 foto’s! 

 

We hebben alle inzendingen op ons Facebook-account gezet en het is aan jullie (en jullie familie, vrienden, 

collega’s en wie al niet meer) om de leukste foto te kiezen.  

 

De foto die op zaterdagavond 7 januari om 18.00 uur de meeste ‘likes’ heeft wint. De winnaar wint een foto 

naar keuze op canvas! 

 

Stemmen jullie ook? Klik op onderstaande link. 

 

TOPNL - Facebook 
 

 

Hieronder de inzendingen, maar stemmen via de link! 

 

   

   

TOPNL fotowedstrijd  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008054179181&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008054179181&fref=ts
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Wij kunnen jullie hulp bij het vullen van de nieuwsbrief goed gebruiken! 

Heb je een verhaal, fotoverslag (of beide), heb je een goeie tip voor de andere leden? Wil je een vaste 

rubriek vullen in de nieuwsbrief en deze regelmatig vullen? Laat het ons weten en we kijken hoe en wanneer 

het in te passen is in de nieuwsbrief. Voor de redactie is het het fijnst als je kopij aan kunt leveren als word-

document. Als je foto’s hebt voor de nieuwsbrief, dan gaarne aanleveren als JPG en het liefst een zo groot 

mogelijk bestand. Het emailadres is secretariaat@topnl.eu.  

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met  15 februari 2017. 

 

 

 

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

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

 

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

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

 

 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 

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

