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Tatra TOPnieuws 1 - 2017
De teller staat weer op 1, het eerste nummer van weer een nieuw jaar Tatra
TOPnieuws. De redactie gaat weer op zoek naar leuke, informatieve en
interessante artikelen. We hopen natuurlijk dat ze bij jullie in de smaak vallen.
Valt jouw oog op een artikel waarbij je denkt dat meer mensen dat zouden
moeten lezen? Laat het ons weten en wij gaan kijken of het geschikt is voor
onze nieuwsbrief of website.
De laatst genoemde is de afgelopen periode vernieuwd en uitgebreid en ook
meertalig geworden. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het Duitse en
het Franse gedeelte. We twijfelen nog of we ook Pools gaan toevoegen omdat
we zelf deze taal niet machtig zijn en dus geheel afhankelijk zullen zijn van
anderen.
Ben jij één van genoemde talen machtig en vind je het leuk om ons te helpen?
Geef ons een berichtje, zodat je ons wat werk uit handen kunt nemen door
een of meerdere pagina’s te vertalen voor ons.
Andere verslagen van wandelingen, pupbezoeken of gewoon een leuk verhaal
over je hond(en) zijn altijd welkom op het bekende emailadres:
redactie@topnl.eu. Schrijf de belevenissen van je hond(en) eens op en deel
ze met ons.
Van de bestuurstafel
Beste medevrienden van “onze Witten”
Is het u ook opgevallen tijdens het wandelen dat “het witte” van onze honden
in de sneeuw best tegenvalt? Wel is het zo met kou en sneeuw dat ze echt
“in hun element” zijn, dat valt echt op, ze gaan dan helemaal uit hun dak.
Vindt u dat ook niet? Het is echt te zien dat ons ras er helemaal op is gebouwd
met alle weersomstandigheden om te kunnen gaan.
Op de vergadering van de Raad van Beheer op 3 december jl. kregen wij tot
onze verbazing te horen dat de heren Jipping en Wauben hun bestuursfunctie
(voorzitter en vicevoorzitter) per direct neerlegden. Dit mede naar aanleiding
van de vele negatieve reacties die zijn ontvangen op hun acceptatie om te
gaan keuren op een show die gehouden zou worden in de maand oktober in
China het afgelopen jaar. De Raad heeft op een eerdere ledenvergadering
een standpunt ingenomen over de Worlddogshow 2019 in China en deze
uitnodigingen stonden haaks op deze beslissing. Ook komen de negatieve
reacties om de WDS 2019 niet in China te houden voort uit het feit dat de
rechten van dieren en met name honden in China op grove wijze worden
geschonden. Het eten van hondenvlees onder andere komt in bepaalde
provincies van China nog altijd voor.
Ook nu is er een voorstel ingediend door enkele rasverenigingen om de Raad
van Beheer tijdens Algemene ledenvergadering van de FCI voor te laten
stellen om de Worlddogshow 2019 aan China te ontnemen en aan Japan toe
te wijzen. Zij vragen aan ons (en andere rasverenigingen) dit voorstel te
steunen. Wat is uw mening? Laat dit horen aan ons! Moeten wij dit steunen?
Uw bestuur is intussen weer hard aan het werk om ook voor dit jaar het
activiteitenprogramma uit te werken, met als eerstvolgende op zondag 12
maart een wandeling in Hilversum. Wandelt u weer met ons mee?

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 worddocument 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.

Het Lentefeest wordt dit jaar gehouden in Dieren op zondag 11 juni bij de
scouting aldaar in hun accommodatie de Geitenberg. Komt u ook?
De Kampioenschapsclubmatch 2017 is op 17 september (noteert u dit alvast
in uw agenda?). We gaan weer naar het vertrouwde terrein in Bemmel.
Mevrouw R. van Veen-Keur hebben wij tijdens de jaarvergadering van de
Raad van Beheer persoonlijk gesproken en bedankt dat zij ons ras wil komen
keuren. Hiermee hebben wij een gerenommeerd rasspecialiste als zij is
kunnen uitnodigen, waar wij heel gelukkig mee zijn.
U vindt alle informatie en de activiteitenagenda op de vernieuwde website
www.topnl.eu en verderop in deze nieuwsbrief!
Ook dit jaar zijn er al stemmen opgegaan om naar Polen te gaan voor de
feestweek in Zakopane eind augustus. Hebt u ook zin om dit spektakel te
aanschouwen of zelfs mee te lopen met uw hond? Het is een belevenis voor
u en uw metgezel. Vraagt u eens na bij de deelnemers van vorig jaar hoe
leuk zij het hebben gevonden.
Uw voorzitter
PS:
Onze penningmeester heeft enkele weken terug facturen verstuurd per mail,
voor het innen van het lidmaatschapsgeld. Hebt u niks ontvangen? Stuur dan
even een email naar penningmeester@topnl.eu.

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.

We hebben een leuke plek gevonden om te wandelen op 12 maart a.s..
Gekozen is voor de Hoorneboegse Heide in Hilversum. Dit is een onderdeel
van het Goois Natuurreservaat waar de honden los mogen lopen, mits onder
appèl. Er lopen namelijk ook grote grazers op de hei en er zijn ook fiets- en
ruiterpaden.
Waar

verzamelen

we

op

zondag

12

maart

om

11.00

uur?

Op de Noodweg 43, 1213 PW te Hilversum.
(klik op het kaartje voor een vergroting op internet)
Hier is o.a. restaurant Fly Inn gevestigd. Er is een grote
parkeerplaats direct aan de rechterzijde als je afslaat
vanaf de Noodweg. Hier ontmoeten we elkaar maar
houdt de honden nog even aangelijnd. Zoals van ons
gewend, is er aan het begin van de wandeling koffie en
thee met Poolse koekjes deze keer.
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Als iedereen aanwezig is, steken we de Noodweg over, om te gaan genieten van een prachtige wandeling
in een hele mooie omgeving. De wandeling is qua lengte makkelijk aan te passen, dus de wat jongere en
oude honden kunnen ook prima mee. Doordat een deel van de paden geasfalteerd zijn, is dit gebied ook
toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.
Na afloop is er gelegenheid om (op eigen kosten) wat te nuttigen in het hond vriendelijke restaurant Fly
Inn, waar ze zelfs een hondenmenukaart hebben!
Wij mogen namens Fish4Dogs een rijk gevulde goodiebag uitreiken voor
de honden die met ons meewandelen. Hoe leuk is dat! Als tegenprestatie
wordt van u namens de sponsor gevraagd het wedstrijdformulier in te
vullen waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Wij zullen er voor zorgen dat
deze dan bij hen terecht komen.

Misschien ten overvloede maar op onze wandelingen zijn zowel leden
als niet leden van TOPnl welkom. Dus als je interesse hebt om te
komen, doe dat gerust. We zien jullie graag op 12 maart a.s.. Laat
wel even weten dat je komt door een email te sturen naar
evenementen@topnl.eu, te reageren op onze website of op
Facebook, zodat we niet zonder jullie vertrekken.
De organisatie.

Uit de media
De hond als therapeut
Uren kan ik genieten van mijn hond tijdens de lange wandelingen door weer en wind. Genieten van de
natuur rondom mij, genieten van een babbel tegen de mensen die je aanspreken over je viervoeter.
Maar vooral genieten van het gezelschap van mijn hond waar ik alles aan kwijt kan. Mijn grootste geheimen,
mijn bekommernissen, mijn geluk..... zonder één woord van tegenspraak of misnoegen tijdens onze
gesprekken. Dit brengt mij tot rust en heeft als het ware een therapeutische en soms een “helend/genezend”
effect.
Ook de medische wetenschap heeft de hond als therapeutisch middel ontdekt en stilaan is er een doorbraak
in het gebruik van honden (dieren) bij begeleiding, ondersteuning van bepaalde groepen mensen met
beperkingen en bij ouderen.
Gewone huishonden blijken een therapeutische werking te hebben. Dat blijkt bij elk bezoek dat vrijwilligers
met een bezoekhond aan instellingen brengen.
Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen die visueel beperkt zijn, mensen die
ziek zijn enz. kunnen hun leed, verdriet of pijn even vergeten door met een hond te knuffelen of de hond
te aaien. Je ziet mensen even opbloeien, de hond tovert een lach op hun gezicht. Sommige mensen hebben
zelf ooit een hond gehad en vinden het leuk om over een hond te kunnen praten en vertellen.
Ook voor mensen met een autisme spectrum stoornis of mensen met andere gedragsstoornissen, denk aan
bijv. hechtingsproblematiek, kan een bezoekhond geweldig zijn. Immers een hond stelt nooit vragen en een
hond verwacht geen antwoorden. Een hond vormt geen mening over mensen, hij neemt je zoals je bent.
Men spreekt zelfs van een aantal therapeutische reacties bij mensen met een beperking of ouderen tijdens
een bezoek met een hond:
 Ze komen meer ontspannen over;
 Ze komen in beweging, men wil het dier strelen of iets lekkers toestoppen;
 Ze komen makkelijker tot een gesprek;
 Ze zijn rustiger.
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Honden zijn bijzonder geschikt als “therapeutisch medium”. Het dier leeft mee en voelt dingen aan. De hond
kan zich goed aan elke situatie aanpassen, hij zoekt contact en communiceert door middel van zijn mimiek
en lichaamstaal met mensen. Het is de hond om het even wat de mens over zichzelf denkt of wat anderen
over hem denken.
Onderzoek laat zien dat patiënten die met behulp van een therapie of bezoekhond behandeld worden, beter
reageren op hun medicijnen. Bovendien daalt hun bloeddruk en verbetert hun hartslag, een verhoogde
endorfine-productie is aantoonbaar: het lichaam wordt aangespoord tot verbetering van de motorische en
geestelijke capaciteiten. Een van de allerbelangrijkste veranderingen van het lichaam is het opheffen van
depressiviteit. Gebleken is, dat een patiënt minder slaapmiddelen en beduidend minder rustgevende
tabletten nodig heeft wanneer bij de therapie een hond wordt ingezet.
Ook bij kinderen werkt de aanwezigheid van een
hond
bloeddrukverlagend
en
stress
verminderend. Bij testen waarbij kinderen luid
moesten voorlezen bleek, dat de bloeddruk en
hartfrequentie van kinderen die een hond bij zich
hadden, beduidend lager waren dan bij de groep
kinderen zonder therapiedier.
De positieve levensinstelling van mensen met een
beperking die een hulphond bezitten, is
verbluffend positiever dan die van mensen met
een beperking zonder hulphond. Opvallend
tijdens een onderzoek is dat het percentage
zelfmoorden onder personen met een visuele
beperking zonder hulphond hoog blijkt, terwijl er
nog nooit een zelfmoord is gepleegd onder
visuele gehandicapten met een hulphond! De
hond motiveert visueel beperkten tot geestelijke
en lichamelijke activiteit. Alleen al het wandelen
met een hond kan een gevoel geven van: “Ik kan
dat ook, ik doe mee, ik hoor erbij!”
Wat zegt de wetenschap over de positieve gevolgen van huisdieren voor mensen?
Dieren dragen bij aan de psychische en fysische gezondheid van de mens, het aaien en aanraken van een
dier bezorgt een gevoel van zekerheid, kameraadschap, intimiteit en continuïteit. Men gaat ervan uit dat
dieren de aandacht op zich vestigen en daarmee voor afleiding zorgen, waardoor zij mensen meteen in een
toestand van ontspanning brengen.
Het blijkt dat hartpatiënten die een hond bezitten, een hogere overlevingskans hebben dan een
vergelijkbare groep patiënten zonder hond. Men dacht dat sociale factoren daaraan schuldig konden zijn,
vooral de intensiteit en frequentie van sociale contacten met andere mensen zouden een belangrijke invloed
kunnen hebben op het genezingsproces. Maar daarmee liet zich echter niet alles verklaren! Na 12 maanden
computeranalyse stond vast: Patiënten met honden beschikken over significante betere overlevingskansen.
Een vast gegeven: aaien kalmeert niet alleen het dier (de hartslag kan zich halveren) maar ook de persoon
die aait.
Samenvattend:
 Concreet wordt waargenomen bij mensen met een beperking, oudere mensen en bij
Alzheimerpatiënten:
 Lagere bloeddruk en cholesterolgehalte, dus minder hart- en vaatziekten/ De pure aanwezigheid van
een dier is vaak voldoende om ons tot rust te laten komen. Deze ontspanning is te meten door de
verlaagde polsslag en bloeddruk en komt overeen met een zoutarm dieet of het laten staan van
alcohol. Het aaien van een hond helpt de mens zich te ontspannen.
 Het kan helpen astmarisico’s te verminderen of het verlies van een levenspartner te verwerken.
 Ouderen gaan minder naar huisarts/gebruiken minder medicatie.
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Alzheimerpatiënten kunnen zich beter concentreren, hun humeur is beter, ze vertonen minder
gedragsproblemen.
Honden helpen het geheugen te trainen. Patiënten die problemen hebben het zogenaamde korte
geheugen, kunnen vaak wel de naam van de bezoekhonden herinneren, maar hebben moeite met
de namen van het personeel.
Het zich minder eenzaam voelen en zich weer belangrijk voelen.

Dus…. Voor alle mensen geldt: het samenleven met honden heeft een positief effect op de bloedsomloop.
Zij brengen mensen aan het lachten wat op zich al een genezende werking heeft. Ze dwingen ons tot nonverbale communicatie en geven toestemming tot regressie (teruggaan in een kinderlijk gedragspatroon).
Daarom kunnen zij een beetje “kinderlijk geluk” terugbrengen in ieder persoon.
En zeg nu zelf: wat is er nu mooier dan mensen te zien lachen die het moeilijk hebben, en even
aan iets anders kunnen denken dan hun ziekte, handicap, pijn of verdriet!
Auteur: Dirk Decorte
Bron: Uczony TOP België
Foto’s: eigen materiaal

Fokkerijberichten
Pups verwacht Frankrijk
In Frankrijk, bij kennel du Domaine des Dhalbergs, worden pups verwacht uit de volgende combinatie:

Falkow du Domaine des Dhalbergs (HD-B)

Ina Visenna (HD-B)

De pups worden eind februari verwacht.
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Fokkers: Sylviane & Laurent Leblanc (Frankrijk)
Kennel: du Domaine des Dhalbergs
Tel.nr.: 0033-233-380694
Website: www.berger-de-podhale.com
Dekbericht Nederland
Hephzibah du Domaine des Dhalbergs (HD-A, Ogen vrij, Hartecho normaal) werd eind januari in Polen
gedekt door Swornik z Butorowego Wierchu (HD-A)
Indien Zibah drachtig is, worden de pups eind maart verwacht.

Swornik

Zibah

Fokker: Dora de Jong
Kennel: Bialy Domownik
Tel.nr.: 0593-346253
Website: www.owczarek-podhalanski.com
Fokplanning:
 In de 2e helft van 2017 heeft de familie Witbreuk plannen om met Wiosna een nestje te fokken.
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.

Duch Gór Volarius
Begin januari werd Duch Gór ziek en na enkele dagen bleek dat Duch letterlijk ook doodziek was. Per dag
ging hij hard achteruit en helaas moesten Dora en familie besluiten hem op zaterdagavond 7 januari 2017
te laten gaan.
Duch Gór is bekend bij een ieder die in de afgelopen twaalf jaar een bezoek bracht in Elp bij de familie de
Jong. Met een zware blaf en een grote kwispel stond hij het bezoek blij op te wachten achter het tuinhek of
in de keuken. Het was dan ook bijna niet mogelijk om te gaan zitten, voordat hij uitgebreid geknuffeld was.
Tijdens de koffie of thee was er meestal nog wat te bietsen en daarna was het goed maar hield hij de boel
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wel in de gaten. Zodra je weer twee woorden tegen hem sprak, ging die staart al weer heen en weer of hij
duwde die grote kop van hem weer onder je arm door. Wat een heerlijk karakter had hij en wat was hij een
prachtig ‘uithangbord’ voor kennel Bialy Domownik én het ras.
Hij heeft voor schitterende nakomelingen gezorgd in binnen- en buitenland, die eveneens meestal een heel
prettig karakter hebben en hij heeft ook zijn prachtige uiterlijke kenmerken geweldig doorgegeven.
Daarnaast is het overgrote deel gelukkig ook fit en gezond. Inmiddels lopen er al achterachterkleinkinderen
van hem rond, ergens op onze aardbol. Van Australië tot Zuid-Amerika zijn er stambomen waarop zijn naam
“Duch Gór Volarius” prijkt.
In de showring heeft Duch ook meer dan verdienstelijk gepresteerd. Hij werd Nederlands, Belgisch, Duits,
Luxemburgs en Internationaal kampioen en daarbij behaalde hij vele titels, zoals meervoudig Winner,
Clubwinner en natuurlijk ook op oudere leeftijd Veteranenwinner en kampioen. Wat zijn generatie betreft is
hij de hond met de meeste kampioenschappen en titels binnen Nederland. Ook velen van zijn nazaten doen
het geweldig goed wat dat betreft.
Helaas, aan elk hondenleven komt een eind en voor ons als baasjes of verzorgers is dat altijd te vroeg, te
snel of te onverwachts. Zo ook in het geval van mooie en lieve Duch Gór. Zijn naam betekent ‘goede geest’
en hij deed zijn naam eer aan. Thuis in Elp leeft hij voort in zijn zoon Kochany en kleindochter Zibah. Met
trots kan teruggekeken worden op de mooie momenten die Dora, Henk en familie samen met hem hebben
beleeft en wat blijft zijn de mooie herinneringen aan een pracht van een hond.
Namens het bestuur wensen we Dora en haar familie heel veel sterkte met dit grote verlies, wat ongetwijfeld
zijn tijd nodig zal hebben om een plekje te kunnen geven.

04-12-2004

07-01-2017
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Melanie’s column
De waarde van de beloning.
In deze column wil ik het graag hebben over beloningen voor de hond.
Als eerste, het hoeft niet altijd wat eetbaars te zijn, het kan net zo goed een speeltje zijn. Zoals een bal of
een trektouw waar dan meegespeeld wordt.
Of het niet trekken aan de riem als een hondenvriendje in het vizier komt, de beloning kan het spelen zijn
met het hondenvriendje!
Belangrijk is dat het voor onze hond iets waardevols is, dat het echt een waarde heeft voor de hond.
Maar hoe weet ik dat iets waardevol is voor mijn hond? Om dat te weten te komen, maak ik een lijstje, wat
vindt mijn hond leuk? Wat eet mijn hond heel graag?
En toets dit lijstje ook als er heel veel afleiding is, andere honden, mensen enz.
Als voorbeeld een lijstje voor een van mijn meiden, ik heb Beza uitgekozen:
1. achter wild aan rennen zoals vogels, reeën, eenden en bergmarmotjes
2. spelen met haar moeder
3. eten
4. knuffelen op de bank
5. bezoek leren kennen en laten aaien
De lijst kan ik veel langer maken, maar deze zaken zijn al genoeg om voor Beza een juiste beloning te
vinden.
Speeltjes vindt ze wel leuk maar niet belangrijk genoeg. Voor haar valt dat af als waardevolle beloning. Ze
speelt er mee samen met haar moeder maar meer ook niet. Apporteren en Beza gaan niet samen, ook niet
met een voerdummy. Ze laat het liggen.
Ik ben met Beza aan het trainen, ze loopt aan de 10 meter lijn omdat haar allerleukste bezigheid niet kan
en mag. Ze loopt zelf gevaar omdat ze ook de weg over kan rennen waar de auto's al 100 km/ uur rijden
en dus levensgevaarlijk is. Ook het wild wordt opgejaagd wat ook niet kan. Wild heeft ook zijn rust nodig.
Als beloning heb ik wel haar favoriete bezigheid met een andere waardevolle bezigheid verbonden, namelijk
hele lekkere koekjes zoeken. Als "materiaal" neem ik mee: kleine blokjes kaas, gedroogde stukjes long dat
in stukjes gesneden wordt en soms ook Frolicjes. Heel slecht maar ohhhh zo lekker volgens Beza.
Hiermee kan ik Beza echt een groot plezier doen, ze springt in de lucht, ze rent er achteraan en is daarna
echt moe en tevreden. Het achter iets aan rennen en lekker eten wordt hier samengevoegd. Ik heb een
woord aan deze leuke bezigheid toegevoegd, het woord zoek. Als ik “zoek” roep staat Beza gelijk paraat en
dat is net wat ik wilde.

Pagina | 8

Ik heb met opzet de lekkertjes omschreven wat ik mee heb, in mijn hondenschool komen veel mensen
trainen bij mij. En wat mij zo vaak is opgevallen is dat de waarde van beloning in de ogen van de hond niet
klopt. De eigen brokjes, droge koekjes, ja zelfs stukjes wortel of appel heb ik voorbij zien komen. De
afleiding en de opwinding is hoog, juist in de hondenschool. Daar moeten de beloningen zeer waardevol zijn
wil onze hond zich op ons kunnen concentreren, juist omdat wij altijd aanwezig zijn.
Ik ben benieuwd of jullie ook een lijstje met de favoriete bezigheden gaan maken, ik zou het erg leuk vinden
om dat te weten. Stuur dat rustig naar mij toe via mijn Email melaniebeentjes@hotmail.com.
En denk eraan, een beloning is pas een beloning als de hond er ook zo over denkt!
Pas dan kan de training een succes worden. Als vergelijking, wij werken ook niet omdat het niets oplevert.
Het loonstrookje, sociale erkenning en voldoening is immers ook een vorm van beloning.
Tot de volgende column,
Melanie
Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van de vereniging:
03-01 Andre de Jong
Heerhugowaard
03-01 Elzbieta Kozuchowsaka
Heerhugowaard
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.
Verslag Oliebollenwandeling te Lemele
Witte honden op de berg, een nieuwjaarswandeling.
Op 10 januari gingen wij naar de
Lemelerberg om daar een groep
mensen te ontmoeten waarvan wij de
meesten niet kenden, die in sociaal en
politiek en andere opzichten vaak heel
verschillend waren, maar waar we één
belangrijk iets mee deelden, namelijk
wij waren allemaal trotse bezitter van
één of meer Tatra's. We waren door
de vereniging uitgenodigd om een
mooie wandeling te maken, en
uiteraard bij te praten over het wel en
wee van onze honden. Het is dan
grappig om te zien hoe zoiets verloopt.
De honden maken in eerste instantie
veel kabaal, de mensen lopen wat
zoekend heen en weer, begroeten
bekenden enthousiast,
of maken
kennis met iedereen die voor het eerst
aanwezig waren.
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Wij kwamen uit Tynaarlo, en dat ligt op
een uurtje rijden vanuit noordelijke
richting, en ik sprak mensen die uit
Eindhoven en Rotterdam kwamen. Die
waren een paar uur eerder uit hun
warme
bed
gekomen,
respect
daarvoor. Respect ook voor Dora, die
er was, ondanks dat ze de dag
daarvoor haar grote vriend Duch Gor
heel onverwachts in had laten slapen.
De tranen stonden haar regelmatig in
de ogen, en dat is zo begrijpelijk. Ik
weet niet of ik dit had kunnen
opbrengen, maar Dora wel, want de
vereniging is ook een beetje haar
kindje. Nogmaals respect Dora, en fijn
dat je er wel was.
We hebben een wandeling, uitgezocht
door Dick en Marianne, van ongeveer
1.5 uur gemaakt, over één van de
hoogste "bergen" van Nederland. Een
prachtig gebied. De honden gingen
allemaal aangelijnd mee, want helaas
was het daar niet mogelijk om ze los te
laten lopen. Ze waren allemaal braaf,
er zijn, voor zover ik het meegekregen
heb,
geen
heftige
aanvaringen
geweest tussen honden (baasjes
trouwens ook niet 😉). Onderweg werd
er
gekletst,
geblaft,
gesnuffeld,
vergeleken en gelachen. Want het is
leuk om al die Tatra's bij elkaar te zien
en er achter te komen dat je eigen
Tatra (één van) de leukste is, want zo
gaat dat toch altijd 😜 en zo hoort het
ook.
Na de wandeling hebben we buiten op het terras van het restaurant op de Lemelerberg heerlijk koffie of
wat anders lekkers genuttigd. Want om nu met ongeveer 13 van die grote witte honden naar binnen te
gaan maakten we vast niet iedereen gelukkig.
Wij, Kor en ik, en ook onze honden Jannick (10 mnd) en Yente 8 jaar, vonden het een geslaagde wandeling
en hopen een volgende keer weer van de partij te zijn.
Groetjes,
Annegreet & Kor Datema
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.
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Parfummetje?
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Ragna’s TOP-spelideeën
Oude sokken
Al zou ik ze eerst wel wassen. Gat in je sok, of een andere reden om ze weg te doen? Je kunt je hond er
nog erg gelukkig mee maken. Voor kleine hondjes is het vaak al genoeg om er een knoop in te leggen. Maar
als je iets groters wil maken kun je ze ook vullen.
Bijvoorbeeld met andere afgedankte sokken om een bal te maken. Of met papier zodat het een ritselend
geluid maakt of je doet er een tennisbal in. Als je hond een sloper is, en je het niet erg vindt om dit aan te
moedigen, kun je er ook een paar brokjes in doen. Dan moet hij de sok uit elkaar trekken om er bij te
komen.

Bij Hero heb ik het eerst geprobeerd met een krant in een sok. Deze pakte hij wel aan nam hij mee en legde
deze ergens in de tuin neer en keek er vervolgens niet meer naar om.
In de volgende sok deed ik een tennisbal en deze kwam naast de andere sok met de krant erin te liggen.
Ook geen succes..
In de volgende sok deed ik twee koekjes, dat was een succes daar is hij lang mee bezig om de koekjes eruit
te halen.
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Mantrailen met je hond

De Stichting Mantrailgroep Nederland wordt in Nederland regelmatig
door o.a. de politie gevraagd om te assisteren bij een vermissing van
een persoon waarbij men uiterst bezorgd is en haast bij geboden is.
De mantrailhonden kunnen hierbij een goede hulp zijn.

Wat doen mantrailhonden eigenlijk en wat is mantrailen?
Het mantrailen is een oude maar in Nederland een relatief onbekende tak van het reddingshondenwerk. Al
eeuwen geleden werden honden gebruikt voor het opsporen van bijvoorbeeld ontsnapte gevangenen via
een geurspoor. Heden ten dage hebben veel politie-eenheden in Amerika mantrailteams om criminelen
vanaf de plaats delict te kunnen volgen of om vermiste of ontvoerde personen op te sporen.
Dit is in Nederland nog niet het geval. De politie heeft wel speurhonden, maar die worden op een andere
manier ingezet. En gaat het om niet-criminele vermissingszaken, veelal vermissingen van mensen met
geestelijke problemen zoals Alzheimer patiënten of mensen die leiden aan depressies en al dan niet suïcidaal
zijn, dan maakt de politie steeds vaker gebruik van vrijwillige reddingshonden organisaties en in het geval
van een urgente, zorgwekkende vermissing ook van mantrailhonden.
Dat is waar het bij het mantrailen om gaat: het opsporen van een vermiste persoon door het volgen van
het geurspoor dat die specifieke persoon achter laat.
Dat specifieke geurspoor van een persoon bestaat uit de miljoenen huidcellen die ieder mens per dag verliest
(of eigenlijk de activiteit van de bacteriën die zich op die huidcellen bevinden). Overigens zijn al deze
activiteiten van bacteriën en organismen maar tijdelijk en sterk afhankelijk van onder andere temperatuur
en luchtvochtigheid.
Hoe oud een spoor maximaal kan zijn zodat het voor een
hond nog te volgen is, is dan ook niet te zeggen. Behalve
van de temperatuur en vochtigheid zal dit bijvoorbeeld ook
afhangen van de ondergrond (asfalt, klinkers, gras enz.),
overige weersomstandigheden (wind, zon, schaduw),
afleidingen (geuren van andere mensen, honden, wild) en
verkeer (uitlaatgassen, luchtwervelingen). Zelfs leeftijd en
geestelijke gesteldheid (zoals stress of angst) van de
persoon die het geurspoor achtergelaten heeft is van invloed
op de geur. Geen spoor zal dan ook het zelfde zijn maar over
het algemeen wordt door experts aangenomen dat bij een
spoor ouder dan 24 uur de kans op succes nihil is.
Behalve dit alles hangt succes natuurlijk ook af van de kennis en ervaring van de hond - of eigenlijk het
team, hond en geleider. Want, hoewel de hond het reukvermogen heeft is het mantrailen een samenspel
tussen de hond en de geleider. Een ervaren geleider zal aan het gedrag van zijn/haar hond kunnen zien of
de hond nog op het spoor zit of dat de hond het spoor bijster is. Elke beweging of verandering in
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lichaamshouding van de hond kan een aanwijzing zijn en de geleider zal deze moeten (her)kennen en weten
hoe ermee om te gaan.
Het werk van een mantrailende hond ziet er voor een leek hetzelfde uit als elke willekeurige speurende
hond: De hond werkt in een speurtuig en zoekt aan een lange lijn. Met dit verschil: een mantrailhond werkt
naast in bossen voornamelijk in de stad. Het hanteren van de lijn is dus best een uitdaging met het risico
dat je door het verkeerd hanteren van de lijn, de hond onbewust een -mogelijk verkeerde- kant op kan
sturen. Voor mantrailers die dit als hobby doen, geen groot probleem, maar als je ingezet wordt door de
politie en er een leven op het spel staat is het andere koek. Je weet immers niet waar die persoon heen is
gegaan.

Bij het begin van het spoor laten we de hond ruiken aan een voorwerp waar de geur van de vermiste aanzit.
Daarna moet de hond alleen dat spoor volgen van degene die hij aangeboden kreeg, ondanks de
tienduizenden andere luchtjes die hij/zij op het spoor tegenkomt. Andere luchtjes die voor een hond soms
heel verleidelijk kunnen zijn. Dit alles kost energie, veel energie en inspanning. Er zal veel getraind moeten
worden om tot succes te komen.
Het opleiden van een mantrailhond is niet voor iedereen weggelegd. De hond moet natuurlijk passie om te
werken hebben, plezier hebben in het "spel" en het baasje moet er veel tijd en training in kunnen stoppen.
Ondanks de grote investering die de vrijwilligers van de mantrailgroep stoppen in de training van hun
honden is het ook dankbaar werk.
Je kunt iets doen voor de samenleving en helpen om een dierbare die vermist is op te speuren met je hond.
Wij staan daarom ook samen met de andere samenwerkende reddingshondenorganisaties (SRO) 24 uur per
dag, 7 dagen per week ter beschikking om onze hulp te bieden.
De mantrailgroep krijgt momenteel ongeveer 40 aanvragen per jaar, meestal via de politie al dan niet via
onze collega-reddingshondengroepen (SRO).
Meer informatie verkrijgbaar op www.mantrailing.nl

TOPNL-agenda
Voor 2017 hebben wij op ondergenoemde data de activiteiten gepland:








Zondag 12 maart – Wandeling in Hilversum (zie pag. 2)
Zondag 23 april – Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden)
Vrijdag 12 mei – Overleg Gezondheid, Welzijn & Fokkerij (alleen voor leden en via Skype)
Zondag 11 juni – Tatra-Lentefeest 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)
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TOPNL fotowedstrijd
Weet u het nog? Het onderwerp en de ingezonden foto’s van onze 3 e
fotowedstrijd?
Het onderwerp was: ‘VIESPEUK’ en we ontvingen 13 foto’s die kans
maakten op de hoofdprijs.
De stemming hebben we bij deze wedstrijd weer via Facebook laten
verlopen.
De foto van Mika-Jack van de familie Vlaisoir-Nijs uit België kreeg
uiteindelijk de meeste ‘likes’ op Facebook.
Zij mogen ons een foto sturen naar keuze, welke wij voor hen op canvas
zullen laten drukken.
Van harte gefeliciteerd!
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 worddocument. 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 april 2017.
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.
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.

Liefhebbers van hondenlectuur willen we wijzigen op het volgende:
Met het wegvallen van twee hondenbladen, Hondenwereld en Hondenmanieren, wordt het stil op de markt
voor de wat meer specialistische hondenbladen. De breder geïnteresseerde kynoloog, fokker en
(ras)hondenliefhebber moet het doen met incidentele informatie. Natuurlijk, er is een markt voor luchtige
hondenverhalen, die bladen zijn er ook. Maar diepgang en kennis wordt zeldzaam.
Dogzine is sinds mei 2016 actief op internet via Dogzine.nl, met elke dag de laatste inzichten uit de
kynologische wetenschap, actualiteiten en uit de show- en sportwereld, kynologisch nieuws en informatie.
Vanaf april zal Dogzine ook tweemaandelijks de lacune op de bladenmarkt gaan vullen met Dogzine’s
Hondenwereld, een full color tijdschrift/magazine waarin juist wel aandacht voor genetica, ziekteleer,
fokkersproblematiek, wet- en regelgeving, maar ook gedragsproblematiek en nieuws van de rasgroepen is.
Dogzine’s Hondenwereld wordt gemaakt door dezelfde enthousiaste groep die ook Dogzine.nl verzorgt, en
die ook voordien actief waren voor o.a. Hondenwereld. Mensen met kennis van zaken en een grote liefde
voor honden en aanverwante zaken.
Vanaf half april ontvangen echte hondenliefhebbers hun informatie dan ook gewoon weer in de brievenbus.
Ter introductie kunt u nu alvast een abonnement nemen op dit nieuwe, maar ook een beetje “oude”
magazine. Via deze link kunt u zich opgeven.
Neem gerust een kijkje op de website of Facebookpagina.
Pagina | 15

