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Tatra TOPnieuws 2 - 2017
We zijn iets later dan dat we gepland hebben maar jullie redactie is druk,
druk en druk. Zowel privé als met TOP-zaken.
Desalniettemin hebben we weer een gevarieerde nieuwsbrief in elkaar weten
te zetten. Dat vinden we zelf tenminste.
Hebben jullie ook een idee of wil je een bijdrage leveren?
Leuk! Jullie input is altijd van harte welkom en zal dankbaar in ontvangst
genomen worden.
Ons mailadres is redactie@topnl.eu.
Van de bestuurstafel
We hebben de eerste drie maanden van dit jaar er alweer op zitten en zo
langzaamaan wordt het warmer buiten en trekt iedereen er op uit of is druk
in de weer met de tuin. Ook bij TOPNL hebben we deze drie maanden al wat
activiteiten achter de rug. De laatste twee waren de wandeling in de
Hoorneboegse Heide, een natuurgebied ten zuiden van Hilversum. Een zeer
geslaagde dag met veel gezellige mensen en honden en mooi weer. Ook
hebben we de ALV al weer achter de rug en het was fijn dat we tot een
gezamenlijke besluitvorming konden komen op een aantal punten. De
belangrijkste zaken die aan de orde kwamen, zijn even kort samengevat:

De contributie voor 2018 blijft gelijk

De financiële situatie van TOPNL is gezond en de penningmeester is
décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

De heer Piet Beentjes is herkozen als voorzitter

De vereniging heeft toestemming verkregen van de vergadering om het
rasexamen te gaan organiseren.

De jaarverslagen van de verschillende afdelingen ontvangen jullie
tegelijk met de notulen.
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9442 PG Elp
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Meer over het rasexamen staat verderop in TTN.
We mogen ons als bestuur gelukkig prijzen!
We mochten ook wat nieuwe leden verwelkomen in de eerste maanden van
dit jaar, die o.a. gelijk ook bereid waren ons te ondersteunen met de website
of ons wilde aanhoren tijdens de ALV. Fijn zoveel enthousiasme!
Bedankt allemaal voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar. Als
2017 net zo wordt…… is het weer een TOPjaar! Wij gaan ervoor!
Ons volgende evenement staat op de agenda voor 11 juni. Dan organiseren
we ons jaarlijkse Tatra-Lentefeest. Een leuk samenkomen voor jong en oud.
Zowel wat de mensen als de honden betreft. Het programma staat eveneens
in dit clubblad. Vergeet u niet op te geven in ieder geval, zodat we weten dat
jullie komen!
Als laatste melden we dat de inschrijving voor de Kampioenschapsclubmatch
van 17 september a.s. medio mei zal starten. Heb je plannen om te komen?
Dan doen jullie ons een enorm groot plezier niet te wachten tot de inschrijving
bijna sluit. De organisatie van deze dag is van vele factoren afhankelijk maar
de belangrijkste zijn de deelnemers. Dus! Schrijf je tijdig in. Daar doe je ons
een enorm groot plezier 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.
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.

Op zondag 11 juni 2017 organiseren wij voor de 5e keer het Tatralentefeest!
We denken in gebouw “de Geitenberg” van Scouting Dieren aan de
Kolonelweg 9 in Dieren (postcode: 6952 GZ) een leuke accommodatie
gevonden te hebben voor ons evenement. Het gebouw is o.a. voorzien van
een keuken en grote zaal waar we bij minder goed weer gebruik van kunnen
maken. We gaan er natuurlijk van uit dat we heerlijk buiten kunnen
vertoeven. In de omgeving kunnen we heel fijn wandelen en op het omheinde
terrein van de scouting kunnen we rustig samen zijn.
De planning voor deze dag is als volgt:

Om 11.30 uur worden jullie verwacht en opgewacht met koffie, thee of
een koele drank met daarbij wat lekkers.

Vanaf 12.00 uur gaan we wandelen in de nabije omgeving van de
scouting.
Er is zowel een omheind losloopgebied waar de jongere en sociale honden
kunnen lopen en spelen, als een prachtig bos. De honden mogen buiten het
losloopgebied niet officieel loslopen. De lengte van de wandeling staat nog
niet vast. Wellicht zijn er ook mensen die met elkaar een langere of juist
kortere wandeling willen maken.

Na de wandeling, uiterlijk ± 13.30 uur, verblijven we op het terrein van
de scouting, alwaar koffie, thee en andere versnaperingen voor ons klaar
staan.

Vervolgens is er tijd voor een spel met de hond en of een leuk gesprek.

Rond 15.00 uur zorgen we dat de mensenmaag gevuld gaat worden met
een warme snack, stokbrood, kruidenboter en een koude salade met
toebehoren.

Vanaf ± 16.30 uur zal (hopelijk met zijn allen) begonnen worden met de
afwas en het opruimen zodat we rond 17.00 uur alles weer netjes kunnen
overdragen aan de scouting.
Het terrein van de scouting is geheel omheind, echter is er natuurlijk wel een
hek wat door de mens open en dicht(!) gedaan moet worden. Uiteraard is
iedereen wel zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn of haar
hond. Enige controle is daarom wel gewenst en de hondenpoep zal door de
eigenaar opgeruimd moeten worden.
De catering voor de partypan met vlees hebben we uit handen gegeven. Er
wordt verder gezorgd voor sauzen, brood en diverse salades. Voor de maaltijd
vragen we een bijdrage. Leden betalen € 8,00 per persoon en niet-leden €
10,00. Kinderen tot 5 jaar eten gratis mee, voor kinderen van 5 tot 12 jaar is
de bijdrage € 6,00.
Pagina | 2

Ons Tatra-Lentefeest is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen wijze en met een leuke sfeer,
nader kennis te maken met de Tatrahond én TOPNL. We hopen op een hoge opkomst van jullie, onze leden
maar gasten zijn ook van harte welkom! Als jullie introducees mee willen nemen, dan is dat ook toegestaan.
Vanwege de catering en de kosten voor de maaltijd, is het noodzakelijk om je vooraf op te geven en vooraf
te betalen. Opgave kan via het aanmeldingsformulier op onze website of via email: evenementen@topnl.eu.
Middels de bevestiging laten wij je weten welk bedrag ons verschuldigd is en hoe dit te voldoen.
Laat ons in ieder geval vooraf weten met hoeveel personen jullie komen en of jullie met ons mee
eten.
De uiterlijke datum van aanmelden is zondag 4 juni!
Meld je aan en wandel, klets, speel en eet gezellig met ons mee.
Misschien ten overvloede maar we willen jullie er toch op attent maken dat we in een bosrijke omgeving verblijven. Het
is daarom aan te raden dat je je hond en jezelf (en eventueel de kinderen) na afloop goed controleert op teken.

Uit de media
Hoe bereid je je voor op de komst van een Tatrapup?
1. Ga wandelen en neem je partner mee. Strek je arm naar voren
zover als je kunt. Probeer hem nog verder te strekken na een
paar passen. Laat je partner luid blaffen. Geef op een
vriendelijke toon het commando “foei” en “volg”. Schreeuw
vervolgens: “Niet blaffen en trekken!”. Probeer de blikken van
de omstanders te negeren.
2. Koop wat hondenkoekjes en botjes. Maak ze fijn en strooi dit
op de zitting en in de kofferbak van de auto. Ga naar de kapper
en vraag of je het haar mee mag nemen wat op de vloer ligt.
Verspreid dit ook in de auto. Doe ook wat modder op de
zitting. Als finishing touch misschien een kras op de
buitenkant? Perfect!
3. Doe op al je kleding wat witte haren! Vergeet ook niet een
paar haren toe voegen aan je eerste kop koffie!
4. Gooi 's ochtends chocoladepudding op het tapijt en maak het
pas schoon als je 's avonds uit je werk komt.
5. Zet de wekker om middernacht, ga buiten staan in de regen
en zeg: "Goed zo puppy, ga plassen, goed gedaan" Ga terug
naar boven, zet een zware zak aardappelen op het dekbed en
probeer er weer onder te kruipen. Zet de wekker om half zes
en haal een natte spons over je gezicht wanneer je op het
punt staat wakker te worden.
6. Giet koude appelsap op verschillende plaatsen in huis en loop er op blote voeten in het donker
doorheen.
7. Spring uit je stoel nét voor het einde van je favoriete televisieprogramma, ren naar buiten terwijl
je roept: "Nee, nee, dat moet je BUITEN doen"!! Mis het einde van het programma.
8. Verlaat het huis zo stilletjes als maar mogelijk. Loop tot halverwege de tuin en ga terug. Doe dit 5
minuten later nog eens. Ga terug, zet de radio aan en maak kalmerende geluiden. Probeer opnieuw
het huis te verlaten. Ga terug en bel je vrienden dat ze maar naar jou toe moeten komen in plaats
van andersom.
9. Laat bezoek op de bank gaan zitten en begin tegen ze te blaffen. Gooi een zak van 5 kg naar ze toe
en haal meermaals een natte spons over hun gezicht.
10. Doe sokken aan waar de tenen al vanaf zijn gehaald.
11. Ren blootvoets door de sneeuw om het hek dicht te doen.
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12. Speel eens met een kletsnatte tennisbal.
13. Bewerk de tafel en stoelpoten met een schroevendraaier. Er zal toch wel aan worden geknaagd.
14. Maak je huis schoon. Gooi een emmer modder op de schone keukenvloer. Veeg de rest uit over de
deurtjes en andere oppervlakken. Maak ook wat voetstappen op het tapijt in de woonkamer. Stop
je vingers in de bloempot en veeg ze af aan de
muur! Wat vind je van het resultaat?
15. Laat je vuile ondergoed in de woonkamer
liggen, want daar zal de hond het toch naar
toe brengen (zeker als je bezoek hebt).
16. Sta vroeg open ga met je puppy naar de
hondenschool op je vrije zaterdagochtend om
vervolgens een uur in de regen te staan.
17. Pak een lekkere warme deken uit de droger
en leg deze op je schoot. Dat is hetzelfde
gevoel als wanneer de pup bij jou op schoot in
slaap valt.
18. Nog steeds enthousiast? Dan is een pup echt
iets voor jou!
Rasexamen
Het rasexamen
Oplettende leden hebben op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 23 april jl. een agendapunt
gezien welke als onderwerp ‘rasexamen’ heeft.
Het is niet zo dat u als lid of als eigenaar van een Tatrahond een proef moet doen om te testen of u genoeg
kennis over de Tatrahond heeft. Het rasexamen is bedoeld voor kandidaat-keurmeesters.
Al vanaf het begin dat TOPNL een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging is, ontvangen wij hier zo
nu en dan stukken over. We hebben de ontvangen stukken elke keer wat opzij geschoven omdat onze
prioriteit nog bij andere zaken lag binnen onze vereniging. Hier is eind vorig jaar wat verandering in
gekomen nadat we een nieuwe aanmelding ontvingen van een kandidaat-keurmeester.
We zijn ons meer in de materie gaan inlezen, hebben her en der wat informatie opgevraagd en we zijn
voorzichtig begonnen met het maken van een stappenplan en tot de conclusie gekomen dat we denken
klaar voor een dergelijk traject zijn.
Als bestuur vinden we het belangrijk dat het keurmeesterkorps kundig blijft en dat we ook in de toekomst
goede keurmeesters en rasspecialisten in Nederland zullen blijven behouden.
Van tijd tot tijd moet er per ras een opleidingstraject gestart worden om nieuwe keurmeesters op te leiden.
Keurmeesters die al veel rassen mogen keuren, de allrounders, kunnen voor een ras een compact examen
afleggen welk geheel begeleidt wordt door de Raad van Beheer. Het is ook mogelijk dat keurmeesters zich
specialiseren in bepaalde rassen en hiervoor moeten zij een volledig rasexamen afleggen.
Het traject naar dit examen wordt samen met de rasverenigingen gedaan. Het is de bedoeling dat de
rasvereniging de keurmeesters opleidt door middel van praktijk- en theoriedagen en stages. Daarnaast zijn
zij ook verantwoordelijk voor het lesmateriaal. Dit gehele traject is op de eerste plaats tijdrovend maar
daarnaast zijn er ook kosten mee gemoeid. Dat is de reden dat wij dit op de agenda van de ALV hebben
gezet.
Als eerste wilden we weten hoeveel kandidaat-keurmeesters er op de lijst staan bij de Raad van Beheer
want het vele werk en de kosten moeten wel lonend zijn wat ons betreft. We kregen een lijst retour met 7
namen van kandidaat-keurmeesters, en inmiddels hebben 5 bevestigd de opleiding te willen volgen.
Daarna hebben we bij onze zustervereniging de Tatra-Club geïnformeerd of zij wellicht al een start gemaakt
hebben met dit opleidingstraject of dat zij van plan zijn dit te gaan doen. Hun antwoord was dat zij na
oriënterend onderzoek tot de conclusie zijn gekomen niet over de mogelijkheden en middelen te beschikken
om dit traject op een correcte manier te kunnen organiseren.
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We hebben bij enkele keurmeesters die nu bekend zijn als rasspecialist, geïnformeerd of we, mits we
toestemming van de ALV krijgen, hun mogen voordragen om deel te nemen in de examencommissie.
Daarnaast gaan zij ons begeleiden in het gehele opleidingstraject.
We hebben ondertussen toestemming van de ALV gehad om dit traject te mogen starten en we hebben
tevens van enkele leden de toezegging gehad dat zij het leuk vinden om ons te helpen.
De volgende stap is heel binnenkort de aanvraag van het rasexamen, wat in 2018 zal gaan plaats vinden.
We zullen jullie middels de nieuwsbrief in de komende periode op de hoogte houden van de vorderingen.
Mogelijk gaan we ook nog een beroep op jullie doen want we hebben voor de theorie- en praktijkdagen en
het uiteindelijke examen redelijk wat Tatrahonden nodig. Zowel uitmuntende, als (zeer) goede honden. Ook
voor het maken van foto- en filmmateriaal ten behoeve van de opleidingsmap, hebben we honden nodig
die daarvoor model kunnen staan.
Kortom, er is veel te doen en er staat veel te gebeuren.
Fokkerijberichten
Pups geboren Frankrijk
In kennel du Domaine des Dhalbergs, zijn op 24 februari 9 (2 reuen en 7 teven) pups geboren, uit de
volgende combinatie:

Falkow du Domaine des Dhalbergs (HD-B)

Ina Visenna (HD-B)

Er zijn geen pups meer beschikbaar.

Fokkers: Sylviane & Laurent Leblanc (Frankrijk)
Kennel: du Domaine des Dhalbergs
Tel.nr.: 0033-233-380694
Website: www.berger-de-podhale.com
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Pups geboren Nederland
In kennel Bialy Domownik zijn op 28 maart 10 pups geboren (6 reuen en 4 teven) geboren uit onderstaande
combinatie:

Swornik z Butorowego Wierchu
(HD-A)

Hephzibah du Domaine des Dhalbergs
(HD-A, Ogen vrij, Hartecho normaal)

Er zijn geen pups meer beschikbaar.

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.
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Melanie’s column
De wandeling,
Voor veel honden is de wandeling (naast het eten) een highlight van de dag en in deze column wil ik jullie
wat ideeën geven om de wandeling leuk in te vullen voor de hond.
In mijn hondenschool kom ik ook bij de mensen thuis en merk dat vaak de wandeling niet interessant is
voor de hond.
Een goede wandeling is verdeeld in verschillende aspecten.
Als eerste natuurlijk het doen van de behoefte van de hond.
Sommige honden hebben soms echt toiletgebruiken. Zo begint mijn
Beza heel snel te lopen, dit houdt ze zeer lang voor, echt een
akkerlengte (we lopen vaak ook tussen de akkers hier). Dan gaat ze
zitten, nee niet het juiste plekje, verder lopen, weer zitten, nee ...
niet hier! Pas bij de derde „aanloop“ is het perfect en gaat ze zitten
om haar grote boodschap te verrichten. Maar daarbij doet ze steeds
een pas naar achter. Toen ze nog klein was, was het resultaat dat
ze in haar eigen drol stond. Nu ze groter is vallen ze gelukkig iets
verder weg, haha.
Het is voor de hond heel belangrijk om te mogen snuffelen, vroeger
zeiden we krantje lezen, maar de vergelijking met Facebook is
beter. Even lezen en soms je commentaar even achterlaten. Een
plasje erover heen doen dus. Overigens kunnen teven net zo goed
markeren als reuen! Wanda is hier een meester in, zij doet het altijd.
Beza en Cissy doen het alleen als ze loops worden of zijn.
Het snuffelen geeft de hond heel veel informatie. Zo weten ze
ongeveer welke hond er heeft gelopen, hoe oud, gecastreerd of niet,
reu of teef enz.
Een ander gedeelte van de wandeling is het doen van oefeningen,
wat trainen zoals zit, af, blijf, volgen, terug roepen. Hier is heel veel variatie in mogelijk en ik neem altijd
wat lekkers mee als beloning. Het moet voor de hond immers ook leuk zijn!
Vervolgens heb ik een gedeelte ingepland voor spel en plezier. Dit kan door middel van het spelen met
hondenvriendjes maar ook spelen met de baas. Cissy vindt het apporteerbuideltje erg leuk. Gevuld met
lekkere hapjes, brengt ze het mij graag terug. De andere twee hebben er minder lol in, die vinden het
zoeken van koekjes te gek.
Doordat ik als baas de wandeling zo leuk maak voor de hond, let de hond veel meer op mij dan op zijn
omgeving. Wat ik wel fijn vind omdat er hier nogal wat wild loopt, maar ook in de stad of park heeft het
voordelen. De band met mijn hond wordt zoveel sterker en beter, wat erg fijn is en ontspannen wandelen
is. En daar gaat het juist om, dat we samen plezier en ontspanning hebben op onze gezamenlijke wandeling.
Ook geef ik mijn hond meer „leiding“ op de wandeling.
Automatisch gaat de hond zich dan meer op mij als
baasje focussen, wat weer zijn voordeel heeft als mijn
hond jaagt of moeite heeft met vreemde mensen of
honden op wandelingen.
Een uitvallende hond is weer een hele andere situatie en
dient met een gedragstherapeut getraind te worden waar
goed wordt gekeken wat de oorzaak is. Als tip wil ik
zeggen dat vaak onzekerheid/angst de oorzaak is. Hier
dient de hond nooit voor gestraft te worden.
Zo, meer heb ik niet meer te vertellen. Ik ben wel
benieuwd naar jullie ervaringen! Dus deel ze op Facebook
site of stuur ze per mail aan TOPNL.
Groetjes Melanie en haar hondenmeiden!
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Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van de vereniging:
9-3-2017
Erna Schaap
Giethmen
25-3-2017
Marjo v/d Graaf
Eindhoven
29-3-2017
Mariëtta de Koning Beets
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 wandeling in Hilversum
Hallo allemaal,
Ik
ben
Youk,
een
ondeugende puber van bijna
2 jaar oud.
Nou ja ondeugend?! Dat valt
best mee hoor…
Ik help bijvoorbeeld alleen
mijn baasje maar mee met
de was. Dat ze dan achter
mij aan moeten omdat ik dan
stiekem een sok mee neem
kan ik toch niets aan doen!

Zondag 12 maart ben ik met al mijn baasjes naar Hilversum geweest, we gingen wandelen daar op de
Hoorneboegse Heide. Ik vond het wel ver rijden voor een wandeling maar heb lekker geslapen onderweg.
Weet je wat het mooiste was toen we daar aan kwamen?
Er stonden allemaal andere Tatra’s met baasjes te wachten op ons. Geweldig al die witten bij elkaar!
Alle baasjes werden eerst verwend met drinken en een Poolse lekkernij, en ik maar wachten op wat ging
komen.
Toen iedereen er was gingen we eindelijk wandelen, de honden die wel luisteren (best raar dat mijn baas
zegt dat ik niet luister?) mochten los en liepen we heerlijk over de heide. Het was die dag heerlijk weer en
wij waren dan ook niet alleen daar. Ben best nog wel veel andere honden tegen gekomen die niet wit waren.
Maar iedereen was even lief.
Na een flinke wandeling gingen we met z’n allen op het terras genieten van de zon en een emmer water.
Onze baasjes genoten van het drinken en de appeltaart met slagroom, die ze kregen van de topnl. Ik kreeg
nog een goodiebag van Fish4Dogs. We mochten er ook gelijk lekker van snoepen.
Ik heb genoten van de wandeling, mijn soortgenoten en alle baasjes die er bij horen en hoop jullie snel
weer te zien.
Poot van Youk en mijn baasjes familie Berends
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Een filmpje van de wandeling is hier te bekijken.
Meer foto’s staan op onze website.

TOP-fotoverhaal
We hopen dat we jullie kunnen inspireren en motiveren om creatief te zijn met jullie foto’s. Af en toe maak je 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.

Pagina | 9

Hoezo zwemles?
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Ragna’s TOP-spelideeën
De kegels
Bij de Action heb ik twee setjes kegels gekocht voor maar een paar euro. Deze gebruik ik om een parcours
voor Hero uit de zetten waartussen hij naar koekjes kan gaan zoeken of ik zet ze wat meer uiteen en loop
met hem aan de lijn al slalommend tussen de kegels door.
Hero vindt het erg leuk om de kegels met zijn neus om te stoten en ze liggen dan ook altijd om als we er
mee bezig zijn.
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Hondenmopjes
Welke soort hond heeft Dracula?
puoɥpǝoןq uǝǝ
Wat gebeurt er als een hond het vlooiencircus bezoekt?
¡ʍoɥs ǝp ʇןǝǝʇs ɾıɥ
Wat krijg je als je een hond kruist met een calculator?
¡uǝuǝʞǝɹ ʇunʞ do ǝɾ ɹɐɐʍ puǝıɹʌ uǝǝ
Waarom zwaait een hond met zijn staart?
¡ǝz ɹooʌ ʇǝɥ ʇǝop sɹǝpuɐ puɐɯǝıu
Waarom begraaft een hond zijn bot in de grond.
¡uǝƃuɐɥ ɯooq ǝp uı ʞɾıןıǝoɯ ɯǝɥ uɐʞ ɾıɥ
Wat is de favoriete bloem van een hond?
¡ʇɐɐʇs uınʇ ǝp uı ʇɐʍ sǝןןɐ
Wat is de snelste hond ter wereld?
¡ıuıɥƃɐɹqɐ ןuǝǝ
Wat zegt een hond tegen een vlo?
¡ıooןɟʞıןɟǝƃ ʇɐp ʇǝɯ doʇs
Wat krijg je als je een Rottweiler kruist met een Hyena?
¡ʇoɹ ǝɯ ɥɔɐ ןʞı ɹɐɐɯ 'ǝǝpı uǝǝƃ
Het kleine zusje:
Een echtpaar ligt ‘s avonds te vrijen in bed. Zoonlief opent de deur en vraagt: “Pappa doe je met mamma?”
Zijn vader antwoord: “We zijn een zusje aan het maken”. Waarop zoonlief reageert met de woorden: “Hè
nee! Doe het als de hondjes, ik heb liever een puppie!”
Top 10 waarom honden leuker zijn als katten:
 Honden tillen hun hoofd op en proberen elk word dat je zegt te begrijpen. Katten negeren je en doen
een dutje.
 Een kat aan een riem is geen gezicht.
 Als je thuis komt van je werk is de hond blij dat je er weer
bent. Een kat is nog steeds boos dat je weg bent gegaan.
 Honden houden onvoorwaardelijk van je tot hun laatste snik.
Katten presenteren je de rekening voor elke fout die je ooit
hebt gemaakt sinds de dag waarop je bent geboren.
 Een hond voelt het aan wanneer je verdrietig bent en
probeert je te troosten. Een kat bekommert zich niet
daarom, zolang je maar zorgt dat ze op tijd haar eten krijgt.
 Een hond brengt je slippers. Een kat stopt er een dode muis
in.
 Als je ze mee neemt op een autotochtje, zit de hond graag
naast je. Een kat heeft haar privé mandje of gaat helemaal
niet!
 Een hond komt bij je als je hem roept en zijn blij. Een kat
laat je wel weten wanneer ze wil komen.
 Honden willen de hele dag wel met jou spelletjes doen. Het
enige waar de kat de hele dag mee wil spelen zijn insecten
of kleine dieren en bij voorkeur een beetje gemeen.
 Een hond maakt je wakker als het huis in brand staat. Een poes sluipt stilletjes weg via het kattenluik
in de achterdeur.
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TOPNL-agenda
Voor 2017 hebben wij op ondergenoemde data de activiteiten gepland:






(vervallen!) Vrijdag 12 mei – Overleg Gezondheid, Welzijn & Fokkerij (alleen voor leden en via
Skype)
Zondag 11 juni – Tatra-Lentefeest in Dieren (zie pagina 3 van deze nieuwsbrief)
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)

Ingezonden door leden ...
Onlangs waren wij samen met baasjes van Youk aan
het wandelen. Ik had een mooie route gevonden bij
het Pagedal in Stadskanaal.
Wij vonden het erg mooi en ook de honden konden
zich uitleven. Daarna hebben we met elkaar koffie
gedronken met mijn zelf gemaakte notengebak.
Groetjes Anja Haaijer

TOPNL fotowedstrijd

Wie doet er mee met onze 4e fotowedstrijd?
De redactie heeft deze keer als onderwerp “Bloemetjes” gekozen.
Met het mooie weer onderweg, moet er binnenkort best wel een plek te vinden zijn waar je je hond mooi
tussen kan positioneren.

De winnaar van de fotowedstrijd
ontvangt een foto op canvas!
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De opdracht:
Heel simpel! We vragen jullie een foto in te sturen met daarop je hond(en) tussen de bloemetjes en/of
plantjes. Of die bloemetjes nou mooi in bloei staan of dat ze inmiddels geplet zijn door je hond, maakt
natuurlijk niet uit.
Kortom, stuur een leuke foto in van je hond.
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 of stuur ze in via de website. 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 nadat je gemaild hebt. Krijg je
deze niet? Stuur je foto’s dan nogmaals in.
De inschrijving sluit op 30 juni 2017
Doe mee!!
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 juni 2017.
Tot slot
We hopen dat jullie weer genoten hebben van deze uitgave van TatraTOPnieuws.
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.
Komen jullie naar het Tatra-Lentefeest?
Vergeet je dan niet tijdig aan te melden.
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