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Tatra TOPnieuws 3 - 2017
Hier zijn we dan met de zomereditie van ons cluborgaan.
Er is gelukkig weer het een en ander te melden en zo hebben we toch weer
een leuke mix van verslagen en nuttige info en tips weten te vergaren.
Hebben jullie nog ideeën of tips voor de nieuwsbrief?
Laat het ons weten. Ons mailadres is redactie@topnl.eu.

Van de bestuurstafel
Het jaar is al weer meer als halverwege en zowel jullie als het bestuur heeft
plannen of gaat deze maken voor een welverdiende vakantie. Voor de een
thuis, voor de ander elders. Echter, niet voordat we jullie weer hebben
geïnformeerd over wat er zoal speelt binnen de vereniging.
Als eerste natuurlijk de Algemene Ledenvergadering, daarvan zijn de notulen
en overige stukken inmiddels naar jullie verzonden en het is goed te mogen
constateren dat het TOPNL voor de wind gaat. In de loop van de bijna vijf jaar
hebben we met z’n allen een vereniging opgebouwd die er zijn mag! Dit
lustrum laten we niet zomaar stil voorbij gaan maar hoe we er invulling aan
gaan geven wordt nog over gebrainstormd.
Als tweede het Tatra-Lentefeest wat we op 11 juni jl. georganiseerd hebben.
Met de opkomst waren we reuze blij, zo ook met de locatie in Dieren met haar
mooie omgeving en de fijne accommodatie. Een verslag en foto’s ontbreken
natuurlijk niet in deze nieuwsbrief.
De vereniging mocht de afgelopen maanden een mooi aantal nieuwe leden
noteren, die in deze of een vorige nieuwsbrief vermeld staan. Welkom! We
zien jullie graag op onze activiteiten en in elk geval veel plezier en geluk met
jullie Tatrahond(en).

Boerstraat 15
9442 PG Elp
tel: 0593-346253
secretariaat@topnl.eu

In september zal de Kampioenschapsclubmatch worden gehouden. De locatie
is de zelfde als verleden jaar en ook daar hopen we op een hoge opkomst!
Op de website en in het volgende item van deze nieuwsbrief staat daarover
uitgebreide informatie. Kom allen, aarzel niet en schrijf je in voor dit gezellige
evenement! De organisatie wacht op jullie aanmelding!

Rekeningnummer:
ING rekeningnr.: IBAN

Rest ons nog jullie allemaal een hele goede vakantie te wensen!

Adres secretariaat

NL24INGB0007572572
BIC: INGBNL2A
T.n.v. TOP Nederland te Alkmaar

Inschrijfnummer KvK 56616953

www.topnl.eu
info@topnl.eu

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.

4e Kampioenschapsclubmatch van TOPNL - 17 september 2017!
Wij nodigen iedereen uit die in het bezit is van een Tatrahond, van pup tot
veteraan maar met een FCI-erkende stamboom, deel te nemen aan de
kampioenschapsclubmatch (KCM). De inschrijving staat open voor leden en
niet-leden van TOPNL.
Iedereen is welkom, ook bezoekers!
Voor de derde keer op rij zijn we te gast op het terrein van „Hondenschool
Lingewaard“ in Bemmel nabij de Rijkerwoerdse Plassen. Een mooie en zeer
ruime locatie welke ons uitstekend bevalt. De keuringen zullen plaatsvinden
in de openlucht.
U bent deze dag vanaf ± 09:00 uur welkom
om uw plek rond de ring of ergens op het
ruime terrein te kiezen. We zullen zorgen
dat er gratis koffie en thee voor u klaar
staat! Deze wordt ons aangeboden door
Smit & Dorlas.
Keurmeester Mw. Roel Veen-Keur zal
rond 10:15 uur beginnen met het beoordelen en keuren van de ingeschreven
honden.
Op een KCM telt het kampioenschap dubbel, Dit houdt in dat de winnende reu
én teef 2 CAC's verdienen. De reserve-winnaars krijgen een heel
kampioenschapspunt, 1 CAC. Dit onder voorbehoud van voldoende
deelnemers.
Hoofdsponsor van deze
dag is Biofood en er zijn
prijzen te winnen voor alle
geplaatste
honden
en
natuurlijk zorgen we weer
voor een leuke en goed
gevulde ‘goodiebag’ voor
alle deelnemende honden,
zoals u inmiddels van ons
gewend bent. Deze worden uitgereikt samen met het keurrapport, nadat de
Clubwinnaar 2017 is gekozen. Dit zal omstreeks 16:00 uur zijn.
Tijdens de middagpauze, tussen 12:00 en 13:30 uur komt er een snackkar
naar onze locatie. Voor een vast bedrag kunt u genieten van friet en snacks.
U kunt eten wat u wilt en zoveel u wilt! Wel dient u dit van te voren aan ons
op te geven, zodat wij weten wie er mee luncht en er voor te zorgen dat er
voor iedereen genoeg is.
De snackkar wordt door ons afgekocht, wat betekent dat het niet mogelijk is
om tijdens de KCM aan de kar te betalen.
Deelname aan een KCM is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen
en laagdrempelige manier kennis te maken met het showen, het ras en het
wederzien van de fokker en bijvoorbeeld nestgenootjes van uw hond. Een
leerzame
ervaring
voor
de
minder
ervaren
of
onervaren
Tatrahond(eigenaren). Uiteraard is er ruim voldoende tijd om ervaringen uit
te wisselen over ons geliefde ras.
Wij hebben er heel veel zin in en hopen dat het wederom een TOP-dag wordt!
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Inschrijven kan voor zowel deelnemers als bezoekers, bij voorkeur via ons online-inschrijfformulier.
Doet u dit liever schriftelijk, dan kan dat ook natuurlijk. Download dan ons word-document en stuur dit
terug aan: evenementen@topnl.eu of per post op het aangegeven adres op het formulier.
Schrijft u drie of meer honden in voor de KCM? Dan krijgt u van ons één lunch gratis!
Na inschrijving ontvangt u van ons automatisch een bevestiging. Daarna ontvangt u van ons een email met
daarin het totaal bedrag, een referentie welke vermeldt dient te worden bij de betaling en onze
bankgegevens. In de laatste week voor de KCM krijgt u via email uw bevestiging en bewijs van deelname
toegestuurd.
De tarieven zijn als volgt:
Inschrijfgeld
Leden TOPNL
Klasse 1 – 2 – 7 (baby, pup, veteraan)
€ 25,00
Klasse 3 – 4 – 5 – 6 (alle overige)
€ 35,00
Lunch volwassenen
€ 8,00
Lunch kinderen 5-12 jaar (0-4 jaar gratis)
€ 5,50
(De korting is alleen voor leden, niet voor proef- en aspirant-leden)

Niet leden
€ 30,00
€ 40,00
€ 10,50
€ 5,50

LET OP! De inschrijving voor de Kampioenschapsclubmatch sluit op 27 augustus 2017.
U doet de organisatie een heel groot plezier als u niet tot de uiterste sluitingsdatum wacht met inschrijven.
Weet u zeker dat u komt? Schrijf dan alvast in.
Opgave voor de lunch kan tot één week van te voren, echter dient er wel vooraf betaald te worden.
We houden u via de website en Facebook regelmatig op de hoogte over dit TOP-evenement dus houdt de
pagina's goed in de gaten! De organisatie heeft er wederom zin in en hoopt u te mogen ontvangen op 17
september a.s.. Wij beloven u een onvergetelijke dag!
Tot ziens bij:
Hondenschool Lingewaard
Bergerdensestraat 2a
6681 LK Bemmel

Uit de media
Hondenijsjes
Eis je ijsje, we lusten in de zomer allemaal wel een ijsje. Een goeie manier om even af te koelen in de zomer
is een lekker koud ijsje. Als mens hebben we tig keuzes in ijsjes en er komt steeds meer bij.
Hoe zit dat echter met onze huisdieren. Zijn er ook lekkere varianten voor hen om ze even wat verkoeling
te geven?
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Die zijn er, maar vragen wat creativiteit. Je hond is je er dankbaar voor.
Bosbes-banaan smaak
1 kopje bosbessen
1 banaan
180 cc normale yoghurt
1 theelepel gemalen lijnzaad

Mix alle ingrediënten in een blender tot een massa. Verdeel
dit over een ijsblokjesvorm en vries het in.

Een lekkere ijslolly
1 plastic beker
1 dentastick
water of bouillon
Hondenkoekjes
De hondenkoekjes mengen met het water of de bouillon
en zet de dentastick er in als een stokje. Zet dit een
paar uur in de vriezer en klaar!

Dit is slechts een voorbeeld voor een vulling maar dit kan eindeloos gevarieerd worden. Denk bijvoorbeeld
aan kleine stukjes crispy bacon, kleine stukjes gedroogde eend of kip. Dit is o.a. te koop bij de
dierenspeciaalzaken of de Lidl. Als stokje kan bijvoorbeeld ook gekozen worden voor een pensstaafje of
lamstickjes. Op internet zijn ook veel variaties te vinden.
Rasexamen
In de doelstelling van TOPNL is verwoord dat de vereniging zich optimaal zal inzetten voor de bevordering
van de gezondheid en welzijn van het ras in het algemeen en op dit moment levende Tatrahonden in het
bijzonder.
Daar hoort ook bij dat we daarin een taak kunnen vervullen door een uitgebreid rasexamen te organiseren
voor keurmeesters, zodat deze met veel kennis van zaken ons ras kunnen keuren op hondenshows en de
typische raskenmerken vast kunnen houden.
Zoals in de vorige TatraTOPnieuws te lezen was, heeft de Algemene Vergadering daarvoor het groene licht
gegeven. Meer daarover staat ook in de onlangs toegestuurde notulen van de ALV.
Begin mei hebben we bij de Raad van Beheer de aanvraag voor de organisatie van het rasexamen gedaan.
Helaas bleek door ziekte van een medewerker bij de Raad dat e.e.a. niet verwerkt werd en er dus vertraging
op trad.
Na telefonisch contact gehad te hebben met de Raad, kunnen we melden dat het rasexamen is vastgesteld
op 26 mei 2018 en zijn we in afwachting tot ons een examencommissie toegewezen wordt. Deze wordt
gekozen uit de door ons voorgedragen rasspecialisten.
Zodra de examencommissie bekend is, kunnen we in overleg met hen het vervolg van het traject gaan
bepalen en vastleggen. Wat zeker is, is dat er veel werk verzet moet worden daarvoor. We hopen te zijner
tijd ook op jullie een beroep te mogen doen daarvoor want we hebben een behoorlijk aantal Tatrahonden
nodig voor de theorie- en praktijkdagen en de examendag.
We hopen jullie in de volgende nieuwsbrief meer informatie te kunnen geven omtrent de ontwikkelingen
van dit traject.
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Fokkerijberichten
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.

Melanie’s column
Coping-mechanisme bij de hond
Coping-mechanisme zijn strategieën die honden gebruiken bij stress en/of trauma (bedreigingen) om
moeilijke en/of pijnlijke situaties te hanteren. Dit geldt ook voor mensen maar we hebben het over de hond
in deze column.
De vier gedragingen zijn:
•
bevriezen
•
gek rondrennen
•
vluchten / ontwijken
•
vechten
Voor ons mensen is dit vaak moeilijk om dit te herkennen, of hebben er een foute interpretatie aan gegeven.
Voorbeeld: Ik ga met mijn hond naar een drukke stad en eigenlijk vindt mijn hond dat heel erg spannend
en wil hier weg, met als gevolg dat hij aan de riem trekt. Mijn hond laat het vluchtgedrag zien.
Ik reageer door de riem nog korter te maken en reageer geïrriteerd op mijn hond. Het gedrag wordt er niet
beter op.
Ander voorbeeld: In mijn hondenschool had ik een hondje uit Spanje, geplaatst via een vereniging. Tijdens
het vrij spelen, rende zij als een gek rondjes over de hondenplaats. De eigenaar dacht dat ze speelde maar
helaas was dat niet waar. Ze wilde weg bij de andere honden vandaan. Ze voelde zich niet veilig maar ze
kon niet weg van het veld.
Als ik meer let op wat mijn hond mij eigenlijk vertelt, dan kan ik hem meer sturen in het leven.
Een concreet voorbeeld bij mijn eigen hond Cissy: We hadden een wandeling van de Duitse vereniging
waarvoor we een stukje moesten rijden met de auto.
Probleem 1: Autorijden vindt Cissy niet fijn. Als pup
was ze wagenziek en heeft hier behoorlijk lang last
van gehad. Haar stressniveau stijgt doordat ze toch
met de auto meegaat.
Na een 1,5 uur rijden komen we aan op bestemming
en daar staan al vele andere witte viervoeters
uitbundig te wachten met het nodige geluid erbij.
Dit zorgt voor nog meer spanning bij Cissy.
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Als ik uit de auto stap, dan weet ik nu dat ik haar
eerst de ruimte en de tijd moet geven om „aan te
komen“. Dit betekent dat ik nog even geen contact
met andere honden en/of mensen toe laat. We
lopen eerst even een rondje zodat Cissy informatie
kan verzamelen door te kijken en te snuffelen. Uit
ervaring weet ik, dat ze een minuut of 10 nodig
heeft. Zou er nu een vreemde hond en/of persoon
recht op haar aflopen, dan weet ik dat ze uitvalt.

Na deze snuffelminuten kan ze gewoon los met de rest mee om te rennen en te spelen en ze laat zich ook
gewoon aaien door vreemden personen.

Ik hoop dat jullie begrijpen wat coping-mechanisme is en hoe het werkt, en hoe jullie je eigen hond beter
kan begeleiden zodat het samenleven harmonischer wordt.
Groetjes en tot de volgende column.
Melanie Beentjes met het supertrio Wanda, Cissy en Beza
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Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van de vereniging:
02-05
Ben Hollegien
Bathmen
02-05
Henny Hollegien
Bathmen
20-05
Eric Devos
Brussel / BE
25-05
Angelique Broos
Scherpenzeel
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 pupbezoek kennel Bialy Domownik

Op puppiebezoek in Elp!
Op 21 mei zijn wij op pupbezoek gegaan bij Dora
en Henk in Elp. De ouders van de pups zijn
Hephzibah du Domaine des Dhalbergs en Swornik z
Butorowego Wierchu, geboren op 23 maart 2017.
Het is een 10-tal pups, 6 reutjes en 4 teefjes.
Omdat wij netjes bij de voordeur hadden gebeld
toen wij aankwamen, werden wij vriendelijk
begroet door twee grote witte Tatra’s luisterend
naar de namen Zibah en Kochany. De pups waren
achter in het verblijf, maar merkten ons direct op
en kwamen allen gelijk naar ons toe. Ze waren
allemaal lekker vrij in hun doen en laten en
begonnen gelijk naar veters en andere te
onderzoeken zaken te speuren.
Wat een lekker fijn vrij nest pups en ze mochten
even met ons en hun ma Zibah naar de tuin waar
heel wat onderzocht is. Er waren planten en stoelen
enz. wat gesloopt kon worden. Dit tot verdriet van
Henk maar hij accepteerde dat gelaten omdat er
een pup blijft en dat later toch wel zou gebeuren.
Kochany wilde terug om niet gesloopt of
gemolesteerd te worden. Blijkbaar had hij al
ervaring hiermee.
Nadat we de koffie op hadden en met de pups
hadden gespeeld, gingen zij terug in hun verblijf om
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te slapen en zo nieuwe energie op te doen.
Inmiddels waren ook Jacco en Ragna gearriveerd,
dus nieuw onderzoek was nodig.
Dora wist nog niet welk teefje zij moest houden. De
tip van ons was “kies welke je het meest
aanspreekt” anders kom je er toch niet uit.
Wat een mooi gelijkvormig nest met duidelijk
aansprekend pigment bij alle pups. Dora, dit is
volgens mij het beste nest wat je tot nu toe gefokt
hebt, je mag er trots op zijn dat je na 7 weken nog
geen keus hebt gemaakt onderstreept dat zeker
wel. Wat een luxe probleem!
Nadat de expert (dr. Jacco) enkele teken vond bij
de honden en zelfs bij de pups, werden die
gezamenlijk verwijderd. Wat zijn het toch een
vreselijke parasieten en ze kunnen nare ziektes
overbrengen.
Na van een heerlijke lunch genoten te hebben, was
het alweer tijd om naar huis te gaan, wat vliegt de
tijd toch snel tussen de pups en gekwek over de
Tatra’s in het algemeen.
Dora en Henk bedankt voor de gastvrijheid en onze
welgemeende felicitaties over dit nest. Wij wensen
alle pups een goed tehuis toe met een lang leven
bij hun nieuwe baasjes. We zullen dit nest blijven
volgen en hopen er veel terug te zien op een
evenement bij TOPnl, zoals bijvoorbeeld de
clubmatch, het Tatra-lentefeest en een wandeling
ter zijner tijd.
Piet en Netty Beentjes
De foto’s zijn van Ragna Plomp
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Ragna’s TOP-spelideeën
Kant en klaar, deel 2
Natuurlijk hoef je niet altijd de speeltjes zelf te maken. Je Tatra kan zich ook heel goed vermaken met kant
en klare speeltjes.
Zoals een bal, misschien apporteert je Tatra deze een aantal keren voor je. Een flos is leuk om mee te
rennen en stuk te maken. Ook een Kong is een leuk en veelzijdig speelgoed voor de hond.
Hero vind het vooral leuk als hij wat in zijn bek heeft en ik dat dan probeer af te pakken en hem achterna
ren. Soms uit enthousiasme verliest hij dan wat hij in zijn bek heeft.
Ik let er altijd wel op dat hij niet met takken of andere scherpe voorwerpen rent maar met dergelijke
speeltjes mag dat van mij wel, zolang ik erbij ben.
Daarnaast heeft Hero voor buiten een grote rode Kong waar snoepjes in kunnen en voor binnen een kleine
grijze bal waar ook snoepjes in kunnen. Hier is hij ook altijd leuk mee bezig om de snoepjes er uit te laten
vallen. Zo kan hij zowel buiten als binnen zijn eigen snoepjes verdienen en maakt het niet veel uit wat voor
weer het is.
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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.
Liefde …
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Verslag 5e Tatra-Lentefeest
11 juni was het weer zover! Bepakt en bezakt gingen we al vroeg op pad richting Dieren waar bij de Scouting
midden in de prachtige bossen het Lentefeest plaats zou vinden. Al vroeg waren we op de plek van
bestemming, waar Wilma ons al op stond te wachten. Afgesproken was met de beheerder dat we om 10.30
uur het terrein op zouden kunnen om alles al voor te bereiden voordat iedereen er zou zijn, maar oh
schrik….. om die tijd kwam niemand opdagen en ook na ruim een half uur nog niet. Naarstig rond gebeld
en ondertussen maar in tijgerpositie onder het hek door gekropen om alvast van alles bij de ingang te
zetten.
De eerste gasten arriveerden om 11.00 uur en gelukkig kwam de beheerder om 11.15 uur, rijkelijk aan de
late kant met de sleutel, zich uitputtend in duizend excuses.
Met vereende krachten hadden we alles toch al snel in de grip. Er werd koffie gezet, de boodschappen
ingeruimd, gesjouwd met meubilair en een aantal mannen hebben met behulp van het meegebrachte
schapengaas in no time een groot stuk terrein afgebakend voor de allerkleinsten.
Toen alle werkzaamheden gedaan waren, genoot iedereen van een welverdiende kop koffie of thee met een
lekkere plak cake. Ondertussen werden meteen de eerste nieuwtjes uitgewisseld, de kennismaking
vernieuwd en genoten van de capriolen van de pupjes.
Rond 12.00 uur ging men op pad voor een wandeling in de bossen. Sommigen kozen voor het losloopgebied
en anderen kozen een andere route. De pups bleven achter en speelden en stoeiden dat het een lieve lust
was. Van witte Tatrahonden was al heel snel geen sprake meer, maar dat mocht de pret niet drukken. Niet
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alleen de thuisblijvers bleven niet schoon, maar ook Reacher, de jongste aanwinst van André en Elzbieta
wist elke plas te vinden en heeft enorm genoten van de wandeling. Hij was al wat ouder en mocht dus mee,
de bofkont. Wat is het toch heerlijk om ze zo helemaal uit hun dak te zien gaan!
Terwijl de wandelaars en honden genoten van de prachtige omgeving, bereidde de corveeploeg ondertussen
alvast de hapjes en drankjes voor, want zo’n tocht maakt dorstig.
Ragna had voor de pups verschillend spelmateriaal meegenomen en sommige attributen konden worden
gebruikt, maar helaas hadden we geen waterslang om de waterspellen te doen. Toch hebben de pups zich
zonder dat ook prima vermaakt mede dank zij de kinderen die het maar wat leuk vonden om met ze te
spelen!
Na uitgebreid te hebben “geborreld” was het tijd voor de maaltijd, deels verzorgd door een keurslager en
deels door de vereniging. We konden smullen van de partypannen gevuld met allerlei vleeshapjes, heerlijke
salades met alles erop en eraan en uiteraard was er ook rekening gehouden met de gasten die vegetarisch
waren. Als toetje was er ijs met slagroom. Een ware feestmaaltijd. Natuurlijk werden de honden ook niet
vergeten en was er voor hen ook voor wat lekkers gezorgd.
De dag is letterlijk omgevlogen en veel te snel was het alweer tijd om op te breken. De entourage, privé
met heel veel ruimte voor de honden om vrij hun gang te kunnen gaan en het echt met Tatravrienden onder
elkaar zijn, sprak iedereen erg aan en we gaan proberen of TOP NL ook volgend jaar daar weer te gast kan
zijn.
We willen iedereen bedanken die ons zo geweldig heeft geholpen. De afwasploeg, de mannen die alle banken
en tafels heen en weer hebben gesjouwd en verder iedereen die op zijn of haar eigen wijze zijn steentje
heeft bijgedragen om van deze dag weer een TOP-evenement te maken.

Meer foto’s hebben we geplaatst op onze website.
Een film hebben we geplaats op ons YouTube kanaal.
https://www.youtube.com/watch?v=3qkTtwlDUHo&feature=youtu.be
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TOPNL-agenda
Voor 2017 hebben wij op ondergenoemde data de activiteiten gepland:




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)
Handleiding voor puppyfoto’s

1. Doe een nieuwe geheugenkaart in je camera en zorg dat de batterijen vol zijn!
2. Haal het doosje van de geheugenkaart uit de bek van je pup en gooi dit bij het afval.
3. Haal je pup weg bij de vuilnisbak en veeg de koffieprut van zijn neus.
4. Stel je camera in.
5. Zoek je pup en verwijder de vieze sok uit zijn bek.
6. Zet je pup op de goede plaats neer en pak je camera.
7. Vergeet dat leuke plekje maar en volg je pup al kruipend over de vloer.
8. Lok je puppy met wat lekkers.
9. Pak een tissue en verwijder de neusafdruk van de pup van de lens.
10. Probeer zijn aandacht te trekken door zijn speeltje boven je hoofd te houden.
11. Zet je bril weer goed op en zoek je camera onder de bank.
12. Schenk jezelf een borrel in!
13. Ga er lekker bij zitten en schrijf je pup in voor een cursus!
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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!
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 31 juli 2017!
Deze hebben wij met één maand verlengd!
Doe mee!

Pagina | 14

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 15 augustus 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.
Vergeet je niet in te schrijven voor de Kampioenschapsclubmatch! De organisatie rekent op jullie komst en
deelname.
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