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Tatra TOPnieuws 4 - 2017
Op de valreep van augustus hebben we ons 4 e Tatra TOPnieuws van 2017
weten samen te stellen met een mix van informatieve, leuke en vrolijke
onderwerpen.
Vergeten jullie niet te stemmen voor de fotowedstrijd én schrijf je nog snel in
voor de Kampioenschapsclubmatch!
Hebben jullie nog ideeën of tips voor de nieuwsbrief?
Laat het ons weten. Ons mailadres is redactie@topnl.eu.
Van de bestuurstafel
Wanneer deze TTN bij jullie op de virtuele mat valt, zitten we volop in de
voorbereidingsfase, of eigenlijk afrondingsfase van de jaarlijkse clubmatch
van onze vereniging. De inschrijving is al bijna gesloten en heb je je nog niet
aangemeld dan nog gauw even doen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’!
Intussen hebben we ook op andere fronten niet stilgezeten, sommigen
zeggen dat de zomer komkommertijd is. In letterlijke zin wel natuurlijk, maar
figuurlijk gesproken niet. Meer daar over in het item over het rasexamen.
Voorts willen we jullie ook graag attenderen op de Erkemeder-Hondendag die
op 30 september wordt gehouden. Onze vereniging zal daar ook een stand
gaan bemannen en lijkt het je leuk daaraan mee te werken, neem dan contact
op met het secretariaat. We hebben al eerder hieraan meegedaan en het is
een mooie gelegenheid om een groot publiek op een informele manier kennis
te laten maken met onze Tatrahond.
Na deze uitgave van augustus zal de redactie een “special” maken van de
clubmatch, waarmee we nog even na kunnen genieten van een (hopelijk)
mooie dag. Dit is dan het één na laatste evenement want traditiegetrouw
staat er nog een strandwandeling op stapel. Meer daarover verderop evenals
de info over de Erkemeder-hondendag.
We zien jullie graag op een van onze evenementen!

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

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.

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 van 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.

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.

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!
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.
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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 30 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
Honden hebben een beter geheugen dan je denkt!
Mirko Lui ©
Mensen zijn goed in het onthouden van triviale gebeurtenissen. Die ene autorit onderweg naar de vakantie
in Frankrijk, het ijsje dat je ooit knoeide op je nieuwe schoenen, de tachtigste verjaardag van je oma. Nieuw
onderzoek laat zien dat honden op dezelfde manier herinneringen kunnen opslaan. Lijken honden meer op
mensen dan we dachten?
Ons geheugen voor persoonlijke gebeurtenissen heet het ‘episodische geheugen’. Herinneringen die
gebonden zijn aan een specifieke plaats en tijd vallen hieronder. Het episodisch geheugen is lang exclusief
toegeschreven aan mensen. Dieren zouden geen besef hebben van tijd en alleen in het heden leven. De
afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan om deze bewering te toetsen. Primaten bleken bijvoorbeeld
in staat locaties van gereedschap tot wel drie jaar na het verstoppen ervan te onthouden.
Doe als ik doe
Veel van het episodisch-achtige geheugen in dieren is bedoeld om voor hen relevante gebeurtenissen te
onthouden. Naast gereedschap is ook een voedsel-verstopplek daar een goed voorbeeld van. Mensen
kunnen daarnaast ook herinneringen oplepelen die oorspronkelijk helemaal niet zo belangrijk leken.
Hongaarse onderzoekers laten deze week in Cell Press zien dat ook honden beschikken over een episodisch
geheugen voor gebeurtenissen die ogenschijnlijk onbelangrijk zijn.
De wetenschappers gebruikten hiervoor de Do as I do methode. Hierbij leerden 17 honden een actie van
hun baasje na te doen. Springt hun baasje in de lucht en geeft hij vervolgens het ‘Do it!’ commando, dan
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doet de hond het ook. Vervolgens trainden de wetenschappers de honden om juist te gaan liggen als hun
baasje een willekeurige actie uitvoerde. Hierdoor raakten de honden gewend aan het commando te gaan
liggen en vergaten ze als het ware dat ze ooit hadden geleerd de acties juist na te doen.

https://www.youtube.com/embed/uwX4YL01GQ0
Dieren zijn net als mensen
Op het moment dat de honden zo getraind waren dat ze automatisch gingen liggen als hun baasje iets deed,
verrasten hun baasjes hen door het ‘Do it!’ commando te roepen. De honden reageerden en deden de actie
na. Dat laat zien dat honden beschikken over een episodisch geheugen voor zaken die op zichzelf
onbelangrijk lijken. Door de honden na een minuut en na een uur te testen, konden de wetenschappers
bevestigen dat het effect ook op langere termijn standhield.
Universitair docent diergeneeskunde Matthijs Schilder noemt de publicatie interessant. ‘De studie heeft voor
elkaar gekregen te voorkomen dat de honden hun bazen puur zouden imiteren. Het is mooi nieuw bewijs
voor het episodisch geheugen van honden voor niet-relevante zaken.’ Dat niet alleen mensen hiertoe in
staat zijn, is een belangrijke aanwijzing dat de scheiding tussen mensen en dieren minder prominent is dan
soms wordt geclaimd.
Honden zullen niet uit zichzelf dergelijk gedrag vertonen, aldus Schilder. Je moet ze wel trainen. Volgens
Schilder is de studie bijzonder relevant omdat de hond een sociaal dier is: ‘Die moet weten wat anderen in
zijn omgeving doen. Dat hij dat onthoudt, is nu sterk aangetoond.’
Bron: Fugazza et al.: "Recall of Others' Actions after Incidental Encoding Reveals Episodic-like Memory in Dogs", Cell Press (2016)

Rasexamen
In onze vorige edities van de Tatra TOPnieuws hebben we al wat verteld over het rasexamen en we kunnen
nu melden dat we binnenkort verder gaan met dit traject.
De examinatoren zijn toegewezen door de Raad van Beheer en de eerste contacten zijn al gelegd. Samen
met hen, Dhr. Jan de Gids en Mevr. Annemarie Beenen-Sluijters, zullen we het opleidingstraject en wat
daarvoor nodig is verder bespreken en uit gaan werken.
We zullen we dan ook graag een beroep op uw medewerking doen want we hebben een behoorlijk aantal
Tatrahonden nodig die zowel op de praktijkdag als de examendag (26 mei 2018) acte de préséance moeten
gaan geven. Zeker de mensen en honden die gewent zijn te showen, zullen voor dit traject in aanmerking
Pagina | 4

komen. Met name om te helpen op de examendag. De minder ervaren honden zijn nog altijd zeer nodig
tijdens de praktijkdag.
Heb je hier eventueel wel oren naar? Laat het ons weten door het kenbaar te maken bij het secretariaat.
Mail of bel even met Dora.
We hopen jullie in de volgende nieuwsbrief meer informatie te kunnen geven omtrent de ontwikkelingen
van dit traject.
Fokkerijberichten
Dekbericht:
 Op 9 juli 2017 werd Wiosna van de familie Witbreuk gedekt door Pierun Chosna.
Helaas heeft deze dekking niet geresulteerd in een dracht.
Fokplanning:
 In dit najaar is Melanie Beentjes voornemens een nestje te fokken met Beza. De pups zullen gefokt
worden in Duitsland.
Meer info: http://www.podhalaner-tatra.de/
 In de 1e helft van 2018 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
Heb jij ook een Tatra die zo sterk is? Dan heb ik misschien een goede tip voor je.
Vandaag gaat mijn column over de kracht van een Tatrahond.
Mijn Beza weegt “maar” 43 kilo maar als zij wat ziet (of denkt te zien) wil ze er heen. Daarbij houdt ze geen
rekening met wat aan de andere kant van de riem vastzit, ze is dan net een tank. Ik ben echt niet de lichtste
en heb best wat kracht, maar ook mij kan ze dan meesleuren. Dat is helemaal heikel als net de buurhondjes,
waar mijn dames een bloedhekel aan hebben, om de hoek opduiken en ik met drie Tatrahonden onderweg
ben.
Een andere situatie:
In mijn hondenschool heb ik ook een Duitse Dog van 70 kilo met baasje in training. De hond weegt meer
als de baas en de hond was vol in de puberteit en ontdekte het andere geslacht. Hij wilde iedere hond even
“controleren”, reu of teef en sleurde de baas gewoon mee.
Nog een voorbeeld:
Een Tatrareu, groot en ook beresterk. Fietsers en met name mamil (middle age man in lycra) kan hij niet
uitstaan. Oké, ik moet toegeven, ze zitten in een rare houding op de fiets en rijden vaak heel snel. Voor de
hond kan dat best een groot irritatiepuntje worden. Het vrouwtje kan hem dan ook niet goed houden, of
met veel kracht maar leuk en ontspannen wandelen is wat anders.
Bij al deze situaties is het plezier best ver te zoeken. Meestal komt dan ook nog de factor erbij, dat men
onzeker wordt en denkt: hopelijk komen we niemand of niets tegen en dat is gewoon niet leuk.
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In zulke situaties raad ik aan een Halti Harnass (tuigje) aan te schaffen. Niet het bekende bandje over de
snuit, vele honden hebben daar een bloedheter aan. Vaak wordt dit door niet kenners gezien als een muilkorf
en denken gelijk dat het een gevaarlijke hond is.
De Halti Harness wordt ook nog aan de halsband met een musketonhaakje vast gemaakt en de riem wordt
voor bij de borst vastgemaakt aan een oogje. De meeste tuigjes hebben bovenop de rug een metalen ring
waar de riem wordt vastgemaakt. Dat is prima als je sledehonden hebt want zo kunnen ze goed kracht
zetten om de slee te trekken maar in het dagelijks leven is het niet handig.
Voor aan de borst is veel handiger want daar kun je de “voorwaartse kracht” van de hond beter omleiden
naar jou terug. In het begin is het even oefenen, maar zelfs met een lange lijn van 10 meter werkt het. De
riem wordt voor vastgemaakt en via de metalen ring over de rug doorgehaald.
Als ik alleen met de drie meiden wandel dragen Beza en Cissy beiden het tuigje. Vorige week kwamen de
twee buurhondjes grommend en blaffend om de hoek gestormd en ik kon beide dames met één hand
makkelijk vasthouden! Wanda heeft het niet nodig, dat is echt een dame en blaft wel maar zal mij nooit
onderuit trekken, dat is echt beneden haar stand!
Tot slot, ik weet dat reclame maken eigenlijk niet bij mijn vak hoort maar in dit geval is het echt een
hulpmiddel. Als je besluit het tuigje te kopen, mijn dames hebben maat M. Maar een grote reu heeft L nodig.
En goed opletten welk tuigje je koopt, er zijn n.l. ook andere anti-trek tuigjes in de handel, helaas schuren
deze zo in de oksels van de hond dat de huid stuk gaat en dit echt heel pijnlijk is!
De riem die ik gebruik zijn riemen met gummi erin, hierdoor heb ik beter grip op de riem, ook als ze nat
zijn.
Ter verduidelijking nog wat foto’s.
Groeten Melanie en haar drie Tatrameiden

Zij aanzicht

Riem voor bij de borst vastgemaakt
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Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben wij geen nieuwe leden mogen verwelkomen.
Erkemeder-hondendag 2017
Op 30 september a.s. gaat de Erkemeder-hondendag plaatsvinden.
Vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur is iedereen welkom de gezelligste hondendag van het jaar te bezoeken, aldus
de organisatie.
De Erkemeder-hondendag wordt gehouden op en nabij het Erkemederstrand. Toegang is gratis maar voor
het parkeerterrein moet € 2,00 betaald worden.
TOPNL zal een van de ± 100 kramen bemannen om geïnteresseerden kennis te laten maken met de
Tatrahond. Vind je het leuk om ons daarbij samen met je hond te vergezellen? Laat het ons weten en stuur
een berichtje naar het secretariaat.
Wil je alleen komen als bezoeker? Dan kan dat ook natuurlijk.
Naast het groot aantal kramen, waar heel veel hondenspullen te koop zijn zoals snacks, riemen,
hondenkleding en –speelgoed, voeding en noem maar op, worden er ook demonstraties gegeven,
wedstrijden gehouden en nog heel veel meer.
Alle informatie is te vinden op www.erkemederhondendag.nl
Ragna’s TOP-spelideeën
Waterpret 1
Als de temperaturen zomers oplopen willen onze Tatra’s niets liever dan een heerlijk koel plekje om te
liggen. Hero is al wat ouder en hij ligt dan het liefst of buiten onder de bank of binnen op de tegelvloer in
de keuken, beide heerlijk koel. Rihanna is een stuk jonger en loopt het liefst de hele dag achter mij aan.
Elk jaar zet ik een opblaasbaar badje op waar ze even doorheen kunnen lopen om af te koelen. Hero doet
het soms, Rihanna wat vaker. Zij speelt er ook in.
Rihanna is nieuwsgierig dus zij ging vanuit zichzelf het badje al in. Ik doe vaak wel een mat op de bodem
want dan kunnen hun nageltjes de bodem minder snel stukmaken en hebben we allemaal langer plezier
van het badje.
Rihanna vind het dan ook nog het leukst om met haar toet door het water te gaan, dat lijkt af en toe wel
wat op bellen blazen. Het liefst begroet ze je daarna ook nog erg lief zodat jij (of onze visite) ook lekker nat
is.
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Medisch – Franse hartworm
In juli lazen wij in het nieuwe hondenmagazine ¨Dogzine¨ het toch wel verontrustende verhaal over de
ziekte Franse hartworm. Deze komt in tegenstelling wat de naam van de ziekte doet vermoeden, niet alleen
in Frankrijk voor maar wordt met toenemende mate ook in Nederland geconstateerd. Voor zover tot op
heden bekend is, is dat voornamelijk in de regio Den Haag, de Veluwe en de Oostvaarderplassen.
We verwijzen jullie door naar enkele artikelen aangaande dit onderwerp. Niet om jullie bang te maken maar
we vinden het onderwerp belangrijk genoeg om bij jullie onder de aandacht te brengen.
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
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.

Mijn eerste weekend Opaalkust – Noord-Frankrijk
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Strandwandeling 19 november
Kom met ons wandelen op het IJmuiderslag op 19 november!
Het IJmuiderslag ligt ten zuiden van IJmuiden aan Zee en heeft veel rust en ruimte te bieden.
Honden zijn het hele jaar welkom en mogen los lopen in de periode van 1 oktober – 1 april.
Op zondag 19 november verzamelen we om 12.00 uur op de parkeerplaats, ter hoogte van:
restaurant ‘La Maranda’
IJmuiderslag 100
1974 VZ IJmuiden, Nederland
(coördinaten: 52.446075, 4.566769)
Parkeren aan de Heerenduinweg of op de grote parkeerplaats voor het duin.
Natuurlijk zorgen we zoals gebruikelijk voor een kop koffie of thee bij aankomst.
We plannen niet echt een afstand in qua wandelen. Al lopend en de groep bekijkend, bepalen we met elkaar
hoe ver of hoe lang de wandeling zal duren.
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Na de wandeling kunnen we gezamenlijk een versnapering nuttigen in Beach Inn of La Maranda.
Graag opgeven bij evenementen@topnl.eu dan weten wij wie en hoeveel mensen met ons mee wandelen.

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




Zondag 17 september – 4e TOPNL Kampioenschapsclubmatch te Bemmel
Zondag 19 november – Strandwandeling bij het IJmuiderslag
(Gewijzigde datum i.v.m. de World Dog Show)
Maandag 20 november – Overleg Gezondheid, Welzijn & Fokkerij (alleen voor leden en via Skype)
Hondenleeftijd

Hoe oud is mijn hond in mensenjaren?

LEEFTIJD
HOND
1 JAAR
2 JAAR
3 JAAR
4 JAAR
5 JAAR
7 JAAR

KLEIN

MIDDEL

GROOT

TOT 10 KG

10 – 30 KG

31 KG EN MEER

IN MENSENJAREN
15
24
28
32
36
40

15
24
28
32
36
42

15
24
28
32
36
45
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8 JAAR
9 JAAR
10 JAAR
11 JAAR
12 JAAR
13 JAAR
14 JAAR
15 JAAR
16 JAAR

48
52
56
60
64
68
72
76
80

51
56
60
65
69
74
78
83
87

55
61
66
72
77
82
88
93
120

Gerontologie bij honden is wetenschappelijk een ontluikend, want
hondenliefhebbers wensen niet alleen een langere levensduur voor hun geliefde
hond, maar ook een kwalitatief goed leven. Er wordt al onderzoek gedaan aan
de universiteit in Washington om veroudering te vertragen en een gezonde
levensduur te bevorderen. Meer daarover is te lezen op hun site www.
dogagingproject.com
Of het nu wordt gemeten in menselijke jaren of in hondenjaren het maakt
allemaal niets uit, feit is dat onze honden met het klimmen der jaren een
bijzondere schoonheid en charme bereiken in hun wasdom. Oudere honden zijn
bijzonder lief en ontroeren met hun grijze snuiten en wijze uitdrukkingen.

TOPNL fotowedstrijd

We ontvingen een mooi aantal foto’s na de oproep van deze wedstrijd.
Natuurlijk gaan wij niet zelf bepalen wie of welke foto er gaat winnen want dat laten we graag over aan
anderen.
Onderstaand een overzicht van de 17 foto’s die meedingen naar de hoofdprijs.
We hebben op onze website een poll gemaakt, waar de originele foto’s staan en waar gestemd mag worden.
Klik op de kleine afbeeldingen om de originele foto’s te zien. Deze stemming sluit op 15 september a.s. om
23.59 uur.
Omdat er een leuk aantal inzendingen is, is de keuze wellicht wat moeilijker. Het is daarom mogelijk om
drie voorkeuren te kiezen.
Uiteraard is de winnende foto, de foto die de meeste stemmen ontving.
De uitslag zal vermeld gaan worden in onze volgende nieuwsbrief en op onze site natuurlijk!
Stemmen kan hier (klik).
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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 reguliere nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met 15 oktober 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. Het kan nog nét!
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