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Tatra TOPnieuws 5 - 2017
Alweer een tjokvolle Tatra TOPnieuws, vol met weetjes, puppynieuws,
verslagen en nog zo veel meer.
We hopen weer dat er voor een ieder een leuk of interessant onderwerp te
vinden is.
Hebben jullie nog ideeën of tips voor de nieuwsbrief? Of wil je een leuk verslag
maken of foto’s met ons delen?
Laat het ons weten. Ons mailadres is redactie@topnl.eu.
Ook als je de redactie wilt ondersteunen door het zoeken naar leuke
onderwerpen of het vullen van een vaste rubriek, ben je van harte welkom!
Van de bestuurstafel
Hierna nog één TTN te gaan voor 2017 en dan is het jaar al weer om. We
hebben tot nu toe een succesvol verenigingsjaar achter de rug. De clubmatch
was weer heel gezellig en het was ook erg fijn een aantal “nieuwe gezichten”
te zien. Wellicht volgt weer wat ledenaanwas daaruit alhoewel we zeker niet
mogen klagen als jonge vereniging.
De opkomst bij de activiteiten is redelijk constant en dat zegt wel iets over
de sfeer onder elkaar! Twee weken na de verschijningsdatum van deze
uitgave gaan we voor de laatste keer dit jaar wandelen met elkaar.
Traditiegetrouw is dat een strandwandeling en meer is daarover te lezen op
de volgende pagina en natuurlijk op social media.
De leden die op deze wandeling aanwezig zullen zijn, ontvangen alvast een
mooie paraplu met het logo van de vereniging, als dank voor jullie steun de
afgelopen 5 jaar.
Verder gaat de vereniging, zoals we al eerder meldden, in samenwerking
met de Raad van Beheer een rasexamen organiseren, omdat we het
belangrijk vinden dat we in Nederland kunnen beschikken over keurmeesters
die goed zijn opgeleid voor ons ras. Daarvoor zal voor hen een opleidingsdag
worden verzorgd in samenwerking met de examinatoren en we doen dan ook
graag een beroep op een aantal van jullie mét jullie honden om daaraan mee
te werken. Het uiteindelijke examen zal plaatsvinden op 26 mei. Ook daarover
uitgebreide informatie in deze uitgave.
In de loop van het jaar vindt normaal gesproken ook een overleg Gezondheid,
Welzijn en Fokkerijzaken plaats. Daarvoor hebben de leden een oproep
ontvangen met het verzoek agendapunten in te leveren. Wilma, die dit alles
coördineert heeft echter geen reacties binnen gekregen. Daarom is besloten
de zaken die van belang zijn in deze uitgave op te nemen en het overleg via
Skype voor dit najaar te laten vervallen.
Samengevat: TTN is ook dit keer weer goed gevuld met allerlei informatie en
we hopen dat jullie hem weer met veel plezier zullen lezen.
De redactie plaatst trouwens telkens opnieuw een oproep voor kopij, schroom
niet en stuur gerust eens een leuk artikel of een grappige strip in van jullie
honden!
De redactie is altijd blij met jullie inzendingen!

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..

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.
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.

Voor aanmeldingen op of na
1 juli wordt de helft van de
contributie gerekend.

Zoals gebruikelijk zijn zowel leden als niet leden van harte welkom om met
ons mee te wandelen!
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Uit de media
Puberteit bij honden
We krijgen er allemaal mee te maken, onze leuke, lieve,
mooie pup gaat de pubertijd in.
Je kunt het gewoon voorspellen… Je hond gedroeg zich tot voor
kort als een engeltje en ineens gedraagt hij zich alsof hij van de
basiscommando’s zelfs nog nooit gehoord heeft. Wat is er
gebeurd? Waarom neemt mijn hond me in de maling?
Dat doet hij niet. Hij zit in die meest gevreesde fase… de
puberteit.
Bij een intacte reu piekt de testosteronproductie in deze
periode. Deze kan wel driemaal de concentratie bereiken als die
van een volwassen reu en sommige honden hebben het hier
echt heel moeilijk mee. Maar de puberteit draait niet alleen om
testosteron, noch om sexhormonen. Als dat zo was, zou een gecastreerde hond ervoor gespaard blijven.
En dat is niet zo. Alle sociale dieren gaan door de puberteit heen. Dit wordt ook vereist door de natuur.
Sociale zoogdieren komen over het algemeen hulpeloos en totaal afhankelijk ter wereld. Als ze volwassen
zijn, wordt echter van ze verlangd dat ze volledig onafhankelijk zijn en de volgende generatie kunnen
grootbrengen. Tussen die twee momenten moet er dus veel gegroeid, ontwikkeld en geleerd worden. De
puberteit is de fase waarin de natuur vereist dat ze leren zelf beslissingen te nemen op basis van hun eigen
inzichten. “Omdat ik het zeg” is niet goed genoeg meer. Ze worden er biologisch toe gedreven om zich van
hun ouders los te maken en dingen op hun eigen manier te doen. Het is geen rebellie. Het is de natuur.
Nu kun je wel zeggen “Maar honden worden niet onafhankelijk. Ik wil niet dat mijn hond zelf beslissingen
neemt!” Onzin – natuurlijk wil je dat wel. Denk er eens aan hoe het was toen je pupje 8 weken oud was.
Denk eraan hoeveel tijd je kwijt was, terwijl je ieder aspect van zijn leventje regelde. Vergelijk dit eens met
een oudere hond die het allemaal al eens gezien en gedaan heeft. Die hond verdient misschien geen salaris,
maar hij kent zijn wereldje binnenste buiten en is veel betrouwbaarder, voorspelbaarder en volwassen. Nou,
om dat punt te bereiken moet je door de puberteit heen :-).
Hoe je ermee omgaat? Zorg ervoor dat ze alle kans krijgen om de juiste keuze te maken en zorg ervoor dat
die juiste keuze heel, heel erg belonend is. Werk flink aan het leggen van dit fundament, namelijk dat de
basisoefeningen “het allerbeste zijn dat je als hond kan overkomen”.
Naast deze biologische noodzaak, ondergaan de hersenen van de puppy een ongelooflijke fysieke
verandering. Zenuwvezel voor zenuwvezel ontwikkelen deze zich tot een doelgerichte denkmachine. In de
tijd ertussenin is het brein echter bepaald geen efficiënte denkmachine – en al helemaal niet tijdens de
puberteit.
Daarom kunnen pubers het ene moment nadenken en het volgende moment… niet. Sterker nog, de prikkels
die door de (bewust denkende) hersenschors zouden moeten gaan, worden direct omgeleid via het limbisch
systeem, dat primaire reacties en emoties bestuurt. Hierdoor krijg je totaal overtrokken reacties. Dit zie je
ook bij mensenpubers:
“Zet jij de vuilnis even buiten?”
“Je haat me! Dat zou je me nooit vragen als je me ook maar
een beetje begreep! Je luistert nooit naar me! Ik haat je en ik
wil je nooit meer zien!”
Als je later vraagt waarom de puber zo reageerde, zegt hij “Ik
weet het niet”. En hij weet het ook echt niet. Hij had op dat
moment geen controle over die emoties, maar een kleine
kortsluiting in de hersenen.
De puberteit begint bij honden rond 6-7 maanden. Officieel
duurt hij tot de hond volwassen is, ergens tussen 3 en 4 jaar.
Maar de absoluut ergste fase – de periode waarin hun hersentjes
wel heel weinig aankunnen – is meestal na de eerste 2 tot 3
maanden wel voorbij.
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Kort op een rijtje:
 7-10 maanden, vroege puberteit. Dit is de moeilijkste periode van de puberteit. Mini-hersentjes. Als
niet gecastreerd, hoge concentraties hormonen. De wittebroodsweken van de puppytijd zijn voorbij!
Dit is vaak ook de tijd wanneer problemen met het temperament boven komen drijven. Sommige
honden worden erg reactief in deze periode en binnen een roedel kunnen onderlinge problemen
ontstaan.
 11 maanden-3 jaar, puberteit. Veel veranderingen tijdens deze lange periode. De hond vormt zich
van een emotioneel, onderontwikkeld, 12-jarig jochie via een slungelige puber tot een jong
volwassene. De ‘mini-hersen’-momenten worden langzaam minder. Maar met de fysieke
volwassenheid komt ook de sociale volwassenheid en soms zijn er ‘problemen’ die vaak
samenhangen met groeispurten. Agressie komt vaak vroeg in deze fase voor het eerst bovendrijven,
grofweg tussen 12-18 maanden.
 3 jaar en ouder, volwassenheid. De hormoonconcentraties trekken bij. De hond groeit niet meer.
Honden zijn ergens tussen 3 en 4 jaar fysiek volwassen. Sommigen worden mentaal nooit volwassen
;-). Anderen worden rustiger en evenwichtiger in deze periode. De snelheid van het volwassen
worden verschilt sterk van ras tot ras.
Samenvattend, de puberteit bij honden is rond 7 tot 10
maanden op zijn ergst, waarna deze gestaag verbetert
en overgaat als de hond tussen 3 tot 4 jaar volwassen
wordt. In grote lijnen is de “verbeteringscurve” vrij
lineair – als hij 2 jaar is, is de hond anders dan met 18
maanden – maar van dag tot dag bekeken is er geen
pijl op te trekken. Je hond heeft vandaag misschien
hersenen. Maar misschien ook niet.
Op de dagen dat zijn hersenen gevlogen lijken, vat het
dan niet persoonlijk op. Hij is niet koppig. Hij kan echt
niet nadenken. Maak alles dus heel simpel en eenvoudig
voor hem. Bij een mensenpuber zijn dat de momenten
waarop je een geschreven lijstje meegeeft in plaats van
een mondeling verzoek. Of neem een dagje vrij en geef
je hond een kans om informatie te verwerken en,
misschien, een eh… helder moment te beleven.
Copyright: Melissa Alexander
Vertaling: S. Hurkmans

Rasexamen
In de afgelopen periode hebben we eindelijk weer eens wat spijkers met koppen kunnen slaan.
We hebben overleg gehad met de examencommissie en vastgelegd dat we op 24 maart een opleidingsdag
organiseren voor de kandidaat-keurmeesters. Deze dag zal bestaan uit een theorie-onderdeel in de
ochtenduren en een praktijkonderdeel in de middag. We hebben hiervoor als locatie Zorgboerderij de
Stoethoeve in Soest gekozen, waar we binnen een mooie ruimte ter beschikking hebben om het ras te
presenteren en voor de praktijk eventueel in de manege terecht kunnen bij slecht weer.
Voor zowel de opleidingsdag op 24 maart 2018,als de examendag op 26 mei 2018 hebben wij Tatrahonden,
zowel reuen als teven, nodig die enige ervaring hebben op het gebied van hondenshows. Honden die
meewerken tijdens de opleidingsdag, mogen niet aanwezig zijn tijdens het examen. Elke hond dient zijn
eigen handler te hebben. Het moge duidelijk zijn, dat we daarom een behoorlijk aantal honden (en hun
handlers) ter beschikking moeten hebben. Wij richten ons daarom ook in ieder geval naar
Tatrahondeigenaren buiten onze vereniging.
Het praktijkgedeelte tijdens de opleidingsdag op 24 maart, waarbij honden besproken en voorgebracht
zullen worden en we dus jullie hulp nodig hebben, zal vanaf ± 13.30 uur gaan beginnen en eindigen
omstreeks 17.00 uur. Op deze dag zullen er ± 6 kandidaatkeurmeesters aanwezig zijn, die de honden gaan
beoordelen en bespreken.
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Het rasexamen gaat plaatsvinden op zaterdag 26 mei 2018 in Dogcenter Kerkwijk in Zaltbommel en zal de
gehele dag duren. Op deze dag zal de hond beoordeeld worden door de examencommissie en door 4
examenkandidaten. De honden zullen dus tenminste 6x voorgebracht moeten worden Het is de bedoeling
dat de hond gedurende de hele dag begeleid wordt door één en dezelfde handler om verschillen in de
presentatie te voorkomen.
Op deze dag zullen er 4 reuen en 4 teven aanwezig moeten zijn, echter wordt er met 2x 3 honden examen
gedaan. De examencommissie bepaalt ’s morgens welke reu en teef als reserve stand-by moeten staan
deze dag. Houdt u dan ook rekening met de kans dat uw hond als reserve aangewezen wordt.
Voor beide gelegenheden geldt dat wij u een reisonkostenvergoeding kunnen aanbieden van € 0,19 cent
per kilometer of kosten voor het OV, met een maximum van € 25,00. Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee
of ander drinken. Op de examendag wordt tevens zorggedragen voor een lunch voor de handlers.
Als u en uw Tatrahond(en) willen en kunnen meewerken aan dit traject, geef u dan op!
U ontvangt dan van ons een aanmeldingsformulier of u kunt dit online invullen op onze website. Wij zouden
graag voor 01 januari 2018 uw reactie ontvangen, zodat wij een overzicht en verdeling kunnen maken van
de deelnemende honden om deze vervolgens voor te leggen aan de examencommissie.
Indien er nog vragen zijn, bel of mail dan naar het secretariaat (Dora) van onze vereniging.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Fokkerijberichten
Pups geboren:
In Frankrijk zijn bij kennel du Domaine des Dhalbergs
pups geboren.
Falkow du Domaine des Dhalbergs (HD-B) en Ianka du
Domaine des Dhalbergs (HD-B) werden op 19 oktober
ouders van 5 reuen en 3 teven.
Dit nest voldoet aan de eisen die in Frankrijk worden
gesteld.
Voor enkele reutjes wordt nog een goed huis gezocht.
Fokkers: Laurent & Sylviane Leblanc
Meer info: www.berger-de-podhale.com
Pups verwacht:
In Duitsland worden bij kennel Tatrzanskie Zauroczenie pups verwacht.
Pierun Chosna (HD-A, Hartecho normaal, Vrij van oogziekten m.u.v. MPP) heeft op 16 september
Beza-Malutka Tatrzanskie Zauroczenie (HD-C, OCD schouders vrij, Vrij van oogziekten) gedekt.
De pups worden omstreeks 17 november 2018 verwacht.
Voor dit nest werd toestemming verleend door de Duitse rasvereniging, de APH.
Fokker: Melanie Beentjes
Meer info: http://www.podhalaner-tatra.de/

Pierun

Beza
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Fokplanning:
 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
Schijndracht bij de teef
In deze column wil ik jullie wat meer vertellen over de schijndracht bij de teef. Bij gedrag is ook medische
informatie zeer belangrijk, het gedrag kan hierdoor ook door beïnvloed worden, negatief maar soms ook
positief.
Schijndracht heeft officieel Pseudocyesis, en is een compleet normaal verschijnsel bij honden. Fysiek gezien
is elke teef schijndrachtig, het gele lichaam (corpus luteum) is verantwoordelijk voor de productie van
progesteron. Het hormoon progesteron zorgt dat de eisprong plaatsvindt, zodat de eicellen bevrucht kunnen
worden. Dit hormoon wordt ook wel het zwangerschapshormoon genoemd. Dit onderwerp is te omvangrijk
om alles te kunnen vertellen hierover. Zelf vind ik het heel interessant en heb mij hier goed in verdiept.
Dus als iemand vragen heeft, mijn mailbox staat open hiervoor!
Dit hormoon stijgt snel in concentratie en is vrijwel identiek bij drachtige als bij niet drachtige teven. Vlak
voor de geboorte is de concentratie progesteron laag.
Schijndracht treedt dus al op tijdens de loopsheid, of vlak erna en is fysiek gezien heel natuurlijk. Alleen
het gedrag van de teef is per hond verschillend. Waar de ene teef gewoon verder rent, vliegt, springt en
even vrolijk is, kan de andere teef heel teruggetrokken reageren. Bijvoorbeeld langzaam worden met
wandelen, veel willen slapen en ja ook echt heel onaardig tegen andere honden worden.
Ik heb drie hondenmeiden, waarin de jongste twee (Cissy en Beza) iets minder met elkaar spelen in deze
periode en Beza ineens heel netjes meeloopt aan de lijn. Daarnaast merk je weinig verder aan hun gedrag.
Wanda, mijn oudste, laat wel ander gedrag gezien, ze loopt langzamer, ze wil eigenlijk heel de dag over
haar buikje geaaid worden (wat we niet doen) en
als de baas thuis komt loopt ze wel een met een
speeltje in haar bek. Ze blaft vaker en harder als er
iets voorbij loopt. Met eten moet ik bij alle drie iets
opletten omdat ze toch „reserves“ gaan opslaan. Ze
krijgen dus iets minder als normaal. Rond 9 weken
na de loopsheid worden alle mandjes uitgegraven
en is ze aan het „werpen“, na een dag is alles voorbij
en is ze weer de oude Wanda. Gelukkig wordt ze
eens in de 8 á 9 maanden loops en zijn het 9 weken
waarin we wat tegensturen en wij begrijpen wat er
aan de hand is.
Nu kunnen wij als baasjes iets doen, zoals gezegd
iets minder voeren, veel wandelen en niet alleen
maar „coconnen“ op de bank. (Het vele kroelen en
aaien op de bank)
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Eventuele speeltjes wat als pup moet dienen weghalen en sommige teefjes hebben baat bij homeopathische
middel zoals Puur Schijnzwangerschap. (Niet om reclame te maken maar soms kan het helpen).
Is het gedrag echt extreem, en geeft de teef zelfs melk, dan kan worden overwogen om de teef de castreren.
Hierbij worden de eierstokken verwijderd waarbij de baarmoeder blijft zitten (mits deze er goed uit ziet)
omdat bij de verwijdering van de baarmoeder de kans bij grote teven op incontinentie groot is. Dit is echt
niet fijn, want dan moet de teef weer medicatie nemen om dit tegen te gaan en op oudere leeftijd werkt
niet meer afdoende.
Nu zeg ik niet dat iedere teef die lichte veranderingen heeft in gedrag na de loopsheid direct moeten wor
den gecastreerd! Hier kleven ook echt grote nadelen aan zoals een te trage werkende schildklier, een vacht
om moedeloos van te worden omdat de onderwol niet meer los laat en de al besproken incontinentie. Het
dik en soms heel traag worden, de hormoonhuishouding van de teef (en ook van de reu maar dat is een
ander onderwerp) is een complex en goed functionerend systeem. Alles staat in verbinding met elkaar.
Ik hoop dat jullie iets meer begrijpen wat schijndracht is, en het een compleet natuurlijk verschijnsel is.
Het waarom sommige teefjes feller en pinniger zijn net na de loopsheid.
Dat het dus geen ziekte is of een abnormaal verschijnsel, wat soms wel te lezen is op het internet, zelfs bij
dierenklinieken.
Als laatste tip wil ik jullie erop wijzen, om na de loopsheid, goed op te letten of de teef misschien wat
uitvloeisel heeft, wat meer drinkt en misschien zelfs koorts heeft. In dit geval moet je direct naar de
dierenarts omdat het kan duiden op een baarmoederontsteking. Ik geef mijn teven tegen het einde van de
loopsheid enkele weken Puur Utero en tot nu toe heeft geen enkele hond van mij een baarmoederontsteking
gehad.
Tot een volgende column!
Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van de vereniging:
18-09
Ilse Soete
Affligem
Wij heten onze nieuwe leden 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 Erkemederhondendag 2017
Erkemeder Hondendag 30 september 2017
Enorm hadden we ons verheugd om weer
eens mee te doen met de Erkemeder
Hondendag. Twee jaar geleden waren we
ook van de partij en toen was het heel
gezellig. Veel bezoekers, veel stands en van
alles te zien en te beleven. Bovendien
konden de honden heerlijk uit hun dak gaan
op het strand en in het water.
Ragna en Piet waren er al met Arisa toen ik
arriveerde met Dusza. Zij waren al druk
doende de stand op te bouwen en er iets
moois van te maken. Dirk was op de fiets
gekomen en had nog wat postertjes van de
vereniging gebracht. Een echte ”die hard”.
We hadden er allemaal zin in.
Pagina | 7

Mooi plekje, vlak achter de dijk, redelijk
beschut maar goed “in de loop” dus daar lag
het niet aan. Alleen jammer, het regende en
regende en regende. Dit was ook duidelijk
terug te zien in het bezoekers aantal. Stug
hielden we echter stand met elkaar. Ragna
had een leuke prijzentafel samengesteld met
loten, altijd prijs. Al onze inspanningen ten
spijt echter, liepen de meeste bezoekers in
vogelvlucht
voorbij,
want
de
weersomstandigheden waren bar en boos.
Niettemin hebben de honden zich opperbest
vermaakt. Dusza vond het heerlijk om te
spelen op het strand en in het water en heeft
met volle teugen genoten. Ook de snackbar
van Bullepees viel bijzonder in de smaak.
Arisa liet zich de vele knuffels met genoegen
welgevallen, zij was niet zo voor het
zwemmen, want er kwam al meer als
genoeg hemelwater naar beneden.
Rond half twee hielden we het allemaal voor
gezien. Een windhoos en heftige regen
speelden ons flink parten en om nog wat te
redden, werd besloten om voortijdig op te
breken. Jammer maar helaas, we hadden er
graag iets moois van gemaakt.
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Ragna’s spelideeën
Verkleden
Eigenlijk begon dit met een EK of WK voetbal. We hebben toen de
honden in oranje voetbalkleding gezet als op het lentefeest een paar
jaar geleden.
Voor ons zijn het geen lange verkleedpartijen want het moet ook voor
de honden wel leuk blijven.
Dus de hond wat kleding aandoen, een foto maken even kijken wat hij
er van vind en weer uittrekken, soms zijn we dan al te laat en doen ze
zelf al hun best om de kleding uit te doen.
Met Hero ben ik daar vaak altijd even druk mee met de voetbal en met
Halloween. In de zomer wil ik hem nog wel eens voor de gein een
zonnebril of iets opzetten.
Hero vindt de aandacht wel erg leuk en hij vind het niet erg als hij een
t-shirt aan moet, maar iets op zijn hoofd dat toch niet dan gaat hij erg
zijn best doen om dit zo snel mogelijk weer af te gooien.
Ben benieuwd wat jullie wel eens gedaan hebben bij jullie Tatra of
andere hond.
Foto’s mogen naar de redactie gestuurd worden.

Herplaatsers Asna & Jiko
Asna zoekt, het liefst samen met Jiko, met spoed een lieve baas en een warme mand.
Asna is een Tatrateefje van 3 jaar en 2 maanden oud die in haar leven nogal wat heeft meegemaakt. Ze
werd al drie keer moeder van een nest pups en ze is al minimaal even zo vaak verhuisd naar een andere
eigenaar. Ze heeft tot nu toe heel veel pech gehad want vanwege omstandigheden kon ze nooit lang op het
zelfde adres blijven. In sommige gevallen maar goed ook.
Ondanks alles is het een superlieve Tatra met een heel lief, zachtaardig
en vrij karakter. Ze is in haar eerste levensjaar in ieder geval
opgegroeid met kinderen en daar is ze nog steeds erg lief voor.
Helaas is door alle veranderingen in Asna’s leven verder niet heel veel
bekend over haar want momenteel zit ze bij iemand die haar tijdelijk
op kan vangen. We weten dus niet veel over een eventuele medische
achtergrond en of ze bijvoorbeeld haar inentingen heeft gehad. Alle
paspoorten die ze ooit had, zijn niet overgedragen aan haar nieuwe
eigenaar(s). Voor zover we het kunnen beoordelen is ze wel gezond al
is ze momenteel wel erg mager.
Wat we wel vrij zeker weten is dat ze vrijwel nooit binnen in een huis
gewoond heeft, maar in een kennel en/of op een erf.
Asna is in Nederland gefokt en heeft een stamboom.
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Asna is haar hele leven al samen met Jiko en we weten dat hij ook de vader van haar pups is. Ook Jiko is
een hele lieve, zachtaardige en sociale hond richting mens en dier, die een nieuw huis zoekt. Hij wordt deze
maand 3 jaar oud en toont gezond.
Jiko is in Frankrijk gefokt, heeft ook een stamboom maar ook
zijn vaccinatiepapieren werden niet overgedragen. Hij is
nooit ingeschreven in het Nederlands hondenstamboek.
Voor beide honden wordt dus met enige spoed een nieuw
huis gezocht en verblijven ook samen op het zelfde
opvangadres. Het zou fijn zijn als ze samen kunnen blijven
maar dat is niet per se noodzakelijk. Belangrijker vinden we
het dat beide terecht komen bij lieve mensen met een groot
hondenhart en dat ze eindelijk een fijn hondenleven
tegemoet kunnen zien.
Beide honden zijn niet gecastreerd of gesteriliseerd.
Wilt u meer over deze twee te weten komen? Neem dan
contact op met de fokkers van Asna.
Zij informeren u graag verder.
Contactgegevens:
Netty Beentjes-Newsky
tel: 0226-390804
email: nettybeentjes@hotmail.com

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.

‘k Zag twee beren …
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Rapportage Gezondheid, Welzijn en Fokkerijzaken
Zoals in het onderdeel ‘van de bestuurstafel’ al te lezen is, is er geen reactie gekomen op de email van 5
oktober jl.. Hierin werd onze leden gevraagd onderwerpen of ideeën aan te dragen voor het overleg
gezondheid, welzijn en fokkerij van 20 november a.s..
Als bestuur zijn we overeengekomen om geen vergadering te organiseren die inhoudelijk niet veel extra’s
heeft toe te voegen en daarom communiceren we enkele mededelingen in deze Tatra TOPnieuws.
1) ECVO (Oogonderzoek)
Op 19 oktober ontvingen wij een mail van de Raad van Beheer betreffende enkele wijzigingen naar
aanleiding van de jaarvergadering van de ECVO, wat staat voor European College of Veterinary
Ophthalmologists.
Kort samengevat zijn daar betreffende onderstaande punten nieuwe afspraken gemaakt:
- definities;
- wijze van onderzoek;
- wijze van noteren op het Rapport-Oog-Onderzoek formulier;
- advisering t.a.v. de (als) erfelijk(e) (beschouwde) oogafwijkingen (E-EBOZ);
- aanvullingen op de lijst van rassen met hun specifieke rasafwijkingen.
Een belangrijke wijziging betreft de afwijking Ligamentum pectinatum (goniodysplasie of
goniodysgenese) maar dit onderzoek is niet verplicht voor de Tatrahond volgens ons fokreglement.
Een kopie van dit schrijven kan opgevraagd worden op onderstaand emailadres en zal worden
toegestuurd.
2) Normenmatrix
Wie de nieuwsbrief van de Raad van Beheer ontvangt, de RAADAR, heeft in de oktobereditie al
kunnen lezen dat de Raad weer stappen gemaakt heeft omtrent dit onderwerp.
De tekst is als volgt:
“In overleg met de rasvereniging(en) zal de Raad van Beheer aan de hand van de
Verenigingsfokreglementen per ras normen opstellen, die worden opgenomen in de zogenaamde
Normenmatrix. Inmiddels zijn de technieken en mogelijkheden zodanig verbeterd, qua
automatisering maar ook qua DNA-techniek, dat we nu bekijken hoe we daar met de Normenmatrix
handig gebruik van kunnen maken. Het instrument komt er dus zeker, maar zal beter aansluiten bij
wat anno 2017 mogelijk is. De Normenmatrix, met daarin eisen en normen per ras toegankelijk
opgeslagen, vormt de basis voor de beoordeling van fokdieren door de Raad van Beheer. Deze
aanpak biedt duidelijkheid aan de consument, maar is ook een grote en belangrijke stap in de richting
van zorgvuldig gefokte rashondenpups. De stamboom wordt daarmee niet slechts een
afstammingsbewijs, maar ook een kwaliteitsbewijs. Ook fokkers die géén lid zijn van een
rasvereniging, moeten voldoen aan de eisen en normen van de Normenmatrix, willen zij een
positieve vermelding op de stambomen van hun pups krijgen. De Normenmatrix past volledig in het
Fairfok-plan, gericht op een gezonde en sociale hond in Nederland”
Als rasvereniging kunnen wij blij zijn met dit bericht.
De door ons ontvangen uitslagen van de Raad van Beheer betreffende de gezondheidsonderzoeken, zullen
worden gerapporteerd in het jaarverslag van Gezondheid, Welzijn & Fokkerij tijdens de ALV van 2018.
Indien je deze eerder wilt, dan even een bericht naar onderstaand emailadres.
Mochten jullie nog vragen hebben of alsnog een idee of een onderwerp willen aandragen om tijdens een
overleg te bespreken, dan kunnen jullie dit altijd kenbaar maken.
Het volgende overleg staat gepland voor mei ‘18
Heb je een (jonge) reu of teef en wil je weten wat er allemaal nodig is om te kunnen gaan fokken met
hem/haar? De bij TOPNL aangesloten fokkers en ik helpen je graag op weg.
Mail: gezondheidwelzijn@topnl.eu
Wilma de Brabander
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TOP-kalender 2018
We willen weer van jullie weten of er
animo is om voor het volgende jaar
wederom een muurkalender van TOPNL
aan te schaffen. We proberen qua prijs ±
tussen de € 11,50 - € 12,50 (excl.
verpakking en verzending) uit te komen
en de uitvoering (hoogte 2x A4 met een
ringband) weer hetzelfde te doen.
Helpen jullie ons weer met de invulling
van de foto’s? Iedereen die een kalender
bestelt (lid of geen lid) kan zijn/haar
foto’s aan ons insturen.
Als je geïnteresseerd bent, geef dat dan
door aan de redactie via een email. Dit is
ook het adres waar de foto’s naar toe
verzonden mogen worden.
Graag verzoeken wij jullie de bestelling
en foto’s voor 20 november a.s. door te
geven zodat wij nog voldoende tijd
hebben om e.e.a. te realiseren.
We rekenen weer op jullie hulp en enthousiasme om een mooie uitgave voor 2018 te kunnen maken.
Bovendien steun je de vereniging er ook mee!

TOPNL-agenda
Voor 2017 hebben wij nog één activiteit in de planning staan. Hou je deze data vrij in de agenda?


Zondag 19 november – Strandwandeling bij het IJmuiderslag
(Gewijzigde datum i.v.m. de World Dog Show)
Kijk voor meer info op pagina 2 van deze TTN of op onze website www.topnl.eu



Het overleg Gezondheid, Welzijn & Fokkerij komt te vervallen i.v.m. een gebrek aan voldoende
agendapunten.

Voor 2018 hebben wij voorlopig op ondergenoemde data de activiteiten gepland:










Zondag 14 januari – Oliebollenwandeling in Zeist of Austerlitz
Zaterdag 17 maart – Wandeling
Zaterdag 24 maart – Opleidingsdag rasexamen
Zondag 22 april – Algemene Ledenvergadering (11.00 uur - alleen voor leden)
Zaterdag 26 mei – Rasexamen voor keurmeesters
Zondag 27 mei – TOPNL-Tatra Lentefeest in Dieren
Zondag 16 september – 5e TOPNL Kampioenschapsclubmatch in Bemmel
Zondag 25 november – Strandwandeling
Maandag 26 november – Overleg Gezondheid, Welzijn & Fokkerij (alleen voor leden en via Skype)

(Met uitzondering van de Algemene Ledenvergadering en het Overleg Gezondheid, Welzijn en Fokkerij,
zijn al onze evenementen toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van TOPNL.
Leden krijgen korting bij evenementen waarvoor een bijdrage gevraagd wordt.
Pagina | 13

Medisch
Elleboogaandoeningen
In landen als Duitsland, waar het verplicht is en Polen en Finland worden Tatrahonden al onderzocht op ED
maar in Nederland is dat (nog) niet het geval. Niet dat de vereniging daarin niet de vinger aan de pols
houdt, maar tot nu toe zijn er weinig of geen aanwijzingen dat deze aandoening vaak voorkomt bij het ras.
Zou deze situatie zich wel gaan voordoen, dan zal de rasvereniging adequaat daarop reageren. Dat neemt
niet weg dat we ook daarin wel een stuk voorlichting willen geven.
Wat is elleboogdysplasie?
Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor vier veel voorkomende elleboogaandoeningen bij de hond. Als
uw hond kreupel gaat lopen op één of beide voorpoten, zou het kunnen dat hij last heeft van
elleboogdysplasie (ED).
De elleboog
Het ellebooggewricht is een scharniergewricht
in de voorpoot van de hond en kat. Het
gewricht zit tussen het opperarmbeen (1) in
de bovenarm en het spaakbeen (2) en de
ellepijp (3) in de onderarm. Ter versteviging
van het gewricht is de ellepijp extra lang. Het
bovenste gedeelte van de ellepijp ligt namelijk
aan de achterkant van het opperarmbeen.
Hierdoor kan de voorpoot van de hond niet
overstrekt worden.
Het bovenste gedeelte van de ellepijp heeft
een aantal uitstulpingen waarvan één precies
in een gleuf van het opperarmbeen past en
twee andere die zich rondom de kop van het
spaakbeen
vouwen.
Deze
uitstekende
botdeeltjes, de zogenaamde processus
anconeus en de processus coronoideus,
zorgen
helaas
wel
vaak
voor
elleboogproblemen bij de hond.

Hoe ontstaat elleboogdysplasie?
Vooral bij jonge, snelgroeiende pups van grote hondenrassen kunnen de naast elkaar gelegen ellepijp en
spaakbeen in de onderarm met een verschillende snelheid groeien, zodat het ellebooggewricht (tijdelijk)
niet goed meer past, dit heet ‘incongruentie’. De druk op het ellebooggewricht wordt hierdoor niet goed
meer verdeeld. De uitstekende deeltjes van de elleboog, het zogenaamde processus anconeus en het
binnenste processus coronoideus, kunnen hier soms door afbreken. Omdat groeistoornissen, waaronder ook
de kraakbeenziekte osteochondrose dissecans, vaak erfelijk zijn, komt het regelmatig voor dat beide
ellebogen klachten vertonen.
Verreweg de meeste elleboogproblemen hebben een erfelijke basis. Het is wel wetenschappelijk aangetoond
dat de kans op elleboogproblemen vergroot wordt door het geven van niet-uitgebalanceerde voeding. Uw
eigen dierenarts kan u adviseren over juiste voeding in elke levensfase.
Veel voorkomende elleboog aandoeningen
De vier voorkomende aandoeningen die vallen onder elleboogdysplasie zijn LPC, LPA, OCD en incongruentie.
Bij een los processus coronoideus (LPC) en los processus anconeus (LPA) gaat het om een stukje bot dat
van de ellepijp is afgebroken. Osteochondrose dissecans (OCD) is een ziekte waarbij het kraakbeen niet
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goed groeit en het vervolgens los kan laten. Elleboog incongruentie is simpel gezegd een niet goed passende
elleboog.
Al deze aandoeningen leiden tot een pijnlijke, niet goed werkende elleboog en daarna tot slijtage en artrose.
De hond loopt mank.
LPC
Het processus coronoideus is een uitstulping van de ellepijp dat zich zowel aan de binnenkant als aan de
buitenkant van het ellebooggewricht van de hond bevindt. De twee botdeeltjes passen precies om de kop
van het spaakbeen en zorgen hierdoor voor stabiliteit. Er zijn echter redenen waardoor deze uitstulping kan
los raken.
Er zijn twee vormen van LPC bekend. Het processus coronoideus kan in zijn geheel zijn afgebroken (figuur
1) of er kan een losse kegel tussen het spaakbeen en de ellepijp liggen (figuur 2). Een los stukje bot zorgt
voor irritatie en pijn in het gewricht en zal uiteindelijk altijd tot slijtage (artrose) leiden.
Figuur 1. Los processus coronoideus.

Figuur 2. Ingeklemd los processus coronoideus

Hoe ontstaat LPA?
Het processus anconeus is een uitpuiling van de ellepijp
dat in de middengleuf op het opperarmbeen scharniert.
Het ontwikkelt zich uit een stukje kraakbeen gedurende
de eerste 5 maanden van het hondenleven totdat het
benig verbonden is met de ellepijp (ofwel, bot geworden
is).
Door
groeistoornissen
of
trauma
tijdens
deze
ontwikkeling kan het gebeuren dat het processus
anconeus afbreekt. Het losse stukje bot zorgt voor pijn in
het ellebooggewricht en uiteindelijk leidt dit tot slijtage
(artrose) en botnieuwvorming.
Veelal beginnen de klachten bij de jonge hond, op een
leeftijd van 4-5 maanden.
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OCD
Osteochondritis Dissecans OCD is een Latijnse afkorting voor een
aandoening die we in het Nederlands ‘gewrichtsmuis’ noemen. Het
gaat om een klein stukje gewrichtskraakbeen/bot dat los is
geraakt en in het gewricht zweeft, dit veroorzaakt irritatie
waardoor het dier mank gaat lopen. Het is een relatief
veelvoorkomende aandoening. Het komt zowel voor bij mensen
(kinderen) als bij verschillende diersoorten die in hun jeugd hard
groeien, waaronder honden. Botten groeien vanuit de
groeischijven. Die bestaan uit kraakbeen. De onderste
kraakbeencellen verharden tot bot (ossificatie). Als die botvorming
vanuit het kraakbeen verstoord raakt, is er sprake van
osteochondrose. Hoogstwaarschijnlijk ontstaat dit doordat het
lichaam de aanleg van de kleine bloedvaatjes bij het kraakbeen
letterlijk niet kan bijbenen. Gevolg is dat er onvoldoende
voedingsstoffen worden aangevoerd naar het kraakbeen.
Kraakbeen wordt nl. gevoed doordat het de vloeistof in het
gewricht als een soort spons opneemt. Tijdens het bewegen wordt
de vloeistof er weer uitgedrukt. Als de botvorming wordt
verstoord, wordt de laag kraakbeen te dik en kun je een verdikking
zien op het gewricht. Het dikke kraakbeen kan dan niet goed
fungeren als een spons en neemt onvoldoende voedingsstoffen op,
daardoor verslechtert de kwaliteit van het kraakbeen. Er kunnen
scheurtjes ontstaan, het sterft uiteindelijk af en laat los.
Kraakbeen zelf bevat niet of nauwelijks bloedvaten en geneest
slecht.
We zien een dergelijk zwervend stuk kraakbeen, ook wel ‘gewrichtsmuis’ genoemd, dan in de voorpoot
en/of achterpoot.
Niet alleen in de het ellebooggewricht, maar vaak ook in andere gewrichten zoals de knie, schouder en
enkel. Bepaalde rassen maken meer kans op het krijgen van OCD, dit zou komen omdat bepaalde delen
van het gewrichtskraakbeen makkelijker afsterven door zuurstof- en voedingsstoffentekort. We zien dus
een zekere erfelijkheidsfactor.
Bron: Internet en Roelof Maarschalkerweerd, Specialist Chirurgie der gezelschapsdieren, Orthopeed

TOPNL fotowedstrijd
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Nadat de poll op onze website online gezet was om te kunnen
stemmen, liep het storm!
Uiteindelijk was er op 16 september om 00.00 uur een winnaar en
dat is geworden: Eric Devos
Hij maakte de winnende foto van Bruce. Inmiddels heeft hij een
mooi exemplaar ontvangen op canvas.
De redactie wil je nogmaals van harte feliciteren!
Reactie van Sonia (de vrouw van Eric):
dank u Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski Nederland voor
dit prachtige cadeau. vandaag mochten we onze eerste prijs van
de fotowedstrijd ontvangen. langs deze weg willen we nogmaals al
onze familieleden en vrienden bedanken voor de stem die jullie
BRUCE gaven.

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 december 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 via onze website www.topnl.eu en via onze pagina op Facebook.
Vergeet je je niet aan te melden voor de strandwandeling van 19 november a.s.?
Voor de mensen die naar de Winnershow of de Holland Cup in de RAI in Amsterdam gaan, is er online
korting te krijgen.
Toegangsticket - € 2,50 korting in de voorverkoop / Parkeerkaart - € 5,00 korting in de voorverkoop
https://hond-event.nl/
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