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Tatra TOPnieuws 6 - 2017
Nummer 6 alweer van dit jaar. Dat betekent dat dit de laatste is van dit 5e
jaar Tatra TOPnieuws.
We hopen dat we er weer in geslaagd zijn een gevarieerde en leuke uitgave
van te maken.
Jullie weten dat we altijd open staan voor ideeën en tips voor de nieuwsbrief.
Als je een verslag wilt maken van een wandeling of foto’s voor ons hebt, dan
zouden we daar heel blij mee zijn. 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
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Geachte vrienden van onze witte harige bollen,
Natuurlijk wordt van mij verwacht een stukje te schrijven van de
bestuurstafel, maar omdat er dit keer geen dringende zaken zijn te melden,
volsta ik met een persoonlijk overzicht van het afgelopen jaar en hoe ik daar
tegenaan kijk.

Verenigingsgegevens:
Voorzitter: Piet Beentjes
Secretaris: Dora de Jong
Penningmeester: Rob Kaag
Ledenadm. & PR: Ragna Plomp
Gezondheidwelzijn: Wilma de
Brabander

Voor het Lentefeest zijn we op zondag 14 juni naar het scouting gebouw in
Dieren (Gld) getogen, wat na wat aanloop strubbelingen met de beheerder
(te laat geopend waardoor wij lang moesten wachten) toch wel een geschikte
locatie bleek. We hebben dit voor 2018 weer vastgelegd nadat de beheerder
dit in andere handen heeft gegeven. Noteert u de datum 27 mei 2018 alvast
in uw agenda s v p.
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September was voor ons persoonlijk een zware maand, nadat we Dworny
begin van de maand op hartmedicatie hadden gezet, moesten wij hem de 12e
laten inslapen omdat hij van de Digoxcine misselijk werd en Digitalis niet
toereikend was. De 17e stond de Kampioensclubmatch weer gepland, dus
natuurlijk waren we present met Halna, Arisa en Saba, al stond mijn hoofd er
echt niet naar! Met uiteindelijk voldoende inschrijvingen en op die week de
enige nagenoeg droge dag, was het een verrassing dat naast Edjango
Kochany als clubwinnaar ook Arisa na een voortreffelijke show van haar zijde
als beste teef werd gekozen. Het was mede door het weer een fantastische
dag voor ieder die had meegedaan. Ook door de keurmeester die naar wij
wisten een echte rasspecialiste was en die niet alleen op zicht de honden
keurde, maar ook bevoelde hoe of de hond m.b.t. zijn bouw in elkaar zat. Zij
maakte zich echt zorgen om de staartdracht t.o.v. de rasstandaard. Ik ben
echt benieuwd hoe dat straks beoordeeld wordt bij het keurmeesters examen
op 26 mei 2018, een hond die zelfverzekerd is, draagt de staart echt hoog,
maar mag niet boven de rug gedragen worden.
Door gebrek aan agendapunten is het laatste fokoverleg in november komen
te vervallen!
Het is weer gelukt om voor enkele overplaatsers (Asna en Jiko) een goed
tehuis te vinden, als u mensen weet die voor een overplaatsing in aanmerking
willen
komen,
geeft
u
dat
dan
door
aan
Wilma
op

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.

gezondheidwelzijn@topnl.eu. Het aantal mensen wat momenteel op de lijst
staat is 0.
Meldt u zich ook aan voor de Algemene Vergadering op 22 april a.s. die weer
via Skype gehouden zal worden, u hoeft er de deur niet voor uit- Het zou fijn
zijn als er wat meer deelname is, want er zijn wel erg weinig leden die hun
mening willen geven over wat er speelt binnen de vereniging er zijn ook
bestuursverkiezingen waar u zich voor aan kunt melden als kandidaat of kan
stemmen.
Hebt u uw hond al laten enten? Vaak kregen wij hier een kaartje voor van de
dierenarts. U kunt uw hond ook laten titeren echter is Rabiës vaccinatie voor
het buitenland wel verplicht! Let op, bij titeren tekent uw DA in het
entingsboekje af hoelang de antistoffen in het bloed van uw hond nog actief
zijn, zodat onnodige entingen voorkomen worden.
Laat uw hond ook eens testen op tekenbesmetting, zeker in een gebied waar
veel teken zitten Een besmetting kan slecht aflopen voor uw hond! Er zijn
gevallen bekend van steriele oogontstekingen (met oogamputaties als
gevolg), gewrichts-en/of hartontsteking, wat uiteindelijk is terug te voeren
op een besmetting met deze parasieten, wat vaak niet door de dierenarts
werd of is onderkend als mogelijke oorzaak van het probleem.
De agenda van de Raad van Beheer op 2 december gaf voor het bestuur geen
aanleiding om naar Barneveld te reizen, privéredenen en voorbereiding van
het keurmeesters examen op 26 mei 2018 prevaleerden. We hebben
natuurlijk wel netjes afgemeld, wat achteraf, gezien de besluitenlijst die wij
ontvingen, terecht was. Er is een actie voor het fokreglement uit voort
gekomen die per 1 januari 2018 geïmplementeerd wordt in het
Verenigingsfokreglement. Het nieuwe VFR is vanaf die datum te downloaden
op onze website.
Dan moet ik natuurlijk de opkomst bij de strandwandeling van 19 november
nog vermelden, die was fenomenaal te noemen! 30 Honden en bijna 50
personen namen deel en op Facebook, website en ook andere media
verschenen hiervan foto’s en opmerkingen hoe baasjes en honden genoten
hebben. Ook zijn de paraplu’s die daarna uitgedeeld werden ter ere van ons
eerste lustrum erg in de smaak gevallen heb ik gelezen en gehoord. (goede
move Rob)
Op 14 januari hebben we de Oliebollenwandeling gepland, komt u ook weer?
Dan rest mij nog u namens het gehele bestuur een voorspoedig Nieuwjaar te
wensen en bent u alert op oudjaar met vuurwerk voor uw trouwe metgezel.
Uw voorzitter Piet Beentjes.
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Kom met ons wandelen in het bos van Boswachterij Austerlitz op zondag 14 januari a.s.!
Boswachterij Austerlitz is een prachtig uitgestrekt losloopgebied waar honden bijna het hele jaar mogen
loslopen. Het bos biedt een grote variëteit aan loof- en naaldbomen afgewisseld met open plekken en
heidevelden.
Op zondag 14 januari verzamelen we om 12.00 uur bij:
De parkeerplaats nabij de Pyramide van Austerlitz
t.h. Zeisterweg 98, te 3931 NG Woudenberg.
Dit is de N224, de doorgaande weg tussen Zeist en Woudenberg

Natuurlijk zorgen we zoals gebruikelijk voor een kop koffie of thee
bij aankomst en vanwege het nieuwe jaar een oliebol!
De bedoeling is dat we de groene paaltjesroute gaan volgen. De
afstand is 3,7 km. Deze wandeling zal met een groep een kleine
1½ uur duren en loopt langs de Franse Put en langs de Pyramide
van Austerlitz.
Na de wandeling kunnen we gezamenlijk een versnapering
nuttigen in het bezoekerscentrum.
Graag opgeven bij evenementen@topnl.eu of vul formuliertje op
onze website in, dan weten wij wie en hoeveel mensen met ons
mee wandelen.

Misschien overbodig om te vermelden
maar zowel onze leden als mensen die
geen lid zijn van TOPNL, zijn van harte
welkom om met ons mee te gaan. Dus
wil je kennis maken met de Tatrahond
of ons? Kom gerust!
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Uit de media
Misverstanden over voedselallergie
Voedselallergie komt zowel bij mens als dier voor en ook onze honden kunnen dit krijgen. Over voedsel en
voeding is altijd al veel te doen geweest en de markt wordt overspoeld. Een veel gebezigd
gespreksonderwerp tussen hondeneigenaren. Daarom nu eens aandacht over dit onderwerp, want er
bestaan enorm veel misverstanden over voedselallergie. Dit zijn de 10 meest voorkomende.
1. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben want ik geef hem een voer zonder granen.
•
Honden en katten zijn meestal allergisch voor eiwitten, slechts een minderheid is allergisch
voor granen (meestal gaat het dan om tarwe). Als je denkt dat je dier allergisch is, zal het
dus waarschijnlijk helemaal niks uitmaken als je hem een voer zonder granen geeft.
2. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben want ik geef hem glutenvrij voer.
•
Hiervoor geldt hetzelfde als voor granen: glutenallergie komt bij honden en katten weinig
voor. Sterker nog, glutenallergie en tarwe-allergie zijn eigenlijk gewoon hetzelfde.
Glutenallergie wordt vaak verward met glutenintolerantie (dit heet bij mensen Coeliakie en is
een auto-immuunziekte die o.a. zeer heftige maagdarmproblemen veroorzaakt) en
glutensensitiviteit (dit is een verzamelnaam voor een verzameling aan vage
(maagdarm)klachten die een relatie met het eten van gluten lijken te hebben). Een aan
Coeliakie verwante ziekte komt bij honden een hoogst enkele keer voor, en wat betreft
glutensensitiviteit bij honden blijft het gissen. Al met al lijken gluten bij dieren niet echt veel
problemen te veroorzaken, maar omdat gluten nou eenmaal in het verdomhoekje zitten,
maken veel voederproducenten een glutenvrij voer.
3. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben want ik geef hem uitsluitend vers vlees.
•
Als je allergisch bent voor bijvoorbeeld rundereiwit (het meest voorkomende voedselallergeen
bij honden) dan maakt het niet uit of je dit eiwit rauw, gekookt of in een brok binnen krijgt.
Vers vlees voeren, beschermt dus niet tegen voedselallergie. Dit staat helemaal los van de
discussie of vers vlees nou wel of niet beter is dan ander voer.
4. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben want hij krijgt altijd een natuurlijk voer.
•
“Natuurlijk” is een term die veel voederproducenten graag gebruiken, want het klinkt heel
goed. Maar wat betekent het? De term “natuurlijk” is niet beschermd, dus iedereen kan het
zeggen (en doet dat dus ook). Maar of je nou wel of niet graag natuurlijk voert: als je hond
of kat allergisch is voor rundereiwit, dan maakt het helemaal niet uit hoe natuurlijk het is. Al
zou je dier zelf een koe vangen en oppeuzelen, dan nog zou hij er jeuk van krijgen.
5. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben want ik geef hem altijd een voer van goede kwaliteit.
•
Ook in voer van goede kwaliteit zit rundereiwit, zuivel, kippeneiwit….helemaal niks mis mee,
maar als je dier er niet tegen kan, zal hij toch klachten krijgen.
6. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben want hij krijgt altijd hetzelfde voer.
•
Voedselallergie ontwikkel je op een voedselbestanddeel dat het lichaam (lees:
immuunsysteem) al kent. Het is niet voor niks dat rundvlees het meest voorkomende
voedselallergeen bij de hond is. Dat komt omdat in de meeste hondenvoeders rundvlees
verwerkt is. Dus altijd hetzelfde voer geven beschermt niet tegen voedselallergie.
7. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben want ik ben al een paar keer van voer veranderd en het hielp
niet.
•
De meeste voeders bevatten gewone eiwitten als rund en kip. Ook als er op de verpakking
staat: “met lam” of “met konijn” zitten deze eiwitten er in kleine hoeveelheden in. Als de
klachten niet minder worden na een voederwisseling, zegt dat dus niets over een eventuele
voedselallergie.
8. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben want ik heb hem een hypoallergeen voer gegeven en dat hielp
niet.
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•

Hypoallergene voeders zijn precies datgene wat de naam zegt. Hypoallergeen betekent
letterlijk: laag allergeen. Dus niet: niet-allergeen. Dat betekent dat er altijd een kans is dat
je hond of kat toch allergisch reageert op dit voer. Hoe groot die kans is, hangt mede af van
de samenstelling en de kwaliteit van het voer. Daarom kun je dus nooit met zekerheid zeggen
dat je dier geen voedselallergie heeft, als hij van zo’n dieet niet opknapt.

9. Mijn dier is allergisch voor allerlei voedingsmiddelen, dat is uit (bloed)onderzoek gebleken.
•
Tot nu toe is er nog geen enkele betrouwbare bloedtest waarmee kan worden vastgesteld of
een hond / kat voedselallergie heeft en zo ja, voor welke voedingsmiddelen hij gevoelig is.
Ditzelfde geldt voor testen waarbij je haar moet opsturen. De enige betrouwbare methode is
een eliminatiedieet.
10. Mijn dier heeft voedselallergie, dus hij moet een eiwitvrij of eiwitarm dieet krijgen.
•
Een dier dat voedselallergie heeft, is overgevoelig voor één of enkele soorten eiwitten, niet
voor alle eiwitten. Honden en katten hebben eiwitten nodig om goed te kunnen functioneren.
En dat is geen enkel probleem, ook niet bij voedselallergie, zolang ze maar niet die soort
eiwitten krijgen waar ze niet tegen kunnen.
Bron: internet

Rasexamen
De examencommissie is druk doende om het lesmateriaal samen te stellen. Vele uren zoeken en graven op
het internet zijn er weer mee gemoeid, maar het was zeker lonend want we hebben enkele prachtige oude
artikelen weten te vinden.
We herhalen verder even wat we de vorige keer ook al schreven want jullie hulp is echt nodig!
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 kandidaat keurmeesters aanwezig zijn, die de honden gaan
beoordelen en bespreken.
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 bij het secretariaat.
U ontvangt dan van ons een aanmeldingsformulier of u kunt dit online invullen op onze website. Wij zouden
graag voor 01 februari 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!
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Fokkerijberichten
Pups geboren:
Momenteel zijn er geen pups meer bij fokkers van onze vereniging
Helaas heeft de dekking tussen Beza van kennel Tatrzanskie Zauroczenie en Pierun niet in een mooi nest
pups geresulteerd.
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
 De familie Beentjes is voornemens om begin 2018 een nest te fokken met Arisa z Poldery
Holenderski.
Meer info: www.zpolderyholenderski.nl
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
Wat tips voor oud & nieuw
Hallo allemaal, nog een paar dagen en dan is het alweer oud en nieuw!
De kerstdagen zijn achter de rug, waar alles nog gezellig en redelijk rustig in de ogen van de hond, is het
begin van het nieuwe jaar vaak pure stress.
Vele mensen hebben plezier in het afsteken van vuurwerk, voor veel dieren (honden, katten maar ook wilde
dieren zoals hazen, reeën enz.) heel angstaanjagend.
In ene knalt het en plotseling wordt er heel veel lawaai gemaakt. De hersenen van de hond zijn zo gemaakt,
dat ze reageren op plotselinge heftige prikkels met alarm, voorzichtigheid en vluchtgedrag. Iedere
hondenbezitter moet rekening houden met dit gegeven, ook voor honden die tot nu toe weinig reactie
hebben laten zien.
Het maakt niet uit wanneer de hond begint met angstgedrag, het gaat mij om de tips die vroeger werden
gegeven, zoals, negeer je hond! Niet troosten of aandacht geven, je mag zijn angst niet belonen. En zo
hebben jarenlang vele baasjes tegen hun buikgevoel in, hun bange en onrustige hond genegeerd of zelfs
weggestuurd.....
Wat is nu waar van deze „theorie“?
De eerste vraag is, wat is troosten? Hoe ziet dat er uit? Is het typisch menselijk gedrag of komt het ook in
het dierenrijk voor?
In de gedragsleer is troosten een „vakbegrip“! Het heet social support en betekent sociale ondersteuning
en is een criterium voor samenwerkingsgedrag in een groep.
Zowel bij mensen als ook bij vele dieren komt dit gedrag voor. Leden van een groep die in stressvolle
situaties elkaar steunen door dicht bij elkaar te zitten (lichaamscontact) en elkaar ondersteunen. Hierdoor
zakt de bloeddruk, hartslag en de stresshormonen in het lichaam, het helpt om samen de onaangename
situatie te meesteren.
Als social support er voor had gezorgd dat de angst erger zou worden, had dit gedrag niet effectief geweest
en zou door de evolutie zijn verdwenen. Maar dat is niet het geval.
Pagina | 6

Daarom is het zo belangrijk om je hondenvriend niet
te negeren tijdens angstige momenten maar juist te
steunen, wil je hond tegen je aan liggen? Of komt ie
in je buurt liggen, wees bewust dat ie jou dus
vertrouwt en jouw steun zoekt en wil! Mijn dames
zijn ook wat „ongerust“ als het begint te knallen om
middernacht, maar een lekkere snack willen ze wel
en ja, ze liggen dan op de bank naast mij of bij
Johann en kauwen lekker op hun snacks. Gelukkig is
het bij ons alleen maar de jaarwisseling zelf waar wat
geknal te horen is, de rest van de dagen is het rustig.
Het negeren of zelfs wegsturen van je hond is
eigenlijk asociaal gedrag.
Ik wil ook nog even ingaan op evt. medicatie voor de
hond, het belangrijkste als eerste!
Geef de hond nooit of te nimmer Acepromazin!!
Verkrijgbaar onder de naam Vetranquil, Sedalin,
Calmivet en Prequillan. Het is een Sedativum, de
hond is tijdelijk verlamd en kan zich niet bewegen,
maar alle geluiden krijgt hij gewoon mee! Dit is zeer
beangstigend voor hem! Sommige dierenartsen
melden deze uitwerking (nog) niet en verkopen deze
middelen nog gewoon.
Geef de hond dan liever nog advocaat, alcohol laat
de angst minderen en dat is wat we willen bereiken.
Van die ene keer in het jaar krijgt de hond daar echt
niets van.
Het is wellicht een „no go“ voor vele mensen, maar
laten we eerlijk zijn, een beetje alcohol is niet
dodelijk voor de hond en al die medicatie die te koop
is, is ook niet goed voor de hond. De lever en de nieren moeten dat ook afbouwen.
Misschien is een beetje advocaat juist wel de oplossing voor jouw hond?
Een kleine „handleiding“
0,4 gr. alcohol per kg lichaamsgewicht is ver beneden de grens waarin gezondheidsproblemen kunnen
optreden!
Gewicht van de hond tot 25 kg: Lichaamsgewicht in kg X 0,4 x 100 / procent van de alcohol= totaal van de
advocaat
Gewicht van de hond van 26 t/m 50 kg: Lichaamsgewicht in kg X 0,3 X 100 / procent van de alcohol =
totaal van de advocaat
Gewicht van de hond vanaf 50 kg: Lichaamsgewicht in kg X 0,2 X100 / procent van de alcohol = totaal van
de advocaat
Voorbeeld voor een 15 kg zware hond: de advocaat heeft een gehalte van 20% alcohol:
15 X (vermenigvuldigen) 0,4 X 100 / (delen door) 20= 30 ml
De helft geef je om ongeveer 21.30 uur en de rest om 23.30 uur. Het is raadzaam is om in de dagen
voorafgaand aan oud & nieuw eerst te testen hoe de hond erop reageert.
Ik wens iedereen een fijn, gezond en succesvol 2018!!!
Melanie en de „meisjes“ Wanda, Cissy en Beza.
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Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van de vereniging:
28-11-17
Esrah Visser Hoofddorp
28-11-17
Ina Spape
Hoofddorp
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.
Helaas hebben ook enkele leden hun lidmaatschap met ingang van het nieuwe jaar opgezegd.
Wij willen hen bedanken voor de steun in de afgelopen jaren.
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017

Willem van der Houwen
Andre en Bärbel Pesch
Bep en Jan Bartels
Peggy Ebben en Robert Greven

Vierhouten
Viersen / DE
Geldrop
Wehl

Verslag strandwandeling IJmuiderslag
19 november was het zover!
In de aanloop natuurlijk elke dag goed het weer in de gaten gehouden en de week ervoor kwam de regen
inderdaad met bakken de lucht uit zetten. “Oh jee, als dat dan maar goed komt”, denk je dan. Heel veel
Tatraliefhebbers, zo’n 50 personen en hun honden (30) hadden zich aangemeld en een behoorlijk aantal
van hen moest een flinke afstand afleggen om er te komen. We hadden zelfs gasten uit Duitsland die er
maar gelijk een leuk weekend van hebben gemaakt, want voor hen was de afstand, ruim 800 km, toch wat
ver op een dag!
Verrassing, opnieuw waren de weergoden ons goed gezind en scheen er af en toe zowaar een waterig
zonnetje.
Rond 11.30 kwamen de eersten al aan bij het verzamelpunt, Restaurant Maranda. Daar werden ze welkom
geheten met koffie, thee, chocomel en wat te snoepen voor wie dat wilde. De stemming zat er gelijk goed
in en onderling had men meer als genoeg gespreksstof over, hoe kan het ook anders, voor het merendeel
de honden. Rond 12.15 was het gezelschap zo goed als compleet en konden we op weg naar het strand.
Even het duin op, dan steil naar beneden en we waren er al.
Het was er druk, veel wandelaars, kitesurfers en van die karretjes waar ook een zeil op was bevestigd.
Prachtig om te zien en wat een ruimte hadden we met z’n allen. De honden gingen helemaal los, letterlijk
en figuurlijk, ze stoven over het strand en enkele hele dapperen waagden zich ook naar de waterlijn en
gingen de zee in. Het is zo bijzonder om te zien en mee te maken hoe eensgezind ze allemaal met elkaar
om gaan. Per slot van rekening kennen ze elkaar niet, dat maakt voor hen niets uit er heerst een
saamhorigheid van honden onder elkaar ook met de andere honden die op het strand liepen. Er stond flink
wat wind, de zee liet zich van zijn mooiste kant zien en was indrukwekkend. Een beetje jaloers ben ik wel
op de mensen die daar zo dichtbij wonen dat ze dat regelmatig kunnen beleven. Het is een schouwspel wat
nooit verveelt. Ongemerkt loop je met zijn allen een flink eind weg en natuurlijk moet dat stuk ook weer
terug gelopen worden. Een aantal gingen door de duinen waar de ondergrond wat ruller was, de honden
hadden daar geen last van en gingen duintje op en duintje af. Uiteindelijk troffen we elkaar allemaal weer
bij Restaurant Maranda. Iedereen had wel trek gekregen na de wandeling en het was geen enkel probleem,
we mochten allemaal naar binnen, honden incluis. Chapeau voor de gastvrije ontvangst!
Piet, onze voorzitter nam de gelegenheid waar om iedereen te bedanken voor hun komst en haalde tevens
aan dat TOPNL dit jaar 5 jaar bestaat. Als bedankje voor de steun van de leden krijgen zij allemaal een
mooie paraplu.
Na de gezellige nazit weer huiswaarts. Een ding is echter zeker en staat als een huis! DE JAARLIJKSE
STRANDWANDELING HOUDEN WE ERIN!
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Elk samenzijn en elke wandeling is echter een gezellig gebeuren en de eerstvolgende is dan ook de
oliebollenwandeling bij Austerlitz op 14 januari. Misschien een keer met sneeuw???? Wie weet, van mij mag
het.
Een impressie van de wandeling is te zien op:
https://www.youtube.com/watch?v=LNljgTd4AWM&feature=youtu.be
Fotoalbum op Facebook
Herplaatsers Asna & Jiko
In de vorige editie van ons nieuwsblad werd nog aandacht gevraagd voor
deze twee Tatrahonden!
Gelukkig werd er snel een oplossing gevonden voor zowel Asna als Jiko.
Asna mag blijven op het adres waar ze in de opvang zat. Voor Jiko werd een
nieuwe baas gevonden in Friesland.
We gaan er van uit dat deze twee na alle omzwervingen eindelijk op een
plek zitten waar ze oud mogen en kunnen worden!

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.

Puppietijd
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TOP-kalender 2018
Helaas is er zeer weinig interesse getoond na onze oproep voor de wandkalender voor het jaar 2018.
Vanwege het enorme werk wat daar in gaat zitten hebben wij besloten daarom geen kalender te maken.
Wellicht zullen wij in de loop van 2018 weer een oproep doen of als u andere ideeën heeft, houden we ons
graag aanbevolen.
TOPNL-agenda
Voor 2018 hebben wij voorlopig op ondergenoemde data de activiteiten gepland:









Zondag 14 januari – Oliebollenwandeling in de bossen bij 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
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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.
Verslag World Dog Show in Leipzig
World Dog Show – Leipzig 11 november
Al in het begin van het jaar hadden we (Dora en ondergetekende) het idee opgevat om de World Dog Show
in Leipzig te bezoeken. Zo dicht bij Polen, moesten er volgens ons in ieder geval een hoop Tatrahonden te
bewonderen zijn. Dat betekende dus weer diverse reisschema’s naast elkaar leggen zodat we ongeveer op
het zelfde moment in Duitsland zouden aankomen. Dora woont gewoon in Nederland en ik woon in Zweden.
We vonden en boekten beide goeie en betaalbare vluchten naar Berlijn, het laatste stukje naar Leipzig
zouden we wel met een huurauto doen.
In augustus kwam er echter een kleine kink in de kabel want de door mij geboekte maatschappij Air Berlin
dreigde failliet te gaan maar voorlopig werden ze geholpen door de Duitse staat. In oktober viel het doek
dan toch definitief voor hen en dat betekende dat mijn ticket niets meer waard was en moest ik wederom
op zoek naar een reisschema wat nauw aansloot op dat van Dora.
Uiteindelijk heb ik besloten om met de eigen auto te gaan en heb de ferry geboekt van Trelleborg naar
Rostock en vice versa.
Zo ging ik dan zelf al op woensdagavond 8 november op pad om met de nachtboot naar Duitsland te varen
alwaar ik de volgende morgen lekker uitgeslapen en goed uitgerust aan kwam. Elk nadeel heb zijn voordeel
zullen we maar zeggen.
Ik moest nog even een tussenstop maken bij een garage om een Umweltplakette (milieusticker) te kopen
voor op de autoruit, zodat ik ook de binnensteden van Duitsland in mocht rijden. Daarna volgde een rit van
dik twee uur naar de luchthaven van Berlijn. Onderweg had ik al een appje gehad van Dora dat zij volgens
schema zou vertrekken en landen en dat klopte ook. Binnen 15 minuten had ik de luchthaven, inmiddels
samen met Dora, alweer verlaten.
Onderweg naar Leipzig hebben we nog even een boodschap bij een Media Markt gedaan en een kop koffie
en een broodje genuttigd. Tegen 16.00 uur arriveerden we bij ons pension in Leipzig.
De volgende dag hebben we benut om Leipzig te bezoeken. We zijn met de tram naar het centrum gegaan
en hebben wat door het prachtige station en de stad gestruind. Toen het ’s middags begon te regenen zijn
we begonnen aan een stadstour met het openbaar vervoer. We hadden een dagkaart die toegang gaf tot
alle bussen en trams in de stad, dus we zijn van lijn rood, naar geel naar rose (of zo iets) gehopt en zaten
lekker hoog en droog.
Op zaterdagmorgen moesten we al vroeg uit de veren want dat was de dag dat rasgroep 1, en dus de
Tatra’s gekeurd werden. Na een ritje dwars door de stad kwamen we aan bij de Leipziger Messe. Waar
zouden we toch tegenwoordig zijn zonder onze navigatiemiddelen. Parkeren kon tegen het zeer schappelijke
tarief van € 6,00 en de toegangskaarten hadden we vooraf al online gekocht. Tja, toch een eurootje korting
maar het grote voordeel was dat we direct door konden lopen.
We kwamen gelijk binnen in de goede hal (5) en ring 51 was snel gevonden door ons en ook vonden we
snel al een paar bekende gezichten en werden we hartelijk begroet door die en gene.
Klokslag 09.00 uur begon de keuring van de Tatra’s. Er waren er 23 ingeschreven. Een voor ons toch wel
teleurstellend aantal maar dat mocht de pret niet drukken. We zochten beide een mooi en overzichtelijk
plekje langs de ring voor foto’s en film en zodat we alles goed konden volgen.
De keuringen gingen rap want de exposanten kregen geen keurrapport. Een rondje lopen, de honden één
voor een betasten en nog een rondje laten lopen en de beoordeling was direct bekend. Alle honden met een
U (Uitmuntend) mochten in de ring blijven om later nog een rondje te lopen, de honden met een lagere
kwalificatie mochten direct de ring verlaten.
Om 09.55 uur was het dan ook al weer voorbij en stond de hond bij het BOB-bordje (Best of breed) die de
meesten mensen daar ook wel verwacht hadden.
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King of Happiness Alpejskie Zauroczenie (foto 1) van Wojtek Kucner werd verkozen tot de beste reu en
beste van het ras. De teef Zuzzu (foto 2) van Irina Grekova uit Rusland, werd beste teef en BOS (Best of
opposite sex).
Spirytus Kontekst (foto 3) van Agniezka Lusina werd Jeugd Worldwinner bij de reuen en Aura Andersit (foto
4) van Malgorzata Chwastowscy kreeg de zelfde titel bij de teven. De beste pup was Di'leila's Sheltie
Alabastrowa Bialoglowa van Emmanuelle Caree uit Frankrijk.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Het voordeel van zo’n vroege en snelle keuring is dat je ruim de tijd hebt om ook nog wat anders op zo’n
evenement te bekijken. Dora is o.a. even bij de Schapendoezen gaan kijken en ik heb in die tussentijd een
ronde door de hal gemaakt waar in 28 ringen de honden gekeurd werden. Allemaal grote ruime ringen en
de ruimte om de ringen was enorm en er was veel ruimte om rond te lopen. Het complex in Leipzig bestaat
uit 5 hallen van ± 20.000 m2. (ter vergelijking: een voetbalveld is gemiddeld 6700 m2)
In drie van de hallen werden de honden gekeurd in totaal 83 ringen. In de vierde hal waren de ringen voor
dogdance en agility en in de vijfde hal was de erering en daar stonden alle stands. Er was dan ook voldoende
en veel te koop op hondengebied. Er stonden ook stands van enkele kennelclubs van de landen waar de
Euro Dog Show of de World Dog Show in de komende jaren plaats gaat vinden. Daarnaast waren er veel
rasverenigingen die een mooie stand gemaakt hadden. We zijn even bij onze Duitse collega’s langs gelopen
voor een praatje en verder was er zoveel dat je ogen maar vooral tijd en geld te kort kwam.
Wie we ook hoorden, ieder was vol lof over de goeie organisatie, de zeer ruime accommodatie en het feit
dat het er ook aan het eind van de dag nog zo netjes uitzag. Dat hebben we op andere hondenshows wel
eens anders gezien. Kortom, het was ondanks het tegenvallende aantal Tatra’s toch een TOPdag! We
vertrokken om 17.30 uur pas weer richting ons pension. Daar aangekomen zijn we even de Aldi aan de
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overzijde in gegaan voor een makkelijke hap want in uitgebreid eten hadden we geen zin en trek meer
maar daar was die friet met mayo halverwege de middag mede de oorzaak van. ’s Avonds hebben we na
wat geknoei met kabeltjes de film bekeken op de tv die Dora gemaakt had bij de keuring. Laat hebben we
het niet gemaakt want na zo’n dag vallen de luiken ook wel bijtijds naar beneden.
Aan alle leuke uitjes komt altijd een eind en de volgende morgen vertrokken we om 08.00 uur weer richting
Berlijn. Dora’s vliegtuig zou rond het middaguur richting Amsterdam vertrekken en mijn boot in Rostock
om 13.30 uur naar het Zweedse Trelleborg. Daarna moest ik nog een kleine drie uur rijden en om 22.15
uur was ik weer veilig thuis.
Het volgende evenement zijn we alweer aan het plannen. De volgende trip gaat naar de Euro Dog Show in
Kielce. Te ver om met de auto even een paar dagen heen en weer te gaan, dus we gaan weer passen en
meten met vluchtschema’s. Een ding weten we bij voorbaat zeker. Er zullen in ieder geval meer dan 23
Tatrahonden ingeschreven zijn.
Wilma
Een film-impressie: https://www.youtube.com/watch?v=t2iTJ0fw_q8&feature=youtu.be
Medisch
Uitleg over MRI onderzoek bij dieren.
Natuurlijk hopen we dat onze honden een lang en gezond leven hebben, maar dat is natuurlijk niet altijd
zo. Ook de veterinaire geneeskunde kan beschikken over dezelfde diagnostische middelen die bij mensen
worden toegepast en MRI is er een van.
MRI is een ingewikkelde techniek die gebruikt maakt van magnetische velden en radiogolven. Weefsels met
veel waterstofatomen kunnen hiermee het best in beeld gebracht worden. Dit zijn vooral de weke delen in
het lichaam, zoals de hersenen, het ruggenmerg en de buikorganen. Van deze lichaamsdelen kunnen
doorsneden worden gemaakt in alle gewenste richtingen. Op basis van de interactie van de waterstofatomen en het magnetisch veld kunnen
verschillende soorten beelden worden gemaakt,
de zogeheten sequenties. De sequenties kunnen
in drie verschillende richtingen gemaakt worden.
Deze sequenties geven allen extra informatie over
de oorsprong en aard van de weefsels en
afwijkingen. Bij een MRI-onderzoek worden er
altijd meerdere sequenties gemaakt van
verschillende richtingen, hierdoor krijg je een 3dimensionaal overzicht van het in beeld gebrachte
gebied.
MRI scan van het hoofd met een tumor uitgaande van de
hersenvliezen

Hoe gaat het in zijn werk?
En MRI-scan is een langdurig onderzoek waarbij de dieren volledig stil moeten liggen. Hoewel het
magneetveld niet schadelijk is, kan er toch niemand in de ruimte aanwezig zijn, omdat dit de kwaliteit van
de beelden beïnvloedt. Algehele narcose is dan ook onontbeerlijk. De hond moet hiervoor nuchter zijn en
mag 12u van te voren niet eten.
Onder narcose krijgt de patiënt een buisje in de keel waardoor het narcosegas en extra zuurstof wordt
toegediend. Dit is ook meteen een manier om de ademhaling en de diepte van de narcose goed te
monitoren.
Het onderzoek begint met drie overzichtsscans, in alle drie de richtingen. Op basis van de overzichtsscans
worden de verschillende sequenties ingepland. Afhankelijk van de gevonden afwijkingen worden de
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standaard sequenties vaak nog aangevuld aan met extra sequenties om een volledig beeld te krijgen over
de aard van de veranderingen.
Na het onderzoek mag het dier meteen wakker worden. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de narcose
die hij of zij gehad heeft. Als het dier goed wakker is, mag het meteen weer mee naar huis.
Zien hoe zo'n MRI scan precies in zijn werk gaat? Bekijk dan het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=UQlE3NDVuG4
Beoordeling
Eén MRI-onderzoek levert heel veel beelden op. Het kost veel tijd om deze allemaal nauwgezet te bekijken.
Er wordt tijdens het MRI-onderzoek direct door de veterinaire radioloog gekeken of er afwijkingen zijn,
zodat eventuele extra sequenties gemaakt kunnen worden.
Voor de gedetailleerde beoordeling van de sequenties wordt echter goed de tijd genomen. Daarom blijven
de beelden bewaard om later op de dag zorgvuldig te worden beoordeeld door de
veterinair radioloog (uiteraard worden spoedpatiënten direct beoordeeld).
De uitslag wordt binnen 24u en vaak dezelfde dag, doorgegeven aan de eigen dierenarts of de behandelend
specialist, die het met u zal bespreken en een verder behandelplan zal opstellen.
Wat is goed zichtbaar op een MRI-scan?
Omdat een MRI gebruik maakt van waterstofatomen, zijn de weke delen in het lichaam erg geschikt om
met MRI in beeld te brengen.
Voor de benige delen (botten) en organen met lucht (neus en longen) is een CT-scan geschikter.
Voorbeelden van afwijkingen die goed met MRI zichtbaar zijn:
 Schedel: waterhoofd, tumor/bloeding/ontsteking in de hersenen, problemen aan het midden- en
binnenoor. Tevens kan MRI gebruikt worden voor screening op Chiari-like malformation
en syringomyelie.
 Wervelkolom: lage rugproblemen, hernia, discospondylitis, tumoren
 Buikholte: uitbreiding van veranderingen bepalen (bijv. voorafgaand aan een operatie), beoordelen
organen in bekkenholte
Uiteraard is deze lijst niet compleet en kan de dierenarts altijd contact opnemen om te overleggen of de
aandoening waarvan het dier wordt verdacht met MRI in beeld te brengen is.

MRI scan van de wervelkolom met een grote
tumor in het ruggenmerg

CT of MRI?
Dit zijn beide beeldvormende
technieken
waarbij
dunne
plakjes worden gemaakt door
een bepaald lichaamsdeel. Het
voordeel van MRI is dat er geen
gebruikt wordt gemaakt van
straling. De weke delen kunnen
ook wat beter in beeld worden
gebracht dan met CT. CT kan
de weke delen afwijkingen vaak
ook in beeld brengen, maar
soms minder gedetailleerd.
Voor
afwijkingen
in
de
hersenen adviseren wij altijd
een MRI-scan.
Een groot voordeel van CT ten
opzichte van MRI is de snelheid
van deze techniek. Voor het
skelet en de longen is CT beter
dan MRI.
Bron: Internet - MCD - Amsterdam
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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 februari 2018.
Tot slot
We hopen dat jullie in deze dagen weer de tijd gevonden hebben om uitgave van Tatra TOPnieuws te
lezen.
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 TOPNL Oliebollenwandeling van 14 januari a.s.?
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