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Tatra TOPnieuws 1 - 2018
We beginnen dit jaar met een klein excuusje. We zijn vanwege diverse
omstandigheden iets later met de eerste nieuwsbrief van dit jaar, dan wat in
de planning stond.
Hopelijk kunnen we het goed maken met de inhoud en beleven jullie plezier
aan het lezen van deze Tatra TOPnieuws.
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
Beste vrienden van onze witte vrienden,
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In elke uitgave van TTN wordt een stukje van de bestuurstafel opgenomen.
Soms zijn er veel bijzonderheden te melden, maar nu beperken we ons tot
wat lopende zaken.
Als het goed is heeft onze penningmeester u allen een factuur gestuurd voor
het lidmaatschapsgeld over 2018.
Wilt u zo vriendelijk zijn deze factuur te voldoen als u dat nog niet gedaan
heeft?
Deze maand en ook de afgelopen maanden is er heel veel werk verzet voor
het rasexamen dat op 26 mei zal worden afgelegd door de kandidaat
keurmeesters. Met name Wilma en Dora hebben er veel tijd en energie in
gestoken en zijn daar nog steeds erg druk mee. Aan dit examen gaat een
opleidingsdag vooraf waaraan ook de examinatoren Jan de Gids en Annemarie
Beenen-Sluijters een bijdrage zullen leveren. Om de kandidaten de
gelegenheid te geven, ruim kennis te nemen van het ras, hebben we de
wandeling van 17 maart verplaatst naar 24 maart in de hoop hen een mooi
aantal honden te kunnen laten zien. Een aantal leden die mee wandelen
hebben al te kennen gegeven ook mee te zullen gaan naar de Stoethoeve in
Soest na afloop van de wandeling en daar zijn we erg blij mee. U kunt zich
voor de wandeling nog aanmelden. Misschien wilt u ook met uw hond
deelnemen aan de het praktijkgedeelte van de opleidingsdag op 24 maart of
aan het examen op 26 mei. Houd er dan rekening mee dat de kandidaten op
de praktijkdag en op de examendag niet dezelfde honden ter beoordeling
mogen krijgen. Een stukje verder in deze nieuwsbrief geven we daar een wat
uitgebreidere uitleg over.
We hebben opgevangen dat er belangstelling bestaat bij de leden om in de
zomer naar Zakopane te gaan. Rond dezelfde tijd wordt ook de jaarlijkse
clubmatch voor de Tatrahond gehouden. Er zijn al een aantal leden die gaan.
Heeft u ook belangstelling, laat dit dan even weten. De show is op zondag 19
augustus te Zakopane, de inschrijving is nog niet open. Tegelijkertijd vindt
het 50ste Folklore Festival plaats. Volgens traditie worden deelnemers en
honden tijdens een kerkdienst eerst gezegend. Het festival begint met een
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grote optocht door Zakopane van de kerk naar het festivalterrein. Een
belevenis op zich waar niet alleen de deelnemende honden maar ook de
deelnemers uit diverse landen aan mee doen. Daar moet/kunt u bij zijn als u
in de buurt bent.
Verder attendeer ik u erop dat we de jaarlijkse ALV (Algemene
Ledenvergadering) weer via Skype gaan houden op 22 april 2018, meldt u bij
het secretariaat aan als u de vergadering wilt bijwonen, of zaken rond de
vereniging op de agenda wilt zetten om te behandelen. Onze secretaris
plaatst u dan op de deelnemerslijst en belt u te zijner tijd.
De oliebollenwandeling op 14 januari in de boswachterij nabij Austerlitz was
weer een gezellige happening. Voorafgaand aan de wandeling was er op het
parkeerterrein koffie of thee voor iedereen, met oliebollen en appelflappen,
door Dora gebakken, die gretig aftrek vonden. Tijdens de wandeling gingen
enkele honden even alleen op pad, maar ze waren snel weer terecht. Nadien
was er gelegenheid iets te eten of drinken bij het restaurant. Het was er erg
druk en we konden daarom niet binnen terecht. Gelukkig was het zonnig
weer, maar wel een beetje fris rond deze tijd van het jaar natuurlijk. Voor
een volgende keer zullen we proberen met horeca van te voren af te
stemmen. Niettemin, bedankt dat jullie met zovelen zijn komen wandelen.
Het was erg gezellig met elkaar!
Ten slotte, denkt u eraan dat we op 27 mei het Lentefeest in Dieren zullen
hebben. Degenen die er vorig jaar bij waren, zullen vast kunnen beamen dat
het beslist de moeite waard is om erbij te zijn. Dan rest mij nog u namens
het gehele bestuur een warm voorjaar toe te wensen.
Uw voorzitter Piet Beentjes.

Hierbij willen wij jullie uitnodigen om met ons te gaan wandelen in de
Soesterduinen op
Zaterdag 24 maart – 12.00 uur
De eerder aangekondigde wandeling op zaterdag 17 maart komt hiermee te
vervallen! Onze welgemeende excuses aan de mensen die deze datum vrij
gehouden hadden in hun agenda of andere maatregelen hadden getroffen.
We hebben gekozen voor een nieuwe datum omdat we dit graag gin
combinatie willen doen met
de
opleidingsdag
voor
keurmeesters
van
de
Tatrahond, die dezelfde dag
ook plaats vindt in Soest.
Vanaf omstreeks 11.30 uur
verzamelen de wandelaars
zich op de parkeerplaats
aan het eind van de
Sparrenlaan. 3768 BG in
Soest. Wij zorgen voor een
kop koffie of thee. Om
12.00 uur gaan we de
blauwe route lopen, rond de
Lange Duinen in Soest. Dit
is een losloopgebied voor
honden en maakt deel uit
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van de Soesterduinen. De route is omstreeks 5 kilometer lang en zal ± 1,5 uur duren. Mocht deze afstand
te lang zijn dan is deze op elk moment in te korten door de zandvlakte over te steken. Dit gebied is minder
geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.
Wij nodigen iedereen uit om na de wandeling naar de Stoethoeve in de Birkstraat 131, 3768 HE Soest te
gaan, alwaar jullie ontvangen worden met een warme of koude drank met wat lekkers. In de Stoethoeve
vindt een opleidingsdag plaats voor FCI-keurmeesters voor de Tatrahond. Het zou leuk zijn als de kandidaatkeurmeesters met vele Tatrahonden van alle leeftijden, kunnen kennismaken!
Aan sommige aanwezigen zullen wij ook vragen om hun honden voor te brengen zoals gebruikelijk op een
hondenshow, zodat de kandidaat-keurmeesters de honden daadwerkelijk kunnen keuren. Wellicht is dit ook
een fijne training voor de jongere of onervaren honden in de groep. Niets moet, alles mag!
Wij verwachten dat dit deel omstreeks 1 tot 2 uur in beslag zal nemen.
Vind je het leuk om met ons te wandelen en ook aan het programma daarna mee te doen?
Geef je dan even op, zodat wij weten dat je komt.
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden en zowel leden als niet-leden van TOPnl zijn van harte welkom!
Aanmelden kan via email aan: evenementen@topnl.eu of via het aanmeldformulier op de website. Wij hopen
dat jullie met vele zullen komen!

Uit de media
Grappig om te lezen welke woorden in diverse talen worden gebruikt om het blaffen van honden te aan te
duiden, niet dat ze dan een woordje over de grens spreken, maar het lijkt wel zo!
Afrikaans
Albanees
Arabisch
Armeense
Balinees
Baskisch

→
→
→
→
→
→

Bengaals
Birmese
Bulgaars
Catalaans
Chinees
Deens
Duits
Engels
Esperanto
Fins

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

blaf-blaf; woef-woef; keff-keff (kleine honden)
ham-ham
hau-hau;
haf-haf
kong-kong
au-au (alle honden); txau-txau (kleine honden); zaunk-zaunk (grote honden);
jau-jau (oude honden)
gheu-gheu; bhao-bhao
woke-woke
bau-bau; jaff-jaff
bau-bau; bub-bub
wo-wo; wow-wow; wong-wong (Kantonees) - wang-wang (Mandarijn)
vov-vov; vuf-vuf
wuff-wuff; gelofte-gelofte
woof-woof; arf-; bow-wow; yap-yap (kleine honden); yip-yip (hele kleine honden)
auh-auh; auch-auch
hau-hau; Vuh-Vuh; rauf-rauf
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Frans
Grieks
Hebreeuws
Hindu
Hongaars
Iers
IJslands
Indonesisch
Japans
Koreaans
Koerdisch
Kroatisch
Libanees
Litouws
Lets
Macedonisch
Maleis
Nederlands
Noors
Perzisch
Oekraïens
Pools
Portugees
Roemeens
Russisch
Servisch
Slowaaks
Sloveens
Spaans
Thais
Tsjechisch
Turks
Vietnamees
Welsh
Zweeds

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

wouaff-wouaff; Ouah-Ouah; whou-whou; VAF-VAF; jappe-jappe (kleine honden)
ghav-ghav
hav-hav; haw-haw-how-how
boeg-boog
vow-vow
amh-amh
voff-voff
guk-guk; gonggong
wan-wan;
mung-mung; wang-wang
hau-hau
vau-vau
haw-haw
au-au
vau-vau
av-av
gonggong; kung-kung
blaf-blaf; woef-woef; waf-waf (kleine honden); kef-kef (heel kleine honden)
voff-voff; Boff-Boff; vov-vov
vogh-vogh; cut-cut; bad-bad
hau-hau; haf; dzyau-dzyau
hau-hau
au-au
ham-ham; hau-hau
gav-gav; GUF-GUF; hav-HAV; tyav-tyav (kleine honden)
av-av
haf-haf; hau-hau
hov-hov
guau-guau; gua-gua; jau-jau
Hong-Hong
haff-haf
hev-hev; hav-hav
gau-gau
wff-wff
voff-voff; vov-vov
Rasexamen

Het studieboek hebben we nu afgerond en we zijn in afwachting van de drukker. We gaan ons de komende
weken toeleggen op het maken van een presentatie en ons verder voorbereiden, zodat we ons ras op 24
maart aanstaande goed en mooi kunnen presenteren aan de aspirant-keurmeesters.
We gaan wederom een stuk herhalen 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, bij voorkeur, enige ervaring hebben op het gebied van hondenshows.
Indien die ervaring ontbreekt, dan ben je alsnog van harte welkom! 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 handler/begeleider) 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
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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.
Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee of ander drinken. Op de examendag wordt tevens zorggedragen voor
een lunch voor de handlers/begeleiders van de honden.
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 zo spoedig mogelijk 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:
Momenteel zijn er geen pups bij fokkers van onze vereniging
Pups verwacht:
Op 9 januari is Arisa z Poldery Holenderski (HD-A, vrij van oogziekten en hartecho normaal) in Polen gedekt
door Acinak Skif Voploscenie Mechty (HD-A, ED 0/0). De dekking is geslaagd want medio maart worden er
pups verwacht in Warmenhuizen.
Kennel: z Poldery Holenderski, fam. Beentjes
Info: tatrakennel@zpolderyholenderski.nl – www.zpolderyholenderski.nl

Acinak

Arisa

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.
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Melanie’s column
Het idee waar ik nu over wil schrijven is gisteren ontstaan toen ik even met Beza naar mijn dierenarts ging.
Niets ernstigs hoor, madam is loops en we willen graag een nestje met haar dus we gingen even voor een
controle.
Wij moesten even wachten in de wachtkamer, waar iemand met een kat zat, en na ons kwam iemand met
nog een hond binnen. Deze zag Beza en begon woest te blaffen en te grommen naar haar. Dit liet Beza niet
onberoerd en zij reageerde gelijk. Ook Beza kan best grommen maar is minder vocaal en ik moest haar
stevig vast houden anders zou ze verhaal gaan halen.
De mevrouw van de hond verontschuldigde zich. Het was een erfhond en dat de hond de praktijkruimte van
de dierenarts als zijnde eigendom beschouwde, daarom zou ze tekeer gaan.
Ik zag heel wat anders. Een hond die zeer opgewonden was, eigenlijk ronduit gestrest en die tegen Beza
tekeer ging omdat ze de afstand wilde vergroten naar mijn Beza of ten minste behouden wilde.
Een hond die onzeker was voor wat er ging komen en probeerde de situatie onder controle te houden.
Beza vindt de kliniek niet heel erg maar echt leuk ook weer niet. Ze is daarom ook niet relaxed maar
opgewonden en onzeker. Nu kunnen we op twee manieren reageren op de hond(en).
Als eerste dat we de hond toespreken en zelfs bestraffen. Dus bijvoorbeeld aan de halsband trekken, de
hond misschien in liggen drukken, een belerend tikje op de neus, enz., enz.
Of we kunnen de hond verplaatsen van positie. Beza zat voor mij, dus ze kon naar achter mij of naast mij,
zittend met de kop wat weggedraaid. Daarbij al knuffelende en aaiende zeggend dat het goed is. Als ze
stoppen met grommen en/of blaffen, uitbundig prijzen. Snoepjes of koekjes erin als de hond aandacht voor
de baas heeft.
Welke keuze wordt het?
De eerste omdat dat verwacht wordt? Immers moet de hond maar braaf zijn in onze maatschappij en doen
wat wij zeggen.
Of toch liever keuze 2? Omdat ik snap wat er zich in mijn hond afspeelt? De onzekerheid, stress en soms
ook gewoon angst en ik degene ben die mijn hond op zijn gemak moet stellen.
Laten we vaker de hond gewoon hond laten zijn en erkennen dat honden ook emoties hebben. Wat de
maatschappij ervan vindt is dan gewoon niet zo belangrijk. Ik bedoel niet te zeggen dat we hem
oncontroleerbaar zijn gang moeten laten gaan maar gewoon iets meer begrip voor onze sociale metgezel,
en hem daarin begeleiden. Zijn leven wordt daardoor ook fijner, het vertrouwen groeit meer en meer. En
de volgende keer zal de hond sneller gerust gesteld zijn omdat zijn baasje hem beter begeleidt, snapt en
aanvoelt.
Groetjes Melanie

Pagina | 6

Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van de vereniging:
21-02-2018 Rene van der Markt
Kevelaer, Duitsland
Wij heten ons nieuwe lid welkom!
Gerekend vanaf de datum van inschrijving zijn nieuwe leden aspirant-lid voor de tijdsduur van drie
maanden. Indien er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het lidmaatschap, worden zij automatisch na drie
maanden geaccepteerd als lid. Bezwaren kunnen, binnen 2 weken na uitgave van deze nieuwsbrief,
schriftelijk ingediend geworden bij het secretariaat van onze vereniging.
Verslag wandeling Austerlitz
Oliebollenwandeling
Het nieuwe jaar was amper 14 dagen oud of de eerste activiteit van TOPnl stond al op stapel. Dit keer zijn
we met z’n allen een mooie wandeling centraal in Nederland wezen maken. Het is altijd een verrassing waar
we naar toe gaan, maar ook dit keer was de locatie weer TOP. Austerlitz, een groot bos én ook nog eens
een losloopgebied. Was de strandwandeling een succes, nou deze zeker ook hoor! Over gebrek aan opkomst
hadden we absoluut niet te klagen! Zo’n 40 personen en ruim 22 honden hadden er zin in en waren van de
partij. Er was veel jonge aanwas aan honden als ook enkele gasten die met hun hond(en) mee kwamen
wandelen.
Rond 11.30 kwamen de meesten al aan rijden en zochten zich een plekje op de ruime parkeerplaats. Het
was meteen gezellig druk, zoals dat gaat met Tatraliefhebbers onder elkaar. Vanaf de parkeerplaats hadden
we goed zicht op de omgeving. Op deze prachtige dag waren er veel andere wandelaars op de been. Niet
alleen onze vereniging ging op pad, maar ook grote groepen met Schipperkes en Welsh Springer Spaniels,
om maar niet te spreken over de rest. Het mocht de pret in elk geval niet drukken, onze Tatrahonden
oogstten veel belangstelling en bewondering en lieten zich allemaal van hun beste kant zien. Wat een
kanjers!
Netty had een handige picknicktafel bij zich waarop koffie, thee en andere dranken klaar stonden en
natuurlijk mét een flinke hoeveelheid oliebollen en appelflappen die menigeen zich goed liet smaken, honden
incluis.
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Nadat iedereen zijn natje en droogje op had, ging de groep op pad, langs de Pyramide van Austerlitz richting
het bos waar we een vaste route zouden lopen. De honden mochten los en wat genoten ze ervan! Ze
speelden en holden met elkaar, doken in de modderplassen en hadden reuze schik. Een aantal van hen
raakte in de grote drukte even zijn baasje kwijt, maar ze werden al weer heel gauw terug gevonden. Hond
blij, baasje blij! Bijzonder was ook te zien dat de allerkleinste wandelaar in de groep, een chihuahua zich
heel goed staande kon houden tussen de groters. Wat mooi is hondentaal dan toch, de groters begrepen
perfect dat het kleine manneke niet met zich liet sollen en respecteerden dat. Ook ontmoetingen met andere
soortgenoten in het bos verliepen soepel.
Na ruim een uur waren we met z’n allen terug bij de start. Een aantal deelnemers bleven nog “hangen” en
maakten er een gezellige middag van. Er werd heel wat afgekletst over….. ja, hoe kan het ook anders, onze
Tatrahonden.
Kijken nu al uit naar de volgende wandeling op 24 maart in de Soesterduinen. Zijn we al eens eerder
geweest en was toen ook heel leuk.
Dank aan iedereen die mooie foto’s op sociale media heeft geplaatst, zo konden we nog even nagenieten.

En de film van de wandeling:
https://www.youtube.com/watch?v=y4RsaDp94wo&feature=youtu.be
TOPNL-agenda
Voor 2018 hebben wij voorlopig op ondergenoemde data de activiteiten gepland:




Zaterdag 24 maart – Opleidingsdag rasexamen en wandeling te Soest
Zondag 22 april – Algemene Ledenvergadering (11.00 uur - alleen voor leden)
Zaterdag 26 mei – Rasexamen voor keurmeesters
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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.
Uitnodiging en agenda ALV 2018
Beste leden en aspirant-leden,
Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering die wederom via Skype plaats zal vinden.
We vinden het belangrijk dat een groot aantal leden aanwezig is om input te geven, te stemmen of te horen
wat andere leden inbrengen. Dankzij jouw aanwezigheid kunnen we werken aan én voor TOPNL. Vanwege
een lage opkomst van de leden als we ergens in het land vergaderen en omdat we toch erg graag een ALV
willen met besluitvorming die wat breder wordt gedragen, hebben we enkele jaren geleden besloten om via
Skype te vergaderen.
Hoe dat werkt, lees je onderaan dit bericht.
De vergadering staat gepland voor:
zondag 22 april 2018
aanvang 11.00 uur – duur: ± 1 - 1½ uur
Graag werken we aan een voorspoedige voortgang van de ALV. Heb je vragen over de notulen van de vorige
ALV of suggesties en ideeën die je met ons wilt delen, stuur je deze dan s.v.p. vooraf naar
secretariaat@topnl.eu zodat we als bestuur, jouw vragen goed kunnen voorbereiden en beantwoorden.
Tot zondag 22 april. We rekenen op jullie deelname!
Vriendelijke groet,
Het bestuur.
Skype:
Misschien heb je al Skype op de computer geïnstalleerd, dan is het heel eenvoudig en voeg je de secretaris
toe als contactpersoon. Deze is te vinden onder de Skypenaam: dora-elp
Wanneer je een contactverzoek hebt gedaan, wordt dit door haar geactiveerd en wordt je toegevoegd aan
het vergader/groepsoverleg als je dat wilt bijwonen.
Heb je nog geen Skype-account, dan kun je dat eenvoudig aanmaken door te stap-voor-stap installatie te
volgen via deze site: http://www.skype.com/nl/download-skype/skype-for-computer/
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 april 2018 – 11.00 uur
Locatie: virtueel via Skype
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda
Notulen ALV 23 april 2017 (de bijlagen worden per mail verstuurd)
Jaarverslag – secretariaat
Jaarverslag - gezondheid welzijn en fokkerijzaken
Jaarverslag – penningmeester, jaarrekening 2017 en begroting 2018
Verslag kascommissie (Dick en Marianne Middelkamp)
Contributiebepaling v/a 2019
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9.
10.
11.

Bestuursverkiezing (zie toelichting)
Rondvraag
Sluiting

Toelichting agendapunt 9:
Conform het Huishoudelijk Reglement Artikel 9, is er een rooster van aftreden opgesteld voor het bestuur.
Aftredend en herkiesbaar:
o D. de Jong – secretaris
o Ragna Plomp – PR en ledenadministratie
Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat tot
uiterlijk 8 april 2018.
Uit de media (2)
Mag de hond wel of niet op bed slapen?
Het is één van de verhitte discussies waar nogal wat meningen over zijn: de een vindt het vies, de ander
zou niet meer zonder willen (of kunnen).
Maar wat is de achterliggende gedachte van de hond om op bed te slapen? En waarom zou je wel of niet
met je hond gaan slapen? Mogen de honden bij ons op de bank? Ja. Mogen de honden bij ons op bed? Ja.
Waarom? Omdat het gezellig is en je heerlijk met ze kan knuffelen!
Vanuit je hond bekeken
Honden hebben veel meer slaap nodig dan mensen, minimaal 15 uur per etmaal. Puppy’s en oudere honden
wel 18 tot 20 uur per etmaal. Een hond slaapt dus ook overdag vele uren, ruim 1/3 van het totaal. Honden
slapen dan niet aan een stuk door, maar in fases. Dit ziet er als volgt uit: ze slapen een paar uur, worden
wakker en strekken even de poten, kiezen soms voor een andere plek of gaan even spelen, hierna gaan ze
weer slapen. Herkenbaar? Voor je hond is een keus in slaapplekken dan ook belangrijk. Om die reden is het
(onder andere) niet verstandig om je hond lang in een gesloten bench te laten: hij kan zich niet rekken en
strekken en kiezen voor een andere slaapplaats.
Geur
De ene hond ligt graag onder een deken, de ander
liever op een koele ondergrond. Het meest
favoriet is toch wel een bank of fauteuil. Dit komt
omdat je hond dan wat hoger ligt en hij of zij dan
een goed overzicht heeft. Dit geeft een veilig
gevoel! Daarnaast is de geur die wij achterlaten
belangrijk en wanneer we weg zijn is onze geur
het sterkst. Vooral honden die moeite hebben met
alleen zijn, gaan juist dan op die plekken liggen.
Deze plaatsen zijn ook populair omdat veel
honden graag tegen een van de gezinsleden
aanliggen. Een bank heeft bovendien het voordeel
dat je jezelf lekker in een van de hoeken kan
nestelen en er voldoende plekken zijn waar je je
kop op kan leggen. Honden blijken namelijk
makkelijker in de REM- slaap te komen als zij met
de kop wat hoger kunnen liggen.
Sociale slapers
Honden zijn sociale slapers, alleen slapen is niet natuurlijk voor een hond. Als een hond alleen slaapt, is hij
niet beschermd en niet verwarmd en dit zorgt er weer voor dat je hond minder diep zal slapen en sneller
wakker is. Om die reden is het belangrijk om je hond de keus te geven om bij je in de buurt te liggen of bij
andere dieren in huis (als die er zijn). Ook honden die overdag regelmatig alleen zijn, hebben extra baat
bij samen slapen.
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Niet alle honden hebben de behoefte om bij je in
de buurt te blijven slapen. Je merkt vanzelf als een
hond er geen behoefte meer aan heeft. Dan blijven
ze vaker beneden liggen, of komen pas halverwege
de nacht. Ook hieruit blijkt weer hoe belangrijk het
is voor de hond om een keuze te hebben. Een hond
weet zelf het beste waar hij behoefte aan heeft.
Sommige honden liggen alleen op de slaapkamer
als ze zich om wat voor reden dan ook onveilig
voelen.
Samen met hond slapen
De meeste honden slapen graag bij of met ons.
Vanuit een inmiddels achterhaalde theorie (de
roedeltheorie) zouden wij als baasjes dit niet
moeten toestaan, de hond zou ons dan domineren
in plaats van andersom. Gelukkig is dit lang
achterhaald!
Waarom zou je je hond wel bij je laten slapen?
Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 41 procent van de mensen die een of meerdere honden of katten
heeft, deze huisdieren in bed laten slapen. Maar waarom dan?
Het is inmiddels ruimschoots aangetoond dat knuffelen met honden stress verlagend werkt en dat het
angstgevoelens vermindert. Zo ook wanneer je hond bij je op bed ligt, je hond bij je op bed geeft je een
veilig gevoel! Daarnaast zorgt het feit dat als je hond tegen je aan ligt er ook voor dat je het warmer hebt.
Dit bij elkaar zorgt ervoor dat je gemakkelijker in slaap kan vallen. Het is dus goed voor je nachtrust om je
hond bij je op bed te hebben!
Waarom zou je je hond niet bij je laten slapen?
Tegenstanders van een hond op de bank of op bed geven aan dat het onhygiënisch is. Toegegeven, als we
net een strandwandeling gemaakt hebben is het niet het meest prettig om de honden op bed te hebben
(ben je echter wel gelijk gescrubd!). Maar natuurlijk valt ook te denken aan andere ‘viezigheidjes’ die de
hond met zich meedraagt.
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Maar hygiëne is niet het enige aandachtspunt. Huisdieren die bij je in bed slapen kunnen ook een negatieve
invloed op je nachtrust hebben. Katten en honden zijn net als wij beweeglijk in hun slaap, maar ze kunnen
ook midden in de nacht wakker worden en besluiten ergens anders verder te gaan slapen. Zeker als je in
de fase van diepe slaap steeds weer wakker wordt van je onrustige huisdier, zal je ’s ochtends merken dat
je niet uitgerust bent en steeds minder energie hebt.
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 07 april 2018.
Tot slot
We hopen dat jullie weer plezier hadden met het lezen van deze Tatra TOPnieuws.
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 wandeling van 24 maart a.s.?
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