
 
2018 – nummer 2                                                                                                                                                    27 april 2018 

 

Tatra TOPnieuws nummer 2 is uw mailbox binnen gestroomd. Ook deze 

keer weer vol met nieuws van de vereniging en andere leuke of interessante 

weetjes. 

 

Wij zijn op zoek naar ondersteuning van de redactie! 

Verderop in deze nieuwsbrief is te lezen dat Melanie geen bijdrage meer gaat 

leveren in de toekomst. 

Heb jij een idee voor een vaste rubriek? Vind je het leuk om verhalen of 

belevenissen van jou en je hond op te schrijven? Stuur ons even een berichtje 

op onderstaand mailadres. 

 

Jullie weten dat we verder 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! 

 

 

 

Beste leden,  

 

Onze penningmeester Rob Kaag doet een dringend verzoek aan iedereen die 

de jaarlijkse contributie nog niet voldaan hebben. Deze dient jaarlijks uiterlijk 

op 31 maart voldaan te zijn.  

Op 13 januari ontvingen al onze leden een factuur via mail als het goed is. 

De mensen die deze niet betaalden ontvingen op 24 februari en 4 april een 

betalingsherinnering. Hierbij het verzoek aan de mensen die tot op heden niet 

betaalden, het factuurbedrag per direct over te maken. Zoals vermeld in ons 

Huishoudelijk Reglement dient het contributiebedrag jaarlijks voor 1 april 

voldaan te zijn. Indien wij geen betaling ontvangen, zijn wij genoodzaakt het 

factuurbedrag te verhogen met administratieve kosten.  

Bent u de mail met factuur kwijt of heeft u andere bezwaren of vragen? Laat 

dit dan weten aan Rob via penningmeester@topnl.eu.  

Als rasvereniging moeten wij ook onze verplichtingen nakomen en 

abonnementsgelden, afdrachten en overige betalingen binnen de gestelde 

betalingstermijnen voldoen. 

 

Op 24 maart vond de opleidingsdag voor keurmeesters plaats, voorafgegaan 

door een wandeling in de Soesterduinen. U leest hier over op pagina ? van 

deze nieuwsbrief. We wachten nu op de examendag op 26 mei a.s.. 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is ook al weer achter de rug. 

Ondanks dat niemand er voor op pad hoefde te gaan werd er helaas weer 

met een kleine club vergaderd. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals de 

mededelingen, jaarverslagen en het vaststellen van de contributie, kunnen 

wij jullie meedelen dat deze ook voor 2019 niet verhoogd zal worden. Zowel 

Dora en Ragna waren de aftredende en herkiesbare bestuursleden en zij zijn 

beide herkozen voor een volgende termijn. 
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Ons volgende evenement is het Tatra-Lentefeest op zondag 27 mei wat in 

Dieren gehouden zal worden. Degenen die er vorig jaar bij waren, zullen vast 

kunnen beamen dat het beslist de moeite waard is om erbij te zijn.  

In het volgende item van deze nieuwsbrief staat uitgebreid wat u daar dit jaar 

van kunt verwachten. 

 

Met ingang vanaf deze nieuwsbrief, treft u een advertenties aan van FOKKER 

Petfood. Tevens adverteren zij op onze website. Zij ondersteunen op deze 

manier de vereniging voor een jaar. 

 

Als laatste willen wij u laten weten dat de inschrijving voor de 

Kampioenschapsclubmatch van 16 september a.s., over ongeveer een maand 

geopend zal worden.  

Weet u zeker dat u (weer) wilt deelnemen? Schrijf dan tijdig in en wacht niet 

tot het laatste moment. U doet daar de organisatie een enorm plezier mee. 

In de organisatie van een dergelijk evenement gaan bij elkaar opgeteld echt 

honderden uren aan voorbereiding zitten. Zeker als u allen last-minute besluit 

om in te schrijven, ligt de druk wat dat betreft bijna geheel in de drie weken 

voordat het evenement plaats gaat vinden. Bijna alles qua administratieve 

werkzaamheden, het programma en andere zaken hangt namelijk af van de 

deelnemers en hun honden. 

Via onze website en social media informeren wij u wanneer de inschrijving 

geopend is. 

 

Rest ons voor nu u een aangename voortzetting te wensen van het voorjaar. 

Hopelijk hebben we ook de komende periode geen klagen wat het weer 

betreft en misschien tot ziens op het Tatra-Lentefeest op 27 mei! 

 

 

 
 

Op zondag 27 mei 2018 organiseren wij voor de 6e keer het Tatra-

Lentefeest! 

 

Net als vorig jaar organiseren we dit in gebouw “de Geitenberg” van Scouting 

Dieren aan de Kolonieweg 9, in 6952 GZ Dieren. Deze accommodatie is ons 

toen goed bevallen vanwege de vrijheid die we hebben met het gebruik er 

van en natuurlijk de prachtige omgeving. Het gebouw is o.a. voorzien van 

een keuken en grote zaal waar we bij minder goed weer gebruik van kunnen 

maken. We gaan er natuurlijk van uit dat we heerlijk buiten kunnen 

vertoeven. In de omgeving kunnen we heel fijn wandelen en op het omheinde 

terrein van de scouting kunnen we rustig samen zijn.  

 

 

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 word-
document 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 lidmaat-
schap 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 factuur-
nummer. 
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. 
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De planning voor deze dag is ongeveer als volgt: 

 Om 11.00 uur worden jullie verwacht en opgewacht met koffie, thee of een koele drank met 

daarbij wat lekkers. 

 Vanaf 11.30 uur gaan we wandelen in de nabije omgeving van de scouting.  

Er is zowel een omheind losloopgebied waar de jongere en sociale honden kunnen lopen en spelen, 

als een prachtig bos. De honden mogen buiten het losloopgebied niet officieel loslopen. De lengte 

van de wandeling staat nog niet vast. Wellicht zijn er ook mensen die met elkaar een langere of juist 

kortere wandeling willen maken. 

 Na de wandeling, uiterlijk ± 13.00 uur, verblijven we op het terrein van de scouting, alwaar koffie, 

thee en andere versnaperingen voor ieder klaar zullen staan. 

 Vervolgens zijn er voor de liefhebbers twee workshops fotograferen. 

Rob Kaag is bereid gevonden wat uitleg te geven voor het gebruik van een digitale 

spiegelreflexcamera en Ragna Plomp vertelt meer over het fotograferen met de smartphone. 

Geen zin in fotogedoe? Er is natuurlijk ook altijd tijd voor een leuk gesprek en voor de honden wordt 

uiteraard ook nog iets leuks bedacht, wellicht in combinatie met het fotograferen. 

 Rond 15.00 uur zorgen we dat de mensenmaag gevuld gaat worden met een heerlijke maaltijd in 

mediterrane sfeer.  

 Vanaf ± 16.30 uur zal (hopelijk met zijn allen) start gemaakt worden met de afwas en het 

opruimen en schoonmaak, zodat we rond 17.00 uur alles weer netjes kunnen overdragen aan de 

scouting.  

 

Het terrein van de scouting is geheel omheind, echter is er natuurlijk wel een hek wat door de mens open 

en dicht(!) gedaan moet worden. Uiteraard is iedereen wel zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van 

zijn of haar hond. Enige controle is daarom wel gewenst en de hondenpoep zal door de eigenaar opgeruimd 

moeten worden. 

 

Wil je meedoen aan één van de fotografieworkshops? Vergeet dan in ieder geval niet je eigen camera of 

smartphone mee te nemen! De workshops vinden tegelijkertijd plaats, dus je zult een keuze moeten maken 

welke je wilt volgen. 

 

Voor dit Tatra-Lentefeest hebben wij bedacht het eten een Mediterraan tintje te geven. De hoofdmaaltijd 

laten we bezorgen, wij verzorgen zelf de diverse bijgerechten zoals hapjes, salades en brood. Om het 5-

jarig bestaan van TOPNL nog een keertje te vieren, vragen we dit keer maar een kleine bijdrage om deze 

dag bij te wonen. Leden betalen € 5,00 per persoon en niet-leden € 7,50. Kinderen tot 5 jaar eten en 

drinken gratis mee, voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar is de bijdrage € 2,50. 

 

Ons Tatra-Lentefeest is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen wijze en in een leuke sfeer, nader 

kennis te maken met de Tatrahond én TOPNL. We hopen op een hoge opkomst van jullie, onze leden maar 

gasten zijn ook van harte welkom! Als jullie introducees mee willen nemen, dan is dat ook toegestaan. 

Vanwege de catering en de kosten voor de maaltijd, is het noodzakelijk om je vooraf op te geven. Opgave 

bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op onze website of via email: evenementen@topnl.eu. Middels 

de bevestiging laten wij je weten welk bedrag ons verschuldigd is.  

Laat ons in ieder geval vooraf weten met hoeveel personen jullie komen en of jullie met ons mee 

eten. De uiterlijke datum van aanmelden is maandag 21 mei (2e Pinksterdag)! 

 

Meld je aan en wandel, klets, speel en eet gezellig met ons mee. 

 

Misschien ten overvloede maar we willen jullie er toch op attent maken dat we in een bosrijke omgeving 

verblijven. Het is daarom aan te raden dat je je hond en jezelf (en eventueel de kinderen) na afloop goed 

controleert op teken. 

 

mailto:evenementen@topnl.eu
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 Gezond en sociaal spel 

 

Waarschijnlijk is iedereen wel bekend met de situaties waarin een volwassene een kind met opzet laat 

winnen. Denk bijvoorbeeld aan de moeder die haar kind expres een voorsprong geeft met een bordspelletje 

of de vader die zich tijdens een stoeipartij door zijn zoontje in de houdgreep laat nemen. 

Honden laten bij het spelen soortgelijk gedrag zien. Dit wordt ‘self handicapping’ genoemd en het wordt 

over het algemeen beschouwd als een van de belangrijkste aspecten van gezond en sociaal spel. Wat 

houdt self handicapping nu eigenlijk in en wat is de functie van deze wonderlijke tactiek? En misschien nog 

wel de belangrijkste vraag: waarom kleven er ook bepaalde risico’s aan? 

 

Hondenspel 

Er zijn verschillende voorbeelden te noemen van gedragingen die honden tijdens het spelen laten zien: ze 

rennen elkaar achterna, stoeien, bijten elkaar zachtjes, duwen elkaar op de grond, enzovoort. Deze 

elementen zijn als het ware ‘geleend’ van meer volwassen gedragingen als jagen, vechten, paren en 

vluchten. Je zou kunnen zeggen dat het een oefening of repetitie is van dit volwassen gedrag. Daarnaast 

spelen honden natuurlijk ook omdat ze het gewoon leuk vinden en er plezier aan beleven. 

Spel stimuleert de cognitieve vaardigheden en zorgt ervoor dat honden het onderling goed met elkaar 

kunnen vinden. Om het gezellig te houden, zijn er wel enkele sociale gedragsregels die in acht moeten 

worden genomen. Zo moet het spelen plaatsvinden met wederzijdse instemming; het is een vrijwillige 

activiteit en zodra het een gedwongen karakter krijgt en er geen rekening meer gehouden wordt met de 

grenzen van de ander, kan je niet meer spreken van spel. 

Uit de media 
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Spelsignalen 

Door middel van verschillende spelsignalen laten honden zien dat ze graag mee willen doen en dat ze geen 

kwaad in de zin hebben. Een voorbeeld van zo’n spelsignaal is de speelbuiging. Dit signaal is een voorbeeld 

van wat ook wel ‘metacommunicatie’ wordt genoemd: honden vertellen elkaar op deze manier dat het 

gedrag dat zij gaan laten zien bedoeld is als spel en dat dit dus niet al te serieus genomen moet worden. 

Je kan dit vergelijken met een kind dat een ander kind voorstelt om een ‘doen alsof’ spelletje te doen. 

Naast de speelbuiging zijn er nog verschillende andere signalen en tactieken waarmee honden het spel 

veilig houden en voorkomen dat er conflicten ontstaan door miscommunicatie. Doen alsof je gehandicapt 

bent (self handicapping), is daar een van. 

 

Doen alsof je gehandicapt bent; de functie. 

Bij self handicapping past een grotere, sterkere of snellere hond zijn gedrag aan zijn speelpartner die qua 

lichaamsbouw en snelheid in het nadeel is. Immers, als een sterkere hond zijn volle kracht zou gebruiken, 

zou de minder sterke hond al snel het onderspit delven en dan is het spelletje eigenlijk niet zo leuk meer. 

Self handicapping houdt dus in dat honden hun speelstijl aanpassen zodat deze beter aansluit bij die van 

hun speelpartner. Dit is niet zo simpel als het klinkt; het houdt in dat een hond zich bewust moet zijn van 

zijn eigen kracht en vaardigheden én die van zijn partner. Vervolgens moet hij zijn gedrag zo aanpassen 

dat hij de andere partij geen pijn kan doen of bang kan maken. Hiermee zorgt hij ervoor dat het spel op 

een plezierige manier door kan gaan. 

Dit wordt over het algemeen ook 

gezien als de functie van self 

handicapping: zorgen dat het spel 

leuk en levendig blijft. 

 

Voorbeelden 

Self handicapping is waar te nemen 

tijdens spel tussen volwassen 

honden, tussen volwassen honden en 

pups, tussen honden en andere 

dieren zoals katten en zelfs tijdens 

spel tussen honden en mensen 

(voornamelijk kinderen). Enkele 

voorbeelden: 

 Een hond die sterker of groter 

is plaatst zich in ‘nadelige’ situaties of 

posities; zo kan een volwassen hond 

zijn hoofd lager houden of op zijn rug 

gaan liggen (met zijn buik omhoog) 

als hij met een pup aan het spelen is. 
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 Een erg snelle hond doet alsof hij langzamer is door zich tijdens het spel te laten achtervolgen en te 

laten ‘vangen’ door een hond die hem normaal gesproken niet zou kunnen bijhouden. 

 Een sterkere hond past zijn kracht aan tijdens een trekspelletje met een zwakkere hond, zodat ze 

samen kunnen blijven trekken aan het speeltje. 

 Een hond speelt met een kat door bij hem op de vloer te gaan liggen en hem op een zachte manier 

aan te raken met zijn poten en zijn bek. 

 

Het risico 

Hoe leuk dit ook allemaal klinkt, toch zijn er bepaalde risico’s verbonden aan self handicapping. Dit heeft te 

maken met het feit dat dit gedrag veel emotionele controle vraagt van de betreffende honden. Niet iedere 

hond zal dit even lang kunnen volhouden en de kans bestaat dan dat een spel dat in eerste instantie leuk 

begint toch uit de hand kan lopen. Het vergt heel veel energie van een hond om bepaalde gedragingen te 

onderdrukken en wanneer de opwinding te hoog wordt, lukt dat niet altijd meer even goed. 

 

Tips 

Enkele tips om te voorkomen dat het spel te ruw wordt of uit de hand loopt: 

 Als je ziet dat een of meerdere 

honden te opgewonden raken, 

onderbreek je het spel en probeer 

je de aandacht van de 

verschillende speelpartners op 

iets anders te richten. Dit geldt 

met name als je de betrokken 

honden niet allemaal even goed 

kent! 

 Check regelmatig of je hond nog 

wel goed reageert op je stem door 

hem bijvoorbeeld even te 

vragen bij je te komen. Daarop 

beloon je hem en laat je hem weer 

teruggaan naar het spel. Zo leert 

hij tevens dat hij echt niet gelijk 

naar huis hoeft als je hem roept. 

Twee vliegen in één klap dus! 

 Leer de hond zelfbeheersing als 

onderdeel van je basistraining. Er 

zijn vele oefeningen die je op dit 

gebied kan doen, denk alleen al 

aan alle impulscontrole-trainingen 

die op dit moment zo populair 

zijn, daarover wellicht wat meer in 

de volgende uitgave van TTN. 

 

Spelen moet je leren 

Als je hond geen of nauwelijks self handicapping laat zien tijdens spel (of het niet lang volhoudt) hoef je je 

niet meteen zorgen te maken; er zijn meer signalen en tactieken die honden kunnen gebruiken om te 

zorgen dat spel leuk blijft. Self handicapping is, zoals gezegd, een vrij intensieve bezigheid en het heeft 

meestal de tijd nodig om zich te ontwikkelen. Honden moeten als het ware leren hoe ze moeten spelen en 

elke nieuwe ervaring draagt bij aan dit leerproces. Het is daarom belangrijk dat je goed kijkt naar wat de 

hond wel of niet aankan en dat je hem niet ongelimiteerd met andere honden laat spelen. Let bijvoorbeeld 

goed op het ras, de grootte en/of de leeftijd van de potentiële speelpartner en als je het niet vertrouwt, dan 

wordt er gewoon even niet gespeeld! Geef je hond de tijd om te leren hoe hij op een leuke en gezonde 

manier kan spelen en laat hem alle specifieke spelvaardigheden, met behulp van zoveel mogelijk positieve 

ervaringen, op zijn eigen tempo ontwikkelen. 

 
Bron: Internet 
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Op 24 maart 2018 vond de opleidingsdag voor nieuwe keurmeesters voor de Tatrahond plaats in Soest. 

Deze dag werd georganiseerd door TOPNL, in aanloop naar het rasexamen van 26 mei a.s. Het examen zelf 

wordt georganiseerd en gefaciliteerd door de Raad van Beheer. 

 

Ons werk zit er op wat het rasexamen betreft maar we willen jullie nog even informeren over het verloop 

van de opleidingsdag. Deze dag bestond uit een theorie-onderdeel in de morgen en een praktijkonderdeel 

in de middag. 

Het lesmateriaal moest uit enkele verplichte onderdelen bestaan, onder andere de geschiedenis van het 

ras, de rasstandaard en hoe deze tot stand gekomen is, de Tatrahond in Nederland, het ras als werkhond 

en verwante en vergelijkbare rassen. Voor de opleiding hebben wij een lesboek gemaakt voor de kandidaat-

keurmeesters en de examinatoren van bijna 100 pagina’s waarin genoemde en nog enkele andere 

hoofdstukken behandeld worden. Dit boek kan door keurmeesters die al eens examen voor de Tatrahond 

deden in het verleden, ook besteld worden voor nascholing. 

Ten behoeve van de theorie-ochtend hebben wij een mooie PowerPointpresentatie gemaakt met extra tekst 

en uitleg over ons prachtige ras. Daarbij toonden we tussendoor ook enkele korte films die een goed beeld 

geven over de Tatrahond in het heden en het verleden en we toonden een iets langere Poolse film waarin 

de Tatra te zien is als werkhond in de Podhale. Deze was voor ons vertaald door Maria Topczewska en Eric 

de Groot en kon daardoor door Dora voorzien worden van een ondertiteling. Hierbij nogmaals onze grote 

dank daarvoor! 

 

De presentatie en de films namen, mede door enkele vragen en discussies van de kandidaten tussendoor, 

iets meer tijd in beslag dan wat we van tevoren ingecalculeerd hadden. Terwijl we net onze broodjes 

genuttigd hadden, kwamen de mensen met hun honden al binnen die zich aangemeld hadden mee te doen 

met de praktijkmiddag. Voorafgaand hadden zij een ronde gelopen in de Soesterduinen dus zij lieten zich 

ook de koffie of thee met brood goed smaken terwijl er voor de honden diverse drinkbakken klaar stonden. 

 

Voor het praktijkgedeelte waren er drie reuen en drie teven waar de kandidaat-keurmeesters, samen met 

de examinatoren een oordeel over moesten geven. Gelukkig was het mooi weer en konden we buiten een 

kleine hondenshow nabootsen. De honden werden uitgebreid bekeken en betast en moesten een stukje 

lopen zodat het gangwerk beoordeeld kon worden. Ook sommige honden die eigenlijk niet aan dat onderdeel 

meededen, werden nog even bekeken en besproken. 

Hierna werden de deelnemers vriendelijk bedankt voor hun aanwezigheid en werd de opleidingsdag achter 

gesloten deuren weer voortgezet. De examencommissie en de kandidaat-keurmeesters evalueerden de 

honden die zij zojuist gekeurd hadden en benoemden de goede en minder goede punten van elke hond.  

Omstreeks 15.30 uur was de opleidingsdag ten einde en daarmee voor ons maanden van hard werk en veel 

voorbereidingen. Voor ons was het zeer leuk en leerzaam om ons op deze manier bezig te houden met de 

Tatrahond. 

 

Het rasexamen gaat, zoals eerder gemeld, plaatsvinden op zaterdag 26 mei 2018 in Dogcenter Kerkwijk in 

Zaltbommel en zal de gehele dag duren. Op deze dag zullen de honden beoordeeld worden door de 

examencommissie en door 5 examenkandidaten. De honden zullen dus ten minste 7x voorgebracht moeten 

worden. Het is de bedoeling dat elke 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.  

Op de examendag wordt zorggedragen voor een lunch voor de handlers/begeleiders van de honden en 

tussendoor is er gelegenheid om de honden uit te laten. 

 

In principe hebben zich 8 honden en handlers aangemeld maar we zouden graag nog één tot twee reuen 

en teven op de reservelijst willen zetten in het geval van een afzegging. 

Wie wil zich daarvoor aanmelden? 

 

Als u en uw Tatrahond(en) willen en kunnen meewerken, geef u dan op bij het secretariaat. 

Indien er nog vragen zijn, bel of mail dan naar het secretariaat (Dora) van onze vereniging.  

Bij voorbaat hartelijk dank! 

Rasexamen 

mailto:secretariaat@topnl.eu?subject=aanmelding%20rasexamen
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Afbeeldingen van de wandeling zijn hier te zien. 

https://www.facebook.com/pg/topnl.eu/photos/?tab=album&album_id=1431579363636935 

 

 

Pups geboren:  

Op 11 maart is Arisa z Poldery Holenderski (HD-A, vrij van oogziekten en hartecho normaal) bevallen van 

7 pups, 3 reuen en 4 teven. Vader van dit nest is de Poolse reu (in Oekraïne geboren) Acinak Skif 

Voploscenie Mechty (HD-A, ED 0/0).  

Kennel: z Poldery Holenderski, fam. Beentjes 

Info: tatrakennel@zpolderyholenderski.nl – www.zpolderyholenderski.nl  

  

Fokkerijberichten 

https://www.facebook.com/pg/topnl.eu/photos/?tab=album&album_id=1431579363636935
https://www.facebook.com/pg/topnl.eu/photos/?tab=album&album_id=1431579363636935
mailto:tatrakennel@zpolderyholenderski.nl
http://www.zpolderyholenderski.nl/
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Alle pups zijn inmiddels gereserveerd 

 
Fokplanning: 

 In de 2e 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.  

 

 
 

 

 

 

Helaas heeft Melanie, vanwege drukkere 

werkzaamheden en andere verplichtingen, 

onlangs aangegeven te zullen stoppen met 

het maken van de columns voor onze 

nieuwsbrief.  

Ongeveer 30x, verdeeld over 5 jaar, schreef 

zij voor ons haar ervaringen, haar opvoedtips 

en leerde ze ons meer over de manier waarop 

een hond denkt en handelt. Haar columns 

zullen we zeker missen in de toekomst. 

 

Hierbij willen wij je enorm bedanken voor je 

grote inzet die door ons zeer gewaardeerd 

wordt. 

Wij willen je heel veel succes wensen met al 

je activiteiten en werkzaamheden! 

 

Bedankt! 

Dora & Wilma 

 

 

 

 

 

 

Melanie’s column 

https://www.facebook.com/linda.witbreuk?fref=ts
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We hebben opgevangen dat er belangstelling bestaat bij de leden om in augustus naar Zakopane te gaan. 

In, of vlakbij Zakopane, wordt jaarlijks de zomereditie van de Poolse clubmatch voor de Tatrahond 

gehouden. Dit jaar zal dat op zondag 19 augustus zijn maar voor zover wij weten is de inschrijving nog niet 

geopend.  

Tegelijkertijd vindt het Folklore Festival plaats en dat is dit jaar al voor de 50e keer! Volgens traditie worden 

de Goraalse deelnemers en hun honden tijdens een kerkdienst gezegend. Daarna begint een grote optocht 

door Zakopane waarbij folklore uit diverse landen getoond wordt. Soms mogen ook de buitenlandse 

deelnemers aan de clubmatch meelopen in de optocht. Vervolgens gaan de exposanten van de clubmatch 

naar het festivalterrein. Daar zijn naast een ring waar de honden geshowd worden, diverse stands aanwezig 

waar men wat te eten en drinken kan kopen en meestal staan er enkele kleine kermisattracties opgesteld.  

 

Nu is het niet de bedoeling dat er een groepsreis georganiseerd gaat worden. Ieder gaat op eigen 

gelegenheid naar Polen en zorgt zelf voor een onderkomen. Er zijn veel pensions in de regio, enkele 

campings of huisjes waar honden toegestaan zijn. 

Het is wel handig om van elkaar te weten dat je ook naar de Podhale afreist en om wellicht afspraken te 

maken om eens gezamenlijk een maaltijd te nuttigen, een wandeltocht te maken of eens op elkaars honden 

te passen. De natuur in de Podhale is prachtig maar niet altijd is het toegestaan om dat met honden te 

bezichtigen. Dat geldt natuurlijk ook als u eens een museum of kerk wilt bezoeken. 

 

Op dit moment is van zes personen bekend dat zij naar alle waarschijnlijkheid een vakantie in de buurt van 

Zakopane plannen in augustus.  

Heb je zelf ook plannen? Laat het ons weten zodat we mensen met elkaar in contact kunnen brengen indien 

gewenst.  

redactie@topnl.eu  

 

 

 

 

Waterpret 2 

 

Voor het Tatra-Lentefeest van vorig jaar had ik wat 

opblaasbare spullen meegenomen voor de honden 

om mee te spelen. Helaas konden we daar niet aan 

een tuinslang komen en is het niets geworden. 

 

Wij hebben in de tuin er in ieder geval alvast even 

een getest. 

Voor een paar euro kan je vaak dergelijke 

opblaasbare spullen kopen in de opruiming van 

diverse winkels. 

Dit is een opblaasbare regenboog. De voeten eerst 

even vullen met water voor stabiliteit en daarna 

vullen met lucht en dan aan de tuinslang vast 

maken. 

 

Rihanna was nog een nieuwsgierige 1-jarige dus 

draait al om je heen als je er mee bezig bent en 

vindt het allemaal erg interessant als het aan staat. 

Erg stabiel is hij nog niet want hij viel heel vlot om, 

maar dat kon voor Rihanna de pret niet drukken en 

zij bleef erg geïnteresseerd. Naar water happen is 

dan ook erg leuk om te doen. 

Hero houd niet zo erg van water, alleen als de IJssel 

hoog staat om er lekker doorheen te rennen. Hem 

moet ik dan wat meer met koekjes lokken om te 

kijken of hij uiteindelijk ook overstag gaat voor het 

water. Dat bleek bij de regenboog niet het geval. 
 

Zakopane – augustus ’18 

Ragna’s Spelideeën 

mailto:redactie@topnl.eu
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Indien het mooi weer wordt op 27 mei tijdens het Tatra-Lentefeest, zullen wij de spullen én een tuinslang 

nog een keer meenemen. 

 

 

 

In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van de vereniging: 

19-04-2018 Anita Verstappen Sint Michielsgestel 

 

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. 

 

Abusievelijk stonden ondergenoemde personen niet in het overzicht met opzeggingen per 1 januari 2018. 

01-01-2018 Sofie Doninck van Tessenderlo 

01-01-2018 Igor Geerinckx Tessenderlo 

 

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Deze wet is per 25 mei 2018 van toepassing in alle landen die lid zijn van de EU. In Nederland vervangt hij 

de Wet privacy persoonsgegevens. 

 

U heeft waarschijnlijk in de afgelopen periode al enkele brieven of e-mails ontvangen van uw bank, 

(zorg)verzekering, (telefoon)provider of van andere instanties en verenigingen waar uw persoonsgegevens 

opgeslagen en bekend zijn. 

 

Ook TOPNL heeft en bewaart uw persoonsgegevens en in het kort willen wij voor u verduidelijken hoe wij 

de ledenadministratie voeren, wie deze kan inzien en wat daar mee gebeurt. 

 TOPNL heeft een Excel-bestand van de leden. Hierop staat per lid vermeld: 

1) lidmaatschapsnummer 

2) voorletters, voornaam, achternaam 

3) adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres 

4) geboortedatum (indien verstrekt), telefoonnummer (indien verstrekt), mobieltelefoonnummer 

(indien verstrekt) 

5) gegevens van zijn/haar hond(en) (indien verstrekt) 

 Er bestaan tevens Excel-bestanden waarop dezelfde gegevens staan van proef-, aspirant- en oud-

leden. Oude en niet relevante gegevens worden periodiek van deze lijsten verwijderd. 

Alle Excel-bestanden staan ‘in de Cloud’ opgeslagen in een beveiligde map in Dropbox. 

 Ragna Plomp is als bestuurslid ledenadministratie en PR, verantwoordelijk voor de ledenadministratie 

en heeft vanuit die functie inzage in de gegevens. 

 Dora de Jong, bestuurslid, heeft vanwege haar werkzaamheden als secretaris, redactielid en 

organisatie van evenementen inzage in de gegevens. 

Ledenmutaties 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
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 Wilma de Brabander, bestuurslid, heeft als lid van de redactie, organisatie van evenementen en 

bestuurslid gezondheid, welzijn en fokkerijzaken inzage in de gegevens. 

 Rob Kaag, bestuurslid, krijgt vanwege zijn functie als penningmeester jaarlijks een lijst met daarop 

de gegevens genoemd onder nummer 1, 2 en 3, t.b.v. de facturatie en het innen van de contributie. 

 TOPNL bewaart geen bankgegevens van haar leden. 

 TOPNL verstrekt, op één uitzondering na, geen gegevens van haar leden aan derden. 

 TOPNL is jaarlijks verplicht de gegevens van haar leden te verstrekken aan de Raad van Beheer op 

Kynologisch gebied (RvB). Het lidmaatschapsgeld wat TOPNL moet betalen aan de RvB is jaarlijks 

gebaseerd op het ledenaantal van TOPNL op 1 januari. 

 TOPNL houdt alleen dossiers bij van leden die fokken. Dit betreft hoofdzakelijk de correspondentie 

die gevoerd wordt rondom de periode dat er een nest gepland of geboren wordt. Daarnaast zijn er 

dossiers aangelegd voor honden die gebruikt worden in de fokkerij. Deze informatie staat ‘in de 

Cloud’ opgeslagen in een beveiligde map in Dropbox. In deze map hebben Dora de Jong, Wilma de 

Brabander en Netty Beentjes inzage. 

 

Als vereniging hopen wij onze leden hiermee volledig te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn 

dan kunt u contact opnemen met Ragna Plomp van de ledenadministratie. 

 

Het bestuur 

 

 

 

Op het Tatra-Lentefeest van 27 mei a.s., gaan Rob Kaag en ik (Ragna) een workshop hondenfotografie 

geven. Rob zal dit met de spiegelreflexcamera doen en ik zal jullie tips geven om met je smartphone te 

fotograferen want meestal hebben we deze gewoon bij ons op zak. 

 

Hierbij komen al een aantal tips langs ter voorbereiding, dan kunnen we deze dan uitproberen met elkaar 

in Dieren. 

 

Tip 1: Batterij  

Zorg ervoor dat de batterij van je smartphone nog 

voldoende is om foto’s mee te maken. Sommige 

smartphones schakelen de camerafunctie uit als deze 

bijvoorbeeld minder dan 10% is. 

 

Tip 2: Opslag 

Zorg voor voldoende opslaggeheugen. Helaas is dat 

iets waar ik regelmatig tegen aan loop. Door de foto’s 

en de apps op mijn telefoon gebeurt het nog wel eens 

dat mijn camera dan aangeeft: ‘kan geen foto’s 

maken i.v.m. onvoldoende geheugen’. Tja, op mijn 

telefoon zit ook niet veel geheugen helaas dus dat 

wordt toch sparen voor een nieuwe en voorlopig maar 

regelmatig leeghalen. 

 

Tip 3: Schone lens 

Maak altijd eerst de lens schoon om vette vlekken en kruimels van hondenkoekjes weg te halen. Je kan 

vaak hiervoor ook zo’n klein brillendoekje gebruiken. Met een schone lens lukt het je al meer om scherpe 

foto’s te maken. Let wel op tijdens het schoonmaken dat je de lens niet beschadigd door een net aanwezige 

wat hardere kruimel. 

 

Tip 4: Ontspanknop 

Wees je bewust welke knop of knoppen je kan gebruiken om een foto te maken. Meestal gebruik je de knop 

op het scherm van je smartphone om een foto te maken. Maar bij sommige smartphones kun je ook de 

volumeknop indrukken om een foto te maken. Dan kan je de telefoon ook anders, soms zelfs steviger, 

vasthouden. Probeer dat maar eens uit of dat bij jou werkt en anders kan je in het instellingenmenu van de 

camera-app alsnog deze functie activeren. 

 

Fotograferen met een smartphone 

mailto:ledenadministratie@topnl.eu?subject=Wet%20AVG
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Tip 5: Camerapositie  

Je kan ook de camerapositie 

verstellen. Je kan je smartphone als 

camera gebruiken door te zien wat er 

van je af gebeurd en dit vast te leggen, 

maar je kan ook de camera draaien om 

bijvoorbeeld een selfie van jou en je 

hond te maken. Dit kan je vaak doen 

door in de camera-app op het icoontje 

van camera draaien te drukken. Let 

wel op dat je smartphone dus wel twee 

camera opties daarvoor moet hebben. 

 

Tip 6: Beweging  

Je kan er zelf voor zorgen dat je 

scherpe foto’s maakt van je hond. 

Belangrijk is dan dat je stil staat als je 

de foto maakt. Elke beweging kan voor 

onscherpe foto’s zorgen. Dus houd je 

smartphone zo stil en stabiel mogelijk 

voordat je de foto maakt. 

 
 

Tip 7: Snel 

Je kunt razendsnel foto’s van je hond maken met de snelontgrendeling van je smartphone. 

Ga op zoek naar de snelontgrendeling bij jou, dat betekent dat je dus bij de camera van je telefoon kan 

zonder dat je je pincode hoeft in te toetsen en dan de camera-app te starten. 

Bij de Iphone kan je van rechts naar links swipen of in het snel menu van onder staat ook een icoontje voor 

camera bij de wat oudere modellen. Bij de Windowsphone is het vanaf het menu van boven en vind je daar 

het camera icoontje. Bij andere smartphones werkt dit via dubbelklikken op de thuisknop. 

 

Tip 8: Scherp 

Je smartphonecamera stelt zich automatische scherp. Dit is meestal op het dichtstbijzijnde onderwerp. Je 

kunt ook zelf bepalen waar je de camera op scherpstelt. Dit doe je door te tikken op het scherm. Je ziet nu 

een vierkantje of rondje in beeld. Dat is je scherpstelpunt. Wacht niet te lang met afdrukken voor je het 

weet is het moment alweer voorbij. 

 

Tip 9: Flits 

Als jouw smartphone een flits heeft zet deze dan uit. De flits van je smartphone is zwak en kan maar een 

klein deel belichten. Ook heeft het vaak je hond spookachtige oplichtende ogen als je hem recht in zijn 

gezicht fotografeert en dan moet je dat daarna weer herstellen. 
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Tip 10: Licht 

Licht is noodzakelijk voor het maken van een foto. 

Kijk dus goed naar waar het licht vandaan komt 

en hoe je dat wilt gebruiken in je foto. 

 

Extra Tip 11: Zorg dat de zon niet in de lens 

schijnt. 

Houd je hand boven de cameralens van je 

smartphone, of zet bij een fotocamera de 

zonnekap op je lens. Probeer de lens niet 

rechtstreeks op de zon te richten, dan krijg je rare 

strepen op je foto. 

 

 
 

Extra Tip 12: Zorg dat je hond niet in de zon kijkt. 

Dan knijpt ie namelijk zijn ogen dicht. Laat 'm een beetje de andere kant op kijken en verander je standpunt. 

Je hond met open ogen op de foto is toch een stuk sprekender? 

 

Extra tip 13: Fotografeer tijdens het Gouden Uurtje 

Als de zon laag aan de hemel staat heb je mooi goudkleurig zacht licht. Dat is 's ochtends na zonsopkomst 

en 's avonds voor zonsondergang. Het perfecte moment om schitterende foto's te maken! 

 

Tip 14: Schaduw 

Als je met je rug naar de zon staat is het nadeel dat vaak je eigen schaduw op de foto te zien is. Als je dat 

niet wilt draai dan je beeld een stukje en neem de foto vanuit een andere hoek. 

 

Tip 15: Regen 

Let er natuurlijk met regen op dat de lens van je smartphonecamera niet nat word of dat je scherp stelt op 

een druppel dat geeft helaas niet zulke mooie foto’s tenzij er een uitzondering tussen zit! 

 

Tip 16: Rennen 

Soms is het even zoeken maar onder een knopje of instelling zit vaak een hele handige functie, dit wordt 

ook wel de burstmodus of continu-opnamestand genoemd. Als je deze instelt kan je veel foto’s achter elkaar 

maken. Dat werkt heel goed bij een rennende hond. Als je hem hebt ingesteld hoef je alleen maar langer 

op de afdrukknop te drukken en hij maakt zelf meerdere foto’s achter elkaar.  

 

Tip 17: Zoom 

Met iedere smartphone kan je inzoomen, althans zo lijk het, om iets van verder weg dichterbij te halen. 

Alleen zorgt dat er vaak voor dat je foto lelijk is als je hem weer bekijkt. Dat komt omdat je eigenlijk niet 

echt aan het zoomen bent maar omdat het beeld alleen maar uitvergroot wordt en daardoor gaat de kwaliteit 

van de foto erg achteruit. Het is beter om gewoon te zorgen dat je dichterbij staat. 

 

Extra tip 18: Lens clip om te zoomen 

Om toch je kunnen zoomen zijn er andere mogelijkheden. Ik heb bijvoorbeeld bij het wereld natuurfonds 

een lens gekocht voor op mijn smartphone en daarmee ook hun goede doel gesteund. 

https://www.wnf.nl/shop/productdetail/wnf-lens-clip-voor-smartphone-3-in-1.htm 

Met deze driedelige WNF lens clip maak je de mooiste foto’s met jouw IPhone, Samsung of andere 

smartphone. Vergroot je fotografiekunsten met de groothoeklens en laat het voorwerp extra uit de foto 

springen. Geef jouw creativiteit een draai met de fish-eye lens, met 180 graden zicht. Of fotografeer een 

fantastisch detail met de macrolens. Het opzetstuk is een compact design en gemakkelijk te bevestigen. 

Ideaal om mee te nemen in je broekzak in het bijbehorende WNF-zakje. Dit hoesje is ook te gebruiken als 

schoonmaakdoekje.  

Let op! In de verpakking ontvangt u drie lenzen. Twee lenzen, de macro- en de wide-lens, zitten op elkaar 

geschroefd. Daardoor kan het lijken of u in totaal maar twee lenzen ontvangt. De wide-lens kan alleen in 

combinatie met de macro-lens worden gebruikt. De macro-lens kan ook individueel worden gebruikt.  

https://www.wnf.nl/shop/productdetail/wnf-lens-clip-voor-smartphone-3-in-1.htm
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Met de aankoop van deze universele lens kit maak je niet alleen jezelf of een ander blij, je draagt ook bij 

aan het beschermen van de natuur.  

Inhoud:  

- WNF-beschermhoesje  

- Clip  

- Fish-eye lens (180 graden)  

- Groothoeklens (0,67x wide)  

- Macrolens  

- Lenskapjes  

 

Tip 19: Aandacht 

Er zijn verschillende manieren om de aandacht van je hond te krijgen waarbij ze soms ook nog specifiek 

reageren. Als je hun naam roept kijken ze om of doen hun kop wat meer omhoog. Als je een gek geluidje 

laat horen kunnen ze verbaast kijken en zelfs hun hoofd wat opzij doen. 

 

Tip 20: Slapen 

Je hond kan op de meest vreemde en soms zelf hilarische manieren slapen: opgerold, languit, op de rug 

met de poten wijd, noem het maar op. 

Als je stil bent en rustig je hond benadert dan kan jij mooi een foto maken als hij toch zijn ogen dicht heeft. 

Maar zet dan wel even het klik-geluidje van je smartphonecamera uit, zodat hij niet wakker wordt van dat 

geluid. 

 

 

Tip 21: Standpunt. 

De meeste foto’s die je waarschijnlijk van je hond 

maakt zijn vanuit stand. Daar denken we vaak niet 

bij na en maken we gewoon. Probeer eens foto’s te 

maken op de ooghoogte van je hond. Zo kan je de 

wereld vanuit zijn standpunt bekijken en 

vastleggen. Dan kan het ook net lijken of hij de 

camera in rent. 

 

Tip 22: Lachen 

We zien onze honden de hele dag en het kan best 

zijn dat sommige dingen ons niet meer opvallen aan 

onze hond of dat we ze als vanzelfsprekend 

ervaren. Rihanna steekt haar tong nogal eens uit of 

kijkt op zo een manier dat ik niet meer bijkom van 

het lachen. Hero slaapt soms nog wel een onderaan 

de trap op een bijzondere manier. Maak eens foto’s 

van dat soort momenten, gewoon omdat ze zo leuk 

zijn om eens naar terug te kijken. 
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Tip 23: Achtergrond 

Vaak ben je zo aan het letten op het fotograferen van je hond dat je niet let op de achtergrond. Je kijkt 

goed van wat is je hond aan het doen en waar gaat hij heen zodat ik hem goed kan vastleggen. En dan zie 

je later dat de achtergrond er scheef op staat…….dat is jammer. Let dus ook een beetje op de achtergrond 

of horizon, dat deze recht is. 

 

Tip 24: Dagboek 

Tatra’s leven veelal tussen de 10 en 15 jaar. Veel te kort dus. Daarom kan het goed zijn om er een gewoonte 

van te maken om elke dag foto’s te maken van je lieve viervoeter. Dan heb je een mooi dagboek met allerlei 

herinneringen en kunnen wij dat eventueel ook volgen via Facebook. Als je trouwe maatje er niet meer is 

kan je toch naar hem terugkijken en zullen de foto’s waardevoller voor je zijn. 

 

Extra Tip 25: Geen foto 

Als je merkt dat je hond steeds zijn hoofd wegdraait, zijn tong uitsteekt of je ziet zijn oogwit opeens heel 

duidelijk dan kunnen dit aanwijzingen zijn dat je hond het eng vind wat je aan het doen bent. Soms kan 

het helpen om meer afstand te nemen voor het maken van een foto. Soms is het ook beter om dan geen 

foto van je hond te maken. Hij komt er dan toch niet ontspannen op te staan. 

 

Gaan jullie alvast oefenen voor de 27e mei? Dan gaan we daar verder aan de slag! 

 

 

 

 

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

 

 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. 

 

 

 

 

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 word-

document. 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 juni 2018. 

 

 

 

Hopelijk was deze Tatra TOPnieuws naar ieders wens en hebben jullie hem met veel plezier doorgelezen. 

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 het Tatra-Lentefeest op 27 mei a.s.? 

 

 

 

 

 

TOPNL-agenda 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 

mailto:secretariaat@topnl.eu
http://www.topnl.eu/
https://www.facebook.com/pages/Tatrahondvereniging-Owczarek-Podhalanski-Nederland/315458905248992?fref=ts

