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Hierbij weer een nieuwe editie van de Tatra TOPnieuws, hét cluborgaan van 

onze vereniging. Er zijn weer verslagen te lezen van onze activiteiten en we 

hebben natuurlijk weer leuke en interessante artikelen gevonden. In elk geval 

weer voldoende pagina’s om te lezen! 

 

Wil jij de redactie ondersteunen? 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.  

 

 

 

Beste leden, 

Vanwege de prachtige mei en juni maanden lijkt de zomer al weer een poosje 

op weg maar feitelijk is deze pas net begonnen. De meeste van ons zullen 

zich weer aan het voorbereiden zijn op een welverdiende vakantie. 

 

De werkzaamheden van het bestuur en de redactie gaan de komende weken 

ook op een wat lager pitje. De afgelopen periode hebben we veel gedaan voor 

de vereniging met de organisatie van het rasexamen en het Tatra-lentefeest. 

Het was een druk weekend 26/27 mei maar we zijn zeer tevreden over het 

resultaat van het rasexamen en wat ons betreft was het Tatra-lentefeest weer 

zeer geslaagd! 

De verslagen hierover staan verderop in deze nieuwsbrief.  

 

De inschrijving voor hét TOPNL evenement van het jaar, namelijk de 

Kampioenschapsclubmatch is weer geopend. Alle informatie over deze dag 

staat in het volgende item van de nieuwsbrief en via onze website kunt u 

inschrijven. Eenieder is van harte welkom, of u nou meedoet met uw hond of 

niet. Met zijn allen weten we er altijd een succes en een gezellige dag van te 

maken. Wij hopen u allen te ontmoeten in Bemmel. 

 

Achter de schermen is er onlangs weer hard gewerkt aan onze website. Dat 

is voor de schermen te zien aan het Franse vlaggetje wat nu zichtbaar is. 

Onze Franse leden Sylviane en Laurent hebben ons geholpen met de vertaling 

van de website in het Frans, waarvoor onze dank! 

 

Rest ons verder niks anders dan u allen een fijne vakantie te wensen, in het 

mooie Nederland of waar dan ook ter wereld! 

 

Het bestuur 
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5e Kampioenschapsclubmatch van TOPnl - zondag 16 september 

2018! 

 

Wij nodigen iedereen uit die in het bezit is van een Tatrahond, van pup tot en 

met een veteraan maar met een FCI-erkende stamboom, deel te nemen aan 

de Kampioenschapsclubmatch (KCM). De inschrijving staat open voor leden 

en niet-leden van TOPnl. Iedereen is welkom, ook bezoekers! 

 

Voor de vierde keer op rij zijn we te gast op het terrein van „Hondenschool 

Lingewaard“ in Bemmel tussen Arnhem en Nijmegen. Een mooie en zeer 

ruime locatie die prima aan onze wensen voldoet. De keuringen zullen buiten, 

in de open lucht plaatsvinden. In het geval van zeer slechte 

weersomstandigheden, hebben we een kleine overdekte ruimte ter 

beschikking. 

U bent deze dag vanaf ± 09:00 uur welkom om uw plek rond de ring of ergens 

op het ruime terrein te kiezen. We zullen zorgen dat er gratis koffie en thee 

voor u klaar staat. 

 

Keurmeester Dhr. Rob Douma zal rond 10:15 uur beginnen met het 

beoordelen en keuren van de ingeschreven honden. 

Onder voorbehoud van voldoende deelnemers telt het kampioenschapspunt 

op een KCM dubbel! Dit betekent dat de winnende reu én teef 2 CAC's 

verdienen. De reserve-winnaars krijgen een heel kampioenschapspunt (CAC). 

Er zijn prijzen te winnen voor alle geplaatste honden, welke o.a. aangeboden 

worden door Biofood. Natuurlijk zorgen we weer voor een leuke en goed 

gevulde ‘goodiebag’ voor alle deelnemende honden, zoals u inmiddels van 

ons gewend bent. Deze worden uitgereikt samen met het keurrapport, nadat 

de Clubwinnaar 2018 is gekozen. Dit zal omstreeks 16:00 uur zijn. 

 

Tijdens de lunchpauze, tussen 12:00 en 13:30 uur, gaan we pannenkoeken 

eten! Voor een vast bedrag kunt u genieten van pannenkoeken die door een 

professional gebakken worden. U kunt eten zoveel u wilt en kiezen uit diverse 

soorten toppings, waarbij natuurlijk de suiker en de stroop niet ontbreken! 

Wel dient u dit van te voren aan ons op te geven, zodat wij weten wie er mee 

luncht en er voor te zorgen dat er voor iedereen genoeg is. 

De pannenkoekenwagen wordt door ons afgekocht, wat betekent dat het niet 

mogelijk is om tijdens de KCM aan de wagen te betalen. 

Schrijft u drie of meer honden in voor de KCM? Dan krijgt u van ons 

één lunch gratis! 

 

Deelname aan een KCM is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen 

en laagdrempelige manier kennis te maken met het showen, het ras en het 

wederzien van de fokker en bijvoorbeeld nestgenootjes van uw hond. Een 

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. 

 
 

 

http://www.biofooddiervoeding.nl/
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leerzame ervaring voor de minder ervaren of onervaren Tatrahond(eigenaren). Uiteraard is er ruim 

voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen over ons geliefde ras. Wij hebben er heel veel zin in en hopen 

dat het wederom een TOP-dag wordt! 

 

Inschrijven kan voor zowel deelnemers als bezoekers, bij voorkeur via ons online-inschrijfformulier. 

Doet u dit toch liever met pen en papier, dan kan dat ook natuurlijk. Download dan het word-document op 

de website en stuur dit terug aan: evenementen@topnl.eu of per post op het aangegeven adres op het 

formulier. 

 

De tarieven zijn als volgt: 

 

Inschrijfgeld Leden TOPNL Niet leden 

Klasse 1 – 2 – 7 (baby, pup, veteraan) € 25,00 € 30,00 

Klasse 3 – 4 – 5 – 6 (alle overige) € 35,00 € 40,00 

Lunch volwassenen € 8,00 € 10,00 

Lunch kinderen 5-12 jaar (0-4 jaar gratis) € 5,50 € 5,50 

(De korting is alleen voor leden, niet voor proef- en aspirant-leden) 

 

LET OP! De inschrijving voor de Kampioenschapsclubmatch sluit op 26 augustus 2018. 

U doet de organisatie een heel groot plezier als u niet tot de uiterste sluitingsdatum wacht met inschrijven. 

Weet u zeker dat u komt? Schrijf dan alvast in. 

  

 

 

 

 

Op de Kampioenschapsclubmatch zijn de Tentoonstellingsreglementen van de Raad van Beheer van 

toepassing. 

Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging met daar in vermeld het totaal bedrag, een referentie 

welke vermeld dient te worden bij de betaling en onze bankgegevens. In de laatste week voor de KCM krijgt 

u via email uw bevestiging en bewijs van deelname 

toegestuurd. 

 

Opgave voor de lunch kan tot één week van te voren, 

echter dient er wel vooraf betaald te worden. Ook als 

bezoeker kun je natuurlijk met ons mee lunchen! 

Indien je wilt adverteren in de catalogus, dan is het tarief 

€ 25,00 voor een hele pagina (A5) en € 15,00 voor een 

halve pagina. De advertentie dient door u aangeleverd te 

worden of e.e.a. is in overleg te realiseren. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Wilma. 

Voor aanmeldingen voor de lunch en/of advertentie, 

zonder opgave van deelname van een hond, klikt u op de 

oranje button op de website of mail ons op 

evenementen@topnl.eu. 

 

We houden u via de website en Facebook regelmatig op 

de hoogte over dit TOP-evenement dus houdt de pagina's 

goed in de gaten! De organisatie heeft er wederom zin in 

en hoopt u te mogen ontvangen op 16 september a.s.. Wij 

beloven u een onvergetelijke dag! 

Tot ziens bij: 

 

Hondenschool Lingewaard 

Bergerdensestraat 2a 

6681 LK Bemmel 

 

De KCM wordt mede mogelijk gemaakt door BIOFOOD. 

INSCHRIJFFORMULIEREN 

mailto:evenementen@topnl.eu
https://topnl.eu/wp-content/uploads/2018/04/Tentoonstellingsreglement-Raad-van-Beheer-2018.pdf
mailto:%20redactie@topnl.eu
mailto:evenementen@topnl.eu
https://topnl.eu/activiteiten/kampioenschaps-clubmatch-uitnodiging/kcm-aanmeldingen/
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Do en dont’s vachtverzorging in de zomer en nog wat tips! 

 

We hebben net de eerste zomerwarmte achter de rug, en het is pas eind juni. Er kan nog volop mooi weer 

komen. Warmte dus, en heel veel hondeneigenaren vinden dat weer tijd voor een lekkere scheerbeurt. 

Tenslotte, wij hebben het warm, de hond heeft het warm, dus laten we hem van die dikke laag haar ontdoen. 

NIET DOEN!  

 

Waarom mag de hond zijn jasje niet uit doen?  

Heel gewoon, ze hebben geen jasje aan. Honden hebben haar, heel veel haar, over het hele lichaam. De 

voornaamste taak van dat haar is het reguleren van de lichaamstemperatuur. Het haar houdt 's winters 

warmte vast, en 's zomers is het een natuurlijke airconditioning. Daarnaast beschermt het haar tegen 

natuurlijke "gevaren" zoals bijvoorbeeld zonlicht (en hapgrage buurhonden). Dat komt vooral door de 

structuur van het haar, die essentieel anders is als bij de mens. Bovendien, bedenk ook dat honden niet 

door de huid heen zweten zoals mensen dat doen,  we trekken een trui of shirt uit, zodat de koele wind het 

zweet op onze huid doet verdampen en we daardoor afkoelen. De hond gebruikt zijn vacht om de wind 

doorheen te laten gaan. Zouden we die vacht afscheren dan nemen we zijn natuurlijke warmteregulatie 

weg en zou hij juist dan bevangen kunnen worden van de hitte of ernstig verbranden want ja, honden 

kunnen net zo goed verbranden. Ook koelen ze af door te hijgen en via de voetzolen. Een hijgende hond 

heeft het weliswaar warm, maar koelt zo gewoon af, en is niet per definitie op de rand van een hittetoeval.  

 

Wel doen! 

Geef je hond een regelmatige borstelbeurt, zodat de lucht langs de huid kan circuleren en zo voor afkoeling 

kan zorgen. Tatrahonden hebben een dichte ondervacht, juist dan is het zaak ervoor te zorgen dat deze 

niet vervilt raakt. Ze biedt dan nog wel bescherming tegen de zon, maar de hond kan niet langer goed 

afkoelen. 

Bij honden groeien meerdere haren uit een haarzakje. Ze hebben immers een boven- en ondervacht.  Het 

primaire, lange haar vormt de bovenvacht en de secundaire haren die korter zijn vormen de ondervacht.  

Hoe langer de haren zijn, hier verder de hitte van zijn lijf wordt gehouden. Ook de kleur is van invloed. Een 

Tatrahond is wit en daardoor wordt de warmte meer gereflecteerd. M.a.w. hij heeft minder snel 

warmteproblemen als een kortharige, zwarte hond  

 

Niet doen! 

Leg geen natte handdoeken over de hond als hij het warm heeft, je kunt de hond ook (regelmatig) uitwendig 

koelen met water. Maak uitsluitend de poten, oksels, buik en liezen nat. Laat de bovenkant van de vacht 

droog. Als je de bovenkant van honden met een ondervacht nat maakt, dan werkt dit tegengesteld. Het 

water sluit de vacht en zorgt voor een broei effect waardoor de hitte alleen maar toeneemt! 

 

Nog wat weetjes en tips! 

De hond heeft het hartstikke warm, ligt maar te hijgen en zoekt telkens een ander plekje. Nou, het is echt 

niet zo dat hij niet weet waar hij het zoeken moet vanwege de warmte, dat weet hij juist heel goed. Voor 

de nodige verkoeling zal hij telkens verkassen naar een koeler plekje. Misschien heb je al gemerkt dat je 

hond soms putten gaat graven als het warm is? Heel natuurlijk gedrag! Hoe dieper hij graaft, hoe kouder 

de grond om op te liggen wordt. Zelf kun je ook zorgen voor wat verkoeling. Laat hem een schaduwrijk 

plekje opzoeken waar hij kan liggenen geef hem de mogelijkheid om van plek te veranderen. 

Houdt de temperatuur in de gaten van de ruimte waar de hond verblijft. Er kunnen enorme verschillen zijn 

in de loop van de dag.  

Zorg voor vers drinkwater en let erop dat hij regelmatig kleinere hoeveelheden drinkt, daardoor koelt hij 

ook inwendig wat af.  

Een oudere hond, sprekend uit eigen ervaring, ligt graag binnen en stelt een ventilator in zijn buurt, draaiend 

op de laagste stand, erg op prijs. Er zijn ook koelmatten te koop en niet onbelangrijk, zorg altijd voor fris, 

niet ijskoud water. Tenslotte doe je veel honden ook een groot plezier met een lekker hondenijsje! Wat te 

denken van een ijslolly gemaakt van kippenbouillon? 

 

Kijk uit wáár je loopt! 

Je kent het wel: je ligt lekker op je handdoekje op een strand. Het is 30 graden en je wilt verfrissing zoeken 

in de koele zee. Met gekke sprongetjes trek je op je blote voeten een sprintje naar het water. Want dat 

Uit de media 
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zand is toch wel wat heter dan je dacht hè? Welkom in de wereld van je viervoeter op een hete dag. Want 

zo teer als de onderkant van jouw voeten is, zo teer is ook een honden- of kattenpoot. 

 

Druk je hand eens 7 seconden tegen het hete asfalt aan om te zien of het te heet is. Je zult gauw genoeg 

merken of het al dan niet prettig is om op te lopen. 

 

Bij directe zon, geen wind en lage luchtvochtigheid kun je uitgaan van onderstaande tabel. Als aanvulling: 

bij 51,6°C is de huid verschroeid binnen 60 seconden, bij 55°C kun je binnen 5 minuten een eitje bakken. 

 

Buitentemperatuur: 25°C = temperatuur van het asfalt: 51,6°C 

Buitentemperatuur: 30°C = temperatuur van het asfalt: 57,2°C 

Buitentemperatuur: 35°C = temperatuur van het asfalt: 61,7°C 
 

Bron: internet en redactie 
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Na alle voorbereidingen, het vele werk, allerlei zaken die geregeld moesten worden, vond dan eindelijk het 

rasexamen plaats voor de Tatrahond op 26 mei jl. in Sporthal de Camp in Woudenberg 

De reuen Tienus, Pierun, Hero en Rum en de teven Zibah, Cissy, Beza en Rihanna stonden ’s morgens om 

09.30 uur klaar met hun baasjes of handlers, om te beginnen aan het rasexamen. In onderling overleg was 

besloten dat Rum en Rihanna als reservehonden standby zouden blijven.  

We kregen van iemand van de Raad van Beheer een korte briefing over het verloop van de morgen en om 

stipt 10.00 uur werd gestart met het rasexamen.  

Het zou een drukke morgen worden voor allen want de honden moesten beoordeeld worden door de 

examencommissie en door de vier keurmeesters in spé. Elke kandidaat had een half uur de tijd om de teven 

te beoordelen en een half uur voor de reuen. Het was een warme dag maar gelukkig werden zowel mens 

als dier goed verzorgd door de organisatie met warme en koude drankjes en water voor de honden. Ook 

was er tussentijds even gelegenheid voor mens en dier om de benen te strekken, want uiteindelijk verbleven 

de honden toch zo’n 2 uur achtereen in de ring. De hal was echter heerlijk koel en de teams kweten zich 

prima van hun taak. De uitgebreide fotoreportage geeft een mooi beeld weer. Na afloop werden alle honden 

voor hun inspanningen beloond met een zak lekkers voor heel veel kauwplezier. 

Voor de kandidaat-keurmeesters was het een spannende dag want naast het praktijkexamen met de 

honden, werden ze ook nog een half uur lang uitvoerig overhoord door de examencommissie, voor wat 

betreft het theoretische deel van het examen.  

 

Gelukkig kon deze dag voor drie van de vier keurmeesters positief en blij worden afgesloten. Helaas is Lilian 

van Waardenburg niet geslaagd. Coby van Kessel, Maikel Koot en Renate Chiodi slaagden wel voor het 

examen. We zullen hen zeker in de toekomst een keer terugzien op één van onze evenementen. 

 

 
(v.l.n.r. Jan de Gids, Anne-Marie Beenen Sluyters (beide examencommissie), Dora de Jong, Coby van Kessel, Maikel 
Koot, Renate Chiodi, Wilma de Brabander. Op de voorgrond: Zibah) – Foto: Willem Volker 

Rasexamen (slot) 
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Team A – Djulia & Tienus 

 
Team B – Jacco & Hero 

 
Team C – Erik & Pierun 

 

 
Team D – Dora & Zibah 

 
Team E – Melanie & Cissy 

 
Team F – Wilma & Beza 

 

 
De teven 

 
De reuen 
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De reserves – Piet met Rum & Rihanna 

 
 

 
Coby en Melanie bekijken Cissy haar 

tanden 

 
 

 
Hero moet gekriebeld worden 

 

 
Maikel kijkt kritisch naar Zibah 

 
Renate keurt Tienus 

 
Wilma en Beza bekijken de boel samen 

 
De examencommissie beoordeelt Pierun 

 
(Foto’s pagina 7 + 8: Ragna) 
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Coby met bijna alle deelnemers met de honden, die een lekkere verrassing ontvingen – Foto: Willem Volker 

 

 

 

 

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.  

 

 
 

 

 

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 en de inschrijving is inmiddels 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  

Fokkerijberichten 

Zakopane – augustus ’18 

https://www.facebook.com/linda.witbreuk?fref=ts
mailto:redactie@topnl.eu
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Zoals velen van jullie op het Tatra-lentefeest hebben kunnen zien, is Rihanna dol op alles wat met water te 

maken heeft. Ze graaft graag in waterbakken, staat er graag met haar voorpoten in en gaat er het liefst 

met haar hele snoet doorheen. Zelf vind ik het heel leuk om te zien en ben ik dan ook vaak op zoek naar 

nieuwe speeltjes voor haar om te kijken hoe ze daarop reageert.  

Inmiddels weet iedereen dit om mij heen ook. Laatst werd ik door mijn zus op Facebook getagd in een 

bericht waarin te zien was dat een hond zelf een drinkfontein aan het bedienen was om vers drinkwater te 

krijgen. Ik ken dit wel van het langs de weilanden lopen en de koeien dit zien doen, maar kende het nog 

niet zo voor honden. 

Na wat googelen kom je dan een betaalbare drinkfontein tegen, besteld en binnen gekregen. Ik dacht dat 

doe ik wel even, maar er was wat afstelling voor nodig om de druk groot genoeg te hebben dat er een 

goede straal uitkomt om voor de hond van te drinken. Gelukkig lukte dat met Jacco zijn hulp.  We sloten 

hem aan op de tuinslang en na de afstelling deed hij het gelijk goed. Nu is het een kwestie van oefenen 

met Rihanna dat ze met haar eigen poot deze drinkfontein kan bedienen om zelf water te drinken. Er zit 

wel een leuke trainingshandleiding bij om dit voor elkaar te krijgen. 

(De drinkfontein is op diverse website te bestellen) 

 

  

 

Ragna’s Spelideeën 
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In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van de vereniging: 

05-06-2018 Sylvia Oudshoorn Hellouw 

 

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. 

 

 

 

Afgelopen zondag 27 mei werd het Tatra-lentefeest gevierd. 

Het weer zou prachtig worden dus stonden we met goede moed klaar om de reis aan te vangen. Vijf minuten 

later kregen we thuis een geweldige zondvloed maar gelukkig nadat we waren vertrokken werd het weer 

steeds beter.  

Na 7 kwartier rijden kwamen we aan in Dieren, heerlijk in het bos, op het terrein van de scouting. Dit was 

geheel afgezet zodat de honden fijn los konden lopen. We werden ontvangen met thee en koffie en wat 

lekkers erbij en dit ging er letterlijk en figuurlijk in als koek. Na wat gebakkelei tussen wat honden, kwam 

iedereen tot rust. We zijn daarna een wandeling gaan maken met de honden aan de lijn of los en zo konden 

we allemaal weer eens gezellig bijkletsen en er werd ook veel gelachen. De eerste modderpoel kwam in 

zicht en daar werd gretig gebruik van gemaakt, zodat in ieder geval onze Phlocks 4 zwarte laarsjes aan 

had.  

Bij terugkomst stond de wijn, fris drinken en bier voor ons klaar met een zoutje. Het mooie weer hield zich 

nog steeds staande. Als men wilde kon men in de tussentijd meedoen met een fotografeercursus, gegeven 

door Rob en Ragna. Na een heerlijke middag stond het eten voor ons klaar. Er was van alles, volgens mij 

een Italiaans buffet, eenieder kon zich rond eten. 

Zo zachtjesaan vertrokken de mensen tegen 17.00 uur weer naar huis en heeft de rest de boel opgeruimd 

en afgewassen en dat uurtje is eigenlijk heel gezellig hoor en nog steeds was het prachtig weer. Nadat wij 

nog een flinke zak voer gewonnen hadden, zijn wij ook huiswaarts gegaan. 

Al met al een zeer geslaagde dag, het was erg leuk om iedereen weer te zien en om te genieten van al onze 

prachtige witte honden. 

 

Lia en Axel de Wilde en Phlocks 

 

Ledenmutaties 

Verslag Tatra-lentefeest 



 

Pagina | 12  
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(Foto’s: Lia, Ragna, Dora en ?) 
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In de vorige nieuwsbrief stonden veel tips voor het fotograferen met een smartphone. Tijdens het Tatra-

lentefeest heeft eenieder die dat wilde een fotoworkshop kunnen volgen bij Rob, met de spiegelreflexcamera 

en bij Ragna met de smartphone. Nu volgen hieronder nog enkele tips voor de nabewerking van de foto’s. 

Let op, deze tips slaan wel op fotograferen met je smartphone. 

 

Tip 1: Snij bij 

Veel mensen gebruiken de zoomfunctie om dichterbij een object te komen. Het is beter om niet (teveel) in 

te zoomen, maar om later bij te snijden. Op die manier behoud je de optimale beeldkwaliteit en blijft de 

foto het scherpst. 

 

Tip 2: Nabewerking 

Als je niet helemaal tevreden bent over je foto, of je wilt gewoon iets leuks of iets anders, dan kun je 

achteraf bijvoorbeeld: 

 de witbalans, het contrast, belichting en de kleurbalans aanpassen 

 de foto rechtzetten of juist vervormen of bijsnijden 

 objecten verwijderen of juist toevoegen 

 

Tip 3: Gebruik apps van derden (voor het toepassen van de tips 1 en 2) 

Het mooie aan smartphonefotografie is dat je heel eenvoudig je vastgelegde beeld kunt bewerken. Niet elke 

foto zal er dankzij een filter beter uitzien, sommige saaie foto’s worden juist wel een stuk interessanter met 

een filter. De camera van je smartphone is vaak erg beperkt en de eigen fotosoftware is vaak vrij eenvoudig. 

De apps die bij je telefoon worden geleverd breiden de mogelijkheden al iets uit maar kijk vooral verder in 

je eigen appstore/ googleplaystore.  

Niet alle apps zullen allemaal even goed werken dus probeer vooral uit.  

De Samsung Galaxy S5 heeft bijvoorbeeld een verbeterde camera app, waardoor het bewerken van foto's 

nog gemakkelijker wordt. Over het algemeen zijn de standaard apps nuttig voor 'gewone' momentopnames, 

maar voor echt bijna professionele resultaten zijn apps van derden onmisbaar. 

 

Voorbeeld apps (bron: internet) 

 

Lightroom mobile 

Lightroom Mobile is de mobiele versie van het bekende computerprogramma. Je hebt de reguliere versie 

van Lightroom nodig om het te kunnen gebruiken, evenals een Creative Cloud-abonnement om foto's 

onderling te kunnen synchroniseren. De app is momenteel alleen nog beschikbaar voor de iPad, maar een 

iPhone- en Android-versie verschijnen binnenkort. De functionaliteit is nog niet te vergelijken met de 

reguliere Lightroom, maar de meeste basisbewerkingen zijn aanwezig. De app kan geen RAW-beelden 

rechtstreeks uit de camera importeren, maar kan wel (RAW) foto's bewerken die in een gedeelde collectie 

op je pc staan.  

 

Streamzoo 

De app Streamzoo lijkt erg op de app Instagram. Met Streamzoo kun je kort gezegd ook je foto's en video's 

bewerken en delen. Wel heeft Streamzoo een aantal functies die Instagram niet kent. Je hoeft bijvoorbeeld 

niet je foto persé vierkant te maken. Ook biedt Streamzoo meer randen en wat uitgebreidere 

bewerkingsmogelijkheden voor je foto's.  

 

Tiny Planets PRO 2 

Tiny Planets PRO is een bewerkingsapp die van je foto's kleine wereldbollen maakt. Het werkt heel simpel: 

je maakt een foto of kiest een foto uit een album. Het programma maakt er automatisch een kleine 

wereldbol van, als je wilt kun je de foto nog wat bewerken of aanpassen en dan sla je hem op of deel je de 

foto met je vrienden. Foto's van landschappen werken vaak het best als wereldbollen, maar wees creatief 

en probeer andere dingen ook eens uit!  

 

Camera Awesome 

Camera Awesome is een app die het fotograferen en bewerken combineert in één programma. Tijdens het 

fotograferen kun je gebruik maken van handige hulpmiddelen om je foto's nog beter te maken. De app is 

onder andere bewapend met een waterpas, regel van derden, gulden regel, verschillende filters, 

Nabewerking van foto’s met een smartphone 
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zelfontspanner en image stabilizer. Na het maken van de foto kun je zelf aan de slag gaan met bewerken 

of de Awesomize, automatische optimalisatie modus, gebruiken.  

 

Pixlr-o-Matic 

Pixlr-o-Matic lijkt op veel van de alle andere bewerkingsapps. Het verschil met de andere (gratis) apps is 

de enorme hoeveelheid mogelijkheden bij deze gratis app. Je hebt namelijk de mogelijkheid om te kiezen 

uit 100 filters, 342 texturen en 210 lijsten. Zoveel dat je eigenlijk door de bomen het bos niet meer ziet. 

Gelukkig is het simpel ingedeeld. Je kiest voor één stijl, in die stijl staan weer 10 tot 40 verschillende 

mogelijkheden. Via de website kun je ook gemakkelijk een versie voor je laptop of computer downloaden 

waar je je foto's kunt bewerken. 

 

Snapseed 

Gekozen door Apple als beste iPad app van 2011, hij kan ook op je telefoon. Snel de belichting aanpassen, 

wat meer contrast of helderheid toevoegen, het is simpel en duidelijk. In de foto zie je direct wat je doet. 

Bekende filters als zwart-wit, vintage, drama, grunge en tilt-shift zijn aanwezig en makkelijk naar je eigen 

smaak aan te passen. Onscherpte kun je in deze app achteraf toevoegen of zet je simpel een leuk randje 

om je foto. Er is ook een mogelijkheid om Snapseed voor je desktop te gebruiken.  

 

Afterfocus  

Met de kleine sensor van een gemiddelde smartphone is weinig scherpte diepte bijna onmogelijk. Daar heeft 

de app Afterfocus een oplossing voor. Je kunt namelijk in deze app via een foto precies aangegeven waar 

je het scherp wil hebben en waar het onscherp moet zijn. In het tussenstuk geef je een gemiddelde weer 

zodat je een nette overgang krijgt. Het selecteren van het scherpe onderwerp kan nauwkeurig handmatig 

maar kan ook gemiddeld via de Smart selectie. Het is simpel te selecteren en na je selectie kun je het nog 

fine-tunen. Verder zit er nog een paar leuke filters die in meerdere apps zitten zoals zwart-wit, cross 

processing, vintage.  

 

The Photographer's Ephemeris 

Met deze app kun je jouw buitenshoots precies plannen. Het laat namelijk zien waar de zon (of maan) staat 

en hoe het licht valt op het gebied bijna overal ter wereld. Je kan op plaatsnaam zoeken maar ook op een 

kaart precies aangeven waar je bent. In 4 verschillende kleuren worden de opkomst en ondergang van de 

maan en zon weergegeven. Ben je een uitslaper en red je zonsopkomst niet. Geen probleem, met deze app 

kun je op alle tijden kijken vanaf waar de zon schijnt. Op de satelliet versie van de landkaart kun je dan 

precies zien van waar de zon komt als je een bepaalde boom zou willen fotograferen. De app geeft ook 

precies aan wanneer de zon boven een nabij gelegen heuvel of berg is, dat kan namelijk makkelijk een half 

uur schelen bij een hoge berg.  

 

SLR 

SLR is een oude app uit 2010, dus de beelden zijn niet heel mooi en flitsend maar de app is wel duidelijk. 

Je ziet een studio opzet met een model en camera. Je kunt makkelijk verschillend licht toevoegen en de 

lichtbronnen verplaatsen. De camera kun je ook simpel verplaatsen en als je niet blij bent met het model 

kun je haar vervangen of de poses veranderen. Door bovenin op het camera icoontje te klikken, schuift 

langzaam het beeld van de camera in beeld. Je ziet dus direct waar het licht valt, hoe hard en waar de 

schaduwen zitten. Je kunt je gezichtsveld ook verschuiven in de studio. Dus van bovenaf bekijken hoe je 

licht nu precies staat is mogelijk.  

 

 

 

 

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

 

 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) 

 

Indien jullie voor het volgend te houden overleg voor gezondheid, welzijn en fokkerij onderwerpen willen 

aandragen waarvan je denkt dat deze voor eenieder interessant zijn, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. 

Stuur in dat geval even een berichtje naar gezondheidwelzijn@topnl.eu om e.e.a. door te geven of te 

bespreken. 

TOPNL-agenda 

mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
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(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 augustus 2018. 

 

 

 

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

Nogmaals maken wij jullie erop attent dat je ook altijd zelf een bijdrage mag leveren aan de nieuwsbrief. 

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. 

 

Komen jullie naar de 5e TOPNL-Kampioenschapsclubmatch? Zowel deelnemers als bezoekers zijn van harte 

welkom. Laat ons weten dat je komt! 

 

 

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

