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Tatra TOPnieuws 4 - 2018
‘Time flies …’, zeggen we wel eens en dat geldt voor de redactie ook. Zo zijn
we hard aan het werk om voor de vakantie editie 3 voor jullie in elkaar te
zetten en voor we het in de gaten hebben, is hier alweer de 4 e editie 2018
van de Tatra TOPnieuws, hét cluborgaan van onze vereniging. Er zijn weer
verslagen te lezen en we hebben natuurlijk weer enkele artikelen gevonden.
In elk geval weer voldoende pagina’s om te lezen!
Bij deze editie ontvang je een extra bijlage over het titeren van je hond. Hoe
en waarom, lees je op pagina 9.
Wil jij de redactie ondersteunen? Heb jij een idee voor een vaste of regelmatig
terugkerende 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.
Van de bestuurstafel
Langzamerhand gaat voor iedereen het leven weer z'n normale gang krijgen
en velen zullen er niet rouwig om zijn dat we weer een oer-Hollands weertje
hebben. Ook onze honden niet! Laten we echter niet klagen met elkaar, het
is tot nu toe een prachtige zomer.
Tijdens een fijne vakantie met heel mooie maar ook snikhete dagen is tussen
de activiteiten met de honden door, achter de schermen weer het nodige werk
verzet door de redactie en de organisatie van de clubmatch.
Het clubblad ligt weer voor jullie, samengesteld met leuke artikelen maar ook
interessante informatie. De redactie doet dit nog steeds met veel
enthousiasme en liefde voor de Tatrahond.
Via de media en mail hebben jullie vast al bemerkt dat de voorbereiding voor
de clubmatch in volle gang is. Vergeet vooral niet je daarvoor in te schrijven,
het is hét evenement van de vereniging en wordt dit keer voor de 5e keer
georganiseerd. Inschrijven kan nog net! De termijn hebben we verlengd tot
en met 28 augustus. We hopen dat jullie in grote getale naar Bemmel zullen
komen om jullie honden te laten zien en samen met ons er wederom een
geweldige dag van te maken.
Het bestuur wil ook graag met jullie weer van gedachten wisselen over de
gezondheid, het welzijn en de fokkerij van de Tatrahond. De afdeling
Gezondheid en Welzijn zal jullie daar tijdig over informeren.
Dit overleg zal, zoals jullie van ons gewend zijn, middels Skype worden
gevoerd en dit is alweer de één na laatste activiteit van de vereniging, want
25 november staat de strandwandeling nog gepland. Dan zit het jaar 2018 er
bijna weer op en gaan we de feestdagen in.
Opdat iedereen tijdig geïnformeerd is, hebben we de voorlopige agenda voor
2019 al klaar. Exacte locaties zijn nog niet bekend, maar de data kunnen
jullie alvast noteren.

Lidmaatschap
Voor aanmelding als lid van
de vereniging kunt u gebruik
maken
van
het
aanmeldingsformulier op de
website.
Als het de voorkeur geniet
om u schriftelijk aan te
melden, dan kunt u het worddocument uitprinten, invullen
en per post opsturen. Het
adres staat vermeldt op het
aanmeldingsformulier.
Na
publicatie
in
de
nieuwsbrief en bij geen
bezwaar, ontvangt u een
factuur
waarmee
het
lidmaatschapsgeld
voldaan
kan worden.
Vervolgens ontvangt u van de
vereniging
jaarlijks
een
factuur in de maand februari.
De contributie dient jaarlijks
voldaan te zijn op uiterlijk 31
maart. Na deze datum zal het
bedrag verhoogd worden met
administratieve kosten.
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december
doorgegeven te zijn bij de
ledenadministratie.
Ons rekeningnummer is:
IBAN-NL24INGB0007572572
BIC-INGBNL2A
t.n.v.: Tatrahondvereniging
Owczarek
Podhalanski
Nederland te Alkmaar.
Betalingen
graag
onder
vermelding van uw naam,
woonplaats
en
factuurnummer.
De
lidmaatschapskosten
bedragen voor 1 lid € 30,00
per jaar en bij 2 of meer
leden op hetzelfde adres €
20,00 p.p.p.j..
Voor aanmeldingen op of na
1 juli wordt de helft van de
contributie gerekend.

Verleden jaar hebben we geen kalender uitgegeven wegens te weinig animo.
Dit jaar willen (en hopen) we dat bij voldoende belangstelling wel weer gaan
doen. Meer daarover verderop in de TTN.
Als laatste willen we jullie wijzen op de privacyverklaring van de vereniging.
Ook als kleine vereniging ontkomen we niet aan de nieuwe Europese wet en
hopen we jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Het bestuur

5e TOPNL Kampioenschapsclubmatch - 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
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!
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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
(De korting is alleen voor leden, niet voor proef- en aspirant-leden)
We geven eenieder die twijfelt nog twee dagen extra
Kampioenschapsclubmatch sluit op 26 28 augustus 2018.

€ 5,50

bedenktijd!

De

inschrijving

voor

de

INSCHRIJFFORMULIEREN
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
(9 september), 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 echter de sluitingstermijn voor
de advertentie is eveneens 28 augustus a.s..
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
BIOFOOD.

gemaakt

door
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Privacyverklaring TOPNL
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.
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij o.a. al omschreven hoe TOP NL omgaat met persoonsgegevens van
leden en deelnemers van haar activiteiten en wie daar inzage in hebben. Deze keer brengen wij jullie op de
hoogte van de privacyverklaring die vanaf deze week ook in te zien in op onze website. Indien er in de
toekomst wijzigingen worden aangebracht in deze verklaring, dan zullen wij deze alleen op www.topnl.eu
publiceren.
PRIVACYVERKLARING
Het in deze privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die
Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski Nederland (hierna “TOP NL”) verwerkt van haar leden,
donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van TOPNL, geen lid bent, maar inschrijft voor een door TOPNL georganiseerd evenement
waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens
aan TOPNL verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze
privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze goed door te lezen.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Tatrahondvereniging Owczarek
Podhalanski Nederland, Adres secretariaat: Boerstraat 15, 9442 PG Elp, KvK nummer 56616953, emailadres
secretariaat@topnl.eu, website https://www.topnl.eu. De functionaris voor de ledenadministratie is
bereikbaar via ledenadministratie@topnl.eu.
2. Welke gegevens verwerkt TOPNL?
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door TOP NL verwerkt:
 voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 adresgegevens, eventueel postadres
 telefoonnummer, e-mailadres
 foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde
evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad, op onze website en social media
3. Met welk doel verwerkt TOPNL deze persoonsgegevens?
TOPNL verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap
en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie
en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie
 uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over activiteiten van TOPNL, alsmede eventueel voor het uitvoeren van
enquêtes naar de gezondheid van uw Tatrahond(en)
 uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt
worden om u te vragen naar uw ervaringen met TOPNL en u te informeren over de ontwikkelingen
van TOPNL
 TOPNL gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad en berichten per e-mail toe te zenden,
met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het
lidmaatschap van TOPNL. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk als u dit doorgeeft
aan het secretariaat secretariaat@topnl.eu
4. Bewaartermijnen
TOPNL verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze
persoonsgegevens niet langer dan dit TOPNL volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende
gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.
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5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft TOP NL passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.
6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
TOPNL verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:
Per 1 februari van elk kalanderjaar worden de NAW-gegevens van de leden van TOPNL verstrekt aan de
koepelorganisatie, waarbij TOPNL is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland” te Amsterdam.
7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
 via het secretariaat (secretariaat@topnl.eu) van TOPNL kunt u een verzoek indienen om uw
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TOP NL zal uw verzoek in
behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
 indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld
in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretariaat@topnl.eu)
 indien u klachten heeft over de wijze waarop TOPNL uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken
behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretariaat@topnl.eu). Daar
kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring.
8. Gegevens van websitebezoek
 Cookies:
wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en
website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang
geldig.
 Reacties:
wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd
bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in
plaats van dat we ze moeten modereren. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde
spamdetectieservers geleid worden.
 Statistiek:
de bezoekersstatistiek wordt automatisch bijgehouden. We zien alleen welke pagina’s zijn bezocht,
vanuit welk land, met welke browser en vanaf welk IP-adres dit gebeurde. Deze gegevens worden
uitdrukkelijk niet aan derden verschaft.
9. Beveiligde verbinding
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in
verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het
symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.
10. Wijzigingen
Deze privacyverklaring is vastgesteld op 14 augustus 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De
wijzigingen worden via de website www.topnl.eu bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de
privacyverklaring te bekijken.

Uit de media
In mei ontvingen wij onderstaande email van Hella Steins.
We vonden dit zelf wel een mooi onderwerp vandaar dat we dit onder jullie aandacht willen brengen en het
bericht in zijn geheel plaatsen. Wellicht zijn er “Crea Bea’s” onder onze leden die hier interesse in hebben.
Onderwerp: Workshop Dierenmozaïek
Geachte mevrouw, heer,
Wij zijn Annet Klaassen Nielen en Hella Steins en we hopen dat u even tijd heeft om deze e-mail te lezen.
We zijn enorme dierenliefhebbers; Annet heeft een mooie Border terriër en Hella twee brutale katten, maar
zij is ook gek op honden. Daarnaast delen wij een passie voor het maken van mozaïek en geven we beiden
ook al jaren mozaïekcursussen.
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Sinds kort zijn wij ons met heel veel plezier gaan toeleggen op het maken van honden- en kattenportretten
in mozaïek, en met ingang van juli organiseren wij daarin ook workshops. In deze workshop maakt iedere
deelnemer een mozaïek van zijn/haar eigen huisdier, naar aanleiding van een zelfgemaakte foto die wij
vooraf uitzagen in mdf. Deze workshops vinden plaats in Amsterdam en De Hoef (vlakbij Uithoorn), maar
we kunnen ook op locatie komen.
Aangezien we nog maar net begonnen zijn met onze workshops dierenmozaïek en nog niet iedereen ze
kent, brengen wij ze bij deze graag bij uw vereniging onder de aandacht. Wellicht is het iets voor (een
aantal) van uw leden?
Meer informatie vindt u op www.smashingstones.nl/mozaiek-workshop6.htm
Mocht u interesse hebben dan horen wij dit graag van u, en anders bedanken wij u in ieder geval voor het
lezen van deze e-mail.
Met vriendelijke groet,
Hella Steins,
Smashing Stones
www.smashingstones.nl
www.facebook.com/SmashingStonesMozaiek
www.instagram.com/smashingstonesmozaiek
smashingstones@xs4all.nl
Tel.: 06-23343804
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Pupbezoek kennel z Poldery Holenderski

Puppybezoek
bij
kennel
z
Poldery
Holdenderski, in de Hollandse polder.
Het is alweer even geleden maar dat maakt het niet
minder leuk om er toch nog wat over te vertellen/
schrijven en jullie de foto’s te laten zien.
Op 11 maart 2018 werd Arisa voor het eerst
moeder. Het is een prachtig nest geworden met 4
teefjes en 3 reutjes die allen een naam kregen met
de letter ‘L’.
Wij hebben het geluk dat we Ari, zoals ze thuis
genoemd wordt, al langere tijd kennen en ook al
een keer samen op vakantie zijn geweest in Polen.
Zij was dus ontzettend blij dat we langs kwamen
om haar kinderen te bewonderen en te knuffelen.
Toen we langskwamen waren ze al ruim 4 weken
oud. Zo leuk, dan lopen ze al wat, kijken ze al wat
naar je op, maar blijft mama toch de belangrijkste
om aandacht aan te geven, want tja, zij heeft het
eten en de liefde. We werden dus liefdevol door
mams begroet en natuurlijk ook door Piet & Netty.
We hebben een tijdje naast de pups gezeten en
naar ze gekeken hoe ze zich gedragen als ze
wakker zijn, maar vooral ook wat ze allemaal aan
het doen zijn als ze proberen te slapen. De een ligt
graag alleen de anderen liggen graag op en bij
elkaar en de geluidjes die ze maken zijn zo
vertederend om te horen. Ari lag lekker onder onze
stoelen te kijken naar wat wij en de pups aan het
doen waren en dan kwam ze er zelf ook even bij
om ze te voeden.
We hebben ook nog even bij de pups gezeten om
close-up foto’s van ze te maken. Zoiets schattigs
wil je toch goed vastleggen om ervan te blijven
genieten. Toch al knap dat ze met deze leeftijd al
een krant zoeken om toch hun behoeftes al te doen
dat belooft nog wat voor de toekomst met deze
slimme kleintjes.
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Ik kan er nog van alles over schrijven van deze
geweldige pups, maar gelukkig hebben een aantal
van jullie ze ook gezien bij het op puppybezoek
gaan en was er in ieder geval ook een op het
lentefeest. Geniet maar lekker van de foto’s en op
naar een volgend puppy bezoek, wie volgt?
Mvg Jacco & Ragna
Hero & Rihanna

Fokkerijberichten
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
 Dora de Jong (Kennel Bialy Domownik) is voornemens om eind 2018 te fokken met Hephzibah du
Domaine des Dhalbergs. Info: www.owczarek-podhalanski.com
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.

Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van de vereniging:
01-07-2018 Vivi
Jolink-Cornelissen
Gaanderen
13-08-2018 Cees Perdok
Veendam
13-08-2018 Nicole Perdok-Hut
Veendam
Wij heten onze nieuwe leden 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.
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Titeren met VacciCheck
Wat is titeren?
Door het afnemen van een druppeltje bloed van de hond of kat kan middels de VacciCheck antilichamentest
worden bepaald of er nog voldoende antilichamen (antistoffen) in het bloed aanwezig zijn. Hierdoor kun je
dus zien of er wel of niet gevaccineerd moet worden waardoor de hond of kat niet hoeft te worden belast
door onnodige en/of overbodige vaccinaties.
Heel kort samengevat is de titerbepaling het ultieme middel om te testen of je hond beschermd is tegen
besmettelijke en dodelijke ziekten, het juiste moment van een vaccinatie te bepalen en/of overbodige
vaccinaties te voorkomen. Zeker bij gelegenheden waar veel honden samenkomen zoals op shows,
wedstrijden, hondenscholen of vieze uitlaatveldjes wil je niet dat je dier iets oploopt.
Hans van Brussel heeft een document geschreven waarin alles zeer nauwkeurig wordt uitgelegd en
omschreven. Deze voegen wij als bijlage van onze nieuwsbrief toe.
Verslag World Dog Show
Na enige aarzeling had ik toch onze jongste hond Dusza
maar ingeschreven voor de WDS in Amsterdam. De
laatste keer dat hij werd gehouden in ons kleine landje
lag ook al weer heel wat jaren terug. ’s Morgens al vroeg
uit de veren want had al gehoord dat het in en rond
Amsterdam behoorlijk druk zou zijn. Om 5 uur in de auto
en om 7 uur op de plaats van bestemming. Inderdaad,
het was heel druk. De RAI kon op die dag het beste
vergeleken worden met een grote bijenkorf. Alleen, daar
gaat het er wat gestructureerder aan toe.
De uitgezette ringen waar de honden zouden worden
gekeurd, waren mooi ruim, maar de beschikbare ruimte
er om heen was werkelijk propjevol. Alle respect voor de
honden en de mensen die niet alleen op deze dag zijn
geweest, maar ook op de Beneluxshow en de Specialtie.
Persoonlijk vond ik het meer als voldoende er één dag te
zijn.
In totaal stonden er 26 Tatrahonden ingeschreven uit
diverse landen, waaronder Rusland, Duitsland, Polen en
ons eigen land. De meeste honden kwamen uit Polen en
Rusland en uit Nederland waren er die dag 5 exposanten.
De keuringen begonnen vroeg en rond 09.30 uur was
ons ras al aan de beurt. Het ging allemaal supersnel want
er werd geen keurverslag of iets dergelijks opgemaakt.
Na beoordeling werden de honden geplaatst en was de
volgende groep aan de beurt.
Iedereen deed hartstikke zijn best en het gedrag van alle
honden in de ring was onberispelijk. Geen enkele hond
heeft zich misdragen richting zijn buurman of
buurvrouw. Uiteindelijk werden de reu, King of Happines
Alpejskie Zaurochenie en de teef Bonita Las w Jaminach
beste reu en beste teef. Namens de vereniging is aan
beide winnaars een beker uitgereikt. Felicitaties voor
hen, maar ook voor de andere exposanten.
De sfeer op de WDS was gemoedelijk en het was fijn ook
weer oude vrienden en bekenden te treffen, echter de
tijd is vaak te kort om met iedereen te praten. Bovendien
zaten we allemaal zo hutje mutje dat het ook niet
uitnodigde om je met de hond tussen de grote massa te
verplaatsen.
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De WDS in Amsterdam is groots opgezet en misschien
wel een maatje te groot! De locatie is logistiek al niet
echt gemakkelijk en dat gaf ook bij meerdere
exposanten de nodige stress en irritatie en het
ruimtegebrek in de hallen zelf vond ik persoonlijk
verontrustend.
Dat zal niet wegnemen dat velen
genoten zullen hebben van zoveel prachtige honden bij
elkaar en wellicht hebben de buitenlandse gasten en
bezoekers ook nog wat kunnen zien van de mooie stad.
Dora

TOPNL kalender - 2019
We willen graag van jullie weten of er
animo is om voor het volgende jaar
wederom een muurkalender van TOPNL
aan te schaffen. We proberen qua prijs ±
tussen de € 11,50 - € 12,50 (excl.
verpakking en verzending) uit te komen
en de uitvoering weer hetzelfde te doen
als eerdere jaren.
(hoogte 2x A4 met een ringband,
bovenzijde
foto(‘s)
–
onderzijde
kalender)
Helpen jullie ons weer met de invulling
van de foto’s? Iedereen die een kalender
bestelt (lid of geen lid) kan zijn/haar
foto’s aan ons insturen.
Als je geïnteresseerd bent, geef dat dan
door aan de redactie via een email. Dit is
ook het adres waar de foto’s naar toe
verzonden mogen worden.
Graag verzoeken wij jullie de bestelling en foto’s voor 20 november a.s. door te geven zodat wij nog
voldoende tijd hebben om e.e.a. te realiseren.
We rekenen weer op jullie hulp en enthousiasme om een mooie uitgave voor 2019 te kunnen maken.
Bovendien steun je de vereniging er ook mee!
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TOPNL-agenda
Voor 2018 hebben wij voorlopig op ondergenoemde data de activiteiten gepland:




Zondag 16 september – 5e TOPNL Kampioenschapsclubmatch in Bemmel
Zondag 25 november – Strandwandeling te Camperduin
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.
Voor 2019 hebben wij voorlopig op ondergenoemde data de activiteiten gepland:
•
•
•
•
•
•
•

Zondag 13 januari – Oliebollenwandeling te Bussloo
Zondag 30 maart – Voorjaarswandeling (locatie wordt later bepaald)
Zondag 14 april – Algemene Ledenvergadering (11.00 uur - alleen voor leden)
Zondag 2 juni – 7e TOPNL Tatra-Lentefeest
Zondag 15 september – 6e TOPNL Kampioenschapsclubmatch
Zondag 10 november – Strandwandeling
Maandag 18 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.
Strandwandeling te Camperduin

Traditiegetrouw gaan we een keer per jaar met elkaar heerlijk uitwaaien aan het strand. De afgelopen keer
in november liepen heel veel Tatraliefhebbers en hun honden mee en natuurlijk hopen we ook nu weer op
zo’n grote opkomst. Want vorig jaar was het echt gaaf!
We gaan dit keer lopen in Noord Holland en wel bij Camperduin. We verzamelen om 11.30 uur op de
parkeerplaats Camperduin, Heereweg 332, 1871 GM Schoorl.
De meesten snakken na een (lange) autorit dus natuurlijk beginnen we, zoals altijd gezellig met een bak
koffie, thee of chocomel met wat lekkers zodat we goed opgewarmd zijn. Daarna gaan we zo rond 12.15
uur met elkaar op stap richting het strand en de zee via wandelstartpunt Camperduin. Een duik voor
sommige honden in de zee zal hierbij natuurlijk niet ontbreken.
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De afstand is om en nabij de 4 km die in een rustig tempo wordt afgelegd. De wandeling zal voor 95% los
zijn, maar soms ontkomen we er niet aan om even de honden te moeten aanlijnen. Dit zal bijvoorbeeld bij
het oversteken van het ene naar het andere gebied zijn en zal natuurlijk
op tijd worden aangegeven. De honden mogen uiteraard los lopen op het
strand en kunnen daar heerlijk met elkaar spelen en ravotten.
Na afloop bestaat de mogelijkheid iets te eten of te drinken bij het
strandpaviljoen Struin. Met de uitbater daarvan is afgesproken dat de
honden mee naar binnen mogen.
Nodig ook gerust je vrienden en kennissen uit om mee te lopen, dat is
alleen maar gezellig. Misschien overbodig om te vermelden dat zowel
leden als niet-leden van TOPNL welkom zijn. Wil je kennismaken met de
Tatrahond en/of met onze vereniging? Wandel dan gerust mee!
Omdat we graag willen weten wat er voor de catering nodig is, een
vriendelijk verzoek om van tevoren via de mail of de website door te
geven of en met hoeveel personen je komt. Je kunt je aanmelden via evenementen@topnl.eu tot 22
november 2018.
TOT DAN!!!
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Oproep kopij nieuwsbrief
Wij kunnen jullie hulp bij het vullen van de nieuwsbrief goed gebruiken!
Heb je een verhaal, fotoverslag (of beide), heb je een goeie tip voor de andere leden? Wil je een vaste
rubriek vullen in de nieuwsbrief en deze regelmatig vullen? Laat het ons weten en we kijken hoe en wanneer
het in te passen is in de nieuwsbrief. Voor de redactie is het het fijnst als je kopij aan kunt leveren als worddocument. Als je foto’s hebt voor de nieuwsbrief, dan gaarne aanleveren als JPG en het liefst een zo groot
mogelijk bestand. Het emailadres is secretariaat@topnl.eu.
Kopij voor de volgende reguliere nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met 15 oktober 2018.
Tot slot
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. Deelname kan alleen als je je hond(en) inschrijft. Dit kan nog tot en met 28 augustus en daarna
is de inschrijving écht gesloten. Laat ons weten dat je komt.
We maken er met zijn allen een hele leuke en sportieve dag van.
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