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Het één na laatste nummer van de Tatra TOPnieuws van 2018 hebben wij 

de afgelopen week voor u samengesteld. We hebben wederom weer leuke 

en interessante onderwerpen weten te verzamelen en hopelijk 

geschreven. 

 

We zijn op zoek naar ondersteuning van de redactie. Wil jij ons helpen en 

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?  

Tips voor interessante artikelen of onderwerpen zijn ook altijd welkom! 

Stuur ons even een berichtje op onderstaand mailadres. 

 

Ons mailadres is redactie@topnl.eu.  

 

Veel leesplezier! 

 

 
De dagen worden korter en killer. Nog lang konden we genieten van een 

prachtige nazomer met ongekend hoge temperaturen, maar nu is het dan 

toch echt herfst geworden met de daarbij horende temperaturen. Ook aan 

de vachten van de honden is dat te merken, na de rui die bij sommigen al 

vroeg begon, krijgen ze de “wintervacht”. Of we dan ook een echte winter 

zullen krijgen, is nog maar de vraag.  

 

Bestuurlijk gezien, zijn er geen belangrijke ontwikkelingen te melden. 

Wij als bestuur kunnen terugkijken op een ontzettend fijne zomer, mede 

dankzij jullie… onze leden en bezoekers! Dit jaar was de clubmatch 

opnieuw een fijn succes met leuke mensen, fijne honden, top vrijwilligers 

en zelfs het weer hadden we weer mee! Inmiddels hebben we uitgebreid 

geëvalueerd en weten we wat er wellicht nog te verbeteren valt.  

We hebben ondertussen de eerste stappen gezet in de voorbereiding voor 

de clubmatch van 2019 die op 15 september plaats gaat vinden.  

In de doelstelling van de vereniging staat dat we een vereniging zijn voor 

liefhebbers, eigenaars en fokkers van Tatrahonden. Dit in gedachten 

houdend, willen we naast het geijkte officiële programma van keuringen 

die onder auspiciën van de Raad van Beheer vallen, ook graag een 

platvorm bieden voor iedereen die eigenlijk niet zoveel heeft met het 

officiële showen. We denken hierbij aan de Tatrahondeigenaren die toch 

op een leerzame en ongedwongen maar vooral leuke manier eens zo’n dag 

wil bijwonen met zijn of haar hond. 

Voor diegenen onder jullie en natuurlijk jullie honden, organiseren we op 

dezelfde dag als de clubmatch een funkeuring waar je hond zal worden 

besproken door een aspirant-keurmeester van de Tatrahond. Ook 

ontvangen jullie daarvan een verslag. Het woord funkeuring zegt het al, 

deze is onofficieel en bedoeld voor bijvoorbeeld Tatrahonden die geen 

stamboom hebben, gecastreerd zijn of om wat voor redenen dan ook niet 

aan een tentoonstelling of show willen of kunnen deelnemen. Natuurlijk is 

er voor elke deelnemer een leuk aandenken aan verbonden.  

Te zijner tijd volgt meer info over deze dag en kun je je hiervoor opgeven. 
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Tussentijds gaan we ook niet stil zitten want ook de komende maanden 

staan er nog aantal activiteiten op de agenda.  

Er staan nog een tweetal wandelingen gepland, de eerste aan het 

Noordzeestrand op 25 november. Verleden jaar hadden we een geweldige 

opkomst en ook nu hopen we dat jullie weer massaal mee zullen wandelen. 

Neem ook gerust vrienden en kennissen mee. De tweede wandeling is bij 

Bussloo, ook daarover verderop in deze uitgave meer.  

 

Zeker niet onbelangrijk is het overleg gezondheid, welzijn en fokkerijzaken 

over ons ras. Iets wat ons allemaal ter harte gaat en we hopen dan ook 

dat een aantal van jullie zullen aanschuiven op 26 november om met ons 

daarover van gedachten te wisselen.  

 

Wil je weten welke activiteiten er verder op planning staan? Houd dan ook 

onze facebook en website in de gaten! We hopen jullie snel een keer te 

zien op een activiteit! 

 

Het bestuur 

 

 

 
Traditiegetrouw gaan we een keer per jaar met elkaar heerlijk uitwaaien 

aan het strand. Vorig jaar 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 komen aan 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. 

 

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. 

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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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!!! 

 

 
 

 

 

 

Van de Raad van Beheer ontvingen we in oktober een speciale uitgave van de Raadar, hun nieuwsbrief. 

Deze staat geheel in het teken van de opleidingen KK-1 en KK-2, die in een nieuw jasje worden gestoken. 

De informatie is te omvangrijk om te worden overgenomen in onze nieuwsbrief.  

Voor de mensen die hierin geïnteresseerd zijn, voegen wij deze editie van Raadar als bijlage bij onze 

nieuwsbrief bij. 

Opleidingen Kynologische Kennis 

mailto:evenementen@topnl.eu
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Hondenshows 

 

Misschien heeft u in de Nederlandse media wel gelezen dat er vragen gerezen zijn omtrent de hondenshows 

of hondententoonstellingen. Niet alleen dat, er stond zelfs dat er een verbod moest komen op deze 

evenementen. 

De term show en tentoonstelling worden door elkaar gebruikt maar feitelijk zijn ze hetzelfde. 

 

Dit stuk gaat er niet over dat alles wat een hondenshow aangaat of wat daarmee samenhangt 

gladgestreken dient te worden. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik zelf ook weleens naar een 

hondenshow ga, omdat ik het leuk vind. Daarbij heeft een rasvereniging als eis dat er minimaal twee 

kwalificaties op hondenshows behaald moeten zijn, alvorens ik mijn hond mag inzetten voor de fokkerij. 

 

Het is zeker waar dat er honden zijn die er weinig tot niets aan vinden en op zo’n dag niet zichzelf zijn.  

Als je gaat omdat je wilt fokken met je hond, kun je het beperken tot twee keer deel te nemen. 

Je kunt er ook voor kiezen, als dat enigszins kan, deel te nemen aan een clubmatch bij de rasvereniging, 

die zijn vaak beperkt tot één ras. Daar gaat het er veel gemoedelijker en ontspannener aan toe als op een 

tentoonstelling en is er veel meer ruimte. Zie onderstaande foto’s van onze clubmatch van dit jaar. 

 

 

 
 

De drijfveer om naar shows te gaan, is ook niet van financiële aard. Een tentoonstelling kost tegenwoordig 

het nodige. Wat wel van belang is, is het contact met anderen, honden bekijken, ervaringen uitwisselen 

met liefhebbers van het ras, ontwikkeling van het ras blijven volgen in binnen- en buitenland, al dan niet 

als exposant, bezoekers een stukje voorlichting geven daarover en tijdens de dag zelf de hond extra 

verwennen en veel aandacht geven.  

 

Heel veel hondeneigenaren zijn gek op hun dieren en laten deze heus niet vele uren over aan hun lot, 

terwijl ze zelf de hort op gaan. Tegenwoordig lopen er ook afgevaardigden rond die een oogje in het zeil 

houden voor wat betreft het dierenwelzijn. Vroeger waren er op alle tentoonstellingen zogenaamde 

benches waarin de honden werden opgesloten. Zeer stressvol als ze daar helemaal niet aan gewend waren. 

Nu is dat niet meer zo, maar nemen de exposanten toch vaak een eigen bench mee. Zeer praktisch 

natuurlijk als je meerdere honden hebt ingeschreven. Gelukkig liggen de honden er steeds vaker gezellig 

bij en kunnen contact maken met hun baas en/of bezoekers. Samen zijn ze een dagje uit en zo zou het 

moeten zijn. 

 

Jaarlijks organiseert onze vereniging een kampioenschapsclubmatch en daar zie je overduidelijk bij 

iedereen dat deze dag voor zowel de honden als hun baasjes een feestje is en zo hoort het ook. De foto’s 

van deze dag spreken eigenlijk al voor zich. 

En ja, eerlijk is eerlijk, het gaat er echt niet overal zo aan toe. In de hondenwereld zitten net zo goed rotte 

appels ertussen. De meeste fokkers en exposanten doen echter hun uiterste best de dag van de 

tentoonstelling zo prettig mogelijk te maken voor hun honden en de regelgeving in Nederland is streng. 

Ook is er steeds beter toezicht daarop. De onlangs gehouden World Dog Show in de RAI heeft veel aandacht 

getrokken, zowel positief als negatief. Opvallend was dat het merendeel van het aantal honden afkomstig 

Uit de media 
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was uit het buitenland, ook van ons ras. Zijnde een van de exposanten was het naar mijn smaak een te 

massaal gebeuren, met weinig oog en aandacht voor dierenwelzijn in de RAI. Dit had alles te maken met 

de beschikbare ruimte voor het aantal ingeschreven honden, maar dat is een uitzondering op de trend. 

Sommige kritiek op dit evenement is zeker terecht maar van fouten kan men leren. De meest shows 

hebben tegenwoordig al te maken met een terugloop aan inschrijvingen omdat steeds minder fokkers er 

nog belang aan hechten. Generaliseren en mee te gaan met de meute dat hondenshows nu maar moeten 

worden afgeschaft, is geen stelling die ik onderschrijf.  

 

Sprekend voor eigen parochie: 

Wij hebben een authentiek ras waar gelukkig weinig aan “geprutst” kan worden en doen ons best het zo 

gezond mogelijk te houden. Er zijn echter ook genoeg andere rassen waar uiterlijke kenmerken in zijn 

gefokt die nu niet echt getuigen van dierenwelzijn, gezond menselijk verstand en inzicht. En wat te denken 

van look-a-likes?  Ook iets om over na te denken.  

Gemiddeld worden er in Nederland zo’n 35.000 stamboompupjes geboren op een totaal van 140.000 pups 

die er per jaar in Nederland bijkomen. De overige 105.000 zijn dus kruisingen en look-a-likes (deze lijken 

dus op een bepaalde rashond maar hebben geen stamboom) waarbij de look-a-likes het grootste gedeelte 

van zijn. Deze worden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gehouden en mee gefokt, getuige 

bijvoorbeeld de uitzending van zondag 21 oktober op SBS6. Vaak komen deze uit het voormalige Oostblok 

en worden aangeboden via Marktplaats ed. Daar is verder weinig toezicht op. Wellicht zouden de 

tegenstanders van rashonden en tentoonstellingen daar eens meer hun pijlen op kunnen richten. 

Binnen de wereld van rashonden valt nog veel te verbeteren maar daar worden wel steeds meer stappen 

toe gezet.  

Tentoonstellingen, clubdagen en andere kynologische evenementen zijn onontbeerlijk voor informatie, 

ondanks dat we een schat aan social-media ter beschikking hebben, gaat er niets boven persoonlijke 

waarneming en contact met liefhebbers, eigenaars en fokkers in de breedste zin van het woord. 
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Pups verwacht: 

 Bij kennel du Domaine des Dhalbergs in Frankrijk worden pups verwacht van Jasna Arielka Bialy 

Domownik en Mianek du Domaine des Dhalbergs. Beide honden hebben HD-A, zijn getest op 

Degenerative Myelopathy en hebben een DNA-profiel. 

De dracht is inmiddels bevestigd en de pups worden begin november verwacht. 

 

  
Jasna Arielka Mianek 

 

Dekberichten: 

 Bij kennel du Domaine des Dhalbergs in Frankrijk is Ianka du Domaine des Dhalbergs (HD-B) op 20 

oktober gedekt door Falkow du Domaine des Dhalbergs (HD-B). 

Indien Ianka drachtig is, worden de pups verwacht in de tweede helft van december. 

 

  
Ianka Falkow 

 

Fokplanning: 

 Eind 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 in de zomer van 2019 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.  

 

 
  

Fokkerijberichten 

https://www.facebook.com/linda.witbreuk?fref=ts
http://www.owczarek-podhalanski.com/
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Er zijn in binnen- en buitenland jaarlijks vele hondenshows, van groot tot klein. De meest prestigieuze wat 

ons ras betreft vond dit jaar plaats in Nederland, namelijk de World Dog Show. Een andere grote show, de 

Euro Dog Show vond dit jaar plaats in Polen, nabij Warschau in Nadarzyn. Natuurlijk weer een mooie reden 

voor ondergetekende en Dora om een reisje naar Polen voor te bereiden. Zo’n show in het thuisland van de 

Tatrahond is een voorbode voor een grote deelname en daarom voor ons bijna een must om te bezoeken. 

 

De reis begon per trein en vervolgens per vliegtuig van Eindhoven naar Warschau. We waren door 

kennissen, die in de buurt van Warschau wonen, uitgenodigd om daar te logeren. 

Op de eerste dag van ons verblijf wilden we een fokker bezoeken die in de omgeving van Lublin woont. 

Onze gastheer wilde graag met ons mee en zo reden we die kant op. Eigenlijk was het meer een beetje 

tuffen, want tussen Warschau en Lublin wordt een nieuwe snelweg aangelegd waar over een afstand van 

ruim 100 kilometer aan gewerkt wordt. Hierdoor is de gemiddelde snelheid niet veel hoger dan 50 km/u.  

We stopten eerst voor een bezoek aan het oude plaatsje Kazimierz Dolny aan de Wisla waar we een korte 

wandeling maakten en een lekkere lunch aten.  

 

  
 

Daarna gingen we door naar iemand die twee dekreuen heeft die niet op de show ingeschreven waren maar 

die we wel graag wilden bekijken. We kregen heerlijke koffie met taart. Dit zou zeker niet het laatste stukje 

taart zijn deze dag want in Polen lijkt iedereen de kast vol te hebben staan met lekkernijen. Waar je ook 

komt, er komt een schaal met taart tevoorschijn als je langskomt.  

Nadat we de reuen gezien, geaaid en gefotografeerd hadden gingen we door naar de fokker van deze 

honden, die er ook nog enkele heeft. Ondertussen was het al vrijwel donker en werden we buiten luid 

blaffend begroet en alle honden, een stuk of 5 á 6, werden aan ons voorgesteld. Vervolgens werden we 

binnen uitgenodigd voor de koffie, thee en taart natuurlijk. Er verbleven binnen ook nog twee teefjes die 

de volgende dag mee zouden doen aan de show en dus schoon moesten blijven. Ook daar hadden we weer 

een leuk gesprek over de honden natuurlijk en was het fijn dat er over en weer informatie gedeeld wordt.  

 

De volgende dag was het hoofddoel van onze reis, namelijk de hondenshow. We waren er mooi op tijd en 

alles op en rond de EXPO, het tentoonstellingsgebouw, verliep zeer vlot. Er waren enkele grote 

parkeerterreinen, waarover we zo richting de hal konden rijden waar de Tatrahonden gekeurd zouden 

worden. In de hal aangekomen viel op dat er hele grote ringen waren, alles goed stond aangegeven en er 

zeer veel ruimte was om rond te kunnen lopen. Alles was pico bello in orde. 

Er waren 69 Tatrahonden ingeschreven en de keuringen begonnen om 10.00 uur precies. Op zo’n grote 

show worden geen keurrapporten geschreven, waardoor het keuren veel sneller verloopt dan op shows 

waar dat wel het geval is.  

Verslag Euro Dog Show in Nadarzyn - Polen 
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Als eerste werden de reuen gekeurd zoals gebruikelijk. King of Happiness Alpejskie Zauroczenie werd de 

beste reu. Daarna waren de teven aan de beurt waar er iets meer van waren, namelijk 40 stuks. De in 

Nederland, door de familie Oudshoorn, gefokte Bialy Misiu Beauty werd Europees jeugdkampioene en 

Gladyszka Gori Badziar werd als de mooiste teef aangewezen. Uiteindelijk werd de eerder genoemde reu 

de BOB (beste van het ras). 

De sfeer op de show was heel goed. Onder de Poolse exposanten bestaat een gemoedelijke sfeer en dat is 

leuk om te zien. Nadat rond 12.30 uur de Tatrahonden gekeurd waren, poseerden de meesten dan ook nog 

even voor de groepsfoto. 

 

 
Daarna zijn we richting de hal gelopen waar de stands stonden om te kijken of we nog wat leuke artikelen 

voor onze eigen honden konden kopen. Helaas waren er weinig tot geen aandenkens met afbeeldingen van 

Tatrahonden, want daar waren we juist naar op zoek. Verder bezochten we nog de stands van de Poolse 

Tatraclub en van de Poolse kennelclub. Na een kleine maaltijd zijn we even bij de erering gaan kijken naar 

wat demonstraties en naar de presentatie van de Poolse rassen. Rond 16.00 uur vertrokken we weer en 

vanwege een enorme verkeersdrukte, gingen we metertje voor metertje weer richting Radzymin. 

 

Onze laatste hele dag hebben we besteed met een bezoek aan een oude traditionele Poolse boerderij en 

vanwege het prachtige weer, hebben we heerlijk ijs gegeten. Daarnaast hebben we nog enkele Tatrahonden 

gezien, waaronder Okruszek een nakomeling van Duch Gór, de inmiddels overleden reu van Dora. Op 

zondagmorgenvroeg moesten we weer vertrekken naar de luchthaven om naar Eindhoven te vliegen. 

 

  

 

We hebben een paar leuke dagen gehad, veel 

gezien en veel honden bewonderd. Alles bij elkaar 

zo rond de 90 waarschijnlijk. Al enkele jaren hebben 

we niet het gevoel supermooie honden te zien op 

de Poolse hondenshows, wat natuurlijk wel jammer 

is. Voor ons was de mooiste toch echt Okruszek, 

Duch’s zoon, wat een hoop goedmaakte wat dat 

betreft. 

Een volgende reis naar het thuisland van onze 

honden staat nog niet echt in de planning, maar zal 

zeker weer eens plaats gaan vinden. 

 

Wilma 
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Okruszek 

 

 

 

 

In de afgelopen periode hebben zich geen nieuwe leden aangemeld bij onze vereniging. 

 

 

 

 

Giardia, een van de meest voorkomende darmparasieten wereldwijd. 

 

Wie van de hondeneigenaren heeft nog nooit gehoord van deze eencellige darmparasiet? Veroorzaker van 

ernstige diarree en spijsverteringsproblemen en in hoge mate besmettelijk voor mens en dier.  

 

De levenscyclus van Giardia is vrij simpel en wordt onderscheiden in twee stadia; het cyste stadium (dit 

is de overlevingsvorm buiten de gastheer) en het vegetatieve stadium in het lichaam van de gastheer.  

Tijdens het vegetatieve stadium ontwikkelt de Giardia cyste zich onder invloed van het zure milieu in de 

maag en andere factoren in het lichaam tot trofozoiet, dat er uit ziet als een peervorm met zweephaartjes 

om zich te verplaatsen. In de trofozoiet zitten twee kernen wat hem het soms het uiterlijk geeft van een 

gezichtje met twee grote ogen. Met behulp van een zuignap hecht de parasiet zich vast aan de darmwand 

en daar kan hij zich ook vermenigvuldigen door zich te delen. In deze vorm kan de parasiet niet overleven, 

maar als hij met de ontlasting aan het einde van het darmkanaal komt, vormt hij een beschermende laag 

om zich heen en wordt dan inactief. De cyclus is rond en de parasiet zit in een cyste die lange tijd kunnen 

overleven, wel tot meerdere maanden. Ze houden van vochtige, koele omstandigheden en kunnen niet 

goed tegen droogte en hitte.  

 

 
 

Besmetting met deze cysten kan op allerlei manieren plaats vinden, drinken van stilstaand water, indirect 

contact met ontlasting van andere dieren op grasvelden en wegen. De kans op besmetting is ook afhankelijk 

van de weerstand. Kleine kinderen en jonge dieren hebben een grotere kans op een Giardia infectie en 

Ledenmutaties 

Medisch 
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slechts enkele cysten zijn nodig om een Giardia infectie te veroorzaken. Een voorbeeld zijn pups van enkele 

weken oud die bij de moeder dronken. Deze kwam tijdens pootje baden met haar buik in aanraking met 

stilstaand water en heeft zo de besmetting op hen overgebracht. Zelf had ze wonderlijk genoeg geen 

symptomen.  

 

Symptomen beginnen meestal 5 tot 14 dagen na de besmetting en uiten zich in onder meer 

darmproblemen met daarmee gepaard gaande diarree die zacht en waterig is, sterk ruikt en er slijmerig uit 

ziet. De ontlasting is vaak ook vettig omdat de spijsvertering verstoord is. Andere verschijnselen zijn braken, 

sloomheid, slecht eten en darmkrampen. Perioden van diarree kunnen afwisselen met perioden van normale 

ontlasting.  

 

Diagnose van Giardia wordt gesteld door het aantonen van de Giardia parasiet of de eitjes in de ontlasting. 

Dat kan met de microscoop of met een SNAP-test. Deze laatste is zeker betrouwbaarder. 

De diagnose kan echter nog wel eens lastig zijn omdat geen enkele test 100% betrouwbaar is (positief = 

betrouwbaar, negatief = niet betrouwbaar). Daarom is het vaak nodig om te hertesten en dan het liefst met 

een monster van de ontlasting dat meerdere dagen achter elkaar genomen is. 

 

Behandeling van besmette dieren vindt plaats met medicijnen die de parasieten voor een groot deel dood. 

In Nederland wordt Giardia behandeld met een meerdaagse kuur met Fenbendazol (bijv. Panacur) en/of 

Metronidazol. In de meeste gevallen zal gedurende 5 dagen Panacur (Fenbendazole) worden ingezet met 

het extra advies om op dag 3 en op dag 5 de achterhand van het dier te wassen. Wanneer een bijkomende 

bacteriële infectie wordt vermoed, het dier algemeen ziek is of veel bloed bij de ontlasting heeft, voegt men 

vaak 5 dagen Metronidazole toe aan de behandeling. 

Na de Panacur behandeling kan het nog zo’n 7 dagen duren voordat de ontlasting weer wordt zoals het was. 

Vooral bij jonge dieren zal de darmflora verstoord raken door de diarree en de medicijnen, die niet alleen 

de Giardia doodt, maar ook de goede bacteriën. Ter ondersteuning is het raadzaam een voedingssupplement 

te geven om het herstel van darmflora te bevorderen. Zelf daarvoor Canikur Pro gebruikt. Dit is een 

aanvullend diervoeder in de vorm van een pasta geschikt voor honden en bevat priobiotische bacteriën die 

van nature aanwezig zijn in gezonde darmen.  

Giardia kan erg hardnekkig zijn en soms is het dan ook nodig om de behandeling te herhalen en opnieuw 

te testen.  

 

Voorzorgsmaatregelen zijn van belang om verdere uitbreiding van de besmetting te voorkomen.  

 

 Alle dieren in het huishouden moeten worden behandeld (dus ook katten!) Ze hoeven geen 

symptomen te hebben om Giardia bij zich te dragen. Immers zo’n 30% van de dieren heeft geen 

zichtbare symptomen 

 Handen goed wassen na contact met de dieren en/of uitwerpselen 

 Kleedjes en kussens wassen (op minimaal 60 graden), voor en na de behandeling 

 Voer- en drinkbakken schoon maken met kokend water 

 Tijdens de behandeling de honden wassen met een milde shampoo aan de achterzijde 

 De ruimtes van de honden ontsmetten met een desinfectiemiddel dat minstens 5 minuten moet 

inwerken. Daarna zo droog mogelijk maken, want cysten overleven langer in een vochtige omgeving.  

 Ruim ontlasting snel op en maak de plek daar goed schoon. Een stoomreiniger kan dan van pas 

komen.  

 

Voorkomen dat er een besmetting optreedt is niet altijd mogelijk, maar er kan wel iets worden gedaan.  

 Neem een jonge hond onder 6 maanden niet mee naar plaatsen waar heel veel honden worden 

uitgelaten.  

 Houdt alles goed schoon en zorg dat vliegen het eten niet kunnen besmetten.  

 Zorg voor goede, hygiënische omstandigheden.  

 

Gelukkig zijn de pups uit dit verhaal uiteindelijk goed hersteld van de infectie en verkeren in blakende 

gezondheid. Wel de lering uit deze ervaring getrokken om voortaan wat selectiever te zijn qua uitlaten en 

de moederhond niet te laten pootjebaden in stilstaand water. 
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29 maart 2013 – stille zaterdag 

Was de dag dat Jack in ons leven kwam 

Onze lieve kleine knuffelbeer 

Deze dag veranderde ons leven totaal 

Vanaf dan stond (bijna) alles in het teken 

van Jack 

 

 

Hij werd een van ons, 

wij stonden altijd voor hem klaar 

Hij was er altijd om ons te verwelkomen of – 

gewoon – bij ons te zijn 

Zonder vragen, zonder eisen, - gewoon – 

blind vertrouwen, onvoorwaardelijke liefde 

 

Hij hoorde er gewoon bij 

 

Jack ging graag mee naar ons huisje in 

Spanje 

Hij hield niet van water, maar hij lag graag 

aan de rand van het zwembad 

 

Deze zomer werd zijn laatste zomer, onze 

laatste zomer met Jack 

Een veel te warme zomer, een zomer om 

snel te vergeten 

Afscheid van Jack 
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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.  

 

En nu is het stil, stil in ons huis, stil in ons 

hart 

We missen je uitbundige begroetingen, je 

stevige blaf, je rustgevende gesnurk 

We missen je helemaal, lieve Jack! 

Daphne 

Murielle & Christophe 

Astrid & Anthony 

Eric & Anneleen 

 

TOPNL kalender - 2019 

 

mailto:redactie@topnl.eu?subject=kalender
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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! 

 

 

 

 

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

 

 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. 

 

 

 

 

Het begint al een traditie te worden. De 

oliebollenwandeling in januari om samen 

het nieuwe jaar in te wandelen. 

 

De locatie die we voor deze wandeling 

gekozen hebben, is Bussloo. Een centraal 

gelegen recreatiegebied waar de honden 

los mogen lopen in de winter. 

 

We gaan afspreken op de parkeerplaats 

nabij de Kiosk Robberskamp. 

 

In de volgende nieuwsbrief volgt de 

uitgebreide informatie en op onze 

website, zodra de strandwandeling achter 

de rug is. Houd onze website dus in de 

gaten. www.topnl.eu.  

 

 

 

 

 

TOPNL-agenda 

Oliebollenwandeling te Bussloo 

mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
http://www.topnl.eu/
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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 december 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 wandelen in Camperduin op zondag 25 november? Zowel leden als niet-leden zijn van harte 

welkom maar we zouden graag willen weten wie er komen. Meld je dus even aan en dan maken we er met 

zijn allen een leuke wandeling van. 

 

 

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

