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Tatra TOPnieuws 6 - 2018
‘Vroeger’ leken de dagen, weken en jaren lang te duren. Als je ouder wordt
dan lijkt de tijd steeds sneller te gaan en ineens zijn we al weer aan het
knutselen met de laatste uitgave van de nieuwsbrief in dit jaar.
We hebben weer wat verslagen, tips en natuurlijk ook nog wat nuttige info
weten te verzamelen. Veel plezier met lezen!

Van de bestuurstafel
Voor u ligt de zesde en tevens laatste uitgave van het verenigingsblad van
dit jaar. Traditioneel staan de activiteiten van het bestuur in de
decembermaand altijd op een wat lager pitje. Het jaar 2018 is een goed
verenigingsjaar geweest waarbij de activiteiten georganiseerd door en
voor onze leden centraal stonden. Vele vrijwilligers hebben hun steentje
bij gedragen om al deze activiteiten te doen slagen wat bijzonder
gewaardeerd wordt. In het bijzonder willen we toch vermelden dat we er
als kleine vereniging in geslaagd zijn om een keurmeestersopleiding en –
examen te organiseren wat heeft geresulteerd in drie nieuwe
keurmeesters voor ons ras.
Verder waren er natuurlijk de wandelingen, het Tatra-lentefeest en de
kampioenschapsclubmatch. De trouwe opkomst op al deze activiteiten laat
zien dat we een hechte vereniging zijn met elkaar, waar de liefde voor het
ras voorop staat.
De laatste tijd zijn er verschillende berichten verschenen in de media die
naar onze mening de publieke opinie ten aanzien van honden in het
algemeen negatief beïnvloeden. Het bestuur heeft gemeend op een van
deze berichten, de lijst van hoog risico honden, een reactie te moeten
plaatsen via onze website en we kunnen het belang ervan niet genoeg
benadrukken.
In de maand november stond het overleg gezondheid en welzijn gepland.
Door omstandigheden is dit niet doorgegaan, maar het zal in het begin
van 2019 opnieuw op de agenda staan. Geef je op voor dit overleg en
praat en denk met ons mee. Zo’n overleg gaat niet alleen over fokzaken,
maar over het algemene belang van de Tatrahond, wat ons allemaal
aangaat.
Op 13 januari gaan we weer op stap met elkaar in Bussloo voor een
oliebollenwandeling. De vorige editie liepen we bij de Pyramide van
Austerlitz en was het reuze gezellig. Zowel mens als dier lieten zich de
oudejaarslekkernij smaken en ook nu zal daarvoor worden gezorgd. Wie
weet hebben we ook eens een keertje sneeuw!
Dan nog een mededeling van huishoudelijke aard namens onze
penningmeester.
Het nieuwe jaar staat op het punt te beginnen en bij het lidmaatschap
hoort nu eenmaal contributie. Deze is al jaren ongewijzigd en blijft ook dit
jaar gelijk. Ze wordt merendeels aangewend voor het bekostigen van
onder meer activiteiten echter, TOPNL heeft ook verplichtingen naar
derden toe en je helpt de vereniging ermee door de contributie tijdig te
betalen. De nota’s voor de jaarlijkse contributie worden wederom in
januari verstuurd.

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 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.

Helaas heeft Agnes Buis, één van de oprichters van TOP NL, haar
lidmaatschap met ingang van het nieuwe jaar opgezegd. Namens de
vereniging hebben wij al een leuke attentie laten bezorgen maar hierbij
willen wij haar nogmaals hartelijk danken voor haar inzet in de beginjaren
voor de vereniging!
Rest ons nog iedereen die ons op zijn of haar eigen wijze heeft gesteund
hartelijk te danken. Wij wensen jullie allen fijne feestdagen en wat ons
allemaal en in het bijzonder onze dieren betreft: GEEN knallend uiteinde,
maar wel een goed begin en gezond 2019!

Kom met ons wandelen in het recreatiegebied Bussloo!
Het 300ha grote recreatiegebied is een prachtig uitgestrekt losloopgebied
waar honden in de wintermaanden mogen loslopen. Het gebied ligt in de
driehoek Apeldoorn, Zutphen en Deventer, bijna direct aan de A1 tussen
afrit 21 en 22, en biedt grasvelden met strandjes en water.
Op zondag 13 januari verzamelen we om 11.30 uur bij:
De parkeerplaats nabij kiosk de Robbenkamp = Ingang 2!
Kneuterstraat (nabij 31), 7384 CW te Wilp
Ingang tegenover de Streilerweg.
Let op! Een parkeerkaart kost € 3,00 p/dag en er kan alleen gepind
worden!

Natuurlijk zorgen we zoals gebruikelijk voor een kop koffie of thee bij
aankomst en vanwege het nieuwe jaar een oliebol!
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Een rondje rond de hele plas is om en nabij de 9 kilometer maar deze kan halverwege verkort worden
omdat daar een brugverbinding is. Zoals eerder vermeld mogen honden loslopen mits ze andere bezoekers
niet tot last zijn.

Na de wandeling kunnen we gezamenlijk een winterse versnapering nuttigen bij de kiosk ‘de Robbenkamp´.
Graag opgeven bij evenementen@topnl.eu of vul het formulier in op de website, dan weten wij wie en
hoeveel mensen en honden met ons mee wandelen.
Parkeren kost €3,-. Contant betalen is niet mogelijk!
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HuisdierenApp
Ken je hem al? De HuisdierenApp!
Deze handige app is ontwikkeld voor diereigenaren.
Centraal staat ‘Mijn dier’ waarin belangrijke gegevens van het eigen huisdier, zoals chip- en
verzekeringsnummer, bewaard kunnen worden. Hierin kan men ook het ras vermelden. Uiteraard staat
jouw ras hier ook bij.
Behalve het bewaren van gegevens van uw huisdier kan de HuisdierenApp nog veel meer. Zo vindt je er
onder andere de dichtstbijzijnde dierenartsen en uitlaatgebieden; kan er een reminderservice voor
ontwormen en ontvlooien worden ingesteld en staan er dierenevenementen in die interessant kunnen zijn
voor u en uw.
Nieuw in de app is Videobellen met de dierenarts. Videobellen is een mogelijkheid om vanuit huis of
onderweg snel deskundig advies te vragen aan een dierenarts. (niet gratis)
Mocht je een kijkje willen nemen dan is de HuisdierenApp gratis downloaden.
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Uit de media
Honden hebben geen etiketje
Er is NIETS in deze wereld dat me meer verontrust dan hokjesgeest of te wel etiketten plakken. Daarmee
bedoel ik niet de tags op de rug van T-shirts, of de stukjes papier die op de borst zijn geplakt tijdens
sociale evenementen. Ik bedoel de woorden die we toeschrijven aan dingen die we niet volledig begrijpen.
Het gebeurt voortdurend met betrekking tot honden en andere levende wezens. Regelmatig hoor je wel
dat iemand zijn hond koppig, stom, agressief of lui noemt. Of misschien zelfs manipulatief, wraakzuchtig
of dominant. Of het "A-woord" ... Alpha. Je zou direct medelijden moeten hebben met de eigenaren, omdat
ze als het ware een muur tussen henzelf en hun dieren hebben opgetrokken.
Het is ook erg voor de hond, die daardoor nooit echt goed begrepen zal worden. Ze kunnen een fantastische
band met elkaar hebben, maar zullen deze nooit krijgen zolang de eigenaar de hond in een “hokje” plaatst
door etiketten op zijn hond te plakken.
Dit komt omdat, wanneer we voortijdig een vaste conclusie trekken, we de deur van begrip sluiten. We
vertellen het dier dat het ons niet uitmaakt wat de reden is voor zijn gedrag. We stoppen met luisteren en
waarnemen. We trekken voor onszelf voorbarig een conclusie en leggen het verkeerd uit, terwijl we in
werkelijkheid geen idee hebben waarom de hond zo reageert als hij doet.
Wij als mensen doen dit wanneer we het niet meer weten en geen informatie meer hebben. Onze hond
doet niet dat wat we vragen en we noemen hem koppig. Een hond valt uit naar een andere hond en prompt
krijgen deze het etiket agressief op geplakt. We roepen onze hond en wanneer deze de andere kant op
rent, noemen we ze eigenzinnig of stom. Maar een hond is geen van deze dingen. Een hond is een levend,
ademend, denkend en voelend wezen. Diep verbonden met zijn eigen waarnemingen en ervaringen. Om
Dr. Susan Friedman te citeren: "Gedrag is niet wie je bent - het is wat je doet."
Als we het niet meer weten, trekken we gelijk een conclusie en labelen we. We geven de schuld aan het
dier. Maar wat als we ons gewoon het "WAAROM” eens zouden afvragen? Waarom ging je de andere kant
op? Waarom gromde je naar me? Waarom ruik je overal? Waarom kijk je me niet aan?
Dan, gewapend met de wetenschap dat geen enkele hond in een etiket gevat kan worden, ontdek de bron
van het probleem.






Waarom ging je de andere kant op? Omdat, wanneer je me roept, het spelen in afgelopen ...
Waarom
heb
je
tegen
me
gegromd? Omdat ik knuffels nooit echt
leuk vond en ik me vandaag echt niet
goed voel ...
Waarom ruik je overal? Omdat ik me
overweldigd en verward voel ...
Waarom kijk je me niet aan? Omdat je
aan me aan het trekken bent ...

Honden hebben geen etiketje! Ze zijn NIET
Alpha, selectief, dominant, agressief, koppig,
manipulatief, onafhankelijk, duf, dom, lui,
wraakzuchtig of hatelijk. Ze doen geen
dingen om je op een bepaalde manier te
beïnvloeden. Ze reageren op de situatie van
het moment. Alle honden doen hun best om
te gaan met wat hen wordt aangeboden. Als
ze er niet in slagen om te voldoen aan wat we
van ze verwachten of eisen, is dat onze
schuld, niet die van hen. En het is onze
verantwoordelijkheid om hen te helpen.
Beschrijf het gedrag en volg het terug naar de
oorzaak. Stop niet met luisteren. Stop niet
met vragen waarom. Creëer een relatie die je
hond vertelt dat je geeft om wat hij
meemaakt en beleeft, moedig hem aan en
steun hem wanneer hij het nodig heeft.
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Fokkerijberichten
Pups geboren:
 Bij kennel du Domaine des Dhalbergs in Frankrijk zijn op 3 november 7 pups (2 reuen en 5 teven)
geboren 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.

Jasna Arielka

Alle pups zijn besproken!

Mianek

Pups verwacht:
 Bij de familie Witbreuk worden pups verwacht van Wiosna en Konar z Siwej Polany. Beide honden
HD-A, vrij van oogafwijkingen, hartecho: normaal.
De pups worden rond de jaarwisseling verwacht. Meer info:
https://www.facebook.com/linda.witbreuk?fref=ts

Wiosna

Konar

Dekberichten (vervolg):
 Helaas is bij kennel du Domaine des Dhalbergs in Frankrijk Ianka du Domaine des Dhalbergs (HDB) niet drachtig gebleken van Falkow du Domaine des Dhalbergs (HD-B).
Fokplanning:
 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.
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Verslag van de strandwandeling bij Camperduin
Een reisje naar kust…
Na een autorit van meer als 10 uur (wij
wonen in Duitsland) waren we eindelijk
op de plek van bestemming, het mooie
plaatsje Bergen, gelegen aan de kust van
de Noordzee. Aldaar betrokken we onze
vakantiewoning voor de komende 7
dagen. Het huis dat we hadden geboekt
voor een week, was hetzelfde als het jaar
daarvoor en alles was al zeer vertrouwd.
Voor onze twee „witten“ een heel
bijzonder weekje. Thuis slapen onze
maatjes buiten en bewaken huis en
haard. Tijdens de vakantie echter, zijn en
slapen ze bij ons in huis en ze genieten
daar zichtbaar van. Wij daarentegen
hadden soms wat moeite de slaap te
vatten, want onze grote kerel snurkt zo
luid dat je het zelfs buiten nog kunt horen….
We zijn op donderdag gearriveerd en hebben de eerste dagen de omgeving verkend en heerlijk gerelaxt.
Zondagmorgen echter, moesten we wat vroeger uit de veren, ons tweetal ook nog even mooi gemaakt
(eigenlijk overbodig want dat zijn ze altijd al) en dan samen op weg richting het strand. Na ongeveer 30
minuten waren we in het plaatsje Schoorl en zochten we onze weg door de smalle straten richting het
afgesproken trefpunt, de parkeerplaats Camperduin waar we om 11.30 uur arriveerden. Evenals vorig jaar,
werden we zeer hartelijk verwelkomd door onze Nederlandse Tatrahondvrienden, en meteen kregen we een
warme kop thee of koffie aangeboden.
Onze lieve vriendin Dora de Jong, had ons
al aangemeld voor de wandeling en we
werden
meteen
afgeturfd
op
de
deelnemerslijst. Helaas spreken mijn
vrouw en ik geen Nederlands waardoor
het soms wat lastig was om gezellig met
elkaar te keuvelen, maar met handen en
voeten is het wel gelukt.
Toen bijna iedereen present was en de
honden elkaar onderling ook luidruchtig
hadden begroet, ging het hele gezelschap
richting strand. Het weer was super deze
zondag, er stond niet al te veel wind en
ook bleef het droog. Op het strand
mochten alle honden los en hoe mooi was
dat! De honden genoten van de vrijheid
en ruimte om zich heen en het plezier
spatte er gewoon vanaf. Al snel vormden zich enkele groepjes en de meute stoof over het strand. Opvallend
was de onderlinge verdraagzaamheid van de Tatrahonden, zo kenmerkend voor het ras, want alles verliep
over het geheel genomen zonder al te veel strubbelingen en zeer harmonieus. Onze reu had al gauw een
vriendinnetje opgeduikeld en was ondertussen vergeten dat hij eigenlijk al een meisje had. Die moest nu
zelf op zoek naar een ander speelmakkertje, die ze snel gevonden had. Omdat Dora er dit jaar helaas niet
bij kon zijn, heeft mijn vrouw het beeldmateriaal gemaakt van deze wandeling, zodat we allemaal nog even
kunnen nagenieten van weer een geslaagd evenement.
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Ongeveer een uur later terug bij het startpunt, zijn we naar het strandpaviljoen gegaan en hebben we er
wat gegeten en gedronken. De honden maakten het zich gemakkelijk onder de tafels en de ene of de andere
witte droomde van de belevenissen van deze dag.
Nadat we iets gedronken hadden, begonnen we zelf met onze honden aan een tweede wandeling en liepen
we nog eens 1,5 uur over de duintoppen, om daarna moe maar voldaan huiswaarts te keren.
Voor ons was deze wandeling weer een
hele leuke ervaring en we konden zien
dat onze twee witten er enorm veel
plezier aan hebben beleefd. Ondanks de
grote afstand van meer dan 950 km was
het voor ons absoluut de moeite waard
en dus gaan mijn vrouw en ik ervan uit
dat we ook het komende jaar bij
aanwezig zullen zijn, mits we dit qua
tijdspad kunnen regelen.
We willen hierbij ook de Tatrahond
vrienden hartelijk bedanken voor hun
gastvrijheid en vooral ook onze vriendin
Dora de Jong.
David & Petra Jentho
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Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben zich geen nieuwe leden aangemeld bij onze vereniging.
Met ingang van 1 januari 2018 zijn onderstaande leden helaas geen lid meer:
31-12-2018
31-12-2018
31-12-2018
31-12-2018
31-12-2018
31-12-2018
31-12-2018

Melanie Beentjes
Dick Middelkamp
Marianne Middelkamp
René van der Markt
Greet Visscher
Agnes Buis
Aaltinus Mulder

Warmenhuizen
Nijverdal
Nijverdal
Kevelaer, Duitsland (opzegging door het bestuur)
Borne
Nieuw-Weerdinge
Nieuw-Weerdinge
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De anatomie van de hond
De hond:
A. Geurdetector – Reageert direct op onbewaakte biefstukken, pensstaafjes en lekkernijen
B. Werktuig met scherpe punten – Om tapijten, schoenen en andere kostbare artikelen tot kleine
brokstukjes te verwerken
C. Vlezig orgaan – Dient om de gezichten van kleine kinderen te wassen
D. Vocale versterker – Werkt het best na middernacht en dient ook als alarmsysteem
E. Graafwerktuigen – Goed om kuilen mee te graven in de tuin om botten en andere trofeeën mee te
begraven. Dat je dan onderweg wat wortels, planten of bloemen kan tegen komen, geeft niks
F. Aandrijfkracht met vier versnellingen –
1) Traag – bij het luisteren naar commando’s of als de baas iets van je wil
2) Gemiddeld – bij normale activiteiten
3) Snel – om katten en konijnen te achtervolgen
4) Achteruit – bij een bezoek aan de dierenarts
G. Hendel – Wordt bij reuen automatisch in beweging gebracht bij het passeren van een boom, paal
of lantaarnpaal
H. Haren – Komen bijna nooit overeen met de kleur van het meubilair, de vloer en je kleding
I. Seingever – Is nuttig om lage tafeltjes en kastjes te ontdoen van glazen, mokken, vazen en
overige kunstzaken. Geeft ook een goed humeur aan
J. Belangrijk tussenstuk – Bestemd voor een halsband en houdt tevens het hoofd op zijn plek
K. Zeer gevoelig onderdeel – Reageert direct op de deurbel, het gerinkel van autosleutels, het openen
van de koelkast deur en het geritsel van zakjes
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Een denkspelletje voor de hond
Met simpele dingen, die vrijwel iedereen wel in huis
heeft, is het mogelijk om je hond te vermaken.
Honden hebben een goeie neus en voor een brokje
of een hondensnoepje zijn ze best bereidt om wat
te doen.
Wat dacht je van een grote handdoek, badlaken of
een vloerkleedje en een hand brokjes of iets anders
lekkers?
Vouw de handdoek over de lengte dubbel en leg
over de gehele lengte een rijtje brokjes. Als je een
smal kleedje gebruikt, dan hoef je niet dubbel te
vouwen. Rol de handdoek (of het kleedje) weer
stevig op en leg hem op de grond voor je hond.
Deze zal de boel weer afrollen met zijn snuit, op
zoek naar de lekkere versnaperingen.

TOPNL-agenda
Voor 2019 hebben wij voorlopig op ondergenoemde data de activiteiten gepland:









Zondag 13 januari – Oliebollenwandeling te Bussloo
Maandag 21 januari - Overleg Gezondheid, Welzijn & Fokkerij (alleen voor leden en via Skype)
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.
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Medisch
Wat is Degeneratieve Myelopathie (DM)
Degeneratieve Myelopathie (DM) is een erfelijke verlammingsziekte die bij veel hondenrassen voorkomt.
De ziekte werd voor het eerst opgemerkt bij de Duitse Herder in 1973. Helaas heeft de ziekte zich als een
olievlek verspreid en horen wij ook veel verhalen over andere rassen die te kampen krijgen met DM,
waaronder vermoedelijk ook ons ras.
DM is een progressieve, neurologische aandoening van het ruggenmerg met fatale afloop. Wat is de
oorzaak?
De zenuwbanen in het ruggenmerg sturen de spieren aan en liggen in bundels gegroepeerd in de
zogenaamde "witte stof" (myeline). Door een defect gen wordt de beschermlaag (myeline) afgebroken
waarin de zenuwen liggen. In het eindstadium van deze afbraak is het myeline helemaal verdwenen.,
waardoor de zenuwen afsterven. De hond is dan ernstig verlamd en wordt incontinent, dus verliest de
controle over ontlasting en urine.
Meestal openbaart DM zich tussen de leeftijd van 8 en 13 jaar en men schreef de symptomen toe aan
ouderdom en achterhandzwakte. De ziekte begint in de achterhand, die steeds slapper wordt. De hond
begint wat te waggelen en met een achterpoot te slepen, later met beide achterpoten. Dit proces kan een
paar maanden tot wel anderhalf jaar duren. De hond heeft geen pijn. Door het slepen met de achterpoten
slijten de teennagels. Hierdoor kunnen vervelende infecties ontstaan. Om dit tegen te gaan kunnen de poten
worden ingetaped en moet een goede voethygiëne steeds in acht worden genomen. In een later stadium
van de ziekte worden vitale organen aangetast.
Er hebben zich gevallen voorgedaan bij honden van ons ras op jongere leeftijd > 1 jaar waar dezelfde
symptomen optraden, uiteindelijk met fatale afloop. Het sterke vermoeden bestaat, dat dit ook de ziekte
DM betrof. Dit heeft gelukkig ertoe geleid dat meerdere fokkers in het desbetreffende land de ouderdieren
nu laten testen op deze ziekte.
Nu weten we dat het een erfelijke ziekte is, Degeneratieve Myelopathie (DM), te wijten aan een defect gen:
Het Superoxide Dismutase - 1 gen (SOD1). In juli 2008 is aan de Universiteit van Missouri in de Verenigde
Staten het gemuteerde gen gevonden en sindsdien is er een genetische test beschikbaar die bij het dr. van
Haeringen Laboratorium uitgevoerd wordt.
De kosten van de test varieert van € 47,80 inclusief BTW tot € 108,30 en is exclusief de kosten van
bloedafname bij de dierenarts wanneer er gekozen wordt voor het testen met bloed in plaats van een swab.
Voor meer informatie verwijzen we naar het desbetreffende laboratorium.
Ook al hebben de dieren geen pijn, er is echter wel degelijk sprake van leed als een hond niet meer kan
rennen, niet meer kan spelen en zichzelf niet meer goed kan voortbewegen.
In een roedel kan een hond door deze zwakte ook geestelijk lijden, afhankelijk van de plaats in de rangorde
die de hond had. Het is dieptriest als de hond nog jong van geest is en nog volop wil spelen en bewegen,
maar het lichaam niet meer mee kan komen.
Op dit moment is er geen behandeling. Op het internet staan middelen die zouden helpen, maar de werking
daarvan is nooit aangetoond. De voortschrijding van het ziekteproces kan enigszins worden vertraagd door
de spieren van de achterhand te trainen met wandelen en zwemmen. Put de hond echter niet uit! Een
gezond gewicht is ook van groot belang. Het spreekt vanzelf dat een hond met een gezond gewicht
makkelijker overeind komt wanneer deze door de achterpoten is gezakt, dan een hond die te zwaar is.
Hydrotherapie om de spieren in de achterste ledematen te versterken, wordt vaak toegepast. Veel zal
afhangen van wanneer de therapie gestart wordt en in welk stadium de hond dan verkeert. Hoe eerder met
de behandeling wordt gestart, hoe beter!
Onderstaand diagram geeft een duidelijk overzicht van de vererving van DM (op basis van de nu bekende
gegevens):
Ouder DM vrij
Ouder DM drager
Ouder DM lijder
Ouder DM vrij
100% pups vrij
50% vrij, 50% drager
100% drager
Ouder DM drager 50% vrij, 50% drager 25% vrij, 50% drager, 25% lijder 50% drager, 50% lijder
Ouder DM lijder
100% drager
50% drager, 50% lijder
100% lijder
Bron: internet
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Oproep kopij nieuwsbrief
Help je mee? 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 februari 2019.
Tot slot
Dit was het laatste nieuws van onze kant in 2018 en hopelijk was deze Tatra TOPnieuws de moeite waard.
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 op zondag 13 januari a.s.? 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.
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