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Tatra TOPnieuws 2 - 2019
Toe aan wat leesmateriaal na dit Koningsdagweekend?
Wij hebben weer een keur aan leuke en informatieve artikelen weten te
verzamelen.
Heb je leuke ideeën, foto's of wil je af en toe een verslag schrijven? Zie je
interessante links op het internet die je met ons wilt delen?
Alles is welkom en we maken dankbaar gebruik van je hulp!
Meer info of kopij voor de volgende nieuwsbrief kan gestuurd worden naar:
redactie@topnl.eu.
Van de bestuurstafel
Als vereniging hebben we dit jaar al weer enkele activiteiten achter de rug
en er staan er nog verschillende op de agenda.
Onlangs hebben we gewandeld nabij Ouwehands Dierenpark in Rhenen
wat een hele leuke en rustige locatie was en gelukkig was het ook eind
maart al lekker en droog weer. De honden en hun baasjes hebben in ieder
geval een fijne middag gehad.
Op 14 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
Er is weer vergaderd via Skype en helaas was de 'opkomst' van onze leden
weer erg laag. Enerzijds vinden we dat heel jammer want we willen er als
bestuur alles aan doen om TOPNL een vereniging te laten zijn voor en door
te leden. Anderzijds is het wellicht ook positief uit te leggen en dat is dat
iedereen tevreden is met de weg die we als bestuur samen met jullie
trachten te bewandelen.
Uiteraard volgen er nog notulen van de ALV maar enkele agendapunten
willen we hierbij al even benoemen:
Onze penningmeester heeft gelukkig nog steeds te maken met een
positief banksaldo waardoor de contributie ook voor het volgende jaar niet
omhoog hoeft.
Rob Kaag en Wilma de Brabander waren dit jaar volgens het rooster
aftredend. Beide hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe
periode. Omdat er geen tegenkandidaten waren, ging de ALV hiermee
unaniem akkoord.
Van de Raad van Beheer ontvingen we een schrijven over de
normenmatrix. In het kort komt het erop neer dat per ras de
gezondheidseisen,
zoals
die
bijvoorbeeld
ook
in
het
verenigingsfokreglement van TOPNL zijn vastgelegd, kunnen worden
ingediend bij de Raad. Het streven is dat deze eisen worden opgenomen
in een soort van matrix die geldt per ras. Alle honden waarmee gefokt
wordt, zullen dan daaraan worden getoetst. Dit gaat dan gelden voor zowel
leden als niet-leden van een rasvereniging. Zover is het nog niet, maar
een eerste begin is gemaakt.
Het volgende evenement dat voor de deur staat is het jaarlijkse TatraLentefeest. In het volgende item van deze TatraTOPnieuws staat daarover
alles uitgelegd.
Jullie komen toch ook?
Vervolgens gaan we weer aan de slag voor de jaarlijkse
Kampioenschapsclubmatch waarbij we dit jaar iets extra's willen doen om
daarmee nog meer leden over de streep te trekken deze dag samen met

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.

ons te beleven. Hierover binnenkort alles op onze website en uiteraard in
de volgende nieuwsbrief.
Dit jaar hebben zicht alweer een aantal nieuwe leden aangemeld bij de
vereniging. Ook via deze weg heten wij jullie van harte welkom en we zien
jullie graag op een van onze evenementen!
Het bestuur

Op zondag 26 mei 2019 organiseren wij voor de 7 e keer het TatraLentefeest!
Deze keer hebben we gekozen voor het heel centraal gelegen Ede voor
ons evenement.

De planning voor deze dag is ongeveer als volgt:
 Om 11.00 uur worden jullie verwacht en opgewacht met koffie, thee of
een koele drank met daarbij wat lekkers. We verzamelen bij het
losloopgebied de Ederheide aan de Driebergweg in Ede (P1 op
bovenstaande kaart).
 Vanaf 11.30 uur gaan we wandelen over de heide of in het bos. De
Ederheide is een losloopgebied en in het aangrenzende Edese bos
mogen de honden niet officieel loslopen.
 De route en de lengte van de wandeling staan niet vast zodat ieder zelf
kan kiezen waar en of hij/zij een langere of juist korte wandeling wil
maken en met de honden vast of los. De ervaring leert dat er vanzelf
enkele groepjes ontstaan met gelijkgestemden om het gebied te
verkennen.
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Na de wandeling, uiterlijk ± 12.45 uur, gaan we naar gebouw “de Wildenburg” op het terrein van
Scouting Tarcisius aan de Bosrand 17a, 6718 ZN Ede. Dit ligt vrijwel 'om de hoek' van de Driebergweg.
(P2 op het kaartje op de vorige pagina)
Je komt bij de scouting door bij het 'Anneke Bakker terras' rechtsaf tussen de hockeyvelden door te
lopen. Aldaar zal koffie, thee en andere versnaperingen voor iedereen klaar staan.
We hopen bij deze scouting
net zo fijn te kunnen
vertoeven als de afgelopen
jaren in Dieren het geval
was. Het terrein en het
gebouw zijn daar ruim
genoeg voor en bij minder
goed weer kunnen we naar
binnen of deels overdekt
zitten. We gaan er natuurlijk
van uit dat we heerlijk
buiten kunnen vertoeven.
De scouting heeft alleen
houten
banken
ter
beschikking. Indien je wat
comfortabeler wilt zitten of
bijvoorbeeld
rugpatiënt
bent, adviseren wij om een
eigen (klap)stoel mee te
brengen.

Het terrein van de scouting is geheel omheind, echter is er natuurlijk wel een hek wat door de mens open
en dicht(!) gedaan moet worden. Uiteraard is iedereen wel zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van
zijn of haar hond. Enige controle is daarom wel gewenst zodat iedereen een ontspannen middag voor de
boeg heeft. Hondenpoep zal door de eigenaar zelf opgeruimd moeten worden.
 Na de eerste versnaperingen is er rond 13.30 uur voor de geïnteresseerden een workshop mantrailen
waarover wij aan het eind van deze pagina een korte uitleg geven. Vooraf opgave voor de workshop is
gewenst i.v.m. het aantal deelnemers/instructeurs.
 Op dit Tatra-Lentefeest mag een lekkere maaltijd natuurlijk niet ontbreken. De hoofdmaaltijd is rond
15.00 uur en zal bestaan uit diverse vleesgerechtjes, aangevuld met nasi en bami. Daarbij verzorgen
wij zelf diverse bijgerechten.
 Vanaf ± 16.30 uur zal (hopelijk met zijn allen) start gemaakt worden met de afwas en het opruimen en
schoonmaak, zodat we rond 17.00 uur alles weer netjes kunnen overdragen aan de scouting.
We
vragen
slechts
een
kleine
bijdrage
voor
het
bijwonen
van
ons
evenement.
Leden van TOPNL betalen € 5,00 per persoon en niet-leden € 7,50. Kinderen tot 5 jaar gratis en voor
kinderen van 5 tot en met 12 jaar is de bijdrage € 2,50.
Je krijgt voor dit bedrag te eten en te drinken, gezelligheid én de mogelijkheid om met je hond kennis te
maken met mantrailen.
Ons Tatra-Lentefeest is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen wijze en met een leuke sfeer,
nader kennis te maken met de Tatrahond én TOPNL. We hopen op een hoge opkomst van jullie, onze leden
maar gasten zijn ook van harte welkom! Als jullie introducees mee willen nemen, dan is dat ook toegestaan.
Vanwege de inkoop van de boodschappen voor deze dag, is het noodzakelijk om je vooraf op te geven.
Opgave bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op onze website of via email: evenementen@topnl.eu.
Middels de bevestiging laten wij je weten welk bedrag ons verschuldigd is. Dit bedrag dient op de dag van
het Lentefeest contant aan ons te worden voldaan.
Laat ons in ieder geval vooraf weten met hoeveel personen jullie komen en of jullie met ons mee
eten. De uiterlijke datum van aanmelden is dinsdag 21 mei!
Meld je aan en wandel, klets, speur en eet gezellig met ons mee.
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Wat is mantrailen?
Het mantrailen is een oude maar in Nederland een relatief onbekende tak van het reddingshondenwerk.
Bij het mantrailen gaat het om het opsporen van een vermiste persoon door het volgen van het geurspoor
dat die specifieke persoon achter laat. Bij het begin van het spoor laten we de hond ruiken aan een voorwerp
waar de geur van de vermiste aanzit. Daarna moet de hond alleen dat spoor volgen van degene die hij
aangeboden kreeg, ondanks de tienduizenden andere luchtjes die hij/zij op het spoor tegenkomt. Andere
luchtjes die voor een hond soms heel verleidelijk kunnen zijn. Dit alles kost energie, veel energie en
inspanning. Er zal veel getraind moeten worden om tot succes te komen.
Het opleiden van een mantrailhond is niet voor iedereen weggelegd. De hond moet natuurlijk passie om te
werken hebben, plezier hebben in het "spel" en het baasje moet er veel tijd en training in kunnen stoppen.
Om te kijken en te testen of deze bezigheid voor mens en hond jullie past hebben wij de mensen van
mantrailing.nl gevraagd om een demonstratie en workshop te komen geven. Alle info over deze activiteit
voor mens en hond is te vinden op www.mantrailing.nl.
Misschien ten overvloede maar we willen jullie er toch op attent maken dat we in een bosrijke omgeving verblijven. Het
is daarom aan te raden dat je je hond en jezelf (en eventueel de kinderen) na afloop goed controleert op teken.

Uit de media
Overleden huisdieren doneren nu landelijk mogelijk
Het dierdonorcodicil gaat uitbreiden naar heel Nederland. Via het dierdonorcodicil doneren eigenaren hun
overleden huisdier aan de wetenschap. Hierdoor wordt het anatomisch onderwijs proefdiervrij. Tot nu toe
was doneren beperkt tot regio's rondom Utrecht. Stichting Proefdiervrij is voor de uitbreiding een
samenwerking aangegaan met Stichting DierenLot.
Doel van het dierdonorcodicil is om het anatomisch en chirurgisch onderwijs aan de faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht volledig proefdiervrij te maken en houden. Door dit onderwijs
te geven op overleden huisdieren is het niet meer nodig om voor dit doel speciaal dieren te fokken en te
doden.
Huisdier doneren is kosteloos
Eigenaren kunnen hun overleden huisdier kosteloos aanbieden bij aangesloten dierenartspraktijken. Die
onderzoeken of de dieren geschikt zijn voor donatie. De universiteit regelt het vervoer van de kliniek naar
Utrecht. Tot nu was dit beperkt tot regio's in het midden van het land. Door de samenwerking met Stichting
DierenLot kunnen nu praktijken uit heel Nederland zich bij het dierdonorcodicil aansluiten. Het is de
bedoeling dat de ambulances van Stichting DierenLot de overleden dieren naar Utrecht vervoeren. Zowel
voor donoren als voor aangesloten klinieken zijn hier geen kosten aan verbonden. Stichting Proefdiervrij
en de Universiteit Utrecht financieren dit project.
Honderden huisdierdonaties per jaar
Sinds de start van het dierdonorcodicil, dat in 2010 op initiatief van Stichting Proefdiervrij in het leven is
geroepen, worden er jaarlijks circa 250 dieren gedoneerd, met name honden en katten. Door de komst
van het dierdonorcodicil is het anatomisch en chirurgisch onderwijs in Utrecht volledig proefdiervrij. Ook
cavia’s en konijnen zijn welkom bij het dierdonorcodicil.
Saskia Aan, medewerker van Proefdiervrij legt uit waarom ondanks dit succes er nu gekozen is voor verdere
uitbreiding: "Het aantal dieren dat we nu ophalen is net genoeg en we willen voorkomen dat er een tekort
ontstaat waardoor dierenartsen minder goed kunnen worden opgeleid. Daarnaast willen we
huisdiereigenaren in het hele land de mogelijkheid bieden om mee te doen met het dierdonorcodicil.”
Piet Hellemans, dierenarts en ambassadeur van Stichting DierenLot, benadrukt de noodzaak van
gedoneerde dieren: “Voor de opleiding tot dierenarts moeten echte dieren bestudeerd worden, door
hiervoor overleden huisdieren te gebruiken hoeven hier bijvoorbeeld geen honden voor gefokt te worden.”
Bron: Universiteit Utrecht
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Fokkerijberichten
Pups verwacht:
Ianka
du
Domaine
des
Dhalbergs (HD-B) werd in
Nederland begin april gedekt
door Pierun Chosna (HD-A en
vrij van hart- en oogziekten).
De pups van Ianka en Pierun
worden eind mei verwacht.
Fokkers:
Laurent & Sylviane Leblanc
Meer info:
www.berger-de-podhale.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.

De tekenscanner-app van Bayer
Een app zodat je weet of de teken in jouw buurt besmet zijn!
Wil jij ook weten waar in Nederland teken gesignaleerd zijn? En of de teek, die je van jouw hond of kat hebt
gehaald, mogelijk besmet is met een ziekte? En wil je zelf een bijdrage leveren aan het zo goed mogelijk
informeren van andere Nederlanders en het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten die een
teek overbrengt? Download dan nu gratis de BAYER TEKENSCANNER via de App store of Google Play. De
BAYER TEKENSCANNER is ontwikkeld om de actuele aantallen (besmette) teken weer te geven op een door
jezelf opgegeven locatie.
De app bied je de volgende informatie :
 Een heatmap met de actuele aantallen teken per lokatie,
 Een heatmap met een overzicht van de besmettingsgraad van de teken in de afgelopen weken of
maanden,
 De mogelijkheid om zelf te melden dat je een teek hebt gevonden op je hond of kat, waardoor je
bijdraagt aan het completeren van de heatmap.
 De mogelijkheid om een teek die je van je hond of kat hebt gehaald door middel van DNA-onderzoek
te laten scannen op de aanwezigheid van ziekteverwekkers
Met de tekenscanner-app kunt u gratis de teek op 36 ziekten laten onderzoeken. Download de app en vraag
de gratis onderzoekskit aan. Wilt u meer weten over hoe dit werkt bekijk dan de video.
https://www.youtube.com/watch?v=m3JwoFnexgo&feature=share
Bron: www.bayer.nl
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Verslag voorjaarswandeling te Rhenen
Deze keer niet één maar twee verslagen van de onlangs georganiseerde voorjaarswandeling in Rhenen.
Ons Franse lid Laurent Leblanc maakte voor het eerst een evenement van TOP NL van nabij mee en maakte
de foto's. Lees hoe hij het heeft ervaren in deel 1 van het verslag.
Onze inmiddels vaste reporter Lia de Wilde was ook weer aanwezig. Haar verslag is in deel 2, na de eerste
foto's te lezen.
Deel 1:
Beste vrienden van de Tatrahond.
Tijdens mijn verblijf gedurende een aantal dagen bij Dora en Henk de Jong heb ik de gelegenheid gehad
om mee te gaan wandelen met de vereniging die een aantal keren per jaar een wandeling organiseert.
Aangekomen op het verzamelpunt van waaruit de wandeling zou beginnen, werden we begroet met gebak,
koffie en thee. De route liep door het bos samen met meerdere Tatrahonden, maar ook andere rassen die
onderweg vriendelijk door de honden werden begroet.
Ik was aangenaam verrast door de vriendelijke sfeer en gastvrijheid van alle baasjes al dan niet fokkers.
Met veel plezier heb ik aan deze wandeling deelgenomen, in het bijzonder omdat we langs de beren en
wolven van dit prachtige park kwamen.
Ook was ik in de gelegenheid om het prachtige boek van Dora en Wilma te bekijken en natuurlijk mee te
nemen naar huis. Het verdient alle lof voor het gedegen werk dat ze hebben verricht. Het boek is alleszins
prachtig en een enorme aanwinst.
Tot slot wil ik alle aanwezigen die ik vandaag heb leren kennen complimenteren met de fijne vereniging en
prijs me gelukkig daar deel van uit te mogen maken. Hopelijk zien we elkaar snel terug.
Vertaald voor Laurent Leblanc
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Deel 2:
Op zondag 31 Maart vertrokken we vanuit Klaaswaal richting Utrecht naar het mooie natuurgebied rond de
Grebbeberg.
Natuurlijk vertrokken we met regen, maar die hield al snel op. Toen we aankwamen werden we weer gezellig
ontvangen met koffie thee en cake, altijd lekker na een poos gereden te hebben.
We hadden een leuke groep en het was gezellig om weer bij te kletsen.
Toen iedereen er was zijn we gaan lopen, de honden konden heerlijk los,
er waren weinig wandelaars en geen bikers, dus was het een relaxte
wandeling. Eén keer was er even strijd met een paar honden.
Waarschijnlijk was onze Phlocks daarbij betrokken, maar dat heb ik niet
helemaal meegekregen, dus is het heel erg meegevallen. Ook waren er
twee puppy's bij. Prachtig is dat toch weer, eentje ging onderweg af en
toe in een karretje zodat deze op tijd zijn of haar rust kon nemen.
Onderweg kwamen we beren, wolven en olifanten tegen, jawel, het was
deze keer een Safariwandeling. We liepen namelijk aan de buitenkant
van de dierentuin. De honden vonden het heel spannend en de beren
waren nieuwsgierig.
Na ongeveer een ruim anderhalf uur gelopen te hebben begon de zon te
schijnen en werd het nog warm in het bos.
Na afloop kregen we allemaal wat te drinken naar keuze met
appelgebak, we zaten heerlijk op een terras in de zon. De honden waren
moe en genoten ook van het rustmoment.
Op wat achterblijvers na zijn we allemaal weer naar huis gegaan en al met al wat het een gezellig mooie
fijne wandeldag.
Iedereen bedankt voor de gezelligheid en het organiseren van deze dag en tot ziens bij het lentefeest.
Lia de Wilde
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Ledenmutaties
In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van onze vereniging:
03-03
Charlotte Rijnders
Klundert
15-03
Frans Winarto
Eindhoven
26-03
Anna Chojnacka
Overveen
Wij heten hen 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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Verbod op prik- en stroombanden bij honden
Vanaf 1 juli 2018 is het gebruik van de prikband verboden!
Wet dieren; verbod om dieren te mishandelen
Een belangrijke wet die de gezondheid en het welzijn van dieren tracht te waarborgen is de zogeheten ‘Wet
dieren’. In de Wet dieren staat dat het verboden is om dieren te mishandelen of om dieren te verwaarlozen.
Verbod om dieren te mishandelen
In artikel 2.1 Wet dieren staat het verbod op dierenmishandeling en in artikel 1.3 van het zogeheten ‘Besluit
houders van dieren’, dat onder de Wet dieren ‘hangt’, staat een aantal concrete gedragingen die als
dierenmishandeling moeten worden bestempeld. Zo is het verboden om een hond te dumpen of te slaan of
te schoppen.
Nu wordt daaraan toegevoegd dat het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een
voorwerp waarmee het dier door middel van scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht per 1 juli
2018 verboden is.
Hieronder vallen dus halsbanden met daaraan scherpe punten van veelal metaal of plastic, bedoeld om in
de nek van een hond te prikken en andere vormen van anti-trektuigen waarmee pijnprikkels worden
toegebracht. Het gebruik van de prikband is daarmee per 1 juli 2018 zonder uitzondering verboden.
Bron: www.hondenbescherming.nl

Minister Schouten verbiedt gebruik stroombanden bij honden
Nieuwsbericht | 04-04-2019 |
Het gebruik van stroombanden voor de opvoeding van honden wordt vanaf 1 juli 2020 verboden. Momenteel
is het gebruik stroomstoten of elektromagnetische signalen toegestaan om ongewenst gedrag van honden
voor mensen of andere dieren te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van
een stroomband ernstige inbreuk doet op het welzijn van het dier. Daarom kiest minister Schouten van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een algeheel verbod. Dit staat in de brief die vandaag naar de
Tweede Kamer is verstuurd.
Werking stroombanden niet bewezen
Minister Schouten: “Het gebruik van stroombanden veroorzaakt onnodige pijn bij honden. Nu blijkt dat het
dierenwelzijn in het geding komt, kies ik ervoor om de banden te verbieden. Als houder van een huisdier
ben je verantwoordelijk om het dier goed te verzorgen. Daar hoort ook een goede opvoeding – zonder
gebruik van een stroomband – bij”.
Het gebruik van stroombanden bij honden is momenteel toegestaan onder de voorwaarde dat het
dierenwelzijn niet wordt aangetast. Uit onderzoek blijkt dat niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan.
Ook kan niet worden bewezen dat het gebruik van stroombanden leidt tot betere gedragsveranderingen
dan andere minder ingrijpende methoden. Daarom heeft de minister besloten het gebruik van de
stroomband te verbieden.
Verbod op alle stroombanden
Het nieuwe verbod geldt voor alle apparatuur waarmee honden door middel van stroomstoten pijn kan
worden gedaan. Gebruik van stroombanden binnen bedrijven, organisaties of verenigingen zullen door de
NVWA worden gehandhaafd. Misbruik bij particulieren wordt gecontroleerd door de politie, boa’s en de
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Ook kunnen mensen bij het vermoeden van misbruik
van de stroomband bellen naar 144.
Bron: www.rijksoverheid.nl
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Een denkspelletje voor de hond
Hersenwerk voor elke leeftijd!
Ook de oudere hond vindt het vaak leuk om bezig te zijn met een denkspelletje en het is verrassend te zien
hoe ‘bij de pinken’ ze nog zijn. Deze oude baas doet een zoekspelletje en er blijkt niks mis te zijn met zijn
scherpe neus.
Hier zijn voor het spel kurken onderzetters met een opstaand randje gebruikt, gekocht bij Ikea.
De onderzetters leg je op de grond, met daaronder verborgen iets lekkers.
Het verloop van het spelletje ging bij deze hond als volgt:
Nieuwsgierig ging hij langs de onderzetters, ruikend en er tegen aan duwend met zijn neus. Vervolgens
legde hij zijn poot erop om ze weg te schuiven. Echter, toen dat niet werkte, tilde hij tot grote verrassing
de onderzetter op met zijn bek, legde hem opzij en at vervolgens het lekkers op. Toen hij het trucje eenmaal
doorhad, werkte hij ze alle zes af met veel succes.

Hoe leuk is het om met je hond bezig te zijn en wat kunnen ze je versteld doen staan. Op dit spel zijn ook
nog variaties te bedenken. Wie kent het niet? Balletje, balletje. Kleine bloempotjes bijvoorbeeld waaronder
bij sommige iets heel lekkers verborgen wordt. Door de gaatjes in de potjes weten ze met hun neus al heel
snel op te sporen onder welke het lekkers zit.
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TOPNL-agenda
Voor 2019 hebben wij op ondergenoemde data de activiteiten gepland:




Zondag 26 mei – 7e TOPNL Tatra-Lentefeest
Zondag 15 september – 6e TOPNL Kampioenschapsclubmatch te Bemmel
Zondag 10 november – Strandwandeling te Ouddorp

Met uitzondering van de Algemene Ledenvergadering zijn al onze evenementen toegankelijk voor zowel
leden als niet-leden van TOPNL.
Leden krijgen korting bij evenementen waarvoor een bijdrage gevraagd wordt.
Medisch
De hondsdagen!
Kunnen honden hooikoorts krijgen en kun je ze antihistaminica geven?
Symptomen van huisdierallergieën uitgelegd.
Met hooikoorts wordt een stuifmeel-allergie
bedoeld en hooikoortspatiënten zetten zich
telkens schrap voor de zomer. Dat is vaak
de moeilijkste periode van het jaar voor
degenen die daar last van hebben, zo ook
voor onze huisdieren, waaronder de hond.
Ja inderdaad, niet alleen mensen, maar ook
honden kunnen hooikoorts krijgen. Volgens
statistische gegevens zou maar liefst 10
procent van alle honden er tot op zekere
hoogte mee te maken krijgen.
Net als bij de mens, is hooikoorts bij honden
ook een seizoensgebonden verschijnsel. De
moeilijkste periode ligt tussen april tot
september en kan elk jaar heel vervelend
zijn voor honden die gevoelig zijn voor
hooikoorts. De aandoening komt zowel bij
honden voor die op het platteland wonen als in de stad leven en het blijft niet beperkt tot gebieden met
veel groen. Hoewel stuifmeel en pollen als hoofdverantwoordelijke worden beschouwd, kunnen honden ook
reageren op huidschilfers, stof, gras en andere stoffen van plantaardige oorsprong.
Het zal je wellicht verbazen dat de symptomen die wijzen op een hooikoorts allergie bij honden zich vaak
anders manifesteren als bij mensen. Als je zeker weet dat je hond geen last heeft van vlooien is krabben
een teken dat je hond last kan hebben van een stuifmeel-allergie.
Andere signalen zijn:
 Likken, knabbelen en bijten aan de poten
 Met hun kop veelvuldig over de grond en langs de meubels wrijven of voortdurend gekrabd willen
worden aan hun hoofd
 Overmatig krabben
 Veelvuldig niezen en tranende ogen
Degenen onder ons die te maken hebben met hooikoorts weten maar al te goed hoe miserabel je je kunt
voelen. De hele dag een loopneus en tranende ogen zijn ook absoluut geen pretje.
Onze harige metgezel voelt zich ook allesbehalve prettig in zijn vel. Hij heeft voortdurend jeuk over zijn
hele lichaam. Dat komt omdat de histamine in het lichaam als reactie op de allergie, vrijkomen via de huid.
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Daardoor is het extra moeilijk te herkennen of het om een
seizoensgebonden allergie gaat of een andere vorm.
Helaas bestaat er nog geen echt geneesmiddel tegen hooikoorts,
maar er zijn een aantal maatregelen te treffen, waardoor het
ongemak voor de hond wordt verkleind.
Als de hond zich niet lekker voelt is en er is geen duidelijke oorzaak
en komen de symptomen overeen met die van hooikoorts dan kan
een hoog stuifmeelgehalte de reden zijn. Raadpleeg in elk geval je
dierenarts die iets kan voorschrijven om de jeuk ed. te verlichten.
Zelf kun je je hond ook helpen door:
•
•
•
•
•
•
•

Met hem te wandelen op plaatsen waar niet pas gras is gemaaid of veel planten in bloei staan
Hem vroeg in de ochtend of ‘s avonds uit te laten als er minder stuifmeel en pollen in de lucht zitten,
of als het droog is na een verfrissend buitje regen
Hem na de wandeling af te vegen met een vochtige handdoek om zoveel mogelijk stuifmeel te
verwijderen
De airconditioning ’s nachts te laten draaien om stuifmeel uit de woonomgeving te filteren
Hem af en toe af te spoelen met lauw water
Hem binnen te laten liggen als er veel stuifmeel en pollen in de lucht zijn
Zijn deken/kleed wekelijks te wassen
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 juni 2019.
Tot slot
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 het Tatra-Lentefeest op 26 mei? Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom maar
we zouden graag willen weten wie er komen i.v.m. de boodschappen en de maaltijd. Meld je dus even aan
en dan maken we er met zijn allen een hele leuke dag van.
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