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Tatra TOPnieuws 3 - 2019
Het is ons weer gelukt om een gevarieerde Tatra TOPnieuws voor jullie
samen te stellen. Boordevol nuttige en leuke informatie over de
vereniging, de Tatrahond en algemene hond gerelateerde info.
We hopen dat hij weer met veel plezier gelezen wordt.
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
Volop zomer is het inmiddels geworden als deze uitgave van
TatraTOPnieuws bij jullie op de virtuele mat valt. Er zijn al aardig wat
activiteiten geweest, waaronder natuurlijk als hoogtepunt het TatraLentefeest in Ede, wat zeer geslaagd was, en blijkt uit het feit dat de
laatste gasten pas huiswaarts gingen om 17.30 uur. Onze columnist voor
activiteiten, Lia de Wilde, heeft er weer een leuk verslag over gemaakt.
Bestuurlijk gezien is het binnen de vereniging de komende maanden een
drukke tijd en met name de organisatoren van de clubmatch die in
september zal worden gehouden, hebben de komende maanden nog heel
wat werk voor de boeg. Begin juni is de inschrijving al opengesteld en we
zouden het erg fijn vinden, als jullie toch al van plan zijn om te komen,
dat je je alvast opgeeft. Uiteraard kunnen we op de dag zelf ook wel wat
extra handen gebruiken, zodat we gezamenlijk weer een geweldige dag
kunnen hebben. De clubmatch is er voor IEDEREEN en voor ALLE
TATRAHONDEN, stamboom of niet. Het maakt niet uit, lees meer in het
volgend item van de nieuwsbrief, waar we het zeer uitgebreid uitleggen of
in beknopte vorm op onze website.
De overkoepelende organisatie, de Raad van Beheer, heeft op 22 juni haar
Algemene Vergadering gehouden en er zijn nogal wat besluiten
aangenomen die aanpassingen in het Kynologisch Reglement tot gevolg
hebben. Sommige daarvan hebben betrekking op de aanstaande
Normenmatrix en de Fokreglementen van de diverse rasverenigingen. De
wijzigingen zullen per 1 augustus 2019 van kracht zijn. Een van deze
wijzigingen is belangrijk voor de fokkers en dekreu-eigenaren, en wordt
nader omschreven verderop in deze nieuwsbrief.
Ten slotte wensen we u allen een mooie zomer en als u nog op reis gaat,
een hele fijne vakantie!

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.

6e Kampioenschapsclubmatch van TOPNL
& 1e Tatra-TOPkeuring
Het is een kleine traditie geworden dat wij half september de
Kampioenschapsclubmatch (KCM) organiseren! Dit jaar gaan we deze voor
het eerst combineren met de Tatra-TOPkeuring!
Wij nodigen iedereen die in het bezit is van een Tatrahond, MET en
ZONDER stamboom deel te nemen.
De inschrijving staat open voor leden en niet-leden van TOPNL. Iedereen
is welkom, ook bezoekers!
Voor de vijfde keer op rij zijn we te gast op het terrein van Hondenschool
Lingewaard in Bemmel, tussen Arnhem en Nijmegen. Dit is een mooie en
zeer ruime locatie en daarom hebben we besloten iets extra's aan ons
programma toe te voegen. De keuringen zullen plaatsvinden in de
buitenlucht.
Dit jaar hebben we niet één maar (hopelijk) twee ringen waar de honden
gekeurd zullen worden!
Kampioenschapsclubmatch:
Keurmeester Dhr. Maikel Koot zal rond 10.15 uur beginnen met het
beoordelen en de keuring van de ingeschreven honden mét een FCIerkende stamboom. Dit betreft het officiële programma, zoals gebruikelijk
op een KCM en welke onder auspiciën van de Raad van Beheer en FCI
georganiseerd wordt.
Op een KCM telt het kampioenschap dubbel bij voldoende deelnemers. Dit
houdt in dat de winnende reu én teef 2 CAC's verdienen. De reservewinnaars krijgen een heel kampioenschapspunt, 1 CAC.
Inschrijvingen voor de officiële KCM zijn bindend en kunnen niet
geannuleerd worden.
Schrijft u drie of meer honden in voor de officiële KCM? Dan krijgt u van
ons één lunch gratis!
Tatra-TOPkeuring:
Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen hebben we Mw. Diane
Sari uitgenodigd om de keuring van het onofficiële programma, de TatraTOPkeuring op zich te nemen.
Dit is een keuring voor Tatrahonden met en zonder stamboom,
Tatrahonden die te jong of bijvoorbeeld gecastreerd zijn of Tatrahonden
die door hun eigenaar om welke reden dan ook niet ingeschreven worden
voor de officiële keuringen. U kunt hierbij denken aan stamboomhonden
met een 'foutje', terughoudende honden of eigenaren die ook eens een
keuringsrapport en een beoordeling willen hebben.
Het minimaal aantal deelnemers voor deze Tatra-TOPkeuring hebben wij
bepaald op 10 honden. Bij minder inschrijvingen zullen wij dit deel van het
programma laten vervallen en de inschrijvers daarvan tijdig op de hoogte
brengen.
Honden kunnen slechts voor één van beide shows ingeschreven worden,
dus niet voor beide.
We zullen rekening houden wat het programma betreft, met eigenaren die
meerdere Tatrahonden hebben en bij beide keurmeesters willen
inschrijven.
Er zijn prijzen te winnen voor alle geplaatste honden en natuurlijk zorgen
we weer voor een leuke en goed gevulde ‘goodiebag’ voor alle
deelnemende honden, zoals u inmiddels van ons gewend bent. Deze
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worden uitgereikt samen met het keurrapport, nadat de Clubwinnaar 2019 is gekozen. Dit zal omstreeks
16:00 uur zijn.
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). Met het
toevoegen van de TOP-Tatrakeuring hopen we nog meer mensen over de streep te trekken om deze dag
samen met ons te beleven.
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 TOPdag wordt!
U bent deze dag vanaf ± 09:00 uur welkom om uw plek rond de ring of ergens op het ruime terrein te
kiezen. Zoals gebruikelijk zullen wij zorgen dat er gratis koffie en thee voor u klaar staat!
Tijdens de middagpauze, tussen 12.00 en 13.30 uur komt er een snackkar naar onze locatie. Voor een vast
bedrag kunt u genieten van friet en snacks. U kunt eten wat u wilt en zoveel u wilt! Wel dient u dit van
tevoren aan ons op te geven, zodat wij weten wie er mee luncht en er voor te zorgen dat er voor iedereen
genoeg is.
De snackkar wordt door ons afgekocht, wat betekent dat het niet mogelijk is om tijdens de KCM aan de kar
te betalen.
Inschrijven kan voor zowel deelnemers als bezoekers, bij voorkeur via ons online-inschrijfformulier.
Doet u dit liever schriftelijk, dan kan dat ook natuurlijk. Download dan ons word-document en stuur dit
terug aan: evenementen@topnl.eu of per post op het aangegeven adres op het formulier.
Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging met daarin het totaalbedrag, 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.
De tarieven zijn als volgt:
Inschrijfgeld

Leden TOPNL

Niet leden

Officiële keuringen: Klasse 1 – 2 – 7 (baby, pup, veteraan)

€ 25,00

€ 30,00

Officiële keuringen: Klasse 3 – 4 – 5 – 6 (alle overige)

€ 35,00

€ 40,00

Tatra-TOPkeuring (alle leeftijden)

€ 12,50

€ 15,00

Lunch volwassenen

€ 8,50

€ 10,50

Lunch kinderen 5-12 jaar (0-4 jaar gratis)

€ 6,00

€ 6,00

(De korting is alleen voor leden van TOPNL die voor 15 juni 2019 het lidmaatschap zijn aangegaan en geldt niet voor proef- en aspirantleden)

LET OP! De inschrijving voor de Kampioenschapsclubmatch sluit op 25 augustus 2019 – 23.59 uur.
U doet de organisatie een heel groot plezier als u niet tot de uiterste sluitingsdatum wacht met inschrijven.
Weet u zeker dat u komt? Schrijf dan alvast in.
Opgave voor de lunch kan tot één week van tevoren, echter dient er wel vooraf betaald te worden.
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 15
september a.s. Wij beloven u wederom een hele leuke dag!
Tot ziens bij:
Hondenschool Lingewaard
Bergerdensestraat 25a
6681 LK Bemmel
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Uit de media

Bron: Raadar (Raad van Beheer)

De eikenprocessierups!
Wie heeft er niet over gelezen of wie heeft er niet over gehoord?
Deze rups geeft niet alleen overlast voor mensen maar ook dieren, en dus honden, kunnen zeer zeker last
hebben van deze rupsen.
Lees daar meer over op onderstaande linken:
Eerste link en tweede link
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Fokkerijberichten
Pups geboren:
Ianka
du
Domaine
des
Dhalbergs (HD-B) werd op 1
juni moeder van 4 teefjes.
Vader van de pups is de in
Nederland wonende Pierun
Chosna (HD-A en vrij van harten oogziekten).
Fokkers:
Laurent & Sylviane Leblanc
Meer info:
www.berger-de-podhale.com
Alle pupjes zijn besproken!

Fokplanning:
Dora de Jong van kennel Bialy Domownik is voornemens om aan het eind van 2019 een nest te fokken met
Hephzibah du Domaine des Dhalbergs.
Website: www.owczarekpodhalanski.com – Email: BialyDomownik@gmail.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 Tatra-Lentefeest te Ede
Op 26 mei was het zover!
Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar wij kijken er altijd naar uit, het Tatra-Lentefeest. Een dag vol met
gezelligheid, spelletjes, een demonstratie een fijne wandeling en lekker eten en drinken.
Hier aan de kust stormde het, maar in het "binnenland" zoals wij dat hier noemen, is dat altijd een heel
stuk minder. Het was prachtig weer.
We reden dus naar Ede waar we bij Scouting Tarcisius ontvangen werden met koffie of thee en met wat
lekkers. Het was fijn om de bekenden weer te zien met hun honden. Jullie weten het, met zoveel wits bij
elkaar krijg ik altijd tranen in mijn ogen want zo mooi en leuk vind ik het.

Daarna zijn we gaan wandelen over de hei, de honden konden heerlijk los en genoten erg net zoals wij, we
hadden best nog wel wat langer willen lopen, maar er werd op ons gewacht. Er waren een paar mensen
aangekomen met hun hond van de Mantrailinggroep Nederland. Zij lieten ons zien, hoe getrainde honden
mensen kunnen opsporen die vermist zijn. De hond mocht aan een plak cake ruiken die daarvoor nog vast
werd gehouden door een persoon. Ik dacht, daar gaat de cake, maar nee hoor, de hond volgde het spoor
en vond het kind, echt geweldig om te zien.
Daarna mochten wij meedoen met speuren en ook nog proberen om geblinddoekt op onze knieën een geur
proberen vast te houden. Omdat mijn knieën al wat gebreken vertonen heb ik niet mee gedaan, maar al
met al was het heel interessant om te zien.
Vervolgens werd er voor het eten gezorgd. Dora
had zich erg uitgesloofd want er kwam een
complete rijsttafel tevoorschijn met alles erop
en eraan, en het was heerlijk. De hele dag in de
buitenlucht maakt dat je wel wat lust. Na het
eten hebben we de boel afgewassen en
opgeruimd en als je denkt dat dit balen is, nou
nee hoor, ook dan hebben we lol met elkaar.
Hartstikke gezellig is dat en ik hoop wel dat
Dora alle "tulpjes" weer bij elkaar heeft. Ik had
geen leesbril op en Dora's bestek zat tussen de
vaatwas en daar stonden heel subtiel tulpjes op.
Al met al was het een hele gezellige dag en is
het altijd jammer dat het zo snel om is, maar
we zien elkaar weer bij de clubmatch in Bemmel
en daarna in Ouddorp voor de strandwandeling.
Groeten van Lia en Phlocks.
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Health Petfood zorgde voor een leuke en lekkere
attentie voor alle aanwezige honden.
Dank daarvoor!

www.health-petfood.nl
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Wijziging Verenigingsfokreglement (VFR)
Naar aanleiding van wijzigingen in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch
gebied in Nederland, welke aangenomen werden op de onlangs gehouden Algemene Vergadering, moeten
wij als aangesloten rasvereniging enkele wijzigingen doorvoeren in ons VFR.
Deze wijzigingen zullen per 1 augustus 2019 van kracht zijn. Dekkingen die voor 1 augustus 2019
plaatvinden dienen conform het huidige VFR te zijn.
Kynologisch Reglement Artikel VIII.2 KR (nieuwe tekst)
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar
zoon of haar kleinzoon.
- Art. 2.1 van het VFR zal gewijzigd worden.

Ledenmutaties
In de afgelopen periode heeft de ledenadministratie geen nieuwe aanmeldingen ontvangen.
Creabea met TOPNL
Het leuke aan internet en Facebook is toch wel dat ik veel ideeën op doe om creatief bezig te zijn.
Eerst ben ik al druk geweest met het zelf maken van hondenspeeltjes, zie ook eerdere uitgaven van de TTN
op www.topnl.eu. Na een tijdje vind ik dat dan weer even genoeg en vind ik het leuk om ook anders bezig
te zijn.
Dat begon eigenlijk al een tijd terug dat
ik eerst heb bekeken wat anderen
allemaal creatief maken met hun Tatra’s
en zelf wat heb geëxperimenteerd.

Daarna kon ik Facebook en Pinterest gebruiken om nog meer
ideeën op te doen. Op een lentefeest hebben we daarom ook
een keer een mevrouw uitgenodigd die mooie portretten heeft
gemaakt van onze honden. Zie onderstaande foto voor die
van Hero en Rihanna.

Om zelf aan de slag te gaan ben ik begonnen met glasverf. Een vriendin van mij brandt veel kaarsen in
glazenpotten en ze houdt deze daarna over. Dus deze schoon gemaakt en glasverf gekocht. In het begin
kon ik nog geen witte glasverf vinden (inmiddels is dat wel gelukt) en ben ik begonnen met gekleurde verf
om de glazen potjes te schilderen. Helaas is deze glasverf niet bestand tegen water. Nog even uitzoeken of
ik daar nog wat op kan vinden.
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Hierna kreeg ik een keer als bedankje een rode pluim. Dat kende ik niet maar wel ontzettend leuk om te
krijgen. Deze kan je dan inwisselen om een activiteit te doen en ik besloot om een schilder-workshop te
volgen. Dit was voor mij de eerste keer, maar ik wilde wel gelijk mijn eigen hond schilderen en niet een
vaas met bloemen, want tja daar vind ik niet zo veel aan. Dus ik heb Rihanna geschilderd vanaf een foto.
Onderstaande is het resultaat. Hierbij heb ik geleerd dat schilderen begint met donkere tinten en dat je dan
steeds meer lichtere tinten erover heen brengt totdat je je resultaat bereikt hebt.

In de volgende nieuwsbrief laat ik nog meer voorbeelden zien.
Ragna
Folklore festival Zakopane 2019
Van 16 tot en met 24 augustus vindt in Zakopane weer het jaarlijkse folklore festival plaats.
Klik hier voor alle informatie

Traditioneel is er dan ook een grote show voor de Tatrahonden. Dit jaar staat deze gepland op zondag 18
augustus. Nadere gegevens over de show ontbreken momenteel nog.
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Grasaren
GRASAREN EEN GEVAAR VOOR DE HOND!
Een landelijk dagblad wijdde er al een artikel aan dat zelfs de voorpagina
haalde. We staan er niet altijd bij stil, maar de natuur in groei en bloei
brengt ook risico’s voor de dieren met zich mee.
Het mooie weer in het voorjaar en in de zomermaanden nodigt uit om een
lekkere wandeling te maken met onze honden, maar in de buitenlucht en
met de natuur in bloei is er ook een verhoogde kans op grasaren.
Grasaren komen het meest voor in de maanden juni, juli en
augustus.
Deze zijn vooral te vinden in de natuurgebieden waar het gras niet
gemaaid wordt en lekker kan groeien en welke hond vindt het niet tof om
hier door heen te rennen en te ravotten. Pas echter op voor de grasaren bij je hond in het hoge gras. Vooral
in de zomermaanden is het lastig om het lange niet gemaaide gras te ontwijken, controleer daarom altijd
na het wandelen je hond goed op grasaren. Besteed extra aandacht aan de voeten, oksels, neus en oren
van je hond.
Vooral honden met een vacht met langere haren en honden met lange hangende oren zijn extra
vatbaar voor grasaar, dus ook onze Tatrahonden.
Een grasaar lijkt op het eerste gezicht klein en onschuldig, maar schijn bedriegt. Grasaren worden ook wel
kruipers genoemd, omdat ze door hun anatomie maar één kant op kunnen kruipen, namelijk dieper het
lichaam in. Weerhaakjes verhinderen dat de grasaar weer makkelijk naar buiten kan. Ze breken af en blijven
gemakkelijk in de vacht hangen. Grasaren kunnen zeer vervelende ontstekingen en pijn veroorzaken. Vaak
zitten ze bij de tenen, maar ook bij de oren, ogen, neus, keel en longen van de hond. Een grasaar dringt zich
door vacht steeds dieper in de huid van de hond.
Sommige symptomen die kunnen duiden op een
grasaar bij je hond zijn, als hij plotseling veel begint te
niezen, hoesten of veel met zijn hoofd schudt dit kan
wijzen op grasaren. Ook overmatig likken op één
plaats kan een teken van een grasaar zijn.
Grasaar bij de tenen
Een grasaar verstopt zich graag bij de tenen van de
hond. Hij zal veel gaan likken op één bepaalde plek en
soms kun je hier ook een klein gaatje zien bij je hond.
Ook mank gaan lopen komt voor als grasaren in de
tenen zijn gaan zitten.
Als de hond veel bij zijn tenen gaat likken wil het ook
voorkomen dat de grasaren er weer uit zijn gekomen
door het likken.
Grasaar in de neus
Een grasaar kan per ongeluk via de neus worden opgesnoven en deze kan
een fikse neusontsteking veroorzaken. Met als gevolg irritatie en pijn.
Alleen een dierenarts kan een grasaar uit de neus van de hond
verwijderen.
Mocht hij/zij een grasaar opsnuiven gedurende een wandeling dan zal de
hond plotseling beginnen te niezen.
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Een van de favoriete speelhoudingen van de honden is zich
languit in het gras laten vallen en dan lekker er in liggen
rollebollen, van links naar rechts en met de kop door het gras
schuiven. Heerlijk vinden ze dat, maar juist in de
zomermaanden niet zonder risico. Juist deze momenten kan er
een grasaar in de oren of zelfs het oog terecht komen. Wees
erop bedacht en laat ze alleen rollebollen waar dat kan zonder
gevaar voor de ‘kruipers’.
Grasaar in de oren
Als de hond na een wandeling heel fanatiek met zijn hoofd aan
het schudden blijft en soms ook aangeeft pijn te hebben, dan
kan het heel goed dat een grasaar zich met zijn weerhaken heeft vast gegrepen in het oor.
De dierenarts zal deze grasaar bij je hond moeten verwijderen.
Grasaar in het oog
Wanneer je ziet dat de hond na een wandeling veel met zijn poot in zijn oog wrijft kan deze een klein zaadje
voelen en hier pijn van hebben. Je kan bij je hond in oog kijken of je het zaadje ziet zitten, in veel gevallen
verdwijnen de zaadjes achter het ooglid van je hond en zal de dierenarts deze moeten verwijderen.
Conclusie: grasaren zijn zeer gevaarlijk.
Na een wandeling controleer je je hond vaak op teken, controleer je hond na iedere wandeling gelijk ook
op grasaren. Dit kan een hoop leed bij je hond besparen, als grasaren eenmaal dieper bij je hond naar
binnen dringen zijn ze vaak moeilijk te vinden. Omdat grasaren op het gehele lichaam van de hond kunnen
zitten, is het belangrijk dat alle mogelijke plekken waar de grasaar zich kan hechten, worden langs gelopen.
De mond, neus, ogen, oren, tussen de tenen en in de vacht. Lukt het niet helemaal om een grasaar te
verwijderen, dan kunt je het beste een dierenarts raadplegen. Het is belangrijk dat een grasaar helemaal
verwijderd wordt, omdat de resten van de grasaar voor problemen kunnen zorgen bij de hond.

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



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.

CBD olie wat is het precies en werkt het wel echt?
Naast gangbare, farmaceutische geneesmiddelen voor honden zijn er tegenwoordig ook steeds meer
geneesmiddelen op natuurlijke basis verkrijgbaar. Een daarvan is CBD, een product wat steeds meer
bekendheid geniet. Al langer wordt dit op diverse vlakken ingezet door de mensen, maar het heeft ook zijn
weg gevonden bij de dieren en in hier specifiek genoemd, de honden.
CBD staat voor Cannabidiol en het is een stof die van nature in de cannabisplanten voorkomt. Het werd
ontdekt ongeveer halverwege de vorige eeuw maar pas in 1964 werd de chemische structuur verduidelijkt.
Cannabis (zowel hennep als wiet) heeft een rijke geschiedenis. Al eeuwen geleden schreef men aan
verschillende planten medicinale eigenschappen toe. De cannabisplant is daarop geen uitzondering. De plant
groeit in bijna alle delen van de wereld en is hoogstwaarschijnlijk al sinds de prehistorie bekend. CBD en
THC (Tetrahydrocannabinol) zijn de twee bekendste cannabinoïden, maar in totaal telt de plant 500
verschillende stoffen en ruim 20% daarvan behoren tot de cannabinoïden. Van THC kan men high of stoned
worden.
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Een heel klein stukje wetenschap!
Endocannabinoïden systeem
Zoogdieren en mensen hebben een endocannabinoïden systeem. Het woordje endo wil zeggen
(lichaams)eigen. De endocannabinoïden zijn o.a. signaalgevers en ze regelen onder meer de productie van
hormonen. Zo controleert dit systeem bepaalde processen in het lichaam, zoals pijn, gedachten,
ontstekingen, het immuunsysteem en cellulaire regelingen, door middel van een seintje wat aan de
hersenen wordt gegeven. Planten hebben een vergelijkbaar systeem het fytocannabinoïden systeem. Het
woordje fyto betekent botanisch of plantaardig. Deze fytocannabinoïden zijn nagenoeg gelijk aan
endocannabinoïden en kunnen daardoor belangrijke functies in het lichaam vervullen en/of beïnvloeden.
Hoe werkt CBD-olie voor dieren?
CBD heeft een wisselwerking met de receptoren in het lichaam van het dier. Zodra de cannabinoïde in het
lichaam is aangekomen, wordt het opgenomen door de receptoren en, afhankelijk van hoe het wordt
opgenomen, begint het na ongeveer 15 minuten te werken. Receptoren zijn ontvangers (soort antennes),
die zich aan de buitenkant van cellen bevinden, en signalen opvangen uit het bloed. Insuline moet zich
bijvoorbeeld eerst op een dergelijke receptor binden alvorens de cel de poorten openzet om suiker (glucose)
binnen te laten.
CBD heeft een verzachtende, pijnstillende, ontstekingsremmende en stabiliserende werking op het
organisme van het dier. Doordat het endocannabinoïde systeem (ECS) door het hele lichaam is verspreid,
worden de werkzame bestanddelen actief in bijna elk orgaan en deel van het lichaam.
Het endocannabinoïde systeem maakt deel uit van ons zenuwstelsel en produceert ook lichaamseigen
cannabinoïdes, die verantwoordelijk zijn voor een aantal belangrijke processen in het lichaam.
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CBD draagt bij aan het behoud van een natuurlijk evenwicht
en heeft ook een positief effect op het hele systeem.
De maximale dosering voor dieren bedraagt 1 mg CBD per
1 kg lichaamsgewicht. Een hond van 15 kg mag dus
maximaal 15 mg CBD per dag. Begin altijd met een lage
dosis en voer de dosis langzaam op. Het is helaas onmogelijk
voor je hond om zelf aan te geven wat hij ervaart na het
nemen van CBD. Let daarom goed op zijn gedrag.
Er is ontzettend veel te schrijven over CBD olie, maar het
voert te ver om dat hier te doen. Er is al veel literatuur te
vinden op het internet over dit onderwerp. Uit ervaring weet
ik dat een Tatrahond van een bevriend echtpaar, veel baat
heeft bij het gebruik van CBD olie in druppelvorm. Hij heeft
aanmerkelijk minder last van de artrose en het reguliere
medicijngebruik is ook drastisch verminderd. Hij is veel
actiever dan toen hij nog geen CBD kreeg.
Het internet is een ware bron van informatie over CBD olie
en wat er allemaal nog meer mogelijk is, alsmede
ervaringsberichten.

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 20 augustus 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 ons evenement in Bemmel op 15 september a.s.? Schrijf in of meld je aan en dan maken
we er met zijn allen een hele leuke dag van.
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