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Na één editie te hebben laten vervallen vanwege andere drukke 

werkzaamheden rond de Kampioenschapsclubmatch, is het is ons weer 

gelukt om een gevarieerde Tatra TOPnieuws voor jullie samen te stellen.  

We hopen dat deze weer met veel plezier gelezen wordt. We hebben in 

ieder geval getracht er een gevarieerde editie van te maken.  

 

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.  

 

 
Het is al enige tijd geleden dat de reguliere TTN is verschenen. Een en 

ander had onder meer te maken met de voorbereidingen van de 

Kampioenschapsclubmatch van 15 september en natuurlijk ook met de 

vakanties, want er was voor ons ook tijd voor ontspanning.  

Een van de activiteiten van enkele bestuursleden tijdens de zomer was 

een bezoek aan de clubshow in Zakopane met daaraan gekoppeld het 

folkloristisch festival. Uiteraard ontbreken een verslag en foto’s van dit 

evenement niet. Een beetje chauvinistisch mogen we wel zijn en het is niet 

gebruikelijk om uitslagen te plaatsen. Echter, was Hero (Jaroslaw z Poldery 

Holenderski) verleden jaar beste reu in de kampioensklasse? Dit jaar deed 

hij het nog eens over door de veteranenklasse reuen te winnen. 

Gefeliciteerd Ragna en Jacco. Ook de twee meiden Wanda en Beza, die 

daar met hun baasje Melanie en haar moeder Netty Beentjes vakantie 

vierden, deden het hartstikke goed op de clubshow. Bedankt en leuk dat 

jullie er waren! 

 

Bij het schrijven hiervan, een korte blik naar buiten geworpen en de herfst 

doet zich al aardig gelden. Gelukkig echter hadden we heel mooi weer 

tijdens onze jaarlijkse kampioenschapsclubmatch. Zoals gezegd: die dag 

waren we spekkopers wat dat aangaat! Het is een geweldige dag geweest 

en we kijken er met veel plezier op terug, ondanks een vervelend voorval 

met een van de aanwezige honden en een deelnemer. Nare gevolgen zijn 

gelukkig uitgebleven en daar zijn we blij om. Desalniettemin draagt het bij 

tot een zekere bewustwording.  

Nog deze zomer werd het publiek opgeschrikt door het nieuws over een 

ernstig incident in Rotterdam en laaide de discussie over hoog-

risicohonden weer op. Eens te meer blijkt hoe belangrijk het is om 

zorgvuldig en weloverwogen, verantwoorde keuzes te maken qua karakter 

en gezondheid. Zowel als fokker en als eigenaar. We leven met héél veel 

mensen en honden op een relatief klein stukje, het is dan ook niet 

verwonderlijk dat de publieke opinie, maar ook de overheid roept om 

maatregelen.  

 

Om het aantal bijtincidenten terug te dringen wordt er al langere tijd 

nagedacht over een landelijk bijtprotocol. In 2018 heeft minister Schouten 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangegeven dat er in 2019  
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gestart wordt met een pilot om het aantal bijtincidenten centraal bij te 

houden. Nu gebeurt dat nog heel erg versnipperd per gemeente. 

Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar hoe een hond zou moeten 

socialiseren, om de kans op bijtgrage honden zo klein mogelijk te houden. 

Met dit onderzoek wordt een wetenschappelijke beschrijving opgesteld van 

wat onder socialisatie moet worden verstaan. In de loop van 2020 is dit 

onderzoek klaar. Dit duurt zo lang, omdat een deel van het onderzoek 

bestaat uit het volgen van puppy's tot ze volwassen zijn.  

De aard en wijze waarop honden kunnen worden gesocialiseerd is voor 

een deel algemeen, maar ook rasafhankelijk. De Tatrahond als 

kuddebewaker draagt van nature andere eigenschappen in zich als 

bijvoorbeeld een Poedel. Daar ligt een taak voor fokkers om toekomstige 

kopers goed voor te lichten en te begeleiden in het traject naar 

volwassenheid en gelukkig is menigeen zich daarvan zeer bewust.  

 

Onze leden Lia en Axel de Wilde zijn voor ons op pad geweest om uit te 

vinden of Ouddorp, de voorgestelde locatie voor de strandwandeling, 

voldoende geschikt is. Helaas is dat in november niet het geval vanwege 

het ontbreken van horeca en de mogelijke aanwezigheid van veel kite-

surfers in die omgeving. We zijn daarom enkele kilometers noordelijk 

uitgekomen in Oostvoorne, alwaar we wel rustig kunnen wandelen en we 

terecht kunnen in 'Restaurant aan Zee' om wat te nuttigen. 

In het volgende item van deze nieuwsbrief kunnen jullie alle info 

daaromtrent lezen. 

 

Eind november staat er weer een vergadering gepland van de Raad van 

Beheer waar we als vereniging zeker bij proberen aanwezig te zijn. 

Belangrijke kynologische wijzigen of beslissingen zullen we in de volgende 

nieuwsbrief vermelden. 

 

Het bestuur 

 

 
 

 
Traditiegetrouw staat de strandwandeling elk jaar op de 

evenementenkalender van TOPNL, zo ook nu. Daarom gaan we op zondag 

10 november 2019 weer genieten van een prachtige zee, de duinen en 

hopelijk een mooie wandeling. 

 

De keuze is gevallen op Oostvoorne op de Zuid-Hollandse eilanden Voorne-

Putten, een mooie en ook meestal een vrij rustige plek waar je kunt 

genieten van de prachtige natuur! Een plaats waar het goed toeven is in 

de zomermaanden, maar vlak ook het najaar niet uit! Zo dicht bij de drukte 

van de Maasvlakte en de Rotterdamse haven is er genoeg plaats en volop 

ruimte om heerlijk uit te waaien voor zowel mens als hond, die op het 

Oostvoornse strand los mag lopen. 

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 
vermeld 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. 
 
 

 
 
 
 

 



 

Pagina | 3  
 

 

 
 

De meesten van ons hebben wat kilometers te maken. Zoveel mogelijk proberen we wel wat spreiding aan 

te brengen in locaties om tegemoet te komen aan iedereen. Waren we eerder dit jaar in Bussloo en Rhenen, 

nu weer in het zuidwesten zodat ook deze groep aan bod komt. Eén ding is zeker, de honden zijn jullie 

dankbaar en zullen enorm genieten van zo’n dag. 

 

We verzamelen vanaf 11.30 uur, op de parkeerplaats aan het einde van de Strandweg in Oostvoorne.  

Voor de navigatie kun je aanhouden: Strandweg 1. 3233 CW Oostvoorne, GPS-coördinaten 51.91566, 

4.06267.  

Aanbevolen route: afslag N15: 8 – Oostvoorne. Volg op de N218 de borden richting Oostvoorne. 

 

Zoals jullie van ons gewend zijn, staan we klaar om jullie welkom te heten met alvast een warme kop koffie, 

thee of chocolademelk met wat 

lekkers erbij. Na de koffie vertrekken 

we richting het strand, de start van 

de wandeling is ca. 12.00 uur.  

Op ons gemak gaan we daar 

ongeveer 1,5 uur lopen om aan het 

eind van de wandeling bij het 

'Restaurant aan Zee' de inwendige 

mens kunnen versterken voor wie dat 

wil. Omdat is afgesproken met de 

horeca door te geven hoeveel 

personen en honden ze ongeveer 

mogen verwachten, een vriendelijk 

verzoek je van te voren aan te 

melden via de site, mail of social 

media. Wij bevestigen je aanmelding 

altijd. Ontvang je géén reactie, neem 

dan met ons contact op! 

 

Tot de 10e november! 

 

mailto:evenementen@topnl.eu?subject=wandeling%2011%20november
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Als de verveling toeslaat. 

 

“Waar gaat dit in vredesnaam over?” Zullen 

sommigen van u zeggen of denken. Echter, 

met verveling en de gevolgen daarvan heeft 

menigeen met zijn hond al kennis gemaakt.  

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken 

dat onze honden gemiddeld 17 uur per dag 

slapen, maar dat neemt niet weg dat ze zich 

op gezette tijden ook stierlijk kunnen 

vervelen. Er zijn meerdere oorzaken voor 

verveling. Het kan een gevolg zijn van een 

prikkelarme omgeving of van prikkels die als 

saai, eentonig of repetitief ervaren worden. 

Verveling kan ook optreden als de leuke, 

interessante dingen om te doen niet kunnen 

of mogen worden uitgevoerd. En zeker als je 

dan ook nog eens afgeleerd wordt om na te 

denken, dan wordt het wel erg saai en kan onze hond in een depressie belanden waarbij ze lusteloos 

worden en zelfs ziek kunnen worden. 

 

Onze Tatrahonden behoren tot een ras dat van nature beschikt over een hoge mate aan intelligentie en 

zelfdenkend vermogen. Het is geen hond die 2x per dag een bak met eten voor zijn neus gezet krijgt en 

er niets voor hoeft te doen, alleen zijn kop erin te steken en op te eten. Zeker niet als hij net uren achter 

elkaar heeft liggen slapen omdat zijn baasje uit werken is geweest. Hij gaat graag mee wandelen maar 

vindt er niet veel aan om 3x per dag hetzelfde rondje te lopen, dezelfde honden tegen te komen en dezelfde 

luchtjes te ruiken. Op deze manier wordt hij als hond niet echt gestimuleerd om zelf acties te ondernemen. 

Misschien wordt nu gedacht dat het wel mee valt en zo’n vaart niet zal lopen. Het gaat echter heel vaak 

wel zo! Het gevolg is dat de hond verveeld raakt, omdat er niet wordt voldaan aan zijn lichamelijke én 

geestelijke behoefte.  

 

De hond kan zich op 2 manieren vervelen, fysiek en/of mentaal. Een aantal hebben meer fysieke uitdaging 

nodig, sommigen en daar hoort de Tatrahond vaak ook bij, worden ook blij van een mentale uitdaging die 

appelleert aan hun intelligentie. Bij de aanschaf van welke hond dan ook is het vooral zaak te weten of er 

aan zijn behoeftes kan worden voldaan.  Als je 5 dagen per week 8 uur werkt, kunt je er vanuit gaan dat 

deze zich stierlijk gaat vervelen, zijn energie niet kwijt kan en de kans is groot dat hij overal op gaat 

kauwen, je spullen zijn niet meer veilig, schoenen, meubels, voorwerpen en noem maar op. De tuin wordt 

helemaal omgespit, planten worden uitgetrokken, elke voorbijganger wordt enorm aangeblaft, 

onzindelijkheid. 

Ook probleemgedrag kan optreden. Uit frustratie gaat de hond op zijn poten liggen kauwen, soms tot 

bloedens toe. Staartjagen, zichzelf overmatig likken, veel aandacht 

vragen. Een Tatrahond is een werkhond en dat zegt al genoeg. Hij 

heeft ‘werk’prikkels nodig. Vertoont hij sloopgedrag dan moet de 

oplossing niet gezocht worden in het opsluiten in een bench. Er zijn 

genoeg voorbeelden dat ze zich uit zo’n bench weten te werken, 

soms met vervelend lichamelijk letsel.   

 

Er zijn tal van mogelijkheden om de verveling van de hond tegen te 

gaan. Doorbreek de dagelijkse wandelroutine eens en ga een paar 

keer per week ergens anders lopen met de hond. Neem ruim de tijd 

en laat hem eens gewoon rustig op zijn gemak rondscharrelen en 

snuffelen. Want snuffelen zorgt voor mentale voldoening en 

ontspanning. Als het niet lukt om regelmatig in een nieuwe omgeving 

te wandelen, maak het rondje in de buurt leuker en interessanter 

door eens wat brokjes te verstoppen (in het gras, de groenstrook of 

in de bosjes) en je hond er zelfstandig naar te laten zoeken. Dat kan 

Uit de media 
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ook met een balletje of een ander speeltje. Leg het ergens neer waar je hond hem kan gaan vinden. Breng 

variatie aan en loop het rondje in de buurt in de andere richting. Dat is al een vorm van afwisseling of een 

'bezigheidstherapie'. 

 

Het maakt het niet zoveel uit wat je samen gaat doen, als je er samen maar plezier in hebt!  Er zijn heel 

veel boeken op de markt met leuke hondenspelletjes er in.  In TTN is ook regelmatig aandacht besteed 

aan allerlei verschillende spelletjes die je met je Tatrahond kunt doen. Een hele simpele is snoepjes in huis 

verstoppen en de hond deze laten zoeken. Uit onderzoek is bewezen dat geestelijk moe maken net zoveel 

energie kost als lichamelijke arbeid.  

   
 

Ook trekspelletjes zijn favoriet. Door samen iets te doen, wordt de band tussen jullie beiden versterkt en 

je zult merken dat het ongewenste gedrag zal verdwijnen want je Tatrahond heeft  andere dingen aan zijn 

hoofd! Spelen met elkaar is belangrijk, want een hond die zich verveelt en geen kauwspeeltjes heeft, vindt 

anders wel iets anders om zijn lusten op bot te vieren. 

 

Stress kan een gevolg van verveling zijn. Elk dier raakt gestrest als hij geen invloed kan uitoefenen op 

situaties in zijn omgeving. Om overmatige stress te voorkomen of te verminderen is spel heel noodzakelijk!  

Net als wij moet de hond zich voldoende kunnen ontspannen en plezier maken om zo zijn welzijn te 

waarborgen.  

Wel is het van groot belang dat je zelf aangeeft wanneer het tijd is om te spelen en wanneer er gestopt 

gaat worden, anders bestaat de kans dat hij heel opdringerig wordt en de regie wil houden. Een 

opgewonden hond kan namelijk de controle verliezen en te weinig controle kan ook nog eens leiden tot 

agressie. 

Laat hem op een langzame, rustige en gecontroleerde manier kennismaken met nieuwe dingen en beloon 

uitbundig als hij initiatief toont.  

Het kan even duren voor het kwartje valt bij honden die al lang niet uitgedaagd zijn om te spelen of zelf 

dingen mogen ontdekken.  Vooral bij hersenspelletje is dat het geval. Soms maken ze oogcontact met je. 

Help hem even op weg en prijs uitbundig hij zal dat heel fijn vinden. 
 

 

 
 

Pups geboren: 

Jasna Arielka Bialy Domownik (HD-A) werd op 26 september 

moeder van 2 teefjes en 2 reutjes, waarvan er inmiddels 

helaas één is overleden.   

Vader van de pups is Mianek du Domaine des Dhalbergs (HD-

A)  

 

Fokkers:  

Laurent & Sylviane Leblanc 

Meer info: 

www.berger-de-podhale.com 

 

Alle pupjes zijn besproken! 

 

Fokkerijberichten 

http://www.berger-de-podhale.com/
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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.  

 

 
 

 

 

 

Na een paar jaar overslaan, hadden we (Dora en ondergetekende) eindelijk weer eens de gelegenheid om 

in augustus naar Polen af te reizen. In deze maand is er altijd een festival in Zakopane en wordt er een 

show georganiseerd voor de Tatrahonden en dat is dé kans om er veel bij elkaar te zien. Dit jaar werden 

we vergezeld door Angelika, die deze show voor het eerst ging aanschouwen en ook beter kennis kon maken 

met Zakopane en de streek. 

 

Met in dit geval drie reizigers uit 

verschillende landen, vergde het wat 

zoekwerk om elkaar vrijwel tegelijk te 

treffen in Polen. Als eindbestemming stond 

er Kraków op ons ticket en op 

donderdagavond 15 augustus was het 

zover. Rond 22.30 uur waren we compleet 

en stapten we in onze taxi naar ons hotel.  

Aangezien we de volgende morgen vroeg 

wakker waren en een paar uurtjes over 

hadden voor onze afspraak van die dag, 

besloten we een bliksembezoek te brengen 

aan de oude stad. We bestelden een Uber 

die ons in sneltreinvaart richting het 

centrum bracht. Daar hebben we als echte 

toeristen even wat aan sightseeing gedaan, 

en ons aansluitend weer naar de luchthaven 

laten brengen waar onze huurauto klaar 

stond. 

 

Vervolgens reden we naar Ilkowice, waar 

we een afspraak hadden met Natalia en 

Mariusz Rzeszutko, om hun honden te 

kunnen zien. Zowel Dora als Angelika hopen 

dit jaar een nest te fokken en als serieuze 

fokkers willen zij uiteraard graag vooraf 

zien of de hond die 'op papier' zo mooi bij hun teef past, ook in werkelijkheid een goede match is. 

Waar wij ons min of meer bezwaard voelden om kostbare tijd van de eigenaren van de reuen 'op te eisen', 

hadden deze mensen daar totaal geen problemen mee. Sterker nog, we werden zeer gastvrij ontvangen en 

ze hadden een neefje uitgenodigd, die als tolk fungeerde. Dit was heel fijn want zo was alles ook echt 

duidelijk van beide kanten. 

Volwassen reuen en teven liepen gezamenlijk op een stuk terrein achter hun huis en nadat wij als bezoek 

rustig waren gaan zitten, werden deze ook aan ons voorgesteld. Wat ons direct opviel was de vriendelijkheid 

en het lieve karakter van de honden. Allen kwamen ze ons begroeten en namen ze de knuffels en het 

Verslag reis naar Polen 

 

http://www.owczarekpodhalanski.com/
mailto:BialyDomownik@gmail.com
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gekroel in ontvangst. Tussendoor werd allerlei eten en drinken op tafel gezet en er werd uiteraard over de 

Tatrahond gepraat, zowel de eigen honden als in het algemeen. Eén van hun reuen woont op een andere 

locatie en ook daar werden we naar toe gebracht. Zoals altijd vliegt de tijd en aangezien we nog een rit van 

ruim twee uur naar ons appartement in Kościelisko voor de boeg hadden, moesten we rond 19.00 uur toch 

echt afscheid van elkaar nemen. Het avondeten konden we overslaan want we hadden meer dan voldoende 

te eten gehad. 

 

De volgende morgen waren we weer vroeg wakker. Aan de overkant van ons appartement deden we enkele 

boodschappen in de supermarkt voor het ontbijt en vervolgens gingen we naar de eigenaar van Swornik z 

Butorowego Wierchu. De dekreu die Dora bij het vorige nest gebruikt heeft en de vader van de hond van 

Angelika is. Ook daar was weer ontvangst met koffie met wat lekkers maar na een dik uur hebben we ons 

toch echt geëxcuseerd want we wilden niet een hele middag aan de keukentafel doorbrengen. Op ons 

programma stond nog een bezoek aan de markt in Nowy Targ en een tweede kennelbezoek. 

 

De markt in Nowy Targ was verplaatst t.o.v. enkele jaren geleden en heeft daardoor wat ons betreft wel 

wat van zijn glans en charme verloren. Daar waar het voorheen een rommelige en onoverzichtelijke, maar 

toch een leuke markt was, stonden de kramen nu opgesteld in keurige rijen en was er naar ons idee veel 

van hetzelfde te koop.  
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Iets eerder dan gepland kwamen we daardoor aan 

bij Jan en Małgorzata Tarasek van kennel z 

Borowej Strągi.  

Waar wij weer het idee hadden om ongeveer een 

uurtje hun honden te bekijken, hadden ook zij 

geregeld dat er iemand aanwezig was die zowel 

de Poolse als de Engelse taal machtig is. Met 

Maggie konden we in het Engels praten en met 

haar man Janek in het Duits. 

Om te beginnen werden we weer zeer gastvrij 

ontvangen met cadeautjes deze keer. Een lekker 

stuk Poolse kaas en een fles wodka uit de streek. 

Daarnaast kreeg, ik mede namens Natalia en 

Mariusz, een zeer mooi persoonlijk cadeau als 

dank voor al mijn tijd en werk die ik aan de 

database voor de Tatrahonden besteed. Ik was 

daardoor zeer verrast en vereerd dat ik dit mocht 

ontvangen. 

Na de koffie met wat lekkers was het tijd om de 

honden te gaan ontmoeten. Deze honden leven in 

kennels en moesten eerst even uitrazen op een 

groot omheind veld in hun tuin. Nadat er weer 

enigszins wat rust in de grote roedel was, zijn wij 

ook het veld opgegaan en wederom waren we 

aangenaam verrast door de vriendelijke 

karakters. Ook deze honden kwamen één voor 

één, of met meerdere tegelijk, voor een knuffel 

langs. We kwamen ten slotte voor hun dus 

waarom zouden ze er dan ook geen gebruik van 

maken? Wat opviel was dat de honden qua type veel op elkaar lijken en ze een prachtige witte vacht hebben. 

Dat ze op elkaar lijken is niet vreemd want de kennel fokt al vele generaties lang. 

Ook hier duurde het bezoek weer enkele uren en waren er zowel van onze als van Poolse kant vragen en 

antwoorden en hebben we er zeker weer veel van opgestoken met zijn allen. Onderweg naar het 

appartement hebben we nog een snelle hap gegeten en hebben we het die avond weer niet al te laat 

gemaakt. 

 

De volgende morgen was het alweer zondag. Er werden voor het ontbijt heerlijke verse broodjes gehaald 

bij de bakker om de hoek en daarna gingen we alweer op pad richting Zakopane. We wilden daar 

voorafgaand aan de optocht en de show nog over de markt en met het treintje de Gubalówka op. Gelukkig 

waren niet alleen interesse voor de honden maar ook onze behoefte om even te struinen op elkaar 

afgestemd. Nadat er wat prullaria en kleding en tassen gekocht waren, snelden we ons richting het centrum 

om nog een glimp van de optocht op te vangen. Hier troffen we onze Poolse vrienden weer die vonden dat 

we ook in de optocht moesten meelopen. Ook 'oude' bekenden uit Nederland en Duitsland, Netty en Melanie 

en Jacco en Ragna liepen mee. 

Direct na de optocht gingen we naar het Krupowkapark waar de show altijd gehouden wordt. Hier werd het 

gaandeweg een drukte van belang. Er waren 41 honden ingeschreven en het keuren begon om 13.30 uur.  
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De show verliep erg snel, veel sneller dan wij in Nederland gewend zijn. Er waren weer prachtige honden 

maar ook honden die in het echt dan toch iets tegenvallen en helaas waren er honden en eigenaren die wij 

daar wel verwacht hadden, afwezig. Al met al lijken de honden in Polen weer wat meer massa te krijgen 

t.o.v. van een jaar of 8 geleden. Toen waren de honden ranker en leken ze wat hoger op de poten te staan. 

De reu Lubczyk Kalong werd uiteindelijk als de winnaar van de show aangewezen. 

Na de show hebben we nog een drankje genomen met enkele Poolse fokkers en de groep uit Nederland. 

Uiteindelijk verlieten we rond 17.30 uur het terrein om richting het onderkomen van Netty en Melanie in 

Witów te gaan alwaar inmiddels ook de camper van Jacco en Ragna geparkeerd stond. Nadat de meesten 

een kop koffie op hadden en andere een glas thee, zijn we met zijn allen naar het nabijgelegen restaurant 

gelopen voor een warme maaltijd. Ondertussen was het al rond 19.30 uur en hadden we allemaal honger. 

Na het hoofdgerecht hebben we nog een poosje zitten wachten op de kaart voor het dessert maar kennelijk 

hadden ze er in het restaurant geen zin meer in waardoor we de rekening maar gevraagd hebben.  

We namen gelijk afscheid van de anderen en gingen weer terug naar ons eigen appartement na een hele 

lange dag. 

 

De volgende morgen moesten we er alweer bijtijds uit om naar de luchthaven van Kraków te rijden. Onze 

vluchten naar Eindhoven en Kopenhagen vertrokken rond 12.30 uur en gelukkig waren we ruim op tijd en 

gingen de vliegtuigen zonder vertraging de lucht in. 

 

We hebben weer een paar leuke en leerzame dagen gehad met elkaar. Het was ook erg leuk om enkele 

weken later inschrijvingen vanuit Polen te zien voor onze eigen clubmatch. Hopelijk valt het evenement in 

Zakopane het volgende jaar weer gunstig wat dat betreft en dan zullen we zeker weer die kant op gaan. 

We hebben weer een paar leuke en leerzame dagen gehad met elkaar. Het was ook erg leuk om enkele 

weken later inschrijvingen vanuit Polen te zien voor onze eigen clubmatch. Hopelijk valt het evenement in 

Zakopane het volgende jaar weer gunstig wat dat betreft en dan zullen we zeker weer die kant op gaan.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

In de afgelopen periode heeft de ledenadministratie geen nieuwe aanmeldingen ontvangen.  

 

 

 

 

Ledenmutaties 

Nieuws van de Raad van Beheer 
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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.  

 

Jacco werkt dagelijks met hout en leek het ons 

leuk om een Tatra uit hout te snijden of iets 

dergelijks, maar ja hoe doe je dat machinaal? Dus 

Jacco druk aan de slag geweest met zijn collega’s 

met het maken van tekeningen voor de machine 

als opdracht om iets moois en Tatra-achtigs met 

hout te maken. Uiteindelijk zijn er veel man en 

machine uren in gaan zitten en zijn ze tot de 

conclusie dat het eigenlijk te veel tijd kost (en dus 

geld) om zoiets moois te maken. Het 

proefexemplaar heb ik voor mijn verjaardag 

gekregen, maar helaas blijft het daar wel bij. Zie 

rechts.  

 

 
 

Zoals ik al eerder schreef ben ik veel gaan experimenteren en op zoek naar leuke dingen om te gaan maken. 

Dit keer ging ik een workshop mozaïek volgen samen met mijn moeder. Zij maakte een mooie creatie van 

haar hond Tara (Parson Russel Terriër) en ik van mijn hond Hero. De workshopleidster had de kop al 

uitgezaagd op triplex hout en zelf mochten we de juiste kleuren stenen erbij zoeken, deze breken in nog 

kleinere stukjes en erop plakken totdat we onze eigen hond erin herkenden.  

Op de middelste foto is het tussenresultaat te zien en de foto rechts het eindresultaat.  

 

  
 

In de volgende nieuwsbrief laat ik nog meer voorbeelden zien. 

Ragna 

 

 

 

Creabea met TOPNL 
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Fundacja BONO is een stichting in Polen die zich inzet 

voor Tatrahonden die in asielen belanden of om welke 

reden dan ook hulp nodig hebben. Dit geldt voor zowel 

honden met als zonder stamboom. 

Als het enigszins mogelijk is, wordt de Tatra in een 

gastgezin geplaatst en indien een Tatra medische zorg 

nodig heeft wordt daarvoor gezorgd. 

 

Stichting BONO kan bestaan door donaties en giften en 

door de inzet van vele vrijwilligers. Daarnaast maken zij 

jaarlijks een kalender waarvan de opbrengst in zijn 

geheel naar de stichting gaat en dus ten goede komt voor 

de Tatra's in Polen. 

 

Dit jaar doen de vrijwilligers weer hun best om zoveel 

mogelijk kalenders te verkopen en TOPNL staat achter het 

goede werk van de stichting en wil daarvoor aandacht 

vragen. 

 

Ook u kunt de stichting steunen door een kalender aan te 

schaffen. 

De geschatte prijs zal rond de € 12,50 zijn, exclusief 

verpakkings- en verzendkosten vanuit Polen. 

In de volgende TTN informeren wij u over de definitieve 

kosten. 

 

Meer info over de stichting: 

http://www.fundacjabono.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

Voor 2019 hebben wij op ondergenoemde datum nog een activiteit gepland: 

 

 Zondag 10 november – Strandwandeling te Oostvoorne 

 

Agenda 2020: 

 

 Zondag 12 januari – Oliebollenwandeling * 

 Zondag 29 maart – Voorjaarswandeling * 

 Zondag 19 april - Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden) 

 Zondag 17 mei - Tatra-Lentefeest 

 Zondag 20 september – 7e TOPNL-Kampioenschapsclubmatch te Bemmel 

 Zondag 22 november - Strandwandeling 

 

* De locaties voor de wandelingen worden daar waar geen plaats genoemd wordt, later bepaald. 

Indien je een mooie en leuke loslooproute kent, liefst waar ook horeca aanwezig is, stuur dan een bericht 

naar evenementen@topnl.eu. 

 

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. 

 

TOPNL-agenda 

Kalender 2020 – Fundacja BONO 

 

http://www.fundacjabono.pl/
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Hartproblemen door graanvrije brokken? 

 

We zien vaak menselijke trends naar huisdieren overgaan, dus het is geen verrassing dat graanvrije en 

glutenvrije voer voor huisdieren populair is geworden. Echter, deze nieuwste voedselrage zonder granen 

heeft misschien een probleem veroorzaakt dat er eerder niet was. 

 

Recent is er vrij veel ophef ontstaan over de vermoedelijke connectie tussen graanvrije voeding en de 

ontwikkeling van dilatatieve cardiomyopathie (DCM). Dit betreft een hartafwijking waarbij de hartspier aan 

spierkracht verliest, de boezem verwijdt en dunner wordt, en er daardoor problemen ontstaan met de 

bloeddoorstroming van het lichaam. DCM is een aandoening die honden kunnen krijgen door genetische 

afwijking, maar nu blijken ook honden van andere rassen (Dwergschnauzer, Shih Tzu, Golden en Labrador 

Retrievers) en rasloze honden DCM te krijgen.  

 

De Food and Drug Administration (FDA) heeft sinds januari 2014 515 meldingen van verwijde 

cardiomyopathie bij honden onderzocht, waarvan 219 meldingen sinds december 2018. Over het algemeen 

is meer dan 20 procent van deze honden (119) overleden. Voorafgaand aan dit grote aantal meldingen 

ontving de FDA elk jaar slechts één tot drie meldingen van verwijde cardiomyopathie. De recente toestroom 

in rapporten heeft geleid tot een onderzoek om te bepalen wat de oorzaak van deze ernstige hartziekte zou 

kunnen zijn. 

 

91% van de honden met DCM die bij de FDA gemeld zijn, kregen graanvrij voedsel en 93% van het 

hondenvoer dat werd gemeld bevat erwten en / of linzen in hun ingrediëntenlijsten en 42% bevatte 

aardappelen of zoete aardappelen. Zestien merken zijn in meerdere gevallen geïdentificeerd en de overgrote 

meerderheid was in een droge brokvorm. 

 

Ook de veterinaire hartspecialisten viel op dat de honden die DCM ontwikkelden al langere tijd graanvrije 

brokken aten. Bij de “veterinary cardiology community” waren er op 12 juli 2018 ongeveer 150 gevallen 

bekend. 

Ze weten niet op welke manier de graanvervangers een relatie hebben met DCM, en of deze brokken ook 

echt de oorzaak zijn van het ontwikkelen van DCM. Vanuit de FDA wordt dit nu onderzocht. 

 

Hebben honden dan toch graan nodig? 

Zijn graanvrije brokken dan toch niet zo goed? 

Hebben honden granen nodig voor een gezond hart? 

 

Nee, het zit iets anders. Het gaat namelijk om de vervangers van graan; peulvruchten, aardappel en zoete 

aardappel, en dan waarschijnlijk brokken die meer van deze ingrediënten bevatten dan vlees. 

 

Om welke brokken gaat het? 

 

De FDA heeft aangegeven dat het om verschillende merken en varianten gaat en dat niet de merken de 

gemeenschappelijke factor zijn, maar de hoofdingrediënten peulvruchten, bonen, aardappels, zoete 

aardappels en afgeleide ingrediënten hiervan zoals erwten-eiwit, erwtenzetmeel en erwtenvezels. Als er 

werkelijk een oorzakelijk verband is, zou voor een deel van de honden een taurine-tekort een oorzaak 

kunnen zijn. Een deel van de honden die gerapporteerd waren bij de FDA had een taurine-tekort, en ook 

uit de observaties van veterinair cardioloog Dr. Josh Stern (2) blijkt taurine een rol te spelen.  

In de media is en wordt hier nog steeds veel aandacht aan besteed en ook wij blijven de ontwikkelingen 

volgen. Wil je meer over deze materie lezen, dan is uitgebreidere info te vinden op de site van 

Voerwijzer.com met een link hier  

 
Bron: Internet en Voerwijzer 

 

 

 

 

 

 

Medisch 

https://www.voerwijzer.com/nieuws/waarschuwing-uit-amerika-mogelijke-link-tussen-graanvrije-brokken-en-hartaandoening
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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 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 20 december 2019. 

 

 

 

 

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 Oostvoorne op 10 november a.s.? Meld je aan en dan maken we er met zijn allen 

een hele 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

