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Zo vlak voor de kerstdagen heeft de redactie voor de laatste keer dit jaar 

items verzameld en artikelen geschreven voor de Tatra TOPnieuws. We 

hopen dan ook natuurlijk dat er weer voor ieder wat bij zit. 

 

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.  

 
Zoals hierboven te lezen valt, is dit alweer de laatste nieuwsbrief van 

twintignegentien. Naast een passende wens voor het komende jaar en de 

feestdagen, zijn er ook een aantal mededelingen van huishoudelijke aard.  

 

Allereerst spijt het ons enorm dat wij de strandwandeling bij Oostvoorne 

in november hebben moeten annuleren. Enerzijds waren een aantal 

bestuursleden verhinderd, waardoor we jullie niet konden verwelkomen op 

de ons welbekende manier en anderzijds bleek de afstand voor meerdere 

leden toch wat te ver uit de richting te zijn. Daarbij kregen we ook nog op 

het laatste moment enkele afmeldingen.  

Lia en Axel, jullie nogmaals bedankt voor al jullie moeite in deze. Al is het 

dan niet in Oostvoorne, omdat zo’n strandwandeling iets heel bijzonders 

heeft, wordt de winterwandeling nu gepland aan de kust. Verderop in TTN 

meer daarover.  

 

In december heeft de Raad van Beheer haar Algemene Vergadering 

gehouden en zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 

Kynologisch Reglement. Via de website van de Raad is dit reglement te 

downloaden voor wie het interesseert.  

Een van de onderwerpen die ook werd besproken, is de normenmatrix. De 

normenmatrix moet in de nabije toekomst mede zorgdragen voor een 

goed en verantwoord fokbeleid, voor alle rashonden. 

In de eerste helft van dit jaar heeft de Raad van Beheer de rasverenigingen 

benaderd met het verzoek de gezondheidseisen welke gelden voor hun ras 

door te geven. Het ligt in de lijn der verwachting dat gezondheidseisen die 

de rasverenigingen hanteren, opgenomen worden in de normenmatrix. 

Deze zal verplicht worden voor iedereen, dus ook voor fokkers die niet zijn 

aangesloten bij een rasvereniging. Als fokkers zich daar niet aan houden, 

krijgen zij een geldboete opgelegd. Uiteraard houden we jullie van het 

verdere verloop op de hoogte.  

 

In het nieuwe jaar zal de penningmeester weer een oproep doen voor de 

contributiebetaling. Verleden jaar kon dat heel gemakkelijk met een 

betalingslinkje welke verstuurd werd tezamen met de factuur. Een 

vriendelijk, doch dringend verzoek van onze penningmeester om jullie 

contributie tijdig te voldoen. Dat scheelt hem namelijk een enorme hoop 

administratie en controle achteraf.  
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Terugkijkend op 2019 is het jaar weer voorbijgevlogen en dat is een goed 

teken. Dat betekent namelijk dat er veel leuke dingen zijn gebeurd. Mede 

dankzij de inzet van vele mensen, hebben wij een plezierig verenigingsjaar 

achter de rug. Goed is om te weten dat wij een aantal nieuwe leden hebben 

kunnen verwelkomen. Helaas zijn er ook leden weg gegaan, maar dat is 

inherent aan iedere vereniging.  

Gelukkig zijn er leuke dingen gebeurd zoals ons fantastische Tatra-

lentefeest met een mooie opkomst. Wandelingen die goed bezocht werden 

en last but not least de klapper van het jaar, onze 

Kampioenschapsclubmatch met een fantastisch aantal deelnemers. Het is 

mooi te ervaren dat onze, nog vrij jonge vereniging en haar leden zich 

onvermoeid enthousiast inzetten en meedoen met de activiteiten. Wij 

hopen dan ook dat wij dat nog veel jaren mogen meemaken 

 

Langs deze weg willen wij uiteraard iedereen bedanken die dit mooie 

verenigingsjaar door hun tomeloze inzet weer mogelijk hebben gemaakt. 

Wij wensen iedereen plezierige feestdagen toe en de beste wensen voor 

het hierop volgende jaar. 

 

Piet, Rob, Wilma, Ragna en Dora 

 

PS 

Wij zijn op zoek naar een enthousiast bestuurslid! Het zou super zijn als 

uit onze leden spontaan nieuwe kandidaten zich bij het secretariaat 

aanmelden. In ieder geval is één nieuw bestuurslid noodzakelijk!  

Meer info lees je verderop in deze nieuwsbrief. 

 

 

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 lopende het 

jaar wordt een evenredig deel 
van de contributie gerekend. 
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Kom met ons wandelen op het strand van Castricum! 

 

Helaas moesten we in november de strandwandeling in Oostvoorne cancelen maar we hebben weer een 

mooi stuk strand gevonden! Deze keer hebben we gekozen voor Castricum in Noord-Holland, waar in de 

wintermaanden de honden vrij mogen (los)lopen mits ze uiteraard wel enigszins luisteren. 

 

Op zondag 12 januari verzamelen we om 11.30 uur bij: 

De parkeerplaats aan de Zeeweg 50, 1901 NZ Castricum. 

 
 

Let op! Een parkeerkaart kost € 6,50 p/dag en kan alleen met pin voldaan worden! 

We realiseren ons dat dit een fors tarief is maar dit zullen we later met u goed maken. Gratis parkeren is in 

deze regio helaas niet mogelijk in nabijheid van het strand of de duinen.  

 

Uiteraard zorgen we zoals gebruikelijk voor een kop koffie of thee met een versnapering bij aankomst! 

 

Vanaf de parkeerplaats gaan we richting het strand voor een fijne wandeling. De afstand en de route zullen 

we ter plaatse met zijn allen bepalen. Zoals eerder vermeld mogen honden los lopen op het strand mits ze 

andere bezoekers niet tot last zijn. Er geldt een opruimplicht voor hondenpoep. 

 

Indien u zich opgeeft voor de wandeling, trakteren wij u op koffie of thee met gebak bij strandpaviljoen 

'Zoomers', nadat we uitgewaaid zijn op het strand. 

 

U kunt zich aanmelden bij 

evenementen@topnl.eu of vul 

het formulier in op onze 

website. Vanwege de te 

maken reservering kan dit tot 

en met vrijdag 10 januari 

2020. 

Misschien overbodig om te 

vermelden maar zowel onze 

leden als mensen die geen lid 

zijn van TOPNL, zijn van harte 

welkom om met ons mee te 

gaan. Dus wil je kennis maken 

met de Tatrahond of ons? Kom 

gerust! 

 

mailto:evenementen@topnl.eu
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Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief, is er een vacature om het bestuur te versterken. 

Dit willen we doen door gebruik te maken van jouw sterke punten! Ben je een administratief of financieel 

wonder, heb je creatieve of schrijverstalenten? Heb je het in de vingers om evenementen of wandelingen 

(mede) te organiseren? Of ben je een persoon die gewoon graag een helpende hand toesteekt daar waar 

dat nodig is? 

 

Als bestuur beleggen we enkele keren per jaar een overleg via Skype. Elk bestuurslid probeert om enkele 

keren aanwezig te zijn op wandelingen of evenementen. 

Op de vraag hoeveel uur een dergelijke functie in beslag neemt is moeilijk antwoord te geven. Dat ligt ook 

aan wat we elkaar kunnen bieden. 

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met het secretariaat, Dora de Jong. 

 

De bestuursverkiezing vindt altijd plaats tijdens onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze is op 19 

april a.s. 

 
 
 

Kerstavond 

 

Alles is klaar voor de volgende dag, inkopen gedaan, Kerstkadootjes onder de boom. 

Het huis aan kant en dan eindelijk lekker slapen, morgen een nieuwe dag gezellig 

met onze kinderen die natuurlijk heel nieuwsgierig zijn naar ons schattige lieve 

Tatrapup Dolina. Een hartenwens van mijn vrouw.  

 

Amper liggen we in ons bed, vrouwlief in haar nachtponnetje en ik in een pyjama 

want het is koud buiten, heerlijk weg te dommelen. Mijn eega is binnen de kortste 

keren in dromenland en snurkt zachtjes. Me verheugend op morgen doezel ik ook 

weg.  

Plotsklaps schiet ik overeind. Wat hoor ik toch?  Iets loopt er door het huis en het 

klinkt niet als is het een muis. Ja hoor, het is de kleine Tatrapup, onze hartendief. 

Ze denkt helemaal niet aan slapen en is op ontdekkingstocht. Ik draai me nog eens 

om, zo’n pup doet toch niks kwaad, wat kan er nu helemaal gebeuren?  

 

Dan schiet ik overeind, in de keuken is gekletter te horen. Een zijdelingse blik op de schone slaapster is 

voldoende om dan toch maar zelf te gaan kijken wat er loos is. Op blote voeten haast ik de trap af, door 

de gang richting de keuken en stap daar prompt in een plas. Maaiend met armen en benen struikel ik over 

de bezem, schiet onderuit en stoot mijn neus tegen de 

tafel. Oh, wat doet dat ZEER!!!!!! Mijn hoofd tolt.  

“Rustig blijven, even bijkomen”, zeg ik tegen mezelf. 

Dan voel ik iets nats over mijn gezicht, mijn ogen 

schieten open en zie, er hangt een witte hondenkop 

vlak boven mij. Dolina kwispelt, geeft me een slobber 

en met een blaf gaat ze er weer vandoor. Richting de 

woonkamer een nat spoor achter zich aantrekkend. Ze 

is vlug als water die kleine dondersteen en ik doe 

verwoede pogingen haar bij te houden, bang om weer 

een schuiver te maken, onderwijl wanhopig roepend: 

“Stop Dolina, toe meisje stop nu toch! Ga van de 

nieuwe bank af! Trek niet aan dat gordijn!” en heel 

zachtjes in mezelf “oh…. als ik je ooit te pakken krijg, dan ben je echt voor mij!” Als een wervelwind gaat 

ze maar door en voor mij helemaal geen oor! Door de kamer, door de keuken, wordt zo ’n pup dan nooit 

moe? Als ik het bijna op wil geven, stopt ze, het is helaas maar voor even. Vlug probeer ik haar te pakken, 

maar val pardoes over de plantenbakken. Mijn pyjama is aan flarden, mijn neus bloed en ik zit onder de 

blaadjes en potgrond.  Van een afstandje bekijkt Dolina vol belangstelling de metamorfose, gaapt eens 

uitvoerig en gaat voor een nieuwe ronde. Onderweg pakt ze in een enkele haal de zak met kerstcadeaus 

en weer grijp ik mis, ik baal! In plaats van Dolina  te pakken, geef ik een ruk aan de boom, die onmiddellijk 

kapseist. De ballen vallen links en rechts en de lampjes beginnen vervaarlijk te knipperen. Dolina zoekt 

Kerstverhaal 

 

Vacature bestuur 
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een veilig heenkomen en bekijkt het geheel op een afstandje. Ik pak de stekker vast om de lichtjes uit te 

doen, en krijg me daar een stroomstoot, voel me zo’n oen. Zat ben ik het, de stoom komt zowat uit mijn 

oren. Het woordje lieve pup kan ik echt niet meer horen.   

 

Uitgeput laat ik me op de grond zakken, ben geradbraakt en geef het op. 

“Dolina jij wint”, kreun ik. De witte tornado komt naar me toe, knabbelt 

zachtjes aan mijn gezwollen neus en likt mijn gezicht. Dan klinkt er 

gestommel vanaf de gang van snelle voeten. De redding is nabij en 

vergenoegd zeg ik:  “nu ben je aan de beurt”.  Dolina gaat liggen met haar 

kopje op mijn knie, heel onschuldig met haar donkere oogjes kijkt ze op 

naar mijn vrouw en heel schuldbewust naar mij. Op zo’n pup kun je toch 

niet boos blijven?  “Wat zit je daar nu? Ze heeft zich verveeld en wil alleen 

maar spelen hoor”,  ze weet toch niet beter, het is nog maar een pup”, is 

de reactie van mijn lieve wederhelft en zorgzaam als ze is, neemt ze  Dolina mee naar buiten voor een 

plasje.   

Een ding is zeker, we hebben in elk geval een bijzondere witte kerst al is het dan zonder versierde boom.  

“Het komt vast goed” overtuig ik mezelf wat sceptisch en begin op te ruimen.   

 

P.S. Dolina onze kleine kerst(b)engel van toen is een fantastische, lieve Tatrahond geworden.     
 

 

 
 

Dekbericht: 

 
Fokker: Dora de Jong 

Email: bialy.domownik@gmail.com – website: www.owczarek-podhalanski.com  
 

Alleen dekkingen en/of nesten van de in Nederland wonende aangesloten fokkers, die voldoen aan de eisen zoals vastgesteld in het 
Verenigingsfokreglement van TOPNL en welke worden aangemeld bij de vereniging, worden vermeld in onze nieuwsbrief en op de 
website.  
Publicaties voor fokkers woonachtig in het buitenland vinden plaats als zij voldoen aan de gestelde fokregels geldend in hun land.  

 

 

 

 
 

Fokkerijberichten 

mailto:bialy.domownik@gmail.com
http://www.owczarek-podhalanski.com/
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Voor het geval de allerkleinsten zich tijdens de kerstdagen vervelen, hebben wij twee kleurplaten voor ze 

uitgezocht om in te kleuren. 

Door op de afbeeldingen te klikken, kunnen de kleurplaten vanaf onze website gedownload en geprint 

worden. 

makkelijk moeilijk 

  
 

 

 

Op zaterdag 30 november 2019 vond de 50e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. 

Hieronder treft u de besluitenlijst en een foto-impressie van deze vergadering. 

• Notulen 49e Algemene Vergadering d.d. 22 juni 2019 – vastgesteld 

• Begroting 2020 – goedgekeurd 

• Voorstel tot herziening Tuchtrecht – aangenomen 

• Voorstel tot aanpassing artikelen 5 en 10 HR (ledenlijsten/AVG) - aangenomen 

• Initiatiefvoorstel VISJ (uitbreiding bestuur) - aangenomen 

• Initiatiefvoorstel CCVH (termijn initiatiefvoorstel, artikel 13 HR) - aangenomen 

• Voorstel tot aanpassing artikel IV.46 KR (titel Internationaal Kampioen) - aangenomen 

 

De agenda van de AV was deze keer op een andere manier vormgegeven. Voor de pauze werden de formele 

punten kort en bondig behandeld. Na de pauze gaf het bestuur bij het agendapunt ‘Wat houdt ons bezig? 

de actualiteiten en ontwikkelingen vanuit de Raad van Beheer weer. Roelof Nuberg presenteerde: ‘De 

veranderende wereld’ en Paul Mandigers nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen op het gebied van 

DNA met ‘Het gebruik van SNP’s’.  

 

 

Kleurplaten 

 

Nieuws van de Raad van Beheer 

https://topnl.eu/wp-content/uploads/2019/12/07-kerstkleurplaat-simpel.jpg
https://topnl.eu/wp-content/uploads/2019/12/07-kerstkleurplaat-op-nummer.jpg
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In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van onze vereniging: 

31-10-19 Jan van den Dool Sleeuwijk 

 

Wij heten hem 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. 

 
Met ingang van 1 januari 2020 zijn onderstaande leden helaas geen lid meer: 

 

31-12-19 Willem de Wit  Zwijndrecht 

31-12-19 Alina Lemmens Epen 

31-12-19 Bruna Jamois  Champeaux / FR 

 

Wij willen hen bedanken voor de steun aan de vereniging in de afgelopen periode. 

 

 

 

  

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.  

Als laatste heb ik een workshop 

'Drybrush' gevolgd.  

Drybrush is een schildertechniek 

waarbij een verfkwast wordt 

gebruikt die relatief droog is, 

maar nog steeds verf bevat. De 

belasting wordt toegepast op een 

droge ondergrond zoals papier of 

geprepareerd canvas. Hierbij heb 

ik dit keer zowel Rihanna 

(liggend op de voorgrond) als 

Hero (zittend erachter) gebruikt. 

Zie de afbeeldingen rechts voor 

het resultaat en voor de 

inspiratie. 

  
 

Zoals de meesten van jullie weten zijn mijn buren ook dol op mijn honden. Mijn buurman heeft de volgende 

creaties gemaakt van Hero. 

Hierdoor kreeg ik weer wat inspiratie maar daarover vertel ik in de 

volgende nieuwsbrief. 

 

Hebben jullie nu ook leuke Creabeadingen m.b.t. onze/ jullie Tatra’s 

en wil je deze delen met ons? Mail ze dan graag naar 

redactie@topnl.eu. 

  

Of hebben jullie ideeën voor mij?  

Graag dan wel haalbaar binnen een dag. Laat mij dat dan weten op 

pr@topnl.eu en wie weet ga ik er mee aan de slag. 

Ragna 

Ledenmutaties 

Creabea met TOPNL (1) 

mailto:redactie@topnl.eu
mailto:pr@topnl.eu
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Fundacia 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. 

 

Al eerder hebben we de kalender van Fundacia 

BONO, onder de aandacht gebracht. Dit jaar 

doen de vrijwilligers weer hun best om zoveel 

mogelijk kalenders te verkopen en TOPNL staat 

achter het goede werk van de stichting. 

 

Dit jaar is het weer een prachtige uitgave waar 

vele Tatrahonden in de picture staan.  

 

Een wandkalender kost €10,00 en € 10,00 

verzendkosten uit Polen. De kleine kalender is 

€ 5,00 

Deze kan via de mail worden besteld bij: 

info@fundaciabono.pl  

 

Het bedrag kan worden overgemaakt op:  

Het rekening nummer van de stichting 

Fundacia BONO onder vermelding van 

"kalendarze"  

PL 53 1240 1268 1111 0010 3558 4567 

SWIFT: PKO PPLPW 

 

Het rekeningnummer van de beheerder is:  

Miroslawa Lehnert Poznan 

Pl 25 1020 4027 0000 1802 0080 6240 

of via PayPal beata.es@o2.pl  

We hopen dat vele Tatraliefhebbers dit initiatief 

zullen steunen. Want elke Tatrahond verdient 

een warme mand en een veilig thuis. 

 

Meer info over de stichting: 

http://www.fundacjabono.pl/ 

 

 

 

 

 

 

Kalender 2020 – Fundacia BONO 

 

mailto:info@fundaciabono.pl
mailto:beata.es@o2.pl
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Agenda 2020: 

 

 Zondag 12 januari – Winterwandeling - Castricum 

 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. 

Als 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. 

 

 

 

 

Gezondheid zit in de natuur.  

 

De meeste honden vinden het heerlijk om af en toe wat 

"mensenvoer" te krijgen. Met het geven van menselijke 

voeding aan honden is voorzichtigheid echter geboden, 

omdat ze maagdarm problemen kunnen veroorzaken of 

zelfs giftig kunnen zijn.  

Eén van de uitzonderingen op de regel hiervoor met 

verrassende gezondheidsvoordelen voor honden is echter 

pompoen. Binnen de Nederlandse cultuur is pompoen nog 

niet zo lang ingeburgerd, dit in tegenstelling tot zuidelijke 

landen en het midden en zuidelijke continent van Amerika, 

maar hier wint de pompoen ook steeds meer terrein en 

daar profiteren mens en dier van. Pompoen wordt vaak 

gezien als een groente, maar pompoen is wetenschappelijk gezien een vrucht, omdat het zaden bevat. 

Vanuit voedingsoogpunt echter lijkt hij meer op groenten dan op fruit. 

 

De voedingswaardetabel van pompoen is indrukwekkend: 

1/4 liter gekookte pompoen (245 gram) bevat: 

 

 Calorieën: 49 

 Vet: 0,2 gram 

 Eiwit: 2 gram 

 Koolhydraten: 12 gram 

 Vezels: 3 gram 

 Vitamine A: 245% van de ADH 

 Vitamine C: 19% van de ADH 

 Kalium: 16% van de ADH 

 Koper: 11% van de ADH 

 Mangaan: 11% van het ADH 

 Vitamine B2: 11% van het ADH 

 Vitamine E: 10% van de ADH 

 IJzer: 8% van de ADH 

 Water: 94% 

 Kleine hoeveelheden magnesium, fosfor, zink, foliumzuur en verschillende B-vitaminen. 

TOPNL-agenda 

Medisch 
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De voedingswaardetabel laat zien dat pompoen weinig calorieën bevat, maar rijk is aan een groot aantal 

essentiële vitaminen en mineralen. Pompoen bevat een hoge concentratie aan vitamine A (bètacaroteen). 

Het bevat ook veel kalium, dat helpt bij het reguleren van de bloeddruk, verbetert de gezondheid van de 

spieren en helpt bij de stofwisseling. Het bevat ook een verscheidenheid aan kleinere hoeveelheden gezonde 

voedingsstoffen, waaronder vitamine C, ijzer, fosfor, magnesium en foliumzuur, om er maar een paar te 

noemen. 

 

Waarom is pompoen zo gezond voor honden? 

Het is een prima aanvulling als de hond een paar kilo af moet vallen. Gebruik gare pompoen door een deel 

van het hondenvoer te vervangen door hetzelfde deel van pompoen. De gare pompoenvezels bevatten 

weinig calorieën en geven de hond een gevoel van verzadiging. Honden houden van de smaak van pompoen. 

Een kwart liter pompoen bevat bijna drie gram vezels en slechts 50 kcal. Vezels geven een gevoel van 

verzadiging en daardoor neemt de behoefte om grotere hoeveelheden voedsel te consumeren af. 

 

Pompoen helpt zowel 

tegen constipatie als 

tegen diarree en heeft 

een regulerende invloed 

op de spijsvertering. 

Een teken van de goede 

gezondheid van de hond 

is of deze normaal kan 

poepen. Harde of 

moeilijke stoelgang 

belast de darmen. Door 

een beetje pompoen toe 

te voegen aan de voeding 

krijgt hij de nodige vezels 

die de darmwand 

stimuleren en ook wordt 

het samentrekken van de 

spieren bevorderd die er 

weer voor zorgen dat de 

hond makkelijker kan 

poepen. Vooral oudere 

honden hebben soms last 

van verstopping en harde 

stoelgang. 

Veranderingen in het dieet, of als de hond iets eet dat hij of zij niet zou moeten eten, kunnen diarree 

veroorzaken (een aandoening die bekend staat als colitis).  

Het klinkt tegenstrijdig met het voorgaande, maar het geven van pompoen is ook heel effectief bij diarree. 

Aanhoudende diarree kan uitdroging tot gevolg hebben, want doordat de ontlasting te snel door het 

darmstelsel gaat, neemt de hond onvoldoende vocht op in het lichaam. De pulp van gekookte pompoen 

bevat verteer vezels die de spijsvertering vertragen. Ze zorgen ervoor dat het teveel aan vocht in het 

maag/darmkanaal weer wordt opgenomen via de darmwand. Het werkt heel snel, binnen 12 tot 24 uur is 

de ontlasting gestabiliseerd en weer normaal van samenstelling.  

 

De voordelen van pompoen voor de gezondheid van de urinewegen 

Pompoen is een bron van vocht want het bestaat voor meer als 90% uit water. Veel honden die alleen 

brokken te eten krijgen, kunnen lijden aan een milde, maar chronische uitdroging om reden dat droogvoer 

een zeer laag vochtgehalte heeft en om het goed te kunnen verteren vindt er bovendien een verhoogde 

afscheiding van maagzuur en alvleesklierenzymen plaats. Drinkwater of de toevoeging van vochtrijke 

voeding (pompoen) aan de voeding van uw hond kan dit uitdrogende effect helpen verminderen.  

 

Pompoenzaden helpen tegen incontinentie 

Zowel vruchtvlees als zaden van de pompoen bevatten antioxidanten, maar vooral de zaden zijn rijk aan 

Omega 3 vetzuren. Deze vetzuren hebben ontstekingsremmende eigenschappen wat kan helpen om 

nierstenen te verwijderen. Bovendien is bekend dat pompoenzaadpoeder helpt tegen urine-incontinentie. 
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Soepele huid en vacht 

Een aantal voedingsstoffen in pompoen, waaronder vitamine A en zink hebben een gunstige invloed op huid 

en haar van de hond. Het hoge vochtgehalte van pompoenvlees draagt bij aan een soepele huid en een 

glanzende vacht. Naast het feit dat de vacht er gezond uitziet en glanst, zorgt het extra vocht ervoor dat 

de huid minder schilfert en dat er ook minder haaruitval is. 

 

Natuurlijk middel tegen parasieten 

Parasieten, zoals lintwormen, kunnen het spijsverteringsstelsel van de hond beschadigen en onaangename 

symptomen veroorzaken, zoals gewichtsverlies, een tekort aan voedingsstoffen, een droge huid en een 

slechte vacht. Pompoen bevat een hoog gehalte aan het aminozuur cucurbitacine, dat de wormen verlamt 

en uit het spijsverteringskanaal verwijdert. Gemalen pompoenzaden in een hele kleine hoeveelheid (1/4 tl) 

maximaal 2x per dag vermengen met het voer werkt tegen darmparasieten. Controleer de ontlasting op 

darmparasieten en stop met toedienen als er geen parasieten worden aangetroffen in de faeces.  

 

Pompoen heeft ook een hoog gehalte aan vitamine C, waarvan is aangetoond dat het de productie van witte 

bloedcellen stimuleert, een positief effect heeft op het immuunsysteem en verwondingen helen sneller. In 

combinatie met vitamine A (bètacaroteen), E en andere antioxidanten in pompoen kan het mogelijk helpen 

voorkomen dat bepaalde kankers zich ontwikkelen. Naast de twee genoemde vitaminen is pompoen ook 

een goede bron van vitamine E, ijzer en foliumzuur, waarvan is aangetoond dat het een positieve uitwerking 

heeft op het immuunsysteem. 

 

Naast de gezondheidsvoordelen van pompoen voor honden zijn er nog een paar zaken te vermelden, want 

de hond kan niet klakkeloos alles van de pompoen eten. Stengels en bladeren zijn bedekt met kleine scherpe 

haartjes die irritatie kunnen veroorzaken aan de mond en het darmkanaal. Ook de schil van de pompoen is 

niet eetbaar.  

Telkens als iets nieuws aan het dieet van de hond wordt toegevoegd, zelfs als het gezond is, kan dat het 

beste met kleine stapjes gedaan worden, zodat de bacteriën die werkzaam zijn in het spijsverteringskanaal 

van de hond zich aan de toegenomen hoeveelheid vezels in het voedsel kunnen aanpassen. Om ongewenste 

effecten te voorkomen zoals diarree en krampen dient de hoeveelheid pompoen langzaam te worden 

opgevoerd. 

 

Pompoen kan een fantastische aanvulling zijn op het volledige dieet van de hond, maar het is belangrijk dat 

de juiste hoeveelheid wordt gegeven. Het is onwaarschijnlijk dat de hond een overdosis natuurlijke 

voedingsstoffen binnenkrijgt door te veel pompoen te eten, maar als hij te veel pompoen eet, kan dit leiden 

tot een voedingsgebrek op een andere plaats of het kan betekenen dat de hond te weinig calorieën krijgt. 

 

Over het algemeen is 1 theelepel gekookte en gepureerde pompoen per 5 kg lichaamsgewicht per dag een 

goede maat om te hanteren. Heeft de hond diabetes of leverklachten dan is het geven van pompoen af te 

raden. Als algemene regel geldt dat traktaties (inclusief groenten en fruit) nooit meer dan 10% van de 

dagelijkse calorische behoefte mogen bedragen. 

 

Pompoenzaden hebben ook andere voordelen voor de gezondheid - ze zitten vol met eiwitten, aminozuren, 

vezels, ijzer, koper, fosfor en magnesium, 

calcium, zink, kalium, foliumzuur en niacine; 

allemaal belangrijke voedingsstoffen voor de 

algemene goede gezondheid van de hond. Ze zijn 

vetrijk en moeten daarom zuiniger worden 

gevoederd. Een keer in de 5 dagen 1/4 theelepel 

fijngemalen pompoenzaad per 5 kilo 

lichaamsgewicht per dag is een veilige 

hoeveelheid. Van pompoenpitten kan ook een 

soort pasta worden gemaakt die bewaard kan 

worden in de koelkast. Rooster de rauwe 

pompoenpitten gedurende 7 tot 10 minuten in de 

oven op een temperatuur van 180°C, laat deze 

15 minuten afkoelen en vermaal ze dan tot een 

pasta met de keukenmachine of staafmixer. 
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Kerstkoekjes (voor de hond) 

 

Voortbordurend op het pompoenverhaal in deze uitgave, hebben wij een recept gevonden op basis van 

pompoen voor heerlijke kerstkoekjes. Per slot van rekening is het voor hen ook feest toch? 

 

Benodigdheden: 

 2 plakjes bakbacon, in kleine blokjes gesneden 

 125 gram gekookte tot puree gemaakte pompoen 

 1 groot ei 

 120 gram pindakaas zonder toevoegingen (bijvoorbeeld: AH PUUR pindakaas naturel) 

 14 gram bakpoeder 

 300 gram volkorenmeel of wat meer 

 ¼ liter melk 

 

Bereiding: 

o Verwarm een grote braadpan op een middelhoog vuur. Voeg spek toe en bak tot het bruin en knapperig 

is, gedurende ongeveer 6-8 minuten; haal de bacon uit de pan en laat afkoelen. 

o Verwarm de oven voor op 180° Celsius. Bekleed een bakplaat met bakpapier of een siliconen bakmat; 

zet deze opzij. 

o Meng het ei, pindakaas, pompoen en melk 

in een kom. 

o Meng in een aparte kom de bloem en het 

bakpoeder door elkaar. 

o Hak het spek fijn en roer het door het 

bloemmengsel. 

o Roer het droge mengsel langzaam door het 

natte mengsel en voeg ongeveer 1/3 per keer toe. 

o Strooi wat bloem op je werkblad en kneed 

je deeg en voeg onderwijl bloem toe. Stop met het 

toevoegen van bloem als het deeg niet meer aan 

je handen en de toonbank plakt. 

o Rol het deeg uit met een deegroller tot een 

dikte van ongeveer een halve centimeter. 

o Gebruik een koekjessnijder om de koekjes 

uit te steken. 

o Breng de ongebakken koekjes voorzichtig 

over op de bakplaat. 

o Bak ze gedurende 14-16 minuten en draai 

ze dan om en bak ze nog eens 14-16 minuten. 

o Als ze klaar zijn, laat ze dan volledig 

afkoelen op een rooster. 

 

De koekjes zijn luchtdicht verpakt tot 2 weken 

houdbaar, of 6 maanden in de vriezer. Ik denk echt 

dat ze dan allang op zullen zijn. 

 

 
Graanvrije koekjes voor honden met glutenallergie 

 

Is jouw hond gevoelig voor granen? Dan vindt hij deze koekjes misschien wel heel lekker! Een snack 

gemaakt van een absoluut graanvrije mix. 

 

Benodigdheden: 

 30 gram kokosmeel (Het merk Molensteen is te koop bij AH, maar vast ook verkrijgbaar bij anderen) 

 1 groot ei 

 2 eetlepels pindakaas naturel, zonder toevoeging van suiker of olie 

 3 kleine wortelen fijn geraspt 

Creabea met TOPNL (2) 
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Bereiding: 

o Verwarm de oven voor op 175° C. 

o Doe het kokosmeel in een kom. Met behulp van een vork, klontjes 

fijn maken, indien nodig. 

o Voeg andere ingrediënten toe en meng goed. Voeg een beetje 

meer kokosmeel toe als het beslag te nat en plakkerig is om met 

de hand tot bolletjes te worden gevormd. Als het deeg te droog 

is, voeg dan een scheutje water toe. 

o Verdeel het deeg in 8-10 porties en vorm gelijke ballen.  

o Leg het op een bakplaat bekleed met bakpapier, druk ze wat plat 

en bak ze 10-15 minuten voor zachte koekjes, of 15-20 minuten 

voor knapperige koekjes.  

Hoe langer ze bakken, hoe knapperiger ze worden. Let er wel op dat 

ze niet verbranden! 

 

 

 

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 februari 2020. 

 

 

 

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. 

 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alvast een heel fijn en een gelukkig nieuwjaar! 

 

Komen jullie wandelen in Castricum op 12 januari a.s.? Meld je aan en dan maken we er met zijn allen een 

hele leuke wandeling van. 

 

 
 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 
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