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Ook voor dit nummer hebben we weer leuke en interessante onderwerpen 

weten te vinden. We vonden dat het ook weer eens tijd werd voor een 

fotowedstrijd! Er is weer een leuke prijs te verdienen dus doe mee! 

Mis je iets in onze nieuwsbrief of heb je een idee, foto's of ken je 

interessante websites 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.  

 

 
We kunnen gerust vaststellen dat we het vreemdste voorjaar ooit aan het 

beleven zijn met zijn allen. Wie had ooit kunnen denken dat woorden als: 

virus, quarantaine of lock-down zo'n impact op ons leven zouden hebben.  

 

Uiteraard heeft dat ook voor ons als vereniging de nodige consequenties. 

Zo hebben we al moeten besluiten de wandeling van 29 maart in Vorden 

te cancelen als ook het Tatra-Lentefeest wat we op 17 mei zouden 

organiseren. Tevens hebben we eind maart al het besluit genomen om de 

Kampioenschapsclubmatch, welke op 20 september zou plaatsvinden, te 

annuleren. Een evenement als dit vergt een enorme voorbereiding en 

organisatie en zolang we nog in onzekere tijden zitten, kan daar geen 

sprake van zijn. 

Vanwege het wegvallen van deze drie evenementen hebben we, onder 

voorbehoud van de omstandigheden, een Tatra-TOPdag op de agenda 

gezet voor 13 september a.s.. Die dag hebben we de scouting in Dieren 

afgehuurd en hopen we op een gezellig en ongecompliceerd samenzijn met 

onze leden met hun honden. Meer hierover in het volgende item in deze 

nieuwbrief. 

 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) vond op 19 april plaats. 

Ondanks dat iedereen vanuit zijn eigen huis mee had kunnen vergaderen 

of luisteren, was de opkomst weer zeer mager. Het belangrijkste 

agendapunt was het aftreden van onze voorzitter Piet Beentjes. Helaas 

laat zijn gezondheid het niet langer toe om zijn bestuursfunctie te 

vervullen. Enkele dankwoorden werden al uitgesproken tijdens de 

vergadering maar via deze weg, nogmaals enorm bedankt voor je 

toewijding en inzet over de afgelopen jaren. We zullen je inbreng gaan 

missen! 

Gelukkig hebben we Vivi Jolink bereid gevonden om ons in het bestuur te 

komen versterken. Ook haar willen we via deze weg daarvoor nogmaals 

bedanken en welkom heten. We gaan er ongetwijfeld een leuke tijd van 

maken met elkaar! 

Voor een ieder die Vivi nog niet kent, stelt zij zich nader aan u voor op 

pagina 4 van deze nieuwsbrief. 

Vanwege het aftreden van Piet Beentjes, gaat de huidige penningmeester 

Rob Kaag in de toekomst de functie van voorzitter invullen. Vivi Jolink 

neemt zijn plaats als penningmeester in. De overige bestuursleden blijven 

hun functies voortzetten. 

 

In dit nummer: Pag. 

Van de bestuurstafel 1 

Afgelast: 7e KCM 2 

Tatra-TOPdag 2 

Vivi stelt zich voor 4 

Uit de media (1) 5 

Fokkerijberichten 7 

Tatra-TOPchallenge 8 

Nieuws van de Raad van Beheer 9 

Verslag pupbezoek 9 

Ledenmutaties 12 

Uit de media (2) 12 

Hoofdmassage voor de  

Tatrahond 

15 

TOPNL agenda  17 

Oproep kopij 17 

Tot slot 17 

 

 

 

Verenigingsgegevens: 

Voorzitter: Rob Kaag 

Secretaris: Dora de Jong 

Penningmeester: Vivi Jolink 

Ledenadm. & PR: Ragna Plomp 

Gezondheidwelzijn: Wilma de 

Brabander 

 

Adres secretariaat 

Boerstraat 15 

9442 PG  Elp 

tel: 0593-346253 

secretariaat@topnl.eu 

 

Rekeningnummer: 

ING rekeningnr.:  IBAN 

NL24INGB0007572572 

BIC: INGBNL2A 

T.n.v. TOP Nederland te Alkmaar 

Inschrijfnummer KvK 56616953 

 
 

 
www.topnl.eu 

 
info@topnl.eu 

  
 

 

Van de bestuurstafel 

Tatra TOPnieuws 2 - 2020 

mailto:redactie@topnl.eu
mailto:voorzitter@topnl.eu
mailto:secretariaat@topnl.eu
mailto:penningmeester@topnl.eu
mailto:ledenadministratie@topnl.eu
mailto:pr@topnl.eu
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
mailto:secretariaat@topnl.eu
http://www.topnl.eu/
mailto:info@topnl.eu


 

Pagina | 2  
 

 

 

Een compleet verslag van de ALV ontvangt u binnenkort van onze 

secretaris per mail. 

 

Op de actie die onze sponsor Bullepees ons heeft aangeboden, heeft bijna 

de helft van onze leden een reactie gegeven. Houd de brievenbus in de 

gaten want er zit iets lekkers aan te komen voor de honden. 

 

Tot slot hopen wij dat het leed van de Coronacrisis te overzien is voor al 

onze leden, hun families en naasten. 

Blijf gezond met z'n allen! 

 

 
Tot onze grote spijt delen wij mee dat de TOPNL-

Kampioenschapsclubmatch (KCM), welke gehouden zou worden in 

Bemmel op 20 september a.s. door ons geannuleerd is. 

Een evenement als de KCM vergt een gedegen en goede voorbereiding. 

Zolang we met de onvoorspelbare en vreselijke Coronacrisis te maken 

hebben, kan daar geen sprake van zijn. Het is immers nog uiterst onzeker 

hoelang deze crisis zal duren. Ook willen en kunnen we in tijden van een 

recessie niet van onze vaste sponsoren en donateurs vragen hun steentje 

bij te dragen. Daarnaast is het te verwachten dat de deelnemers wellicht 

andere prioriteiten hebben in september, zowel op persoonlijk als 

financieel gebied. 

Alles bij elkaar opgeteld lijkt het ons daarom niet verstandig om dit jaar 

een KCM te organiseren, in de vorm zoals vaste deelnemers en gasten van 

ons gewend zijn. We hopen dat 2021 weer een goed jaar voor ons allen 

en jullie zal zijn. De KCM staat voor dat jaar op 19 september op de 

agenda. Deze zal wederom in Bemmel gehouden worden en Coby van 

Kessel zal de honden keuren. 

 

Vanwege het afgelasten van het Tatra-Lentefeest in mei en de KCM, 

hebben wij zondag 13 september op onze activiteitenkalender 

gereserveerd staan, voor het organiseren van de Tatra-TOPdag. We willen 

een leuke samenkomst verzorgen met een wandeling, gevolgd door een 

hapje en een drankje bij Scouting Dieren. Uiteraard alleen als de 

maatregelen van de overheid en aanbevelingen van het RIVM dat 

toestaan, welke wij op de voet volgen.  

 

Zodra er enige verbetering en duidelijkheid is inzake deze crisis, zullen wij 

concreter met de organisatie aan het werk gaan en jullie hierover 

informeren.  

 

 

 

Vanwege het annuleren van het Tatra-Lentefeest in mei en de 

Kampioenschapsclubmatch in september, organiseren wij dit jaar een 

Tatra-TOPdag op 13 september a.s. om gezamenlijk met jullie alsnog 

een geweldige dag te hebben met onze Tatrahonden en naasten.  

 

Hiervoor hebben wij het gebouw “de Geitenberg” van Scouting Dieren aan 

de Kolonieweg 9, in 6952 GZ Dieren afgehuurd. In deze accommodatie 

hebben wij al eerder het Tatra-Lentefeest gehouden en dat is ons toen 

goed bevallen vanwege de vrijheid die we er hebben en natuurlijk de 

prachtige omgeving. Het gebouw is o.a. voorzien van een keuken en grote 

zaal waar we bij minder goed weer gebruik van kunnen maken. We gaan 

er natuurlijk van uit dat we heerlijk buiten kunnen vertoeven. In de 
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omgeving kunnen we heel fijn wandelen en op het omheinde terrein van de scouting kunnen we rustig en 

ongedwongen samen zijn.  

 

De planning voor deze dag is ongeveer als volgt: 

 Om 11.00 uur worden jullie verwacht en opgewacht met koffie, thee of een koele drank met daarbij 

een broodje. 

 Vanaf ± 12.00 uur gaan we op pad in het aangrenzende, omheinde losloopgebied waar de honden 

kunnen rennen, ravotten en spelen, terwijl jullie je buigen over een interactieve puzzeltocht.  

 Na de wandeling, uiterlijk ± 13.30 uur, verblijven we op het terrein van de scouting, alwaar koffie, 

thee en andere versnaperingen voor ieder klaar zullen staan. 

 Rond 15.00 uur zorgen we dat de mensenmaag gevuld gaat worden met een heerlijke maaltijd in 

Italiaanse sfeer.  

 Vanaf ± 16.30 uur zal (hopelijk met zijn allen) start gemaakt worden met de afwas en het opruimen 

en schoonmaak, zodat we rond 17.30 uur alles weer netjes kunnen overdragen aan de scouting.  

 

Het terrein van de scouting is geheel omheind, echter is er natuurlijk wel een hek wat door de mens open 

en dicht(!) gedaan moet worden. Uiteraard is iedereen wel zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van 

zijn of haar hond. Enige controle is daarom wel gewenst en de hondenpoep zal door de eigenaar opgeruimd 

moeten worden. 

 

Op deze Tatra-TOPdag zullen we het eten een Italiaanse touch geven. De hoofdmaaltijd zal bestaan uit 

diverse pan-gerechten en bijgerechten, aangevuld met salades en brood. We vragen dit keer slechts een 

kleine bijdrage om deze dag bij te wonen. Leden betalen € 5,00 per persoon en niet-leden € 7,50. Kinderen 

tot 5 jaar eten en drinken gratis mee, voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar is de bijdrage € 2,50. 

 

  
 

Deze Tatra-TOPdag is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen wijze en met een leuke sfeer, nader 

kennis te maken met de Tatrahond én TOPNL. We hopen op een hoge opkomst van jullie, onze leden maar 

gasten zijn ook van harte welkom! Als jullie introducees mee willen nemen, dan is dat ook toegestaan. 

Vanwege de bereiding en de kosten van de maaltijd, is het noodzakelijk om je vooraf op te geven. Opgave 

bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op onze website of via email: evenementen@topnl.eu. Middels 

de bevestiging laten wij je weten welk bedrag ons verschuldigd is.  

Laat ons in ieder geval vooraf weten met hoeveel personen jullie komen en of jullie met ons mee 

eten. De uiterlijke datum van aanmelden is maandag 7 september! Meld je aan en wandel, klets, 

speel en eet gezellig met ons mee. 

Uiteraard kan deze dag alleen doorgaan, als maatregelen van Overheid en de RIVM inzake het Coronavirus 

dat toelaten! 

 

Misschien ten overvloede maar we 

willen jullie er toch op attent 

maken dat we in een bosrijke 

omgeving verblijven. Het is 

daarom aan te raden dat je je 

hond en jezelf (en eventueel de 

kinderen) na afloop goed 

controleert op teken. 

 

mailto:evenementen@topnl.eu
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Beste leden en Tatraliefhebbers,  

 

Op 19 april jl, tijdens de ALV van onze mooie 

vereniging ben ik toegetreden tot het bestuur van 

TOPNL. 

 

Er is een verschuiving in het bestuur ontstaan omdat 

Piet Beentjes, onze voorzitter en man van het eerste 

uur van onze vereniging, had aangegeven terug te 

willen treden. 

De voorzittershamer is door Rob Kaag, welbekend 

als penningmeester en fotograaf, overgenomen en 

ondergetekende heeft dus derhalve de vrijgekomen 

functie van penningmeester aangenomen. 

 

Misschien zou het leuk zijn dat we u ook mogen 

verwelkomen tijdens een volgende vergadering, 

deze gaat via Skype, dus u hoeft uw woning niet te 

verlaten / geen last van files, dus alleen de 

daadwerkelijke vergadering welke echt een duidelijk 

en no-nonsens karakter heeft. 

 

Ik, eigenlijk meer wij want Ron mijn man is ook altijd aanwezig bij evenementen, zijn de trotse eigenaren 

van Balou. Officieel Laskow z Poldery Holenderski, inderdaad 1 van de pups van mooie Arisa (of te wel van 

Piet en Netty Beentjes) maar hij staat beter bekend als ongeleid projectiel en smeerpoets maar dan wel een 

heel lieve smeerpoets. 

 

  
 

De 1e foto is gemaakt door Laurent Leblanc tijdens de TOPNL wandeling in april 2019. De 2e foto is van 19 

april, net na de ALV, Balou samen met z'n oudere broer Diesel. Hij kan echt wel wit en schoon zijn. 

Gelukkig hebben, onze honden, een zelfreinigende vacht, anders had Balou meerdere keren per week onder 

de douche gekund. 

 

Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken, maar we (het hele bestuur) zullen er alles aan doen om onze 

vereniging te besturen zoals al lange tijd gedaan is, vol passie en liefde voor het ras. 

We zullen elkaar zeker nog wel eens tegenkomen op 1 van de wandelingen of events. Mochten er vragen 

zijn, schroom dan niet en stel ze gewoon. 

 

Tot snel, groetjes Vivi Jolink (baasje van Balou en nieuwe penningmeester van uw vereniging) 

 

 

Vivi stelt zich voor 
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Waarom en hoe vaak wisselen honden 

hun vacht? 

 

Het vernieuwen van de vacht, of te wel de 

verharing die in de volksmond de rui 

genoemd wordt, is meestal een 

bewerkelijke periode en elke 

hondenbezitter is blij als dit weer achter 

de rug is. Op banken, bedden en vloeren 

kunnen zich dikke plukken haar 

verzamelen en de stofzuiger kan het soms 

nauwelijks bijbenen. Gemiddeld verharen 

honden twee keer per jaar  en het meest 

uitgesproken in het voorjaar. Dan valt de 

oude dikke jas uit om plaats te maken 

voor een geheel nieuwe. 

 

Het is heel normaal voor honden om de 

vacht te wisselen, want elke haar volgt een eigen, vooraf bepaalde levenscyclus. Logisch ook, want anders 

zou het bij bossen op eenzelfde plaats uitvallen. Deze periode, het verlies en de hergroei van de gehele 

vacht, kan tussen de zes en zeven weken duren.  Zoals gezegd is het verharen vooral seizoensgebonden 

en wordt het aangestuurd door hormonen, die op 

hun beurt worden beïnvloed door de temperatuur 

en het licht. De verharing begint aan de 

achterkant van het lichaam en gaat door naar de 

voorkant. 

Het is de laatste fase van de levenscyclus van een 

haarfollikel. De duur van deze fase is genetisch 

bepaald en bedraagt ongeveer 130 dagen. Hoe 

langer de groeifase, hoe langer het haar. In de 

tweede fase, of overgangsfase, is de groei gestopt 

en gaat het haar naar boven door de lagen van de 

huid. Het haar zit nog wel vast in de huid, maar 

de haarfollikel begint te verschrompelen.  De 

groei van een nieuwe, gezonde haar begint vaak 

op dit moment. Deze fase duurt 1 à 2 weken. In 

de derde fase, de zogenoemde rustfase, vallen de 

haren uiteindelijk uit. 

 

In het voorjaar als het klimaat milder wordt, 

verliest de hond geleidelijk aan zijn wintervacht 

en krijgt hij een minder dikke zomervacht. Later 

in de herfst is het echter niet zo dat er dan extra 

haar bij groeit om de wintervacht te vormen. Nee, 

er vindt opnieuw een complete vachtwisseling 

plaats. Al het haar valt weer uit en volledig wordt 

vervangen. Wel is het zo dat de verharing in de 

herfst minder sterk is dan in het voorjaar. 

Tatrahonden hebben altijd een dubbele vacht, 

welke bestaat uit dekhaar en ondervacht, ook 

onderwol genoemd. In de winter wordt een 

dikkere ondervacht gevormd, die de hond 

beschermd tegen de kou.  

De verharing verloopt ook niet bij alle honden hetzelfde. Naast de eerder genoemde factoren, spelen ook  

nog andere een rol, zoals woonomstandigheden, leeftijd, hormonen en niet te vergeten gezondheid.  Hoe 

lang  en intensief de verharing is, hangt tevens sterk af van het ras, het geslacht en een eventuele castratie.  

 

Uit de media (1) 
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Tatrapups zien er tussen 

de 6 en 16 weken uit als 

kleine ijsbeertjes. Het haar 

voelt heel zacht en wollig 

aan. Onderwol is er ook 

nog niet. Sommige 

puppy's beginnen hun 

puppyvacht al te verliezen 

op de leeftijd van 3 

maanden en bij anderen is 

dat later. 

 

De eerste verharing die 

honden doormaken is de 

wisseling van puppyvacht 

naar de ‘volwassen’ vacht. 

De nieuwe jas ziet er 

anders uit en heeft een 

andere textuur. 

  

Ze voelt harder aan.  Deze eerste vachtwisseling duurt veel langer dan de latere reguliere vachtwisseling. 

Het kan enkele weken, zelfs een paar maanden duren. En ook hier varieert de tijdsduur sterk afhankelijk 

van het individu. In deze fase is het belangrijk om de hond te ondersteunen met regelmatig borstelen en 

kammen. Vooral bij langharige hondenrassen waaronder de Tatrahond ook valt, kan de eerste 

vachtverandering anders leiden tot klitten. De plaatsen waar de nieuwe vacht  bij de opgroeiende hond 

zichtbaar wordt, is eerst een streep over de rug en de bovenkant van de staart en langzaamaan wordt alles 

gewisseld. In deze fase kunnen ook veranderingen in verkleuring optreden, omdat puppy's vaak een iets 

andere kleurschakering hebben dan volwassen honden van hetzelfde ras.  

 

Bij teven wordt de vachtwisseling ook beïnvloed door hun cyclus. Vaak begint de verharing van teven in de 

aanloopfase naar de loopsheid. Tijdens de loopsheid en een eventuele dracht hebben ze een volle en dichte 

vacht. Na de geboorte van de pups blijft dit ook nog geruime tijd zo. Echter, zodra de pups gespeend worden 

en minder gaan zogen bij de moeder, verliest deze geleidelijk aan haar gehele vacht en is ongeveer 4 

maanden na de geboorte van de pups vrijwel kaal. Zij het, dat de nieuwe vacht al aan het groeien is.  

 

  
Zelfde teef: links drachtig, rechts na de zoogperiode 

 

Ook bij intacte teven die geen pups gehad hebben, kan ± 2 maanden na de loopsheid waargenomen worden 

dat ze enorm gaan verharen. Echter worden deze niet zo kaal als een teef die pups gehad heeft. 

Deze teven verharen vrijwel altijd onder invloed van de hormonen en niet onder invloed van de seizoenen. 

 

Bij Tatrahonden is de beharing een belangrijk deel van hun uiterlijk. In de eerste jaren van hun leven is de 

vacht nog niet zo overvloedig. Als ze ongeveer drie jaar zijn, is de vacht volledig op ‘niveau’. Soms liggen 

medische oorzaken ten grondslag aan een castratie, de foto’s schetsen  wat dit tot gevolg kan hebben.  
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Langharige gecastreerde – en gesteriliseerde honden, waaronder ook de Tatrahond, ontwikkelen een totaal 

andere vacht als hun soortgenoten die nog intact zijn. Reden is dat de controlefunctie van de 

geslachtshormonen progesteron en testosteron op de talgklieren verloren is gegaan.  Bij Tatrahonden heeft 

dat vaak een verhoogde groei van de ondervacht tot gevolg, waardoor de vacht een meer puppy-achtig 

uiterlijk krijgt.  

 

   
Zelfde reu: links voor castratie, midden na castratie in volle vacht, rechts geschoren 

 

Bij zowel teven als reuen ontstaat een doffe, heel zware en pluizige vacht met enorm veel onderwol.  Deze 

is veel gevoeliger voor vocht en moeilijk te verzorgen. Dit kan er zelfs toe leiden dat er geen andere 

oplossing is dan de hond te scheren.  

 

De senioren onder de Tatrahonden verharen vaak langduriger en meer. Het lichaam en de stofwisseling 

veranderen - en daarmee ook de vacht. Het haar van de hond wordt fijner, ook ruiger, verliest zijn glans 

en vervilt gemakkelijker. De huid van de hond veroudert ook: hij wordt slapper, dunner, droger en de huid 

verhoornt sneller. Als de hond veel tijd doorbrengt met slapen en dommelen, vormen zich snel eeltplekken. 

Vilt en knopen in de vacht van de hond moeten zeer behoedzaam worden verwijderd. De dunne, droge 

hondenhuid kan bij oude honden bijzonder snel beschadigd raken. Regelmatig borstelen werkt als een 

massage: het stimuleert de bloedsomloop en doet zo ook het hart en de bloedsomloop goed. 

 

De huisvesting tenslotte is zeker van invloed. Bij Tatrahonden die grotendeels buiten leven, verloopt de 

verharing veel meer volgens de seizoenen dan bij honden die in huis worden gehouden. Immers onder 

invloed van temperatuur en licht wordt de hormoonhuishouding aangestuurd, ook als dat kunstmatig 

gebeurt. Verhoogd haarverlies kan ook een medische of psychische oorzaak hebben. Een reactie op narcose 

of een reactie op stress. 

 
Bron: diverse internet 

 

 
 

Er zijn geen meldingen inzake de fokkerij. 

 
 

Hebben jullie een mooie en gezonde reu en wil je weten wat er zoal bij komt kijken alvorens hij ook op de 

dekreuenlijst geplaatst kan worden? Stuur gerust een mail naar gezondheidwelzijn@topnl.eu voor meer 

informatie.  

 
 

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:gezondheidwelzijn@topnl.eu
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Wie doet er mee met onze 5e wedstrijd?  

 

Als we het moeten geloven, hebben de meeste mensen 

waarschijnlijk genoeg of veel toiletpapier in huis. Op 

internet zijn veel 'challenges' te vinden waarbij honden en 

toiletpapier een hoofdrol vervullen. 

 

Deze wedstrijd mag je zowel een foto als een film naar 

ons toesturen. 

 

De foto-opdracht:  

We vragen jullie een foto in te sturen met daarop je 

hond(en) samen met toiletpapier of de lege rolletjes of … 

vul maar in. 

De regels:  

 Maximaal twee foto’s per lid  

 Minstens één Tatra op de foto  

 Geen ‘gefotoshopte’ foto’s (met uitzondering van 

nabewerking) 

 

De filmopdracht: 

Klik op onderstaande voorbeelden om te zien wat we 

(ongeveer) op de film willen zien. 

Filmpje 1             Filmpje 2 

 

De regels: 

 Éen filmpje per lid, maximaal 5 minuten 

 We kijken niet persé naar de hoogte welke overbrugd 

wordt maar meer naar hoe e.e.a. beleefd wordt 

 Zorg dat het ten alle tijden veilig is voor de hond! 

 

Hoe deel te nemen?  

Stuur je foto('s) en/of film door naar de redactie.  

Je ontvangt een ontvangstbevestiging nadat je gemaild 

hebt. Krijg je deze niet? Stuur dan nogmaals in. De 

inschrijving sluit op 20 juni 2020!  

Doe mee! 

 

De winnaar ontvangt een foto (naar eigen keus) op canvas! 
 

 De wedstrijd is alleen voor leden, aspirantleden en proefleden van TOPNL  

 De deelnemer gaat akkoord dat de foto(‘s) of film ook voor andere 

doeleinden gebruikt mogen worden. (website, kalender, nieuwsbrief e.d. 

van TOPNL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatra-TOPchallenge 

https://www.youtube.com/watch?v=0YCW691BL9k
https://www.youtube.com/watch?v=kYQwm3rGjZ8&feature=youtu.be
mailto:redactie@topnl.eu?subject=Tatra-TOPchallenge
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Nieuwsbrieven (klik op de link): 

- Raadar 2020-04 

• Mailing inzake de eerste maatregelen van de overheid/RIVM en de consequenties en 

afgelastingen van hondenevenementen.  

- Raadar 2020-05 

 2e Mailing inzake coronacrisis met de aanbeveling van de Raad aan de verenigingen om de 

overheid/RIVM te volgen. 

- Raadar 2020-06 

In dit nummer onder meer: 

• Impact en maatregelen Corona crisis kynologie 

• Automatiseringsproject IT4Dogs op schema 

• Crufts 2020 gewonnen door Dashond Maisie 

• Verslag Nederlandse sporters op Crufts 

• WK werkhonden FCI 2020: voorbereidingen gaan door  

• Pupboekje over Friese hondenrassen 

- Raadar 2020-07 

In dit nummer onder meer: 

• Dank aan onze fokkers! 

• Verslag chippen op locatie bij KC's 

• Toename vraag naar pups: Raad van Beheer en Hondenbescherming waarschuwen 

• Aanpassing maximale leeftijd fokteef 

• Belangrijke ontwikkeling bij DNA-afname bij pups: SNP-chip 

• Hoe werkt de Commissie Gezondheid? 

 

 
Kort nieuws: 

- Tijdens informatieavonden en klankbordsessies wil de Raad de navolgende thema’s behandelen 

(onderzocht wordt of dit middels online en/of video's kan): 

• Beleid m.b.t. registratie van kortsnuitige rassen bij (g)een ministerieel akkoord op het 

fokbegeleidingsplan  

• Beleid en monitoring rondom registratie voor epilepsie  

• Beleid m.b.t. aankeuring en registratie van look-a-likes  

• Voorstellen in het KR t.a.v. algemeen beleid voor handhaving omtrent fokkerij en gezondheid  

• Invoering van SNP Markers 

- Uiteraard zijn alle evenementen, bijeenkomsten, lezingen, keuringen, vergaderingen e.d. afgelast 

i.v.m. de Coronacrisis 

- De ECVO artsen hebben aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren 

- Aangepaste procedure registratie van pups (wijziging dienstverlening chippen) 

 

 

 

Pup´bezoek´ kennel Bialy Domownik  

 

Wat voor velen vrij nieuw is en heden ten dage heel gewoon, doen Dora en ik al vele jaren.  

Ik heb het over videobellen, of te wel Skypen, en met Whatsapp is dat ook mogelijk. 

Via deze manier van communicatie was ik 'aanwezig', tijdens de geboorte van een nestje pups in Elp op 13 

januari. Een gebeurtenis die over het algemeen ettelijke uurtjes duurt en waarbij ik mezelf zelfs nuttig 

maak. Bij de geboorte van eerdere nestjes en dus ook deze keer weer, houd ik, al kijkend naar het scherm, 

bij wanneer Zibah (in dit geval) weeën of persweeën heeft, een pup werpt, tukjes doet, eet, drinkt, plast 

en als er pups geboren worden, het geslacht, gewicht en welke kleur bandje ze om krijgen. Kortom, een 

hele administratie. Die administratie is omdat we anders wellicht dingen verwisselen of vergeten. Dingen 

zoals: hoe laat kwam pup twee nou, of hoe lang geleden had ze die laatste wee, of hoeveel nageboortes 

hebben we gezien? Allerlei vragen en constateringen die betrekking hebben op de worp, die dan gaande is.  

 

Deze keer begon de bevalling, in tegenstelling tot de vorige keren, eens op een mooie tijd. Rond 11.30 uur 

kreeg ik een appje van Dora dat de vliezen gebroken waren en dat betekent dat het niet lang meer kon 

Nieuws van de Raad van Beheer 

Verslag pupbezoek kennel Bialy Domownik 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2020/rvb_-raadar_2020_06_maart.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2020/rvb_raadar_2020_07_april.pdf
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duren eer de eerste pup ter wereld zou komen. Dit gebeurde om 12.45 uur, toen kwam namelijk de eerste 

reu in een stuitligging ter wereld. Deze werd na 88 minuten opgevolgd door reutje twee, en weer ruim 

anderhalf uur later door het eerste teefje. Vervolgens werd er rond 17.00 uur weer een reu geboren.  

Wat zeker was rond dat tijdstip was dat er nog een heleboel pups geboren moesten worden. Wat ook zeker 

was, was dat deze vier eerst geborenen al een grote aanslag hadden geleverd op Zibah, die duidelijk al 

behoorlijk vermoeid was. Hierop werd telefonisch met de dierenarts overlegd en gelukkig deelde de 

dierenarts de zorg van Dora. Er werd een afspraak gemaakt voor 19.00 uur voor controle en uiteindelijk 

werd er gezamenlijk besloten de rest van de pups te halen door een keizersnee uit te voeren. Tijdens deze 

operatie werden er nog zes pups geboren, t.w. drie reutjes en drie teefjes.  

De keizersnee heb ik niet live kunnen volgen maar gelukkig zag ik rond 21.00 uur Zibah moe maar voldaan 

in een schone werpkist liggen met haar tien pupjes. 

 
Na de geboorte van de pups houdt ons contact natuurlijk niet op. Eigenlijk begint het dan pas want ik word 

bijna dagelijks op de hoogte gebracht door Dora over van alles en nog wat. In het begin worden de pups 

dagelijks gewogen en ook dat doen we 'samen'. Dora doet het fysieke deel en ik doe de administratie en 

werk dan ook nog vaak de statistieken op haar website bij. Terwijl we daarmee bezig zijn, heb ik direct 

beeld van de pups en vertel ik haar hoeveel een pup is aangekomen bijvoorbeeld. Tussendoor vertelt Dora 

iets over de pup die ze op dat moment in haar handen heeft. Bijvoorbeeld dat een pup al een mooie vacht 

aan het ontwikkelen is, of dat een bepaalde pup opvalt door zijn bouw, kop of staart en al dat soort dingen.  

 

Op afstand zie en hoor ik dus heel veel van de pups. Ik zie de ontwikkeling in negen weken van slapende 

witte molletjes tot stevige witte bolletjes, die in die laatste weken al lekker buiten aan het spelen zijn.  

Als kers op de taart zou ik de pups bezoeken op 13 maart maar het Corona-virus bracht roet in het eten. 

Wij wilden en konden in deze situatie niet gaan reizen van Zweden naar Nederland. Naar aanleiding van dat 

bezoek zou ik ook een verslagje schrijven voor deze editie van de TTN maar dat is nu een klein inkijkje 

geworden over hoe ik op grote afstand enorm betrokken wordt door Dora bij de bevalling en de kraamtijd 

van de pups. Enorm bedankt weer daarvoor en het blijft een wonder om mee te maken.  

 

De pups hebben vanaf 14 maart het nest beetje bij beetje verlaten.  

Dag Gardziel, Billy, Jago, Boris, Denzel, Hoa, Goska, Zina, Gunia en Emma! Voor mij blijven jullie voor altijd 

Geel, Groen, Oranje enz. heten. Sommige zal ik ongetwijfeld nog wel eens tijdens een activiteit van de 

vereniging tegen gaan komen en dan ook eindelijk kunnen knuffelen. 

 

Wilma 
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In de afgelopen periode vonden onderstaande mutaties plaats in het ledenbestand: 

 

Nieuwe aanmeldingen: 

01-03-2020 Günter Eckertz Lauperth – Scheidchen (DE) 

08-03-2020 Chappelle Karl Nantwich (GB) 

08-03-2020 Dina Renkema Nantwich (GB) 

 

Wij heten hen welkom! 

Gerekend vanaf de datum van inschrijving zijn nieuwe leden aspirant-lid voor de tijdsduur van drie 

maanden. Indien er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het lidmaatschap, worden zij automatisch na 

drie maanden geaccepteerd als lid. Bezwaren kunnen, binnen 2 weken na uitgave van deze nieuwsbrief, 

schriftelijk ingediend geworden bij het secretariaat van onze vereniging. 

 

Opzeggingen: 

26-03-2020 Theo Driessen Wehl 

 

 

 

 

Lentetips  

 

Het is een vreemde tijd 

momenteel, maar gelukkig 

betekent dat niet dat we niet 

naar buiten kunnen om te 

spelen en te wandelen met 

onze honden. Ook voor je 

hond is de lente een leuke 

periode. Meer naar buiten, 

lekker zwemmen en nieuwe 

wandelroutes ontdekken. En 

dat alles samen met de baas! 

De natuur komt ook volop in 

bloei. maar het verse groen 

kan soms  vervelende gasten 

en mogelijke ongemakken 

met zich meebrengen.  

 

Samen erop uit, maar 

begin rustig! 

Eindelijk lekker weer en dus 

tijd voor een fikse wandeling 

of uitgebreid spelen met de 

hond! In de wintermaanden 

bewegen we echter vaak een 

stuk minder dan in de lente of 

zomer. Onze spieren zijn wat 

stijver en voor zowel jou als 

de hond is het dan wijs de 

beweging geleidelijk op te 

pakken. Ben je in de winter niet zo actief geweest, begin dan met meermaals een half uur wandelen en 

bouw de duur en intensiteit elke dag meer op. Ook wilde spelletjes waar hard geremd moet worden en 

scherpe bochten gemaakt, kunnen nogal eens blessures veroorzaken bij de ‘ongetrainde’ hond en jonge 

dieren die nog in de groei zijn en daarvoor extra kwetsbaar. 

 

Ledenmutaties 

Uit de media (2) 
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Hou het gezellig met elkaar! 

Hou je hond, maar ook de omgeving, nauwlettend in het oog als je in vrije natuur op pad gaat! In bepaalde 

bossen en natuurgebieden geldt de verplichting tot aanlijnen.  Verder is er ook de hondenetiquette, waarbij 

je uit veiligheid en respect voor 

medewandelaars en andere 

honden die wél aangelijnd mee 

op stap zijn, je eigen hond even 

aanlijnt om conflicten, 

ongewenst spel, angst (al dan 

niet terecht) vooraf kunt 

vermijden en het kruisen of 

elkaar passeren aangenaam, 

respectvol en in rust kan 

verlopen. Veel kinderen zijn 

bang van honden en ze vinden 

het minder eng als ze zien dat 

een hond aangelijnd is. Er is 

trouwens minder kans dat ze 

zullen gillen, waardoor je hond 

niet onverwachts zal 

opschrikken. Wees dus beleefd, 

zet veiligheid voorop. 

 

Hooikoorts 

Vanaf maart gaan de planten volop bloeien en zitten er veel pollen in de lucht. Ook honden kunnen daar 

last van hebben. Zij gaan niet niezen en hebben geen een loopneus, maar krijgen vooral veel jeuk. Jeuk 

aan met name de zijkanten, snuit, oren, oksels en achterzijde. Ook oorontstekingen kunnen ontstaan, jeuk 

en irritatie aan de ogen. In de uitgave van verleden zomer is hier een artikel aan gewijd.  

Iedereen kent buienradar, maar wist je dat er ook een pollen- of hooikoortsradar bestaat?  

 

Met de app van Hooikoortsradar.nl kun je tot 5 dagen vooruit kijken. Met het 24 uurs overzicht kun je zelfs 

kijken wanneer het beste moment is om je hond uit te laten. Er zijn namelijk dagen waarbij er voor 7 uur 

‘s morgens en na 10 uur ‘s avonds aanzienlijk minder pollen in de lucht zijn. Ook vlak na een fris regenbuitje 

is de lucht aardig geklaard.  

 

Teken, vlooien en ander schadelijke beestjes 

Al vanaf maart worden heel wat parasieten actief, zoals teken en vlooien. Het is daarom aan te raden je 

hond te behandelen tegen vlooien en teken met daarvoor bestemde producten die je kunt verkrijgen bij de 

dierenarts. Er zijn daarvoor middelen verkrijgbaar in diverse vorm: pil, pipetje, druppels, halsband, 

natuurlijke voedingssupplementen en oliën. Parasieten voorkomen is uiteraard beter dan ze zelf te moeten 

verwijderen. 

Toch kunnen ze ondanks regelmatige behandeling nog last krijgen van ongewenste gasten. Controleer je 

hond daarom telkens na het wandelen of spelen buiten op en tussen de vacht: vooral op verstopte plekjes 

zoals in de lies, onder staart, tussen teenkussentjes, achter en onder oren, de kin en buik.   

 

Ook ontwormen in het voor- en najaar blijft noodzakelijk omdat de honden in de lente en zomer door vaker 

buiten zijn en op verschillende plaatsen ook sneller en meer in contact zullen komen met soortgenoten, 

andere dieren en hun uitwerpselen, die voor besmetting kunnen zorgen. Menige hond neemt graag een 

smakelijke hap paardenvijg onderweg als hij de gelegenheid krijgt.  

 

Grote schoonmaak buiten 

De lente is ook weer het signaal om lekker aan de slag te gaan in de tuin. Let bij het uitzoeken van nieuwe 

bloemen en planten op eventuele giftige soorten. Hyacinten, tulpen, narcissen en bepaalde lelies, 

hortensia’s, blauweregen en nog veel andere soorten.  Ook meststoffen kunnen giftige stoffen bevatten. Bij 

inname kunnen symptomen zoals verhoogde hartslag, ademhalingsproblemen en abrupte veranderingen in 

bloedruk optreden.  Er zijn ook meststoffen verkrijgbaar die diervriendelijk zijn en geen kwaad kunnen bij 

je hond. Bij het bestrijden van onkruid en algen is het handig van tevoren na te gaan of je 

bestrijdingsmiddelen gebruikt die giftig kunnen zijn. Groene aanslagreiniger tegen algen is er een van. 
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Schoonmaakazijn werkt ook en is niet schadelijk voor de hond, of gewoon de algen verwijderen met een 

drukreiniger.  

Als het weer warmer of vochtiger wordt, ontwaken de slakken en breken door de slijmlaag van hun huisje 

heen. De naaktslakken komen letterlijk uit de grond gekropen en banen zich een weg door de bodem naar 

het licht. Slakken met een huisje of naaktslakken zijn gevaarlijk voor honden en katten omdat slakken 

meestal drager zijn van parasieten zoals de longworm, genaamd Angiostrongylus vasorum of de Franse 

hartworm. Deze parasiet kan voorkomen in het slijm van de slak, maar ook in knaagdieren, vogels en 

andere kleine dieren die slakken eten. Voorkom dat je hond met slakken speelt, ze opeet, of het slijm op 

likt. Let ook op met drinkbakken en emmers die buiten staan! Gebruik natuurlijke middelen voor het vangen 

van slakken en geen slakkengif, want 

het is dodelijk voor honden en er 

bestaat geen tegengif. Als je niet wilt 

dat je Hosta’s in de tuin er al vroeg 

uitzien als een gatenkaas, strooi dan 

wat grof kattengrit tussen en rondom de 

plant. Slakken hebben daar een enorme 

hekel aan.  

 

En wie kent het niet? Elke hond graaft 

weleens, het is namelijk hun natuurlijke 

gedrag. De een begraaft iets lekkers in 

de tuin en de ander maakt in de zomer 

een lekkere kuil waar hij kan liggen in 

en koele zand. Als je niet wilt dat de tuin 

verandert in een maanlandschap, geef 

hem dan een eigen schaduwrijke plek 

waar hij kan en mag graven naar 

hartenlust.  

 

Ben je in de tuin aan het snoeien dan gaat je hond, pup soms aan de haal met een stok waar hij rustig op 

gaat liggen kauwen. Honden kauwen nu eenmaal heel graag, van jong tot oud. Sommige alleen op dingen 

die daarvoor bedoeld zijn en anderen helpen je onbedoeld een handje met het snoeiwerk en menige struik 

wordt dan bijgeknipt. Hoe vervelend dit soms ook is, kauwen is een instinctief en natuurlijk gedrag want 

kauwen verlaagt namelijk stress bij honden. Het kauwen op jong hout, zoals wilgentakken kan geen kwaad, 

het splintert niet. Ga echter niet gooien en spelen met stokken want dat kan gevaarlijke situaties opleveren.  
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Giftige of irriterende planten in het vrije veld 

Sommige planten in de vrije natuur zijn giftig voor dieren 

zoals de hond. Let dus op als je hond los loopt of aan de 

lijn vrij spel krijgt om te gaan snuffelen. Niet alle delen van 

deze planten zijn giftig: soms zijn enkel de bladeren 

schadelijk, bij andere zijn dan weer de stengel of schors of 

wortel bedreigend voor de gezondheid van je hond.  

  

In het voorjaar en de zomer komt de Berenklauw om de 

hoek kijken. In ons land kennen we de Gewone berenklauw 

en de Reuzenberenklauw. Beiden zijn planten waar onze 

hond ernstige hinder door kan ondervinden!  De 

Berenklauw dankt zijn naam aan de vorm van het blad dat 

lijkt op de klauw van een beer. De witte bloemschermen 

tonen veel gelijkenis met fluitenkruid dat echter veel 

kleiner is en volkomen onschadelijk. Wees tijdens een 

wandeling dus alert en voorkom dat de hond snuffelt aan 

een berenklauw of hier tegenaan plast. Heb je gezien dat 

je hond met een berenklauw in aanraking is geweest dan 

is het verstandig de huid met ruim water te spoelen. 

Daarnaast moet blootstelling aan zonlicht of andere UV 

straling van de huiddelen die in contact zijn geweest met 

het sap, zoveel mogelijk worden vermeden! Blaren 

ontstaan vooral na blootstelling aan zonlicht van de 

aangetaste huid. Bij de hond ontstaan vaak plekken 

rondom de neus omdat deze aan de plant snuffelt, maar 

bij reuen is aangetaste huid tussen de achterpoten ook niet 

uitgesloten. Wanneer het sap van de Reuzenberenklauw in 

de ogen van de hond komt kan dit in in combinatie met 

zonlicht permanente blindheid veroorzaken.  

 

 
 

Rupsen en insecten 

In de lente is zeker de eikenprocessierups een boosdoener voor mens en dier. Deze rupsen met lange 

brandharen wonen op de eikenboom, maar vallen gemakkelijk van de schors en waaien met een zuchtje 

wind al snel weg. Aanraking met de brandharen zorgen zowel op het vel van mens en dier voor irritatie, 

zwelling, jeuk en branderige rode plekjes. De rupsen zitten op de eiken in grote groepen, maar op de grond, 

in het gras, tussen bladeren en in bermen langs de weg komen ze vaak solo voor. Bij erg warm weer kruipen 

ze vaak naar beneden om verkoeling te zoeken aan de voet van de bomen.  Ook de spinsels van de 

eikenprocessierups zijn schadelijk. Laat je hond er dus niet in de buurt snuffelen. 

 

Komt je hond in contact met deze rups, spoel dan contactpunten zo snel mogelijk met veel koud water en 

bel de dierenarts. Als de irritatie enkele dagen aanhoudt, ga je best ook fysiek langs bij je dierenarts. Er 

ontstaat zwelling en roodheid van de lippen en het slijmvlies in de bek. De tong kan gaan zwellen en er 

kunnen blaren ontstaan. De dieren krijgen veel jeuk, gaan kwijlen en kunnen moeite met slikken krijgen. 

Vaak raken ook de ogen ontstoken. Daarnaast kunnen ze diarree en koorts krijgen.  

 

Ook andere insecten beginnen aan hun opmars. Muggen, paardenvliegen, bijen, hommels, soms al wespen. 

Vrijwel alle honden happen naar dat rondzoemend gedierte en het kan gebeuren dat hij onbedoeld een 

wesp te pakken heeft die hem tegelijk in zijn mond of keel steekt. Vermoed je dat je hond allergisch reageert 

op een steek? Raadpleeg dan zo snel mogelijk een dierenarts voor behandeling en eventuele verdere 

onderzoeken of medicatie.  

 

 

 

Dat mensen baat hebben bij een massage is algemeen bekend, maar dat geldt net zo goed voor onze 

honden. In een volgende uitgave van TTN zullen we nog wat verder op dit onderwerp ingaan. Nu alvast een 

voorproefje.  

Hoofdmassage voor de Tatrahond 
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Agenda 2020: 

 

 Zondag 13 september – Tatra-TOPdag te Dieren (zie pagina 2) 

 Zondag 20 september – 7e TOPNL-Kampioenschapsclubmatch te Bemmel – GEANNULEERD! 

 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. 

 

 

 

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 juni 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. 

 

Vergeten jullie niet mee te doen met de Tatra-TOPchallenge?  

 

Hopen jullie ook dat alles in september weer enigszins normaal is en hebben jullie zin in een leuke dag 

samen met jullie honden en ons? Kom dan naar de Tatra-TOPdag! 

 

 

TOPNL-agenda 

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

