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Zo vlak voor de zomerstop hebben we het derde nummer van dit jaar voor 

jullie in elkaar gezet. We ontvingen leuke tips en links naar artikelen waar 

we gretig gebruikt van hebben gemaakt.  

We vonden de vorige keer dat het ook weer eens tijd werd voor een 

fotowedstrijd! Er was weer een leuke prijs te verdienen maar toch werd er 

weinig ingezonden helaas. Meer daarover verderop in de nieuwsbrief. 

 

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.  

 

 
Eigenlijk kunnen we deze keer kort en krachtig zijn wat het nieuws van 

het bestuur betreft, en dat gaan we ook zijn. 

Helaas liggen alle kynologische activiteiten nog zo goed als stil en daardoor 

konden ook wij als vereniging niets organiseren. Het was voor ons allen 

wachten tot er weer betere tijden aanbreken en gelukkig hebben we met 

zijn allen goed nieuws gekregen deze week van Mark Rutte. 

 

We gaan ons de komende weken bezighouden met de invulling van de 

Tatra-TOPdag van 13 september a.s. We zullen ons uiterste best gaan 

doen om deze dag leuk en veilig in te gaan vullen. In het volgende item 

lees je alvast de grove invulling daarvan. 

Hopelijk hebben jullie er ook zin in en melden jullie je aan! 

 

Voor de leden die zich aanmeldden voor de Bullepees-actie, hopen we dat 

de hond(en) ervan genoten hebben. Verderop in deze nieuwsbrief staan 

enkele foto's die we ontvingen. 

 
Tot slot hopen wij uiteraard dat al onze leden, hun families en naasten 

gezond zijn en blijven met zijn allen.  

Blijf voorzichtig, zowel thuis als op een eventuele vakantiebestemming. 
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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 

 

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. 

 

 
 

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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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. 

 

 
 
 
 
 

 

Wat de slaaphoudingen van honden je vertellen. 

 

Wist je dat je aan de favoriete slaaphouding van jouw hond 

veel kunt aflezen? Het kan iets vertellen over zijn 

gezondheid, persoonlijkheid en hoe hij zich voelt. Want 

ondanks dat de hond onze beste vriend is, weten we nog heel 

veel niet over zijn stemmingen en wensen. Wat betekent het 

als jouw hond het liefst opgekruld ligt of juist languit op de 

bank? 

 

Honden houden van rennen, spelen, snuffelen, maar zeker 

ook van slapen. Volwassen honden slapen zo’n 12 tot 14 uur 

per dag en pups en seniors zelfs meer. De slaaphoudingen 

van de hond geven meer inzicht in hoe ze zich voelen. Het 

Ierse online magazine RSVP Live zette zeven slaaphoudingen 

op een rijtje. 

 

 

 

 

 

Uit de media (1) 

 

mailto:evenementen@topnl.eu
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De donut 

Opgekruld liggen is de meest natuurlijke 

houding voor dieren in het wild  

 

Het is een van de schattigste 

slaaphoudingen, wanneer jouw hond zich 

opkrult met zijn pootjes onder zijn lichaam 

en zijn hoofd rustend op zijn staart. 

Opgekruld als een balletje maakt de hond 

zich zo klein mogelijk en ziet hij eruit als 

een pluizige donut. Jouw hond kan 

proberen zo lichaamswarmte te behouden 

en de vitale delen van zijn lichaam te 

beschermen. Omdat het de meest 

gebruikelijke houding is voor dieren in het 

wild, omdat het warmte vasthoudt en vitale 

organen beschermt, kan het betekenen dat 

hij niet helemaal op zijn gemak is in zijn 

omgeving. Maar hij kan zich ook heel 

behaaglijk voelen, zo opgekruld. 

 

 

 

Pootjes in de lucht 

Een ontblote buik betekent dat je hond zich thuis 

voelt. 

 

Ook een heel schattige houding: als jouw hond op 

zijn rug ligt met zijn pootjes in de lucht. Het 

betekent dat hij vertrouwen heeft en relaxt is met 

zijn omgeving. Ook kan een hond deze positie 

aannemen om af te koelen. Omdat de vacht op zijn 

buik dunner is en zijn voetzooltjes zweetklieren 

bevatten, is dit de beste manier om af te koelen. 

Honden die in deze positie slapen zijn over het 

algemeen onafhankelijk en hebben een rustig 

karakter. Het is niet makkelijk voor hem om snel 

op te staan en met zijn buik ontbloot betekent dat 

hij zich thuis voelt. 

 

 

De knuffelhouding of rug tegen rug 

Als jouw hond graag tegen je aan ligt, betekent het 

dat hij je vertrouwt en graag dicht bij je wil zijn.  

 

Deze innige houding (op de foto ligt Ragna in het 

midden) kan een gewoonte zijn uit zijn puppytijd. 

Omdat pups hun lichaamstemperatuur niet goed 

kunnen regelen, liggen ze tegen elkaar aan. Als de 

hond volwassen wordt, kan het liggen tegen een 

ander levend wezen hetzelfde behaaglijke gevoel 

oproepen als uit zijn puppytijd. 
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Superman 

Uit de Superman-houding kan een hond snel 

opstaan 

 

Deze grappige houding wordt de ‘Superman-

positie’ genoemd. Als de hond op zijn buik ligt met 

zijn voorpoten uitgestrekt langs zijn kop en zijn 

achterpoten naar achter gestrekt, ziet het eruit 

alsof hij door de lucht vliegt als Superman. Het 

kan een reactie zijn op een warme omgeving. De 

vloer waar de hond op ligt is dan koeler dan zijn 

omgeving. Het is een houding die vaker voorkomt 

bij pups en kleine honden. Ook kan het een 

indicatie zijn dat jouw hond in de stemming is om 

te spelen, want in deze houding kan hij snel 

opstaan. 

 

 

 

 

Op zijn zij slapen 

Zorgeloos slapen  

 

Als je hond languit op zijn zij ligt te 

slapen, betekent dat hij geen zorgen 

heeft. Hij is helemaal ontspannen en 

comfortabel in zijn omgeving, want in 

deze houding zijn zijn vitale organen 

blootgesteld. Honden die zo slapen zijn 

makkelijk in de omgang en hebben een 

liefdevolle en sterke band met hun 

eigenaar. Je zal een hond niet snel zo 

zien liggen in een nieuwe omgeving of 

bij onbekende mensen. 

 

De leeuwenhouding 

Een comfortabele houding  

 

Deze positie, waarbij de hond met zijn hoofd op 

zijn voorpoten rust, houdt de hond tegen om in 

een diepe slaap te vallen. De spieren zijn 

gespannen. Het is een houding die veel voorkomt 

bij pups met veel energie die eigenlijk nog niet 

willen slapen. Ze zijn comfortabel maar in positie 

om snel te kunnen opstaan om te spelen. 
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Liggend op jouw kleren (foto's boven) 

Een hond die op je kleding ligt, wil graag dichtbij je zijn 

 

Als jouw pluizige vriend de gewoonte heeft om op of naast jouw kleren te gaan liggen, dan betekent dat 

dat hij van je houdt en dichtbij jou wil zijn. Onze geur zit in onze kleren en voor onze huisdieren geeft het 

een geruststellend gevoel, vooral als we niet thuis zijn. Dus als je thuiskomt en je ziet jouw hond op jouw 

kleding liggen, vat het dan op als een compliment! 

 

En tja wat valt er te zeggen over de volgende: 

Ontspannen maar toch alert willen zijn om alles in de gaten te houden? 

 

  
 

Met dank aan Hero en Rihanna die zich weer zo gewillig laten fotograferen zoals altijd. 

 
Bron: https://www.animalstoday.nl/slaaphoudingen-honden-vertellen/ 
 
 
 

https://www.animalstoday.nl/slaaphoudingen-honden-vertellen/
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Fokplanning: 

 De familie Witbreuk is voornemens om dit najaar te gaan fokken met Wiosna. 

 

Wilt u meer weten over deze plannen? Neem dan contact op met de fokkers. 

Contactinfo 

 
 

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.  
 

 
 

 

 

Nieuwsbrieven (klik op de links): 

- Raadar 2020-10 

In dit nummer onder meer: 

• Toename vraag pups: ondersteuning Kynologisch Instructeurs 

• Zomeracties Raad van Beheer Youth voor de jeugd 

• Verslag chippen tijdens Corona 

• Kennis Tour gaat in juni Online 

• Aanpassing procedure registratie pups kortsnuitige rassen 

• Jaaroverzicht 2019 verschenen 

- Raadar 2020-11 

In dit nummer onder meer: 

• Bericht van voorzitter Jack Alberts 

• Chippen tijdens Corona: coördinator aan het woord 

• Update IT4Dogs: straks uw eigen account in 'Mijn RvB' 

• Succesvolle start eerste Kennis Tour Online 

• Nadere informatie over fokgeschiktheidskeuringen 

• Nieuw Tuchtrecht per 1 juli 2020 

 

 
Kort nieuws: 

- Er is veel gaande met betrekking tot het fokken van kortsnuitige rassen. De Raad van Beheer geeft 

geen stambomen meer af aan pups waarvan de ouderdieren niet voldoen aan de minimale eisen 

waaraan de neuslengte moet voldoen. Hierover is vooral internationaal veel te doen en is de Raad 

in een hevige correspondentie beland met de FCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokkerijberichten 

Nieuws van de Raad van Beheer 

https://topnl.eu/topnl-tatrahond-pupinformatie-fokkers-en-dekreuen/fokkers/
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2020/rvb_raadar_2020_10_mei.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2020/rvb_raadar_2020_11_juni.pdf
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Zoals al eerder gezegd is de traktatie welke je na aanmelding kon ontvangen van Bullepees.nl goed in de 

smaak gevallen bij veel van onze honden. 

Dit tonen onderstaande foto's zeker aan! 

  
 

 

   
 

We hebben een leuke film van enkele blije honden! 

Klik hier om deze te bekijken. 

 
 

Unboxing met Hero en Rihanna! 

 

  

Bullepeesactie! 

https://www.youtube.com/watch?v=oAH5p0i4mgg&feature=youtu.be
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In de afgelopen periode vonden onderstaande mutaties plaats in het ledenbestand: 

 

Nieuwe aanmeldingen: 

22-05-2020 Melanie Beentjes Seckach / DE 

 

Wij heten haar weer van harte 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: 

Geen    

 

 

 

Zomertips  

De tijd van mooi weer, veel buiten, zwemmen, wandelen, fietsen en tal van andere activiteiten is weer 

aangebroken. Vanzelfsprekend ook voor deze tijd dus weer wat praktische tips na de lentetips in de vorige 

editie van TTN. 

 

Warmte 

De Tatrahond raakt door zijn isolerende vacht de warmte niet zo makkelijk kwijt, bovendien kunnen ze niet 

zweten alleen door te hijgen verliezen ze warmte via hun tong en ook een beetje via de voetzolen.  Niet zo 

verwonderlijk dus dat ze tijdens warme dagen een koel plekje opzoeken. 

Je kunt met een paar simpele regels zorgen dat je Tatrahond niet oververhit raakt zoals: 

 Zorg dat er een schaduwrijke plek is voor hem. 

 Laat hem binnen liggen als het heel erg warm is. 

 Ga niet met hem wandelen of fietsen bij een temperatuur boven de 20° C. Neem hem bij voorkeur mee 

op de koelste momenten van de dag, in de vroege ochtend en in de avond en kies een schaduwrijke 

plek. 

 Laat hem nooit achter in een auto, tent, caravan, bench of ruimte met een plat dak, want in afgesloten 

ruimtes kan de temperatuur heel snel oplopen. Raampjes open laten heeft ook geen zin want de 

temperatuur in een auto kan 

binnen 10 minuten oplopen tot 50 

à 60°C. 

 Moet hij toch langere tijd in de auto 

zitten tijdens een rit, denk dan 

eens aan zonneschermpjes op de 

zijramen en plaatst een kleine 

autoventilator dicht bij hem in de 

buurt om wat verkoeling te geven. 

Niet alle auto’s hebben een 

aircofunctie achterin of in de 

kofferbak.   

 Neem uit voorzorg voor onderweg 

altijd water mee en een drinkbak 

zodat je hem op tijd kunt laten 

drinken voor het geval je eens 

onverwacht in een file komt te 

staan.   

 

 

 

 

 

Ledenmutaties 

Uit de media (2) 
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Eten, drinken en….. 

 Het kan voorkomen dat hij, zeker bij warm weer niet wil eten, dat is niet zo vreemd want wij eten ook 

minder op een warme dag. Ga in elk geval niet forceren en geef hem de vrijheid om het te laten staan.  

 Trakteer hem eens op een ijsje, naast dat er zelfs tegenwoordig kant en klaar ijs te koop is voor je 

Tatrahond, is het ook met enkele simpele ingrediënten zo zelf gemaakt, goedkoper en nog lekker ook. 

Men neme:  

 2 kopjes gekookt vlees/gevogelte/vis (ik heb alle overgebleven kippenvlees van de botten 

gehaald nadat ik bouillon had getrokken, en hield ongeveer 2 kopjes kippenvlees over). 

 3/4 kopje lactosevrije yoghurt (rest bouillon kan ook mits niet te zout) 

 1 wortel, gekookt en gepureerd 

 3 el olijfolie 

 Een plastic bekertje of ijsvormpjes 

Meng alles heel goed door elkaar en vul er de bekertjes of ijsvormpjes mee. Het kan ook in een Kong, als 

je een stukje oud brood onderin drukt op het gaatje, loopt de vulling er niet uit. Rechtop invriezen en voor 

je het ijsje geeft, even onder de koude kraan, anders plakt zijn tong vast.  

 

 
 Een grote bak met lekker fris water staat altijd binnen zijn bereik 

 

Waterpret 

Houdt je Tatrahond van zwemmen? Dan kan hij nu zijn hart ophalen. Wat is er niet beter dan verkoeling te 

vinden in een sloot, vijver of meer, aan zee of gewoon in eigen tuin? Met mooie dagen nog in het vooruitzicht 

is zwemmen een goede oplossing om je Tatrahond verkoeling te bieden.  

 

Stilstaand water, zoals grote vijvers, zijn gevoelig voor de ontwikkeling van blauwalg. Blauwalgen kunnen 

bij mens en dier het volgende veroorzaken: 

 oogirritaties 

 huidirritaties (waaronder uitslag) 

 hoofdpijn 

 maag- en darmklachten 

 (misselijkheid, diarree en overgeven) 

 irritaties van de slijmvliezen 

 koorts 

 op lange termijn kunnen     

zenuwbeschadigingen ontstaan 
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Wat is blauwalg precies? 

Blauwalg of blauwwieren worden ook cyanobacteriën genoemd. Dat komt omdat het cyaankleurige wier 

bacteriën afscheidt die dus allerlei nare symptomen kan veroorzaken bij mens en dier. 

 

Blauwalg is te herkennen aan de 

groenblauwe kleur in het water. Een 

vreemde waterkleur geeft reden om 

op te passen. Een algenbrij die flink 

stinkt en op het water drijft, is ook 

niet te vertrouwen. Vaak zet de 

waterbeheerder een bordje neer bij 

het water, maar het is altijd 

belangrijk om zelf ook goed  te letten 

op de volgende punten voor jij of je 

Tatrahond een verkoelende duik gaat 

nemen. 

 

De geur van het water, afhankelijk 

van hoeveel blauwalg er is, varieert 

van een lichte tot een rotte vislucht. 

De kleur van het water, er kan een 

blauw-groene olie-achtige waas over 

het water zitten, maar het water kan 

ook juist bruin of roodachtig zijn. In 

een vergevorderd stadium kan het 

water lijken op een groene soep met 

wit of blauw schuim. Het water is in elk geval niet helder. 

Aanwezigheid van veel dode vissen. Bij veel blauwalg is er steeds minder zuurstof in het water, waardoor 

er vissterfte kan optreden. 

 

Naar zee en de hond mag mee! 

Naast dat je samen kunt 

uitwaaien aan het strand en 

genieten van een zilte zeebries is 

het ook leuk voor de hond om in 

zee te zwemmen. Zeker 

diegenen die vlak bij de kust 

wonen kunnen daarvan 

meepraten. Echter, net als 

asfalt, voelt het hete zand aan 

het strand uiterst onaangenaam 

aan de voetzolen van je 

Tatrahond. Veel honden zijn ook 

geneigd te drinken van het 

zeewater, maar het zout zorgt 

ervoor dat ze alleen maar meer 

dorst krijgen en ervan blijven 

drinken. Kleine hoeveelheden 

kunnen geen kwaad, maar het 

vergroot de kans dat hij aan de 

diarree raakt of gaat braken. 

Beter is het daarom voldoende 

koel drinkwater mee te nemen voor hem als je naar het strand gaat. Hij krijgt nl. niet alleen zout binnen 

als hij drinkt, maar ook als hij zijn vacht droog likt. Zorg ook aan het strand dat er voldoen schaduw is voor 

hem en een strandtentje is dan wel handig. Ga je verder de zee in en zwemt hij met je mee, doe hem dan 

een tuig aan waar je een lange lijn aan bevestigt, zodat hij niet mee kan worden gevoerd door de stroming 

en uiteraard geldt dat ook voor sterk stromend zoetwater.  Aan de uitgang van het strand staan vaak 

douches waar je het zout van je kunt afspoelen en het is ook prettig voor je Tatrahond om het zout en zand 

uit zijn vacht te spoelen. Het voorkomt irritatie en jeuk.  
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Tot slot een zomers hersenwerkje voor waar je allebei nat van wordt! 

 

 

 

Vul een teiltje of emmer met 

een laagje water en in het 

hondenzwembad kan natuurlijk 

ook.  

Zorg dat je hond met zijn kop 

goed over de rand van het 

teiltje bij en in het water kan 

komen.  

Snijd een hondenworst in kleine 

blokjes en doe ze in het water, 

ze zinken dan naar de bodem. 

De pret kan beginnen het is nu 

aan je hond om de schijfjes en 

blokjes er weer uit te vissen en 

lekker op te peuzelen. 

Laat hem lekker doorsnorkelen 

tot alle worst op is.  

 
Niet iedere hond zal meteen zijn neus zo diep in het water durven te steken, daar is wat lef en zelfvertrouwen 

voor nodig. Vindt hij het nog spanend? Maak het snorkelspelletje dan wat makkelijker voor hem door het 

waterpeil te verlagen, zodat de stukjes worst iets boven het wateroppervlak blijven uitsteken. Dan zijn ze 

makkelijker te pakken. Sommige honden steken echter zelfs bijna hun hele kop onder water om bij het 

lekkers te komen. 

Mmm... lekker! Jammer: op = op. Beperk de tijd om te voorkomen dat de hond te veel worst én water 

binnenkrijgt. Gooi het water en de restjes weg om bederf te voorkomen.  

 

 

 

 

 

De vorige keer schreven we een wedstrijd uit met als onderwerp de Tatra 

en toiletpapier.  

 

Helaas ontvingen we slechts 3 inzendingen. 

Één filmpje van Anja Haaijer en twee filmpjes van Ragna Plomp. 

De redactie heeft hierop besloten om beide met een afbeelding op canvas 

te belonen. Dames, stuur jullie foto(s) van jullie hond(en) en wij zorgen 

dan dat er zo spoedig mogelijk een leuk pakket bij jullie gebracht wordt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatra-TOPchallenge 
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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. 

 

 

 

Pedicure voor je hond 

 

Nee, niet in de lach schieten nu! Ook de hondenvoeten hebben af en toe extra zorg nodig. 

Misschien heb je weleens gemerkt dat je hond steeds aan zijn voeten likt of zelfs op zijn tenen ligt te bijten. 

Als dat zo is, dan is wordt het tijd je hond een pedicure te geven. Wat in eerste instantie klinkt als iets wat 

overbodig is bij honden, kan zich al snel ontwikkelen tot een gezondheidsprobleem.. Met de juiste 

voetverzorging voor je hond kun je een scheefstand van de gewrichten voorkomen, het   mijten en teken 

lastig maken zich te hechten tussen de tenen en voetkussens en ontsteking van de voetkussens voorkomen.   

 

Toen honden nog leefden en jaagden in het wild, zorgde de natuur voor hun voeten. Rennen op harde 

oppervlakken, stenen en rotsen, zorgde er al vanaf hun puppy-tijd dat de nagels kort afsleten. Onze 

"moderne” honden daarentegen lopen veel minder en dan ook vaak nog op een zachte ondergrond, 

waardoor hun nagels langer kunnen groeien ze niet natuurlijk afslijten. Bij sommige honden groeit haar 

tussen de voetkussens, dat, als het te lang wordt, het lopen van de hond hindert. Daarom zal dit regelmatig 

schoongemaakt en getrimd moeten worden.  

  
 

Als je ziet dat je hond zijn voeten in een lichte hoek neer zet 

of als hij tijdens het lopen op een harde ondergrond met zijn 

nagels een tikkend geluid maakt, dan is het tijd dat zijn 

voeten worden verzorgd. Het geluid wordt namelijk 

veroorzaakt door veel te lange nagels. Ook regelmatig 

uitglijden op een gladde ondergrond komt doordat het haar 

onder zijn voeten te lang is. 

 

Een nagelschaar met snijlengte beperking. Verkrijgbaar in 

twee maten. De grootste is prima en prijs varieert vanaf 

ongeveer € 10,--. 

TOPNL-agenda 

Medisch 
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Te lange nagels belemmeren de hond bij het lopen en kunnen hem pijn bezorgen: Wanneer de voet wordt 

afgewikkeld, worden de nagels naar boven in het nagelbed gedrukt en oefenen ze een onaangename tot 

pijnlijke druk uit op de voet van de hond. Hij zal trachten deze pijn te vermijden en  zijn voeten zoveel 

mogelijk op de zijkant plaatsen. Dit heeft tot gevolg dat permanente en latere beschadigingen zoals 

verkeerde spierspanning alsook spierverharding, gewrichtsschade en een verkeerde stand van het 

bewegingsapparaat, kunnen ontstaan.  

 

 
 

Een hond die alleen op de punten van zijn nagels loopt, kan zijn voetkussens, die in normale toestand als 

een soort ABS-remsysteem en -vering dienen, niet meer goed gebruiken. Doorgaans bestaat er bij te lange 

nagels het risico dat ze inscheuren, breken of zelfs afscheuren. De nagels  van de vijfde tenen, de 

zogenaamde wolfsklauwen, die zich bij sommige Tatrahonden op de achterpoten iets boven de voet 

bevinden, kunnen in het vlees groeien en zowel pijn als ontstekingen veroorzaken. Als deze veel te lang 

zijn, kan je hond in de struiken aan iets blijven hangen 

en kan de nagel zelfs afscheuren.  

 

Het haar tussen de voetkussens heeft de neiging om te 

vervilten en is een goede verzamelplaats voor parasieten 

zoals teken en mijten. In de winter kan zich daar bijtend 

strooizout, schadelijk gruis en permanent vuil ophopen, 

wat ontstekingen of infecties kan veroorzaken. 

 

Hoewel hondenvoeten veel kunnen hebben, zijn er ook 

situaties die pijnlijk kunnen zijn. Door verstuikingen, 

verrekkingen, kneuzingen of breuken gaat je hond mank 

lopen. Ook verwondingen aan de voetkussens kunnen 

daarvan de oorzaak zijn. Een doorn, een stuk glas, 

grasaren om maar een paar oorzaken te noemen. 

Wonden en blessures komen regelmatig voor en genezen 

langzaam.  
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Een glasscherf, een splinter of ergens achter te blijven haken kan letsel aan de voet of de nagels van de 

hond veroorzaken. Omdat voetkussens en nagels goed doorbloed zijn,  bloeden deze hevig. Er hoeft geen 

bloedverlies zijn, bijvoorbeeld omdat de hond bijvoorbeeld in een doorn heeft getrapt, of slechts een kleine 

snee heeft of schaafwond. Dat is te merken aan de kreupelheid en de ontlastende houding van het dier. In 

dit geval dient de hond niet verder op gewonde poot te lopen om te voorkomen dat het letsel verergert. 

Probeer in dat geval de hond rustig op zijn zijde te leggen om te kijken waar het probleem zich bevindt. 

Tast met je vingers voorzichtig de gehele voet af en kijk ook tussen de teenkussens of er geen steentje zit 

of iets dergelijks.  

 

Spoel zo spoedig mogelijk de voet schoon met koud of lauw water of met een mild verdund 

desinfectiemiddel. Vervolgens moeten de eventuele vreemde voorwerpen die zich nog in de wond bevinden 

met een pincet voorzichtig worden verwijderd. Ontsmet de wond vervolgens nogmaals met een milde 

desinfecterende oplossing of een desinfecterende wondspray en bedek het wondoppervlak met een steriel 

wondgaas.  

 

Bij het aanbrengen van het verband is het belangrijk dat de tenen er niet door worden samengedrukt. Stop 

daarvoor watten of gaas tussen de ruimte van de tenen en ook bij de wolfslklauw. Let op dat de watten niet 

in contact komen met de open wond. Vervolgens het been van onder naar boven omzwachteld met rol 

watten en tot slot met gaasverband of elastisch fixatieverband verbonden.   

 

Bij oppervlakkige verwondingen aan de voetkussens is het niet altijd nodig om de voet te verbinden. 

Ontsmet het zooltje en maak het goed droog. Doe er vervolgens vloeibare pleister op. Er zijn verschillende 

merken (Hansaplast, Compeed, Nivea) te koop. Laat dit even drogen en zorg tegelijkertijd dat je hond er 

niet aan likt. Eventueel kan een tweede laagje worden aangebracht. De dunne transparante laag zorgt voor 

een beschermend laagje, snelle wondgenezing, stopt kleine bloedingen, vermindert direct de pijn, is 

ondoordringbaar voor water, vuil en bacteriën, maar laat wel vocht van de hond naar buiten verdampen. 

Dit voorkomt infectie, de pleister blijft enige dagen zitten en laat dan vanzelf op natuurlijke wijze los. 

 

Uiteraard wil je  niet dat er vuil in komt en de pleister gelijk afslijt als je met je hond gaat wandelen. Er zijn 

schoentjes in de handel die je aan kunt doen als je naar buiten gaat. Een of twee kindersokken over elkaar 

en vast zetten met elastisch verband werkt ook wel. Bij thuiskomst eventueel de voet opnieuw behandelen 

om het genezingsproces te bevorderen. Zelf heb ik goede resultaten geboekt met wondzalf Dermiel  op 

basis van honing die zowel desinfecterend als sterk helend werkt.  

 

Wist je trouwens dat hondenvoeten 

ruiken naar popcorn? Het is echt 

waar! Probeer het maar eens uit, 

heb ik zelf ook gedaan.  

 

De popcorngeur is een natuurlijk 

gevolg van de bacteriën die zich in 

de bodem en het water bevinden en 

waarmee de hondenvoeten 

voortdurend in aanraking komen. 

Deze bacteriën, in combinatie met 

gisten en het zweet dat in de vacht 

tussen de poten zit, produceren 

deze ongelooflijke popcorngeur.  

 

De stof die verantwoordelijk is voor 

de geur is overigens van de "Pseudonomas" stam in zijn natuurlijke omgeving onschadelijk. 

 
Bron: diverse internetsites 
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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 augustus 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. 

 

Hebben jullie zin in een leuke dag samen met jullie honden en ons? Kom dan naar de Tatra-TOPdag! 

 

 

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

