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Tatra TOPnieuws 4 - 2020
Voor deze uitgave hebben we weer een paar mooie en informatieve
artikelen ontvangen en geschreven.
We kwamen ook een leuke illustratie van de Tatrahond van de hand van
Marianne Felix welke wij mochten plaatsen, waarvoor onze dank.
Mis je iets in onze nieuwsbrief of heb je een idee, foto's of weet 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.
Van de bestuurstafel
De laatste activiteit die werd georganiseerd, was de winterwandeling in
Castricum en enkele maanden daarna werden we wereldwijd
geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. Alles ging als het ware op
slot en we werden overspoeld met voorschriften waaraan we ons moesten
en nog steeds moeten houden. De wandeling in maart ging niet door, het
Tatra-Lentefeest werd afgelast en evenzo de Kampioenschapsclubmatch
in september. Kortom, het o zo belangrijke sociale aspect van onze
vereniging kwam volledig stil te liggen. Natuurlijk is er dan nog social
media in allerlei vormen waardoor we contact met elkaar kunnen houden,
maar dat kan niet echt het fysieke contact vervangen.
Als bestuur kijken we dan ook reikhalzend uit naar de 13e september waar
we hopelijk wel weer velen van jullie zullen zien en eindelijk weer met
elkaar kunnen bijpraten en een gezellige dag samen met onze honden
hebben.
Met de nodige voorzorgsmaatregelen zal dan ook het lentefeest, nu even
omgedoopt tot Tatra-TOP dag doorgaan. De enige spelbreker zou het weer
kunnen zijn. Zouden we namelijk binnen moeten verblijven bij de scouting
wegens slechte weersomstandigheden, dan is het ondoenlijk om de
richtlijnen qua omgang te handhaven. Wat het weer gaat doen die datum,
dat weten we pas een vrij korte tijd van tevoren en daarop zullen we
beslissen. Laat je er echter niet door weerhouden je aan te melden voor
deze dag, mocht je dat al niet hebben gedaan. We zijn blij met onze trouwe
achterban en zien jullie graag!
Zondag 22 november staat de strandwandeling gepland, hoe en waar
precies is nog niet bekend. Kijk daarom ook regelmatig eens op de site
van de vereniging waar we jullie mee op de hoogte houden.
Trouwens, deze bevat ook een bibliotheek waar tal van interessante
onderwerpen aan de orde komen, zowel op medisch als opvoedkundig
gebied. Wellicht doe je je voordeel ermee.
Nadat de Raad van Beheer enige duidelijkheid geeft of heeft in enkele
aspecten die met de gezondheid van rashonden te maken hebben, zullen
wij hopelijk dit najaar weer een overleg organiseren voor fokkers, dekreueigenaren en eenieder die daarin geïnteresseerd is, aangaande het welzijn,
de gezondheid en de fokkerij van de Tatrahond.
Het bestuur wenst jullie een goede gezondheid toe en hoopt dat het
verenigd zijn ook in deze periode door jullie gevoeld wordt.

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 lidmaatschap dient vóór 1 december
doorgegeven te zijn bij de
ledenadministratie.
Ons
rekeningnummer
is:
IBAN-NL24INGB0007572572
BIC-INGBNL2A
t.n.v.:
Tatrahondvereniging
Owczarek
Podhalanski
Nederland te Alkmaar.
Betalingen
graag
onder
vermelding van uw naam,
woonplaats
en
factuurnummer.
De
lidmaatschapskosten
bedragen voor 1 lid € 30,00 per
jaar en bij 2 of meer leden op
hetzelfde
adres
€
20,00
p.p.p.j..
Voor aanmeldingen lopende het
jaar wordt een evenredig deel
van de contributie gerekend.

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.
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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.

Uit de media (1)
Coronastress bij honden
Opeens sloeg Corona toe en gingen er velen
opeens thuiswerken. Dat lijkt hartstikke
leuk voor de hond, meer aandacht, meer
knuffelen wellicht ook meer wandelen.
Alleen werkt dat in de praktijk niet altijd zo
want er moet gewoon gewerkt worden.
Er zullen genoeg honden zijn die zich snel
zullen aanpassen aan de nieuwe situatie
thuis, maar dat geldt niet voor alle honden.
Er zijn namelijk grote individuele verschillen
tussen honden en daarbij zijn honden
gewoontedieren.
Ze
houden
van
voorspelbaarheid, routine en slapen veel op
een dag. Als dat allemaal opeens verandert,
kan het zijn dat je hond zich anders gaat
gedragen. Hij kan stress en angst gaan
ervaren. Mensen die dan ook al veel aan hun hoofd hebben kunnen dat soms moeilijk erbij gebruiken.
(Chronische) stress bij een hond doet het cortisolgehalte in het bloed stijgen en dit leidt op de lange duur
tot fysieke klachten zoals verminderde vruchtbaarheid, een minder goed werkend immuunsysteem, en
maag -en darmzweren. Daarnaast leidt dit tot gedragsafwijkingen zoals staartjagen, dwangmatig likken,
zichzelf bijten, extreme angst/ agressie/ depressie.
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De positieve kant is dat we elkaar kunnen steunen zowel de mens de hond, maar ook de hond de mens.
De fysieke aanwezigheid van de hond werkt al steunend en positief voor de mens zijn gezondheid. Als je
een dier aait, daalt je bloeddruk en je hartslag en maak je meer oxytocine aan, het knuffelhormoon. Aaien
van een dier is al een erkende therapie. Daarnaast geeft de verzorging van een huisdier ook enige houvast
en dat kan helpend zijn in onzekere tijden. Andersom geldt dit ook voor de hond, geaaid worden werkt
ook ontspannend en stress verlagend.
Aan de andere kant is het vaak zo dat, als we thuis zijn, er veel meer geluiden en bedrijvigheid is om de
hond heen waardoor de hond ook meer gestrest of angstig of vermoeid kan raken en minder kan hebben.
Mensen voelen zich soms wat onzeker, eenzaam, angstig en ook dat heeft een impact op de hond. Helaas
is er ook meer sprake van huiselijk geweld wat ook een impact heeft op de huisdieren (of misschien ook
wel een toename van geweld naar huisdieren). Honden voelen aan hoe wij ons voelen en zullen toenadering
zoeken als ze voelen dat het niet goed met ons gaat, dit kan steunend voelen maar is ook een uiting van
onzekerheid van de hond.
Wij moeten dan ook onze honden leren met de nieuwe situatie om te gaan en daarbij rekening houdend
met hun eigen individuele behoeften. Daarom is het belangrijk je hond goed te observeren en de vraag te
stellen of hij last heeft van stress of zich anders gedraagt bijvoorbeeld.
Daarnaast is het van belang te gaan inschatten wat je daarmee kan doen en daarbij rekening houdend
met zijn eigen behoeften. Een hond die extra aandacht komt vragen vanuit stress heeft misschien juist
behoefte aan extra rust.
Even wat adviezen op een rij, blijf wel rekening houden met de individuele behoeften van je hond:
Wees je bewust dat ook de wereld van je hond is veranderd.
Observeer het gedrag van je hond goed om de signalen van stress en angst te kunnen duiden.
Geef de hond de ruimte om zelf het e.e.a. te bepalen.
Respecteer zijn behoeften.
Straf de hond nooit (ivm stress en angst)
Probeer routine, structuur en voorspelbaarheid in het leven van je hond te brengen.
Vraagt je hond meer aandacht ga dan even met hem spelen of wandelen.
En als dat niet lukt ga zelf dan even in een andere kamer werken. Kijk of iemand anders wel de
hond die aandacht kan geven.
Sluit je dier niet op.
Spreek met je kinderen/ huisgenoten over de veranderde situatie voor je hond.
Na Corona
Straks als Corona weer voorbij is, gaat voor
iedereen het ‘normale’ leven weer van start. Wat
inhoudt dat we ook weer meer van huis gaan zijn
en zullen de honden ineens weer alleen thuis zijn.
Dan kan het zijn dat ze het alleen thuis zijn
helemaal niet meer oké vinden en in het ergste
geval ontwikkelen ze zelfs de angst voor alleen
thuis te zijn (verlatingangst). Dit wordt soms al
gezien
bij
honden
van
mensen
die
na
zwangerschapsverlof
of
een
periode
van
werkeloosheid weer aan het werk gaan.
Verlatingsangst kan zich op verschillende manieren
uiten en hangt af van de emotie die er voor de hond
achter zit. Er zijn honden die piepen en blaffen als
hun baas weggaat. Weer andere zijn onrustig en
gaan heen en weer rennen. Weer andere laten
ontlasting in huis achter. Sommigen slopen dingen
in huis of proberen uit te breken om achter hun
baas aan te gaan. Anderen huilen. Sommigen
kunnen depressief raken en dat kan je als baas niet
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altijd in de gaten hebben; ze zijn dan heel blij als baas er weer is, beginnen dan vaak aan hun bot of
lekkers.
Adviezen die nu al kunnen helpen om dat te voorkomen:
Als je in dezelfde ruimte werkt als waar je hond is ga dan met regelmaat even een uurtje elders
werken.
Denk eraan dat de aandacht die je hem nu geeft hij straks niet meer krijgt en voorheen ook niet
kreeg, dus hem negeren op zijn tijd is helemaal niet erg.
Beantwoord niet elke piep of hoofd onder je hand.
Help hem zelfstandig te blijven. Laat hem met regelmaat zijn eigen ding even doen zonder jou als
baas of een huisgenoot.
Begroet je hond je overmatig, ook al ben je maar even weg geweest of alleen maar in een andere
ruimte, moet je daar niet te veel op ingaan.
Bron: Psycholoog & Onze hond & andere artikelen op internet.

Fokkerijberichten
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
Op onze website is een nieuwe dekreu aan de lijst toegevoegd t.w.:
SPRYTNY HONIELNIK Bialy Domownik
Geboren: 28-03-2017
Ouders: Swornik z Butorowego Wierchu
Hephzibah du Domaine des Dhalbergs
HD-A

ED 0/0

x

OCD: nee

Eigenaar: Günther Eckertz (DE)

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.
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Herplaatser
Roepnaam: Hoa
Geslacht: Reu
Geboortedatum: 13/01/2020
Stamboom: Ja
Vanwege gezondheidsredenen van zijn eerste
eigenaar wordt een nieuw huis gezocht voor een
jonge reu.
Momenteel verblijft Hoa bij een opvangadres in
Duitsland.
Hoa is een lieve reu die echter wel wat sturing
nodig heeft van iemand die ervaring heeft met
Tatrahonden of een vergelijkend ras.
Hij is als gezinshond opgegroeid en heeft zijn
eerste maanden doorgebracht in een gezin met
kinderen in de leeftijd rond de 10 jaar. Kleinere
kinderen is hij niet gewend. Hij is bekend met
andere huisdieren en vertoond sociaal en speels
gedrag met andere honden.
Met Hoa is geen cursus gedaan en hij is eerder
onzeker dan dominant. Bepaald gedrag wat hij
laat zien als hij nog geen vertrouwen heeft, zal
wellicht zo worden geïnterpreteerd maar de
oorzaak ligt vermoedelijk in zijn veranderde
situatie.
Voor mensen die hij niet kent is hij terughoudend
maar eenmaal voor je gewonnen dan wordt hij
graag aangehaald en hij is gevoelig voor lieve
woordjes. Als hij naar zijn nieuwe thuis zou gaan
is het belangrijk hem ruim de tijd te geven om te
wennen aan de nieuwe leefomgeving en het gezin
en hem niet al meteen te confronteren met allerlei
nieuwe prikkels, zoals bezoek enz.
Hoa is heel vriendelijk van aard maar als hij zich
bedreigd voelt, zal hij zeker reageren. Hij vindt
het ook niet leuk als hij geplaagd wordt of als er
iets van hem wordt afgepakt. Een harde aanpak
zal zeker niet werken bij hem.
Tot op heden is Hoa een gezonde jonge hond. Hij
is niet gecastreerd, en hij is compleet ingeënt,
inclusief Rabiës en mag dus de landsgrenzen
passeren. Hij rijdt graag mee in de auto, speelt
graag met teven van zijn eigen formaat en is
normaal waaks, zoals een Tatrahond betaamt.
Ben jij die geduldige en ervaren Tatrabaas die een
kleine uitdaging best aandurft?
Neem dan contact met ons op.
Stuur een email naar gezondheidwelzijn@topnl.eu
voor meer info en/of de contactgegevens van de
fokker of de huidige verzorgers van Hoa.
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Nieuws van de Raad van Beheer
Nieuwsbrieven (klik op de links):
- Raadar 2020-12
In dit nummer onder meer:
 Oproep algemene vergadering 5 september 2020
 Update kortsnuiten: convenanten met rasverenigingen
 Raad van Beheer Youth Zomer Kamp
 Nieuwe sessie Kennistour online
 Vacature Product Owner (M/V)
 Chippen tijden Corona: voorzichtig naar het "nieuwe" normaal
Kort nieuws:
- Op 5 september a.s. zal de AV van de Raad van Beheer gaan plaatsvinden in Lunteren. Deze zal,
naast de standaard agendapunten vooral gaan over de fokkerij van kortsnuitige rassen.
In eerste instantie zouden er ook andere gezondheidsaspecten aan bod komen, echter zijn deze
vanwege onvoldoende voorbereiding doorgeschoven naar de volgende AV.
Als lid van de Raad van Beheer, is er vrijwel altijd een bestuurslid van onze vereniging aanwezig bij
dergelijke bijeenkomsten van de Raad van Beheer of bij vergaderingen van rasgroep 1.
Bordjes van de Tatrahond
In eerdere nieuwsbrieven heb ik
jullie bordjes laten zien en
verteld van de creativiteit van
mijn buurman en zou ik daarop
terugkomen.
Niet
op
zijn
creativiteit maar op de bordjes
van/over de Tatrahond. Dat
heeft even geduurd maar bij
deze dan. Vandaar de nieuwe
ondertitel van dit item: bordjes
van de Tatrahond.

We kennen allemaal de mooie deelacties op Facebook over dat je een leuke lieve schattige hond hebt.
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De technologie gaat gelukkig sterk vooruit en dit samen met de creativiteit heeft er waarschijnlijk voor
gezorgd dat we ook plaatjes van onze Tatrahonden terugvinden op onder andere Facebook en Instagram.
Hier een kleine selectie, ook weleens gedeeld op onze Facebookpagina.
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Heb jij nog anderen die hier niet bij staan? Deel ze met ons. Dat kan via onze facebookpagina of via de mail
pr@topnl.eu.
Dit heeft ook niet specifiek met creativiteit te maken, maar met meer hoe maak ik anderen soms duidelijk
dat ik een Tatrahond heb waar ik trots op ben en dat het niet handig is zomaar mijn tuin binnen te komen.
Bij ons gebeurde het namelijk nog wel eens dat een pakketbezorger of gewoon iemand (?) de tuin binnen
komt om wat te vragen. Mijn Tatrahonden hebben dat niet altijd direct door maar als ze het door hebben
staan ze er gelijk en dat is flink schrikken voor de ander. Dat terwijl wij zowel aan het hek als bij de voordeur
een bel hebben hangen en tja die kan je ook gewoon gebruiken maar dat doet niet iedereen.

Juridisch ben je beter afgedekt als je
mensen waarschuwt en dat doen we
dan maar.
Toen wij net onze eerste Tatrahond
hadden waren bordjes met dit ras
erop voor ons moeilijk te vinden en
was het fijn om er in Zakopane wel
tegenaan te lopen.
Vertaling ongeveer: "Waarschuwing!
hier waakt een Tatrahond"

Daarbij plakten we een bord 'eigen weg', 'verboden
toegang', een sticker van de Tatra en pootjes op het hek.
Wat ik veelal doe is dat ik de borden inscan zodat ik ze
op mijn computer heb. Dan print ik ze uit en seal ik ze in
en hang ik ze aan het hek. Zodra ze stuk gaan of te veel
van kleur veranderen dan doe ik dat gewoon weer
opnieuw.
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Het is mij af en toe te moeilijk om aan leuke
waakborden te komen.
Bij ons in de dierenwinkel zijn ze op een gegeven
moment deze gaan verkopen.
Tja, het is wellicht geen 'echte' Tatra maar hij lijkt
er toch wel heel erg veel op. Jammer dat ze er maar
een paar hadden en nadat deze uitverkocht waren
er geen nieuwe meer kwamen. Vrienden van ons
hadden de boel wat opgekocht voor hun Kuvaszfamilies.

Dan ben ik Facebook eigenlijk wel weer dankbaar want daar kwamen eerstvolgende waakfoto’s voorbij die
ook wel grappig zijn.

Later zag ik ook de bordjes hier rechts voorbij
komen.
Alleen
helaas
alleen
maar
verkrijgbaar in een dierenwinkelketen in een
bepaald gedeelte van Polen als ik dat goed
heb begrepen. Gelukkig waren wat collega’s
van Jacco, die uit Polen komen, wel bereid
hun dochters in te schakelen om er een
aantal te kopen. Ik moest dus even geduld
hebben dat zij weer naar huis waren geweest
voor hun zomervakantie en ze daarna mee
terug brachten maar het resultaat was er
gelukkig en er kwamen er meer mee die nu
in andere huizen en tuinen te vinden zijn in
Nederland en Zweden!

Er staat iets op van: "Hier woont de meest verwende
Tatrahond ter wereld". Dat is voor die van mij wel passend
als ik dat zo terug hoor van anderen. Op de andere staat
ongeveer: "Dit huis zou geen echt huis zijn zonder de
Tatra-herdershond". DAT KLOPT NATUURLIJK OOK!
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Het wordt soms net een sport om overal leuke waakborden te vinden. Op de Poolse site www.allegro.pl
vond ik de volgende borden. Helaas lukte het mij niet om deze allemaal te bestellen. Dat gaat makkelijk als
je in Polen woont, dan kan dat gewoon. Om het te laten versturen naar Nederland moest je dat apart
aanvragen. De ene winkel werkte daar wel in mee en de andere winkel heb ik nooit iets van vernomen.
Deze betekenen ongeveer: "Let op! Hond". "Let op! Dreigende hond". "Let op! Hier waakt de Tatrahond".
"Let op! Bel alstublieft".

Later kreeg ik nog onderstaande
www.paulasanimalsigns.nl.

door

en

deze

is

gewoon

in

Nederland

verkrijgbaar

bij

Ik zou zeggen doe er je voordeel mee!
Ragna
Ledenmutaties
In de afgelopen periode vonden onderstaande mutaties plaats in het ledenbestand:
Nieuwe aanmeldingen:
01-07-2020 Janny Buma-Kuin
Rolde
05-07-2020 Claudia Sinnebrink Castrop-Rauxel (DE)
28-08-2020 Angelika Sassenberg Rahden (DE)
Wij heten hen 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
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Uit de media (2)
Massage voor onze hond(en)
De meeste mensen vinden een massage erg prettig, het is de perfecte manier om te ontspannen. Maar wist
je dat de meeste dieren er ook dol op zijn om gemasseerd te worden? In de TTN van april hebben we al
aandacht besteed aan dit onderwerp en vooral de massage van het hoofd. Nu gaan we wat dieper op deze
materie in.
Wat is massage eigenlijk?
Bij massage worden de zachte weefsels van het lichaam gemanipuleerd. Dit brengt positieve veranderingen
teweeg in spieren, pezen (die spieren aan het bot verbinden) en gewrichtsbanden (die bot aan het bot
verbinden). Het is een doelgerichte aanraking en meer dan alleen maar stevig aaien!
Een massage werkt rustgevend en kan daardoor ter ondersteuning worden ingezet bij dieren die nerveus
zijn. Zorgt dat de spieren en gewrichten soepeler worden en/of blijven en de bloedsomloop wordt
gestimuleerd. Dit verzacht vooral voor oudere honden de gevolgen van het ouder worden en voor honden
die moeten werken is het een weldaad na gedane arbeid.
Er is echter op meerdere vlakken voordeel te behalen.
Fysiek
Massage heeft een positief effect op:
•
De doorbloeding, immers bloed voert zuurstof mee door het lichaam. Dit kan het genezingsproces
na een blessure of operatie bevorderen.
•
Lymfeklieren, het reinigingssysteem via welk afvalstoffen via de lymfeklieren kunnen worden
afgevoerd.
•
Hersen – en ruggenmergsvocht (beweegt zich op en neer door de ruggengraat vloeit langs de
binnenzijde van de schedel, de wervels en het heiligbeen.
•
Gewrichtsvloeistof in de gewrichtsholtes die zorgt dat de gewrichten zich extra soepel kunnen
bewegen.
•
Bindweefsel versoepelt en het immuunsysteem wordt versterkt.
Relationeel
Wanneer je jouw hond masseert, stijgt het oxytocineniveau in de hersenen. Dit is een van de hormonale
stoffen die een belangrijke rol speelt bij het opbouwen van een band en gevoelens van plezier. Emotionele
problemen als gevolg van trauma’s en angst kunnen verminderen. Het helpt de vertrouwensband en binding
die je al hebt met je hond te versterken.
Een regelmatige massagesessie is ook een geweldige manier om een wekelijkse controle te doen zodat
eventuele veranderingen in de gezondheid van je hond worden opgemerkt. Is er een nieuwe knobbel of
bult? Is er een zere of open plek die niet wil genezen? Schrikt je hond terug als je hem op een bepaalde
plek aanraakt?
Door dit soort zaken vroegtijdig te onderkennen, kunt je je dierenarts waarschuwen en zo een ernstiger
probleem in de kiem smoren.
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Welke technieken?
Ronddraaiende bewegingen met de duim - met één hand of beide - zijn geschikt voor de rugspieren en de
spieren van de achterhand en schouder. Je kunt deze techniek ook toepassen op de nek en de schouder of
- als de hond groot genoeg is - met de bal van de hand of alle vingers kneden. Gebruik alle de vingertoppen
bij het rollen van de huid en druk zachtjes in de huid een klein rolletje op de rug vormend, beweeg van
achter naar voren in de richting van de nek.
De romp kun je ontspannen door van je vingertoppen een soort harkje te maken. De vingertoppen heel
langzaam te bewegen in de ruimte vanaf het borstbeen richting de ruggengraat tussen de ribben door en
terug uitstrijken richting de buik.
Kneden met de muis of met de vlakke hand kan worden gedaan op elk deel van het lichaam - aan het begin
of ter afsluiting van de sessie. Veel honden houden er vooral van als je hun oren kneedt,
om beurten of tegelijkertijd.

Tips voor de uitvoering
Probeer wat je hond prettig vindt. Dit kan ook van dag tot dag veranderen. Begin met het masseren van
een deel van het lichaam waar hij meestal graag wordt aangeraakt. Wacht met massage als de hond verse
wonden heeft of ziek is. Als je nog geen ervaring hebt met massage, masseer dan een persoon uit je
omgeving of oefen eerst een paar keer op jezelf om te weten hoe het voelt.
De hond beslist wat hij wil. Zorg ervoor dat hij zich prettig voelt. Als hij opstaat en wegloopt, stop dan.
Bouw een massage rustig op door hem eerst overal met strijkende bewegingen te aaien. Langzaam en
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zorgvuldig kun je de druk opvoeren en voer de bewegingen rustig uit. Let daarbij ook op de lichaamstaal,
ademhaling en mimiek van je hond en je komt er dan snel achter wat hij prettig vindt. Zodra hij doorheeft
dat het hem goed doet, zal hij er zelfs om komen vragen. Begin en eindig elke massagesessie ook altijd
met zachte uitstrijkende bewegingen.
Massage voor de sportieve hond
Actieve honden die een sport beoefenen zoals behendigheid, hardlopen, of hiken met hun baasjes, maar
ook gewoon zeer intensief spelen, verdienen ook een goede warming-up en het kan zelfs blessures
voorkomen. Begin met enkele minuten aaien over het hele lichaam van de hond. Wrijf stevig over de grote
spieren (nek, schouders, billen en dijen) met de muis van je hand. Til de spieren voorzichtig op en knijp ze
zacht samen. De techniek lijkt veel op het kneden van brooddeeg. Wikkel je vingers om elk onderbeen en
knijp zachtjes. Ontspan en verplaats de hand geleidelijk naar boven en herhaal om het been van de actieve
hond geleidelijk te laten opwarmen. Eindig met krachtig aaien over het hele lichaam om de zenuwen te
stimuleren.
Ontspannende massage
Sommige honden zijn erg onrustig bij naderend onweer. Massage kan helpen de stress te verminderen.
Massagetherapeuten gebruiken een handbeweging die lijkt op aaien om het zenuwstelsel te ontspannen.
Laat de vlakke handpalm licht rusten op het hoofd of de nek van je hond. Maak lange, vloeiende bewegingen
over de lengte van de ruggengraat en langs de staart naar beneden. Herhaal dit meermaals langzaam. Je
kunt de druk geleidelijk aan opvoeren als je hond dat prettig vindt, maar druk niet recht naar beneden op
het achterste deel van de rug. Om te eindigen, laat je een hand rusten aan de basis van het hoofd van je
hond en de andere hand op het bekken (het hoogste punt van de heupen van je hond). Deze twee gebieden
komen overeen met het deel van het ruggenmerg dat de rust- en ontspanningsreacties van het lichaam
controleert (bijvoorbeeld slaap, spijsvertering en weefselherstel). Deze techniek is nuttig wanneer je hond
nerveus of angstig is bijvoorbeeld bij vaccinaties en de angst om te worden aangeraakt kan verminderen.
Het helpt wanneer hij hyperactief of onrustig is. Daarnaast profiteren maag en huid ervan
Massage voor de senior
Veroudering of inactiviteit kan leiden tot pijn en stijfheid in gewrichten en spieren. Om het ongemak te
verzachten, begin je met het gebied rond het gewricht te aaien om het weefsel op te warmen. Plaats
vervolgens je hand(en) over het gebied en oefen zachte druk uit. Je kunt je ademhaling gebruiken of
langzaam tellen om een ritme te bepalen terwijl je op de spieren drukt en ontspant. Door de pompbeweging
wordt vocht door de spieren geleid en wordt de spanning van de pezen rondom het gewricht weggenomen.
Gebruik nooit plotselinge of directe kracht op een bot of gewricht. Eindig met aaien over het gebied om de
zenuwen te kalmeren. Houd er rekening mee dat een regelmatige massage gedurende het hele leven bij je
huisdier kan helpen om stijfheid en pijn te voorkomen als gevolg van artrose. Let wel: als je weet hoe je je
hond moet masseren, is dat geen vervanging voor de diergeneeskundige zorg. Ernstige aandoeningen
vereisen een diagnose en behandeling door de dierenarts.
Door een regelmatige behandeling geef je jouw hond iets cadeau wat hij niet zelf kan, zoals zijn poten
verzorgen en/of het masseren van zijn nek. Ze kunnen je niet vertellen "het jeukt hier, het doet daar pijn."
Maar door hondenmassage kunt je leren die signalen te lezen en veranderingen op te merken met een
geoefend oog en je handen.
Bron: internet en Fressnapf

TOPNL-agenda
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 nietleden van TOPNL.
Leden krijgen korting bij evenementen waarvoor een bijdrage gevraagd wordt.
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Medisch
Wat de kleur van het tandvlees je vertelt.
Elke hond heeft tandvlees rond zijn tanden en deze slijmvliezen geven ons veel inzicht in de gezondheid.
Primair als een beschermende barrière, produceren tandvlees slijm en hebben een bloedtoevoer die hen
hun kenmerkende roze kleur geeft. Wanneer deze kleur en andere normale eigenschappen van het
tandvlees veranderen, kan dit betekenen dat er iets niet klopt met je hond en dit moet worden onderzocht.
Hoe ziet normaal tandvlees eruit?
Normaal tandvlees moet een roze kauwgomkleur zijn. Wanneer je erop drukt, kleurt het lichter naar wit of
lichtroze, maar de normale roze kleur komt snel terug wanneer je je vinger van het tandvlees afhaalt. De
tijd die het duurt voordat het tandvlees terugkeert naar de normale roze kleur nadat u erop hebt gedrukt,
wordt de capillaire hervultijd of CRT genoemd. Normaal is de CRT 1 sec. of minder, terwijl meer dan 3 sec.
wijst op een levensbedreigende toestand. Tandvlees moet ook glad of nat zijn en vooral glad als je er met
je vinger overheen gaat. Wanneer de hond ongezond is ziet het er meestal rimpelig, droog en plakkerig uit.
Afwijkingen in de kleur van het tandvlees zijn een teken dat er iets aan de hand is met de hond. Het
onderstaand schema geeft globaal weer wat dat zou kunnen zijn.

Tandvleeskleur
Bleekroze of wit

Geel

Blauw of paars

Rood

Mogelijke oorzaak
 Bloedarmoede
 Bloedverlies, interne bloeding
 Pijn
 Shock
 Hevige schrikreactie, door bijvoorbeeld een electriche schok
 Leverproblemen
 Beschadiging van rode bloedcellen













Ademhalingsproblemen
Pneumonia/astma
Benauwdheid/verstikking
Hartfalen
Onderkoeling
Lage bloeddruk
Vergiftiging
Koolmonoxide vergiftiging
Hitteberoerte
Hoge bloeddruk
Vergiftiging
Hypovolemische shock
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Tandvleesproblemen bij honden
Bleekroze of wit tandvlees – Als een hond gebrek heeft aan bloed of hemoglobine, kan het tandvlees
lichtroze of zelfs wit zijn. Dit is meestal een teken van bloedarmoede of bloedverlies. Veel onderliggende
ziekten kunnen bloedarmoede veroorzaken, maar ook trauma, waardoor de hond in shock raakt, kan leiden
tot ernstig, acuut bloedverlies. Omdat het lichaam niet genoeg bloed heeft om te circuleren, verdwijnt de
normale roze kleur als er een tekort aan bloedstroming optreedt. De omstandigheden die bloedarmoede
veroorzaken zijn zeer ernstig. Preventief is daar vrijwel niets aan te doen, omdat je een aantal van de
oorzaken ervan dan al vroegtijdig zou moeten onderkennen. Acuut bloedverlies en ziekten die bloedarmoede
veroorzaken, moeten onmiddellijk worden behandeld om te voorkomen dat de hond steeds verder achteruit
gaat en uiteindelijk sterft.
Geel tandvlees - Deze kleur wijst misschien op geelzucht. Hierdoor wordt ook de huid geel. Het is niet zeer
ernstig, maar ook weer niet normaal. Het is verstandig om dit te laten behandelen.
Blauw tandvlees – Rode bloedcellen transporteren zuurstof naar lichaamsweefsels. Meestal transporteren
bijna alle rode bloedcellen in de bloedvaten volledige zuurstof. Deze bloedcellen zijn helderrood en het
tandvlees heeft een mooie roze kleur. Wanneer onvoldoende zuurstof in het bloed aanwezig is, verandert
het bloed van een helderrode naar een donkerrode kleur waardoor het tandvlees, paarsachtig tot blauw
verkleurt. Deze medische toestand is gekend als "cyanose". Er zijn twee typen van dit probleem, centraal
en perifeer. Afhankelijk van de oorzaak, ontwikkelt cyanose zich plotseling, samen met kortademigheid en
andere symptomen. Een voorbeeld daarvan is sterke onderkoeling. Cyanose die het resultaat is van
chronische hart- of longproblemen, ontwikkelen zich veelal langzaam waarbij vaak niet al te ernstige
symptomen aanwezig zijn. In elk geval zijn deze problemen vrijwel altijd gerelateerd aan het
ademhalingssysteem. Longontsteking, congestief hartfalen, pulmonale trombo-embolie en andere
luchtwegproblemen veroorzaken vaak deze blauwe verkleuring aan het tandvlees vanwege een afname van
zuurstofrijk bloed. Zorg ervoor dat je niet rookt in de nabijheid van je hond en ga zo snel mogelijk naar de
dierenarts als je hond moeite heeft met ademhalen om welke reden dan ook, maar sommige ziekten, zoals
hartfalen, zijn niet te voorkomen.
Felrood tandvlees – Als het tandvlees van je hond erg rood of felroze is, kan dit betekenen dat hij oververhit
is, stomatitis of gingivitis heeft. Bij honden met een hitteberoerte is het tandvlees vaak fel rood terwijl ze
hijgen in een poging hun lichaamstemperatuur te doen dalen in het laatste stadium
geraken ze in een hypovolemsiche shock. Helder rood tandvlees kan ook duiden op een ontsteking in het
tandvlees is of een infectie. Beide parodontale problemen kunnen het tandvlees gemakkelijker doen bloeden
en kunnen pijnlijk zijn. Door ervoor te zorgen dat je hond een normale lichaamstemperatuur houdt,
voorkomt je dat hij oververhit raakt en zijn tandvlees felrood verkleurd. Is de oorzaak echter te wijten aan
stomatitis of gingivitis, dan moet regelmatig tandheelkundige zorg worden uitgevoerd om dit te voorkomen.
Woekeringen op tandvlees – Orale tumoren en roze wratten worden ook wel aangetroffen op het tandvlees
van honden. Soms zijn deze gezwellen goedaardig of verdwijnen ze vanzelf, en andere keren wijzen ze op
kanker of gaat het om iets besmettelijks.
Papillomatosis is een virale ziekte die gemakkelijk van
hond op hond kan worden overgedragen. Het is een
wildgroei van wratten op het slijmvlies van de mond bij
een jonge hond. Ze zijn sterk gepigmenteerd (zwart of
bruin), roze, licht bruin of wit. Het komt niet vaak voor en
wordt soms wel uitgemaakt voor een kwaadaardig iets,
maar dus geheel ten onrechte. Ze verdwijnen meestal op
de duur spontaan. Andere tumoren kunnen kanker zijn en
ernstige gezondheidsproblemen bij de hond veroorzaken
naast dat problemen met eten geeft en pijnlijk is.
Bloedend tandvlees – Stomatitis, gingivitis en gezwellen
zijn vaak de oorzaak dat het tandvlees van een hond zeer
gevoelig is en vatbaar is voor bloeden. Als je hond last
heeft van bloedend tandvlees, moet hij worden onderzocht door een dierenarts om de onderliggende
oorzaak te achterhalen. – Als het tandvlees bloedt vanwege een gebrekkige tandheelkundige gezondheid,
is het regelmatig poetsen van tanden en het geven van goede tandheelkundige zorg van essentieel belang
voor het behoud van gezond tandvlees.
Internet, diverse bronnen
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Oproep kopij nieuwsbrief
Help je mee? Wij kunnen jullie hulp bij het vullen van de nieuwsbrief goed gebruiken!
Heb je een verhaal, fotoverslag (of beide), heb je een goeie tip voor de andere leden? Wil je een vaste
rubriek vullen in de nieuwsbrief en deze regelmatig vullen? Laat het ons weten en we kijken hoe en wanneer
het in te passen is in de nieuwsbrief. Voor de redactie is het het fijnst als je kopij aan kunt leveren als worddocument. Als je foto’s hebt voor de nieuwsbrief, dan gaarne aanleveren als JPG en het liefst een zo groot
mogelijk bestand. Het emailadres is secretariaat@topnl.eu.
Kopij voor de volgende reguliere nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met 20 oktober 2020.
Tot slot
Wil je altijd op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van jullie vereniging?
Dat kan via onze website www.topnl.eu en via onze pagina op Facebook.
Hebben jullie zin in een leuke dag samen met jullie honden en ons? Kom dan naar de Tatra-TOPdag!
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