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Iets later dan verwacht maar uiteraard ontvangen alle deelnemers, bezoekers, 
sponsoren en andere betrokkenen ook na de 6e editie van de TOPNL-
Kampioenschapsclubmatch de Special. Deze staat weer vol met foto's, dankwoorden, 
de keurverslagen en dergelijke. Ook voor de adverteerders en donateurs is er weer 

ruimte gereserveerd. 
Het aantal inschrijvingen vanuit Duitsland en Polen was groots en daarom maken we dit 
jaar drie Specials, namelijk in het Nederlands, Duits en Engels.  
 
 
 
De 3e zondag in september is voor ons al een vaststaand gegeven, want dat is de dag 

van de Kampioenschapsclubmatch van TOPNL. Opnieuw was het dit jaar bijzonder 

spannend tot het laatste moment qua inschrijvingen, maar daar komen we nog op terug.  
De belangrijkste zaken voor deze dag worden zo vroeg mogelijk vastgelegd en dat zijn: 
het reserveren van de locatie, een keurmeester uitnodigen en de vergunning aanvragen 
bij de Raad van Beheer. Zodra deze laatste is ontvangen, weten we dat van start kunnen 
gaan met de organisatie van het evenement. 

 
Als het voorjaar er aan komt, beginnen de echte voorbereidingen. Deze bestaan uit het 
zoeken van sponsoren en donateurs door Dora en Ragna. Wilma zorgt voor de 
administratie en bijvoorbeeld dat er kan worden ingeschreven en ze houdt de financiën 
in de peiling. Zo werken we nu al enkele jaren en wat dat betreft, zijn we als team goed 
op elkaar ingespeeld. 
Omstreeks eind mei, begin juni kan de inschrijving van start gaan. Daarover wordt 

regelmatig gepubliceerd op de website, sociale media en in onze nieuwsbrief. Echter, de 
ervaring heeft geleerd, dat we geduld moeten hebben. Engelengeduld soms! Sommige 
deelnemers schrijven al direct in en anderen hebben wat extra stimulans nodig om aan 
te melden.  

Uiteindelijk brak deze clubmatch alle eerdere records en kwamen we tot het mooie 
aantal van 40 inschrijvingen. Superblij waren we daarmee! 
 

Als extra wilden we ook heel graag een podium bieden voor eigenaars en hun honden 
die niet zoveel hebben met het showgebeuren. Deze konden inschrijven voor de 
TatraTOP-keuring en elke Tatrahond kon daaraan meedoen, met- of zonder stamboom, 
gecastreerd, met een ‘foutje’. Misschien moet het nog een beetje inwerken op die en 
gene en waren wij wat te optimistisch gestemd met de doelstelling dat er vast wel een 
stuk of 10 honden met hun baasjes mee zouden willen doen. Helaas, dat aantal is niet 

gehaald en daarom moesten wij, gezien het kostenaspect, dit onderdeel voor nu laten 
vervallen. Dat neemt niet weg dat we in 2020 opnieuw de TatraTOP-keuring op het 
programma zetten en we hopen dat er dan wat meer animo voor zal zijn.  
 
Het weer op de 15e september was gelukkig weer fantastisch! Een zonnetje, wat wind, 
lekker temperatuurtje en fijne mensen. Wat een geweldige sfeer hebben we met zijn 
allen weer gecreëerd. Er was weer gezelligheid, saamhorigheid en ontspanning. Een dag 

zoals wij die voor ogen hadden en fijn dat dat weer gelukt is. 

 
Helaas en pijnlijk voor degenen die het overkwam, was er op het eind van de dag een 
onverwacht voorval, want er was een bijtincidentje met een hond en een van de 
aanwezige exposanten. Direct werd dit heel goed opgepakt door enkele aanwezigen met 
zorgervaring. Ragna is met de persoon in kwestie mee gegaan naar de eerste hulppost 
in het ziekenhuis en gelukkig kunnen we jullie melden dat er geen nadelige gevolgen 

aan de beet zijn overgehouden. De eigenaars hebben excuses aangeboden en e.e.a. 
netjes afgehandeld.  
Daarnaast bereikte ons bijna een week later het bericht dat een van de exposanten 
schade zou hebben toegebracht aan de auto van een andere deelnemer. Deze zou, 
zogezegd uit rancune de band hebben beschadigd van diens auto. Een en ander werd 
op social-media (Facebook) publiekelijk gemaakt met foto’s. Helaas werd ons niet de 

mogelijkheid gegeven om te reageren op dit bericht. Ook werden wij als organisatie niet 
verwittigd via telefoon, email of anderszins. 
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Derhalve hebben wij ter verificatie de foto’s van de schade voorgelegd aan een tweetal 
experts die onafhankelijk van elkaar hebben bevestigd wat wij al vermoedden: de 
schade aan de band kan onmogelijk zijn aangebracht door een mes of een persoon zoals 
werd omschreven in het bericht. Er zijn duidelijk schaafplekken geconstateerd die wijzen 
op een schade die ontstaat als er langs een scherpe rand of voorwerp gereden wordt. 
We vinden het dan ook heel onsportief en jammer dat dit is aangegrepen om iemand 

én TOPNL in een kwaad daglicht te stellen. 
 
Desondanks, voor alle exposanten en bezoekers, jullie waren weer TOP en worden 
ontzettend bedankt voor jullie deelname en aanwezigheid. 
Vanzelfsprekend bedanken we de mensen die werkzaam waren in de ring. Maikel Koot, 
de keurmeester van deze editie, voor zijn verhelderende commentaren bij de 
plaatsingen, zijn rustige benadering en begrip voor enkele honden met hun baasjes die 

er voor het eerst bij waren en natuurlijk ook kundige wijze van keuren. Zonder twijfel 

was de sfeer binnen de ring mede debet aan de fijne sfeer erbuiten. 
Twan Peeters en Miranda Janssen hebben er samen weer voor gezorgd dat wij van de 
organisatie de administratieve ringtaken weer zonder zorgen uit handen konden geven. 
Jullie zijn echt super en het was wederom heel fijn om jullie erbij te hebben. Grote dank! 
We zijn blij dat we op jullie kunnen rekenen. 

 
De laatste twee weken voorafgaand aan de clubmatch zijn we bijna fulltime bezig 
geweest met de voorbereidingen om te zorgen dat alles weer soepel gaat verlopen. Er 
wordt gereden van hot naar her en onze drie huizen veranderen in pakhuizen. Intussen 
is er onderling een hotline waar de laatste dagen druk gebruik van wordt gemaakt door 
ons. Onze eigen mannen Henk, Jacco en Dirk verzetten ook het nodige werk, jullie ook 
bedankt voor jullie begrip, geduld en hulp.  

 
We hebben ook weer hulp gehad van enkele vrijwilligers die de handen op de dag flink 
uit de mouwen staken. Voornamelijk Patricia en haar dochter Eliza, Vivi en Ron en 
Laurent en Sylviane die al vroeg ter ondersteuning present waren en alle anderen die 

op de dag zelf hun bijdragen leverden. TOP dat we weer op jullie hulp konden rekenen.  
Hoofdsponsor BIOFOOD-diervoeding willen we uiteraard bedanken voor hun gulle 
donatie. Bijna alle deelnemers ontvingen een kleine of iets grotere attentie en er was 

tevens een goodiebag voor alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers. 
Ook BULLEPEES.nl was een gulle gever! Alle honden werden enorm verwend en als kers 
op de taart ook nog eens vier goed gevulde manden met lekkers die verloot zijn onder 
de deelnemers. Jullie zijn echt super! 
En de JUMPER in Deventer; wat een leuke en mooie tas hebben jullie samengesteld. 
Geweldig! Ook jullie bedankt voor de leuke bijdrage. 

Natuurlijk danken we ook Agnieszka van Rozety Ku Owcom voor het beschikbaar stellen 
van de prachtige extra rozetten. 
Alle andere donateurs, groot en klein, voor artikelen voor de loterij en goodiebox danken 
we hierbij ook. De logo’s en namen van hen vinden we terug in deze special. 
Als laatste en zeker niet als minste bedanken we Rob voor zijn hulp en het maken van 
de foto’s. Ook de mensen die foto's ter beschikking stelden voor deze special bedanken 
we en Mariëlle en Carl van hondenschool Lingewaard, voor hun gastvrijheid en het in 

ons gestelde vertrouwen.  

 
We komen nog even terug op de eerste alinea en kunnen jullie alvast melden dat de 7e 
TOPNL-Kampioenschapsclubmatch plaats gaat vinden op 20 september 2020 en 
wederom in Bemmel georganiseerd wordt.  
Als keurmeester hebben wij Coby van Kessel uitgenodigd. Voor een aantal van u geen 
onbekende. Zij heeft al diverse malen haar medewerking verleend aan activiteiten van 

de vereniging tijdens eerdere clubmatches als ringmeester en nu dan in de hoedanigheid 
van keurmeester. Zij is namelijk een van de keurmeesters die in 2018 het rasexamen 
deed voor de Tatrahond.  
Komen jullie ook allemaal weer? 
 
Tot de volgende keer! 

Dora, Ragna en Wilma 
 

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 januari. 

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 
schriftelijk vóór de 1e  

december doorgegeven 
te zijn aan 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 kalenderjaar en bij 2 of 
meer leden op het zelfde 
adres € 20,00 p.p.p.j.. 

Voor aanmeldingen 
gedurende het jaar wordt het 
lidmaatschap evenredig 
berekend. 
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De sponsoren en donateurs 
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De één is druk in de weer met lege kisten, de ander 
controleert of het spandoek windproof is en de 

derde probeert de orde tussen alle dozen te 
bewaren. 
 

 
 

 

 
Klaar om te gaan lossen 

 
Alles is netjes in de loods gezet 

 
Iets met vrouwen en aanhangwagens 

 

 
Secuur wordt de ring uitgezet 

 
En met de aankleding erbij is het klaar 

Diverse foto’s (1) – wat voorbereidend werk 

 

Diverse foto’s (2) – voordat alles begon op zaterdag… 
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Daarna gaan we opruimen 

 
En worden de spullen verder klaar gezet 

 

 

(klik op het icoontje) 
Opbouw tent.mp4

 
 

   
Trofeeën, rozetten, voerprijzen van BIOFOOD en andere cadeautjes voor hond en baas 

 

 
Na het openingswoord gaan we dan eindelijk van start! 

 
 

 

Diverse foto’s (3) – voordat alles begon op zondag…  
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Reuen 

    
 Puppyklasse   
    
01 Pluco  

NHSB 3144648 - Geb.: 31-12-2018 
V.: Konar z Siwej Polany / M.: Wiosna 
F.: Witbreuk, Linda / E.: Rijnders, CharLotte 
 

 

 

 8½ maand oude reu, mooi rastype, goed bone en bespiering, 
mooie lichaamsverhouding, volop in ontwikkeling, mooi 

mannelijk hoofd, mooie schedel, goed geplaatst donker iets 
schuin oog, goed pigment, lip had iets meer aangesloten 
mogen zijn, goed volledig schaargebit, mooi aangezet en 

gedragen oor, goede hals, mooie ribwelving, voldoende 
gehoekt voor en achter, nu nog wat jeugdig in de bewegingen, 
goede lichthellende bekkenligging, mooi stevige compacte 
voeten, goede vachtstructuur, goed temperament. 

 

VB1 

    

De keurrapporten en uitslagen (deel 1 – de reuen) 
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02 Amazing Ollie Biaca Perla  

NHSB 3149034 - Geb.: 10-02-2019 
V.: Konar z Siwej Polany / M.: Hrabina Tagodnie od Zagroda 
Josserie 
F.: Pas, Natasza / E.: Berkmans, Marcel 
 

VB2 

 

 7 maanden oude mannelijke reu, goed bone en bespiering, 
mooie lichaamsverhouding, nog wat onwennig in de ring, mooi 
mannelijk hoofd, goede stop, mooi lichtschuin donker oog, 
goed aangezet en gedragen oor, tanggebit, goede hals en 
bovenbelijning, passend bij de leeftijd, voldoende gehoekt voor 
en achter, goede ribwelving, moet in gangwerk nog verder 
ontwikkelen, goede staartaanzet en dracht, mooie 

vachtstructuur, goede stevige voeten, goede baas-hond 

interactie. 
 

    
 Jeugdklasse   
    

03 Bystry Baca I  
KW.I-719/OP - Geb.: 18-11-2018 
V.: Sabala Nutrena / M.: Czeremcha z Dunajeckiej Polany 
F.: Glowacka, Monika / E.: Hermans, Marcel 
 

ABS  

    
 Tussenklasse   

    
04 Laskow z Poldery Holenderski  

NHSB 3114358 - Geb.: 11-03-2018 
V.: Acinak Skif Voploscenie Mechty / M.: Arisa z Poldery 

Holenderski 
F.: Beentjes, Piet / E.: Jolink-Cornelissen, Vivi 
 

ZG2 

 

 1½ jaar oude reu van een stevig type, goed bone en bespiering, 
prima lichaamsverhoudingen, moet niet langer worden, zwaar 
en krachtig mannelijk hoofd, goede stop, goed geplaatst donker 
oog, scharend compleet gebit, goed geplaatst oor, mooie hals, 
goede bovenbelijning, wat matig gehoekt in voor- en 
achterhand, goede staartaanzet en –dracht, wordt in gang in 

een te volle krul gedragen, heeft in gang korte paslengte, mag 
beter uitgrijpen van achteren, moet nog wat stabieler worden, 
goede vachtstructuur, prima temperament. 
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05 Cent z Borowej Strągi - J-CH.PL 

PKR.I-88392 - Geb.: 16-10-2017 
V.: Krasny Mała Dolina / M.: Tatra z Borowej Strągi 
F.: Tarasek, Małgorzata / E.: Tarasek, Małgorzata / Tarasek, 
Jan 
 

U1 

 

 2 jaar oude reu, mooi rastype, goed bone en bespiering, mooie 
lichaamsverhouding, mooi mannelijk rastypisch hoofd, goede 
stop, goed scharend compleet gebit, goed schuingeplaatst 
donker oog, mooie ooraanzet en –dracht, lip mag strakker, 
goede hals, bovenbelijning mag wat steviger, prima ribwelving, 
voldoende gehoekt voor en achter, goede staartaanzet en –
dracht, mooi uitgrijpend in gangen, prima temperament, mooie 

vachtstructuur. 

 

    
 Openklasse   
    

06 Swarny Barzo Bialy Domownik  
NHSB 3077468 - Geb.: 28-03-2017 

V.: Swornik z Butorowego Wierchu / M.: Hephzibah du 
Domaine des Dhalbergs 
F.: Jong de, Dora / E.: Schaap, Erna 
 

ZG 

 

 2½ jaar oude reu, goed bone, mooie bespiering, prima rastype, 
mag niet zwaarder worden, mooi mannelijk hoofd, goede stop, 
mooi oog goed geplaatst, scharend compleet gebit, oor mag 
fractie lager geplaatst zijn, prima hals, goede krachtige 
ribwelving, matig gehoekt voor en achter, gaat wat los in de 
bewegingen, goede bekkenligging, prima staartaanzet en –
dracht, mag in gangen wat beter uitgrijpen, goede 

vachtstructuur, prima temperament, moet nog in de 
bewegingen verder door ontwikkelen, daarom nu een 'zeer 
goed'. 
 

    

07 Swornik Szlachetny Bialy Domownik  
NHSB 3077466 - Geb.: 28-03-2017 

V.: Swornik z Butorowego Wierchu / M.: Hephzibah du 
Domaine des Dhalbergs 
F.: Jong de, Dora / E.: Soete, Ilse 
 

U3 

 

 2½ jaar oude reu, mooi rastype, goed bone en bespiering, 
mooie lichaamsverhoudingen, mooi mannelijk hoofd, oor mag 

fractie lager aangezet zijn, goed schuingeplaatst oog, scharend 
compleet gebit, prima hals en rug, goede ribwelving, matig 
gehoekt voor en achter, mist elleboogaansluiting, goede 
staartaanzet, gaat los in de bewegingen, mag wat beter 
uitgrijpen, goede vachtstructuur, prima temperament, kan nog 
wat oefening in de ring gebruiken. 
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08 Pierun Chosna - CW'15 

NHSB 2966223 (imp.PL) - Geb.: 20-03-2014 
V.: Apasz Nes Gwadiana Zagubione Marzenia  / M.: Zaspa 
Chosna 
F.: Kaminski, Jacek / E.: Groot de, Erik / Topczewska, Maria 
 

ZG 

 

 5½ jaar oude reu, mist wat rastype, stevig bone, goede 
bespiering, zwaar mannelijk hoofd, vrij brede schedel, prima 
stop, oog mag fractie schuiner geplaatst zijn, volledig 
schaargebit, goed geplaatst en gedragen oor, goede hals en 
bovenbelijning, matig gehoekt voor en achter, gaat vlot in 
bewegingen, goede staartaanzet en –dracht, prima 
vachtstructuur, goed temperament. 

 

    
09 Sprytny Honielnik Bialy Domownik  

NHSB 3077469 - Geb.: 28-03-2017 
V.: Swornik z Butorowego Wierchu / M.: Hephzibah du 
Domaine des Dhalbergs 

F.: Jong de, Dora / E.: Eckertz, Günther 
 

U4 

 

 2½ jaar oude reu, mooi rastype, goed bone en bespiering, 
mooie lichaamsverhoudingen, mooi mannelijk hoofd, goed 
gedragen oor, goede stop, mooi lichtschuin geplaatst oog, 
scharend compleet gebit, goede hals en bovenbelijning, prima 
ribwelving, matig gehoekt voor en achter, gaat vlot in de 

bewegingen, goede vachtstructuur, mag nog iets beter 
ringgedrag laten zien, heeft wat scheersporen van een 
herstellend abces, staart soms wat vrolijk gedragen. 
 

    
10 Simply Handsome Gold Brilliance - J.CH.HU-NL 

PKR.I-84935 - Geb.: 23-05-2017 

V.: Cyprys Zymbiansko Duma / M.: Konwalia Alpejskie 
Zauroczenie 
F.: Ksiazek, Sylwia / E.: Boer de, Alexandra / Boer, de F. 
 

ZG 

 

 (Keurrapport niet beschikbaar) 

  
 

  

11 Baca Reacher z Dziakowyj Gazdówki  
PKR.I-83448 - Geb.: 10-02-2017 
V.: Cudny Lotos Dolina Malej Panwi / M.: Limba Zymbianski 
Duma 
F.: Komperda, Marek / E.: Jong de, André 
 

U 

 

 2 jaar – 7 maanden oude reu, mooi rastype, goed bone en 
bespiering, goede lichaamsverhoudingen, mooi krachtig 
mannelijk hoofd, goede stop, lip mag wat strakker en oog iets 
schuiner geplaatst, goede ooraanzet, prima hals en 
bovenbelijning, wat steil gehoekt achter, voldoende voor, grijpt 
voldoende uit,  in gangen wat los in de ellebogen, staart soms 
wat vrolijk gedragen, prima vachtstructuur, prima 

temperament. 
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12 Aron z Borowej Strągi  
KW.I-677/OP - Geb.: 22-05-2017 
V.: Krasny Mała Dolina / M.: Polana Świętokrzyska Sfora 
F.: Tarasek, Małgorzata / E.: Gąsińska, Małgorzata 
 

U2 

 

 2 jaar oude reu, mooi rastype, goed bone en bespiering, mooie 
lichaamsverhoudingen, mooi mannelijk hoofd, goede stop, 

mooie verhoudingen, mooi en wat schuin geplaatst oog, 
volledig scharend gebit, lip mag iets strakker, mooi oor, goede 
hals en bovenbelijning, voldoende gehoekt voor en achter, 
mooi uitgrijpend in gangen, nog wat los in front, goede 
ribwelving, staart soms wat vrolijk, bekkenligging goed, prima 
vachtstructuur, goed temperament. 
 

    
13 Moran Mała Dolina  

PKR.I-83429 - Geb.: 23-09-2016 
V.: Nico Dunaj Nutrena / M.: Jodła Mała Dolina 

F.: Przybyla, Grazyna / E.: Biller, Simone 
 

DISK 

 

 3 jaar oude reu, helaas agressief naar de keurmeester 

gereageerd, prima lichaamsverhoudingen, goed bone en 
bespiering, mooi mannelijk hoofd, goede stop, mooi oog en 
goed geplaatst oor, goed scharend gebit, goede hals en 

bovenbelijning, goed gehoekt voor en achter, wat los in de 
ellebogen, goed uitgrijpend in gangen, goede staartaanzet, 
soms wat vrolijk gedragen, goede vachtstructuur. 
 

    
14 Mianek du Domaine des Dhalbergs  

LOF 003309/320 - Geb.: 27-08-2016 

V.: Falkow du Domaine des Dhalbergs / M.: Ianka du 
Domaine des Dhalbergs 
F. + E.: Leblanc, Laurent & Sylviane  
 

CAC – Beste reu – BOS 
 

U1 

 

 3 jaar oude reu, goed bone en bespiering, goede 
lichaamsverhoudingen, mooi mannelijk hoofd, goede stop, 
mooi geplaatst oog, goed aangezette en gedragen oren, goede 
lippen, mooi pigment, volledig schaargebit, goede hals en 
bovenbelijning, goede ribwelving, prima gehoekt voor en 

achter, goede staartaanzet en –dracht, wat los in de ellebogen, 
prima vachtstructuur en temperament. 
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 Kampioensklasse   
    
15 Obywatel Zagubione Marzenia - CH.NL 

NHSB 3062743 (imp.PL) - Geb.: 23-07-2016 
V.: Cyprys Zymbiansko Duma / M.: Dziewanna-Fantazja Filos 
F.: Kalis, Sabina / E.: Oudshoorn, Sylvia 

 

U2 

 

 3 jaar oude reu, mooi rastype, goed bone en bespiering, mooie 
lichaamsverhoudingen, mooi mannelijk hoofd, goede stop, 
goed lichtschuin geplaatst oog, goed oor, goed volledig 
scharend gebit, mooie hals en bovenbelijning, goed gehoekt 
voor en achter, goed voorbeen, goede ribwelving, goed bekken, 
mooi uitgrijpend gangwerk, prima vachtstructuur, prima 

temperament. 

 

    
16 Edison Las w Jamnicach - CH.DE 

VDH/APH 2017.682Ü - Geb.: 29-06-2015 
V.: Hugo Boss des Arcanes d'Hermes / M.: Gloria Alpejskie 

Zauroczenie 
F.: Czaplicki, Tomek / E.: Dudek, Claudia 
 

res.CAC – Reserve beste reu 
 

U1 

 

 4 jaar oude mannelijke reu, mooi rastype, goede 
lichaamsverhoudingen, goed bone en bespiering, mooi 
mannelijk hoofd, goede stop, goed oog, goed geplaatst en 
gedragen oor, goed gebit; volledig, mooie hals en 
bovenbelijning, voldoende gehoekt voor en achter, mooie 
ribwelving, mooie bekkenligging, staart krult een fractie teveel 

door maar niet storend, grijpt goed uit in de gangen maar weeft 
een beetje achter, mooie vachtstructuur, mooi temperament. 
 

    
17 Spirytus Kontekst - J-CH.PL;CH.PL;CIB 

PKR.I-82777 - Geb.: 25-11-2016 
V.: Zarembek z Winory / M.: Wyborowa Kontekst 

F.: Robak, Grzegorz / E.: Lusina, Agnieszka 
 

U3 

 

 Bijna 4 jaar oude reu, mooi mannelijk rastype, goed bone en 
bespiering, goede lichaamsverhoudingen, mooi mannelijk 
hoofd, goede stop, mooi lichtschuin geplaatst oog, goede 
ooraanzet en dracht, scharend volledig gebit, goede hals, prima 
bovenbelijning, prima ribwelving, wat matig gehoekt achter, 

prima voor, staartdracht wat hoog, goede vachtstructuur, mooi 
uitgrijpend gangwerk, prima temperament. 

 

    
 Veteranenklasse   
    

18 Jaroslaw z Poldery Holenderski - CH.NL-LU 
NHSB 2816845 - Geb.: 05-11-2010 
V.: Kum z Poldery Holenderski / M.: Luna (2638533) 
F.: Beentjes-Newsky, Netty / E.: Plomp, Ragna / Erkel, Jacco 
van 
 

U1 

 

 Bijna 9 jaar oude reu, goed mannelijk rastype, goed bone en 

bespiering, goede lichaamsverhoudingen, mooi licht schuin 
geplaatst oog goede ooraanzet, lip mag wat strakker, prima 
hals en bovenbelijning, prima ribwelving, goede staartaanzet, 
gaat vlot in de bewegingen, mooi uitgrijpend gangwerk, mooie 
vachtstructuur, prima temperament. 
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19 Divney Fedor Sniezijka Bajka - CH.NL; W'11 

NHSB 2705351 - Geb.: 18-05-2008 
V.: Boski van Erbecjeshof / M.: Devka-Ninochka Biaca Perla 
F.: Doornbos, Wilfred / E.: Wit, Mariska 
 

NTB 

 

 11 jaar oude reu, mooi mannelijk rastype, goed bone en 

bespiering, goede lichaamsverhoudingen, mooi mannelijk 
hoofd, goede stop, mooi aangezet oor, goed volledig gebit, 
mooi schuin geplaatst oog, prima bovenbelijning en hoekingen 
voor en achter, mooie ribwelving, goede staartaanzet en –
dracht, mooie vachtstructuur, prima temperament, mankt 
helaas in de achterhand daarom kan gangwerk niet beoordeeld 
worden. 

 

 

 
33 sept ??  

 
Zoveelste gezellige clubmatch. Leuk en fijn om iedereen weer te zien en zoveel prachtige witte honden. Ook is traditie dat 
we weer mooi weer hebben. Alleen de datum ben ik even kwijt, maar hoor net dat het de 15e is. Iedereen een fijne dag 
gewenst. En veel succes, wij houden de boel in de gaten. 
 
Axel, Lia en Phlocks de Wilde 

 
Wat leuk om weer op deze goed georganiseerde clubmatch te zijn. Het is altijd weer een feest om alle Tatra’s en 
Tatraliefhebbers terug te zien en lekker bij te kletsen. 

 
Iedereen veel succes met de match en geniet van jullie mooie “witte”.  

 
Ron, Vivi en Balou 

 
Vanmorgen vroeg vertrokken met een Peer die er geen idee van had wat we gingen doen, behalve dat het vandaag 
‘Peerkedag’ is. Hij kijkt zijn ogen uit. Is uiterlijk opvallend rustig.  Na wat uitleg mocht hij gelijk de ring in en er weer uit 

met een mooi resultaat. ’t Is prachtig weer, lekker genieten zo samen met mijn pup. Wat zal hij moe zijn vanavond! 
Iedereen een mooie dag gewenst! 

En een feest om zoveel Tatra’s bij elkaar te zien vandaag! 
 
Charlotte en Peerke (Pluco) 

 
Voor Harfa (6 mnd) is het vandaag een hele belevenis, nog nooit eerder heeft zij zoveel rasgenoten bij elkaar gezien, dus 
die kijkt haar ogen uit.Het weer is fantastisch; de organisatie is perfect in orde dus dit kan alleen maar een geweldige dag 
worden. Leuk voor Polly om haar Tatravrienden  en -vriendinnen weer te zien en voor ons leuk om alle baasjes en bazinnen 
te ontmoeten en bijzonder dat Polly nog een keertje mee kon doen. 
 

Mariëlle & Helma Denissen 

 
Leuke sfeer. Mooie inschrijving. Leuke mensen. Gezellig TOP!!! 
 
N. Pas 

 
Bedankt voor de uitnodiging! Super sfeer, aardige mensen! Fantastisch evenement! 

 
Agnieszka Lusina – Ku Owcom 

 

Lieve organisatie, 
 
Goed georganiseerd en hele gezellige sfeer. 
Uiteraard weer Top! 
 
Marcel, Lida en Michael 

Enkele door ons ontvangen reacties (1)  
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Dzień dobry 
 
Het is een prachtige dag met alle Tatra’s en twee andere honden. De dag is erg mooi. Complimenten aan de organisatie 
dat ze zo’n mooie dag in Bemmel mogelijk hebben gemaakt. 
 
Anja Haaijer 

 
Wederom een prachtige clubdag met een geweldige sfeer. Perfect georganiseerd door ons bestuur. Bedankt en compliment. 
 

Alderd Slagter 

 
Weer een perfect georganiseerde dag door Wilma, Dora en Ragna. Complimenten voor jullie.  

Ook hebben jullie weer top weer geregeld en gezellige mensen. Wat willen we nog meer? 
 
Dank jullie wel. 
 

Rob, Karin en Widok 

 
Hartelijk dank aan iedereen van de organisatie voor het voorbereiden van de clubshow en het bijeenbrengen van zoveel 
eigenaren en liefhebbers van de Polski Owczarek Podhalanski.   
Het was prima georganiseerd en we hebben veel aardige, hartelijke mensen ontmoet.  

Dank je wel voor alles  en we zullen proberen om volgend jaar terug te komen en mee te doen. 
 
Jan en Małgorzata Tarasek 
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Teven 

    
 Jongste puppyklasse   
    

20 Lipcówka Perły Podhala  
Stamboom aangevraagd (imp.PL) - Geb.: 17-03-2019 
V.: Flirciarz na Góralsko Nute / M.: Mercedes Suchy Las Vegas 
F.: Franków, Adrian / E.: Doornbos, Wilfred 
 
Beste pup 

 

VB1 

 

 5 maanden oude teef, mooi rastype, goed bone en bespiering, 

mooie lichaamsverhoudingen, mooi vrouwelijk hoofd, goede 
stop, mooie verhoudingen, mooi schuingeplaatst oog, goed oor, 
scharend gebit, goede hals, bovenbelijning, goede ribwelving, 
prima gehoekt voor en achter, prima staartaanzet en –dracht, 
mooi uitgrijpend gangwerk, prima vachtstructuur voor leeftijd, 

prima temperament. 
 

    
21 Inka Tatra Love  

Stamboom aangevraagd (imp.PL) - Geb.: 29-04-2019 
V.: Filo Duży Biały Pies / M.: Etna Tatra Love 
F.: Bujak, Paulina / E.: Leblanc, Laurent / Leblanc, Sylviane 

 

VB2 

 

 4 maanden oude vrouwelijke teef, mooi bone en bespiering, 
goede verhoudingen, mooi vrouwelijk hoofd, goede stop, gebit 
volop aan het wisselen, goede beet, mooi oor, goede hals en 
bovenbelijning, nog wat jeugdig in beweging, goede ribwelving, 

mooie voeten, goede staartaanzet en –dracht, goede 

vachtstructuur voor leeftijd, prima temperament. 
 

    
 Puppyklasse   
    
22 Harfa Aroniowa Dolina  

PKR.I-91073 - Geb.: 27-02-2019 
V.: Nico Dunaj Nutrena / M.: Bystra Chosna 
F.: Pogorzelska-Budek, Dorota  / E.: Denissen, Wilhelmina 
 

VB1 

 

 6 maanden oude teef, mooi rastype, goed bone en bespiering, 
goede lichaamsverhoudingen, mooi vrouwelijk hoofd, nog wat 

onwennig in de ring, met de juiste steun en training komt dat 
wel goed, mooi vrouwelijk hoofd, goede stop, mooi lichtschuin 

geplaatst oog, goed aangezet en gedragen oor, scharend gebit, 
mooie hals en bovenbelijning, goede ribwelving, matig gehoekt 
voor en achter, goede staartaanzet, mooie vachtstructuur, nog 
wat jeugdig in beweging, goed uitgrijpend. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

De keurrapporten en uitslagen (deel 2 – de teven) 
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 Jeugdklasse   
    
23 Ździebko Panny Ku Owcom  

PKR.I-88647 - Geb.: 04-05-2018 
V.: Spirytus Kontekst / M.: Figa z Makiem Las w Jamnicach 
F.: Lusina, Agnieszka / E.: Lusina, Agnieszka 
 

U2 

 

 16 maanden oude vrouwelijk teef, mooi rastype, goed bone en 
bespiering, goede lichaamsverhoudingen, mooi vrouwelijk 
hoofd, goede stop, goede licht schuin geplaatste ogen, mooi 
aangezette goed gedragen oren, goed compleet gebit, goede 
nek, toplijn mag wat krachtiger, voldoende gehoekt voor en 
achter, mooie ribwelving, goed geplaatst en gedragen staart, 
voet mag iets steviger, vlot en uitgrijpend in gangen, goede 

vachtstructuur, prima temperament. 

 
    
24 Wanadea Michałowe Rancho - J-CH.NL-DE 

NHSB 3150597 (imp.) - Geb.: 02-05-2018 
V.: Odważny Obi One Artorius / M.: Olaboga Michałowe 

Ranczo 
F.: Dryll. Anna / E.: Doornbos, Wilfred 
 
Beste jeugdhond 
 

U1 

 

 16 maanden oude vrouwelijke teef, mooi rastype, goed bone 
en bespiering, mooie lichaamsverhoudingen, mooi vrouwelijke 

hoofd, goede verhoudingen, mooie stop, mooi lichtschuin 
geplaatst oog, goed geplaatste en gedragen oren, volledig 
scharend gebit, mooie hals- en bovenbelijning, goede croupe, 
goede ribwelving, voldoende gehoekt voor en achter, gaat 

voldoende uitgrijpend door de ring, nog wat los in front, mooie 
staartaanzet en –dracht, goede vachtstructuur, iets in de rui, 
prima temperament. 

 
    
 Tussenklasse   
    
25 Apolka Osikowe Zacisze  

VDH/APH 2018.700 - Geb.: 07-05-2018 

V.: Jaroslaw z Poldery Holenderski / M.: Hyrla Pasja Cepra 
F.: Majouda, Monika / E.: Majouda, Monika 
 

U2 

 

 16 maanden oude vrouwelijke teef, mooi rastype, goed bone 
en goede bespiering, mooie lichaamsverhoudingen, mooi 
vrouwelijk hoofd, goede stop, mooi lichtschuin geplaatst oog, 
scharend volledig gebit, goed aangezet oor, mooie hals- 

bovenbelijning, prima ribwelving, matig gehoekt voor en 

achter, goede staartaanzet en –dracht, nog wat los in de 
beweging, goede vachtstructuur, prima temperament. 
 



6e editie                                                                                                                                                                       18 oktober 2019 

Pagina | 19  
 

    
26 Ździebko Pyskata Ku Owcom  

PKR.I-89961 - Geb.: 04-05-2018 
V.: Spirytus Kontekst / M.: Figa z Makiem Las w Jamnicach 
F.: Lusina, Agnieszka / E.: Lusina, Agnieszka / Pas, Natasza 
 

U1 

 

 16 maanden oude vrouwelijke teef, mooi rastype, goed bone 

en bespiering, mooie lichaamsverhoudingen, mooi vrouwelijk 
hoofd, goede stop, goed geplaatst oor, scharend compleet 
gebit, mooi lichtschuin geplaatst oog, goede verhoudingen, 
mooie hals en bovenbelijning, prima ribwelving, goed gehoekt 
voor en achter, gaat vlot en uitgrijpend door de ring, wat los in 
front, mooie vachtstructuur, prima temperament. 
 

    

27 Haysy-Daysy Suchy Las Vegas  
PKR.I-88062 - Geb.: 11-03-2018 
V.: Odważny Obi One Artorius / M.: Butna Suchy Las Vegas 
F.: Uran, Anna  / E.: Chojnacka, Anna / Kroezen, Arnout 
 

ZG3 

 

 18 maanden oude vrouwelijke teef, mooi zwaar rastype, prima 
bone en bespiering, vrouwelijk hoofd, vrij krachtig, goede stop, 
goed geplaatst oog, correct gedragen oren, lip mag strakker, 
scharend volledig gebit, goede hals, bovenbelijning moet wat 
strakker worden, loopt nu nog wat op, matig gehoekt voor en 
achter, prima ribwelving, prima staartaanzet, goede 
vachtstructuur, loopt in gangen met wat korte pas, fractie nauw 

achter, nog wat los in voorhand, prima temperament. 
 

    
 Openklasse   

    
28 Majowa Milostka na Góralsko Nute  

NHSB 3151337 - Geb.: 23-03-2014 
V.: Armex Świat Dysku / M.: Kapela na Góralsko Nute 
F.: Szydlo, Aleksandra / E.: Denissen, Wilhelmina / Winarto, 

Frank 

 

ZG 

 

 5 jaar oude teef, prima rastype, goed bone, wat zware conditie 
vandaag, vrouwelijk hoofd, goede stop en schedel, prima gebit, 
lichtschuin geplaatst oog, goed aangezet oor, prima hals, 
rugbelijning moet wat steviger, oogt overbouwd nu, matig 
gehoekt voor en achter, gaat wat los in de bewegingen met 
voldoende paslengte, prima staartaanzet, goede 

vachtstructuur, voeten mogen wat steviger, prima 
temperament. 
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29 Sasanka Polna Bialy Domownik  

NHSB 3077473 - Geb.: 28-03-2017 
V.: Swornik z Butorowego Wierchu / M.: Hephzibah du 
Domaine des Dhalbergs 
F.: Jong de, Dora / E.: Hollegien, Ben 
 

U4 

 

 2½ jaar oude teef, mooi rastype, goed bone en bespiering, 
mooie lichaamsverhoudingen, mooi vrouwelijk hoofd, goede 
stop en schedel, goede verhoudingen, goed lichtschuin 
geplaatst oog, mooie ooraanzet, scharend compleet gebit, 
goede hals, bovenbelijning mag wat sterker, mooie ribwelving, 
matig gehoekt voor en achter, grijpt voldoende uit achter, 
goede staartaanzet en –dracht, mooie vachtstructuur, prima 

temperament. 

 

    
30 Hulanka spod Samotnej Limby  

PKR.I-84857 - Geb.: 16-06-2017 

V.: Demon Las w Jamnicach / M.: Samotna Limba na Góralsko 
Nute 
F.: Janowska-Starowska, Ewa / E.: Hermans, Marcel 
 

ABS  

    

31 Swarna Hajnica Bialy Domownik  

VDH/APH 2018.702Ü - Geb.: 28-03-2017 
V.: Swornik z Butorowego Wierchu / M.: Hephzibah du 
Domaine des Dhalbergs 
F.: Jong de, Dora  / E.: Sassenberg, Angelika 
 

ZG 

 

 2½ jaar oude teef, prima rastype, vrouwelijk, bone mag niet 
lichter worden, prima bespiering, vrouwelijk hoofd, goede stop, 

mooie verhoudingen, goed schuin geplaatste ogen, goed 
geplaatste oren, scharend compleet gebit, goede hals, 
bovenbelijning moet sterker worden, ribwelving mag wat voller 
zijn en meer tot de ellebogen reiken, bekken mag wat vlakker 
liggen, wat matig gehoekt voor en achter, gaat los in de 
gangen, prima vachtstructuur, verzorging kan iets beter, veel 
klitten in de broek, prima temperament, vanwege rastype 'zeer 

goed'. 
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32 Arisa z Poldery Holenderski  

NHSB 2976129 - Geb.: 21-08-2014 
V.: Kum z Poldery Holenderski / M.: Roza z Poldery 
Holenderski 
F.: Beentjes-Newsky, Netty / E.: Beentjes, Piet 
 

U 

 

 5 jaar oude teef, goed bone en bespiering, goede 
lichaamsverhoudingen, mooi rastype, mooi vrouwelijk hoofd, 
goede stop, prima schedel, scharend gebit, goed 
schuingeplaatst oog, oor wordt iets open gedragen, prima hals 
en bovenbelijning, prima ribwelving, wat diepe borst, matig 
gehoekt voor en achter, voeten mogen steviger, bekkenligging 
mag wat vlakker, wat los in de bewegingen, goede 

vachtstructuur, prima temperament. 

 

    
33 Gwiazdka z Poldery Holenderski  

NHSB 3022561 - Geb.: 23-10-2015 

V.: Jaroslaw z Poldery Holenderski / M.: Halna z Poldery 
Holenderski 
F.: Beentjes-Newsky, Netty / E.: Beentjes-Newsky, Netty 
 

U3 

 

 4 jaar oude vrouwelijke teef, mooi vrouwelijk rastype, goed 

bone en bespiering, mooie lichaamsverhoudingen, mooi 

vrouwelijk hoofd, goede stop en schuin geplaatst oog, goed 
aangezet oor, mooi scharend gebit, goed pigment, goede hals- 
en bovenbelijning, voldoende gehoekt voor en achter, mooie 
ribwelving, goede staartaanzet en –dracht, vlot uitgrijpend in 
gangen, mooie vachtstructuur, goed temperament, presentatie 
kan iets optimaler. 
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34 Sarah Bialy-Towarzysz  

NHSB 3013212 - Geb.: 20-07-2015 
V.: Gordon Białe Szczęście / M.: Saba Antrakt 
F.: Middelkamp, Dick / E.: Haaijer, Anja 
 

ZG 

 

 4 jaar oude vrouwelijke teef, prima rastype, in een wat ruime 

conditie vandaag, mag niet langer worden in lichaam, 
vrouwelijk hoofd, goede stop en schuingeplaatst oog, oor mag 
iets lager geplaatst zijn, gebit vanwege temperament niet goed 
te beoordelen, goede hals, bovenbelijning wat zwak, staat nu 
overbouwd, matig gehoekt voor en achter, borst mag niet 
dieper, prima staart en dracht, wat kort in de gangen, goede 
vachtstructuur, heeft wel wat ringtraining nodig, vanwege 

rastype 'zeer goed'. 

 

    
35 Bazia z Borowej Strągi  

PKR.I-82016 - Geb.: 08-06-2016 

V.: Hugo Boss des Arcanes d'Hermes / M.: Tatra z Borowej 
Strągi 
F.: Tarasek, Małgorzata / E.: Gąsińska, Małgorzata 
 

CAC – Beste teef – BOB! 
 

U1 

 

 2½ jaar oude vrouwelijke rastypische teef, goed bone en 
bespiering, mooie lichaamsverhoudingen, mooi vrouwelijk 
hoofd, goede stop, schuin geplaatst oog, scharend compleet 
gebit, goed gedragen oor, mooie verhoudingen in het hoofd, 

goede hals, mooie bovenbelijning, prima ribwelving, goed 
gehoekt voor en achter, gaat vlot en uitgrijpend door de ring, 
mooie vachtstructuur, goede staartaanzet en –dracht, prima 
temperament. 
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36 Fonia z Borowej Strągi  

PKR.I-82015 - Geb.: 06-06-2016 
V.: Dukat Opilio / M.: Watra z Borowej Stragi 
F.: Tarasek, Małgorzata / E.: Gąsińska, Małgorzata 
 

res.CAC – Reserve beste teef  
 

U2 

 

 3 jaar oude vrouwelijke teef, mooi rastype, goed bone en 
bespiering, goede lichaamsverhoudingen, mooi vrouwelijk 
hoofd, goede verhoudingen, goede stop, mooi schuin geplaatst 
oog, scharend compleet gebit, goed aangezet oor, mooie hals, 

prima bovenbelijning, mooie ribwelving, goed gehoekt voor en 
achter, goede staartaanzet en –dracht, gaat vlot in de 
bewegingen, prima vachtstructuur, prima temperament. 

 

    
 Kampioensklasse   
    

37 Nasledie Guraley Afrodita - J.CH.PL; CH.RO 
PKR.I-90187 - Geb.: 10-05-2018 

V.: Krasny Mała Dolina / M.: Eurydyka z Kuesty 
F.: Tokareva, Natalia / E.: Skoczylas, Aurelia / Skoczylas, 
Robert 
 

ABS  

    
38 Hephzibah du Domaine des Dhalbergs - CH.NL-DE;CIB 

NHSB 2897832 (imp.FR) - Geb.: 08-02-2012 
V.: Edjango Kochany Sniezijka Bajka / M.: Baika du Printemps 
des Olivets 
F.: Leblanc, Laurent / E.: Jong de, Dora 
 

U1 

 

 Ruim 7 jaar oude vrouwelijke teef, mooi rastype, goede 
lichaamsverhoudingen, mooi bone en bespiering, goed 
vrouwelijk hoofd, goede stop, mooi schuin geplaatst oog, goed 
gedragen oor, goed schaargebit, goede hals, prima 
bovenbelijning, prima ribwelving, onderbelijning passend bij 

leeftijd, voldoende gehoekt voor en achter, goede staartaanzet 
en –dracht, mooie vachtstructuur, gaat vlot in de bewegingen, 

grijpt goed uit, prima temperament. 
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 Veteranenklasse   
    
39 Ludmila z Poldery Holenderski  

VDH/APH 2012.627Ü (imp.NL) - Geb.: 02-01-2011 
V.: Lucjuzz (NHSB 2638529) / M.: Halna z Poldery 
Holenderski 

F.: Beentjes-Newsky, Netty / E.: Sassenberg, Angelika 
 
Beste veteraan 
 

U1 

 

 8 jaar en 9 maanden vrouwelijke rastypische teef, mooi bone 
en bespiering, goede verhoudingen, mooi vrouwelijk hoofd, 
goede verhoudingen, goede stop, mooi goed schuin geplaatst 

oog, goed gedragen oor, scharend compleet gebit, goede hals, 

bovenbelijning passend bij leeftijd, goede ribwelving, prima 
gehoekt voor en achter, goede staartaanzet, goede ligging van 
croupe, prima vachtstructuur, gaat vlot mooi uitgrijpend in de 
beweging, prima temperament. 
 

    
40 Halna z Poldery Holenderski - CH.NL 

NHSB 2702431 - Geb.: 29-04-2008 
V.: Hajduk Chluba Liliowej Przełęczy / M.: Bryza z Debowego 
Zacisza 
F.: Beentjes, Piet / E.: Beentjes-Newsky, Netty 
 

ZG2 

 

 10 jaar oude vrouwelijke teef, stevig bone, goede bespiering 
voor leeftijd, ok lichaamsverhoudingen, krachtig vrouwelijk 
hoofd, goede stop, goed gebit – volledig, krachtige stop, prima 
oor, hals en bovenbelijning niet meer zo stevig als vroeger 

waarschijnlijk, matig gehoekt voor en achter, goede 
staartaanzet en –dracht, ribwelving wat diep, passend 
gangwerk bij leeftijd, prima temperament, prima 

vachtstructuur. 
 

 

Gebruikte afkortingen: 
ABS Absent 

BOB  Beste van het ras (Best of breed) 
BOS     Best van de andere sexe (Best opposite sex) 
CAC Certificat d’Aptitude pour le Championat  
CH.      Kampioen (aangevuld met het land of landen) 
CIB Internationaal kampioen 
CW Clubwinnaar (aangevuld met jaartal) 

E.  Eigenaar 
F.  Fokker 
Geb. Geboortedatum 
Imp.  Geïmporteerde hond 
J-CH. Jeugdkampioen (aangevuld met het land of 

landen) 
KW.T Bijlage van het Pools hondenstamboek 

LOF  Frans hondenstamboek 

M.  Moeder 
NHSB   Nederlands hondenstamboek 
NTB  Niet te beoordelen 
PKR  Pools hondenstamboek 
Res. CAC Reserve Certificat d’Aptitude pour le 

Championat 

U  Uitmuntend 
V.  Vader 
VB  Veel Belovend 
VDH/APH  Duits hondenstamboek 
W  Winner (aangevuld jaartal en land) 
ZG  Zeer Goed 
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Voor de eerste keer in de geschiedenis van de TOPNL-Kampioenschapsclubmatch was er een extra keuring, namelijk de 
fokkersklasse. Deze klasse bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf honden van hetzelfde ras en variëteit, ongeacht het 
geslacht, gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom. Deze honden moeten zijn ingeschreven 
in één van de klassen. 

 
Er werden drie groepen geshowd; 
Groep 1 Kennel Bialy Domownik - Fokker: Dora de Jong 
Groep 2 Kennel z Borowej Strągi - Fokkers: Małgorzata & Jan Tarasek 
Groep 3 Kennel z Poldery Holenderski – Fokkers: Netty & Piet Beentjes  
 

De keurmeester heeft groep 2, kennel z Borowej Strągi als winnende groep aangewezen. 
 

 
 

 

De fokkersklasse 
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Met veel plezier en enthousiasme heb ik de Kampioenschapsclubmatch mogen 
keuren. Een enorme eer en een fantastische inschrijving. Ik heb vele mooie honden 
mogen zien in de ring. Kwalitatief vond ik de variatie aan honden die was 
ingeschreven erg goed, iets waar de vereniging trots op mag zijn.  

Vooraf aan het evenementen ben ik goed geïnformeerd en tijdens het evenement 
ben ik uitstekend verzorgd, complimenten aan de club.  
De ring was groot en alle honden konden daardoor prima hun gangwerk laten zien 
en gepresenteerd worden.  
Kortom een enorm leuke dag met fantastische honden!  
 

Maikel Koot 
 

 
 
 

 

  
Beste reu (links): Mianek du Domaine des Dhalbergs 
 Reserve beste reu (rechts): Edison las w Jamnicach 

Beste teef (links): Bazia z Borowej Strągi 
 Reserve beste teef (rechts): Fonia z Borowej Strągi 

 

  
Beste reu: Mianek du Domaine des Dhalbergs Beste teef: Bazia z Borowej Strągi 

 
 

De keurmeester schrijft …  

De beste honden van de dag 



6e editie                                                                                                                                                                       18 oktober 2019 

Pagina | 28  
 

 
BOB - beste van het ras (links): Bazia z Borowej Strągi 

BOS – beste van de andere sexe (rechts): Mianek du Domaine des Dhalbergs 
 

 

Foto links: Beste pup 
Lipcówka Perły Podhala  

 

Foto rechts: Beste jeugdhond 
Wanadea Michałowe Rancho 
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Foto links: Beste veteraan 
Ludmila z Poldery Holenderski  
 

 

 

  

 

TOPPER in beeld  
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TOPNL Clubwinnaar 2019 
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Het is weer een stralende dag. Gefeliciteerd met het hoge aantal deelnemers en complimenten voor de goede organisatie. 
 
Netty Beentjes 

 
Beste organisatoren! 
 

Hartelijk dank voor het geweldige evenement. We zijn hier voor de tweede keer en aan alles is te merken met hoeveel 
enthousiasme jullie deze clubmatch hebben georganiseerd. We komen graag terug! 

♥ ook de groeten aan alle deelnemers, uit de Eifel! 

 
Sprytny (Sam), Günther en Andrea 

 
Lieve organisatoren, 

 
Wat een mooie locatie, heerlijk ruim van opzet. Voor het eerst hier. Wil nog een hond en wel heel spannend of het allemaal 
gaat lukken. Wat een mooie honden en ja, sommigen blaffen. Dat hoort nu eenmaal bij hond zijn. Voor natje en droogje 
werd uitstekend gezorgd. 
Heel goed dit mee te maken en te genieten van de mooie Tatrahonden. 
 
Maarten en Yvonne Verbeek 

 
Het was voor ons een groot genoegen om op jullie kampioensclubmatch te zijn. Alle lof komt jullie toe, want de organisatie 
was perfect. We hebben een aantal mooie Tatrahonden gezien. Het weerzien met Poolse vrienden was fijn en daarnaast 

hebben we kennis kunnen maken met anderen.  
Het was bovendien zonnig weer.  
Kortom, het was perfect. 
 

Sylviane en Laurent Leblanc 

 
We waren er voor de 2e keer en opnieuw is het fantastisch. 
Vanwege het fantastische aantal aanmeldingen konden we weer vele Tatrahonden bekijken, nieuwe contacten leggen en 
bestaande verdiepen. 

 
Dank jullie wel voor de prima organisatie. 
 
Ludmilla, Swarma, Angelika en Hartwig 

 
Het is weer super strak en goed georganiseerd. Met prachtig weer is het opnieuw een superdag! Pierun geniet met volle 
teugen en ik ook (heerlijk relaxed). 
 
Organisatie……. Hartelijk DANK!!! 
 

Erik en Pierun 

 

Zeer goed georganiseerde tentoonstelling, altijd een genoegen! 
Complimenten aan Wilma, Dora en Ragna. Mooie gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en veel Podhalaner te 
bewonderen. 
 
Veel dank aan de organisatoren. 
 
Claudia en Denies Dudek met Edison Thomas vel Mailo Las w Jamnicach 

 
Vandaag voor de eerste keer deze dag mee mogen maken. Super opgevangen en gerustgesteld. Een aangename ervaring. 
Leuk om zoveel hondenbezitters trots te zien! 

Compliment voor de organisatoren. 
 
Erna en Christina met OBI !! 

 

Ontvangen reacties (2) 
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Voor de derde keer op rij zijn we erbij. De zon was alweer van de partij, dus iedereen blij.  
Ook door de goede organisatie waren er enkel en alleen blije gezichtjes en natte hondenneusjes.  

Dank aan de organisatoren! 
 
Ilse, Dieter en Santo (Swornik) 

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

 Zondag 10 november – Strandwandeling te Oostvoorne 
 
Agenda 2020: 
 

 Zondag 12 januari - Oliebollenwandeling 
 Zondag 29 maart - Voorjaarswandeling 
 Zondag 19 april - Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden) 
 Zondag 17 mei - Tatra-Lentefeest 
 Zondag 20 september - 7e  TOPNL-Kampioenschapsclubmatch te Bemmel 
 Zondag 22 november - Strandwandeling 

 

* De locaties voor de wandelingen worden daar waar geen plaats genoemd wordt, later bepaalt. 
Indien je een mooie en leuke loslooproute kent, liefst waar ook horeca aanwezig is, stuur dan een bericht naar 
evenementen@topnl.eu. 
 
Met uitzondering van de Algemene Ledenvergadering zijn al onze evenementen toegankelijk voor zowel leden als niet-leden 
van TOPNL. 
Leden krijgen korting bij evenementen waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. 

 

TOPNL-agenda 
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Genoeg tijd en ruimte om te ontspannen 

  
 

 
Ook aan de inwendige mens (en hond) werd gedacht  

Diverse foto’s (2) 
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Er was weer voldoende om uit te delen 

 
 

 
 
Het samenstellen van de Special 2019 was weer een grote klus en we hopen dat jullie deze met veel plezier en interesse 
gelezen hebben. Zoals al eerder gemeld is de volgende TOPNL-Kampioenschapsclubmatch op 20 september 2020 en we 
hopend uiteraard dat jullie daar ook weer bij zullen zijn. Zodra de inschrijving opent, zullen we dit melden via onze reguliere 

nieuwsbrief, website en via onze Facebook-community. 
 
Uiteraard zijn zowel leden als niet-leden ook van harte welkom op één van onze andere activiteiten. De agenda voor zowel 
dit jaar als het volgende jaar is te vinden op pagina 33 en uiteraard op onze website. 
 
Tot ziens op een volgend evenement! 

Tot slot 
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