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Voor deze uitgave hebben we weer een paar mooie en informatieve 

artikelen ontvangen en zelf samengesteld.  

Ook ontvingen we prachtige herfstfoto's, waarvan een mooie collage 

gemaakt is.  

Heb je een idee voor onze nieuwsbrief, 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.  

 
Wat is er alweer veel gebeurd sinds de laatste uitgave van de nieuwsbrief 

op de digitale mat viel. Waren we in juli en augustus nog hoopvol over hoe 

het normale leven weer zijn loop zou kunnen nemen, hoe anders is het 

weer nu. Wij allemaal kampen opnieuw met de gevolgen van het weer de 

kop opstekende COVID-19, zowel privé als in verenigingsverband.  

Heel blij waren we dat in ieder geval de TOPdag op 13 september door kon 

gaan. Zij het dan met de nodige voorzorgsmaatregelen. Banken en 

zitplekken werden ver uit elkaar gezet op de dag zelf. Leden en hun 

honden zaten bij elkaar in kleine groepjes, de nodige materialen voor 

ontsmetting en dergelijke waren aangeschaft, want de insteek was om 

deze dag voor iedereen zo veilig en prettig mogelijk te maken. Echter, we 

hadden elkaar al lange tijd niet meer gezien en dan is het heel lastig om 

altijd voldoende afstand te bewaren, omdat je gewoon blij bent en het 

gezellig is met elkaar. Dat bleek ook wel uit het feit dat vrijwel iedereen 

tot laat in de middag is gebleven.  

 

Nu zitten we met z’n allen weer in een tweede periode waar allerlei 

beperkende maatregelen zijn afgekondigd om het virus in de grip te 

krijgen en weer zijn tal van activiteiten afgelast. Zo ook de 

strandwandeling van 22 november. Heel jammer maar het is niet anders, 

want veiligheid staat voorop.  

In een ‘worstcase’ scenario stevenen we misschien wel af op maatregelen 

als een avondklok ed. Als er maatregelen zijn die het buiten zijn beperken 

is het voor degenen die het treft nog altijd mogelijk het huis te verlaten 

mits daar een geldige reden voor is.  Voor mensen die één of meerdere 

honden hebben, betekent dit dat ze met een avondklok wel naar buiten 

kunnen, want het uitlaten van de hond is een gegronde reden. Uiteraard 

is het de bedoeling als je de hond gaat uitlaten, dat je alleen gaat of enkel 

met mensen uit hetzelfde huishouden en niet gaat afspreken om met 

meerderen samen te gaan wandelen.  

Natuurlijk hopen we dat het niemand van ons zal overkomen, maar word 

je positief getest dan moet je 10 dagen in quarantaine en helaas, als je in 

quarantaine zit, mag je de hond niet uitlaten, want quarantaine betekent 

thuisblijven. Wie een tuin of terras heeft, kan in het ergste geval daar de 

hond zijn behoeftes laten doen. Wie die mogelijkheden niet heeft, moet 

andere mensen vragen voor de hond te zorgen. Want de hond uitlaten in 

het park of in een bos is voor hondenbaasjes in quarantaine verboden.  

 

Gelukkig is wandelen nog iets wat we individueel kunnen doen samen met 

onze viervoeters. Dat wandelen populairder is dan ooit blijkt ook uit de  
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cijfers. In een recent onderzoek van het landelijk opererende Wandelnet 

geeft 66 procent van de respondenten aan dit jaar meer te zijn gaan 

wandelen. Wandelen is niet alleen heel goed voor jezelf, het brengt je ook 

dichter bij elkaar. Als Corona dan toch iets positiefs heeft gebracht, dan is 

het wel dit: dat je meer oog hebt voor je omgeving en voor elkaar.  

Samen met de hond erop uit is goed tegen stress en je komt tot rust in je 

hoofd én je lijf. Het voelt als even ‘bijtanken’.  Blijf dus vooral zoveel 

mogelijk genieten van wat nog wel kan met elkaar en, dat geldt voor 

eenieder: blijf gezond! 

 

Vaste bezoekers van onze website is het vast opgevallen dat deze enige 

tijd geheel uit de lucht was en sinds kort weer beperkt. 

Helaas zijn wij het slachtoffer geworden van een flauwe hack, waardoor al 

onze bestanden aangetast waren. Gelukkig hebben wij geen leden- of 

persoonsgegevens op onze website staan, dus deze zijn niet in handen van 

derden gekomen. Ook onze email was tijdelijk niet bruikbaar maar 

inmiddels is deze weer in werking. 

De komende tijd zullen wij de website weer stap voor stap gaan aanvullen 

met informatie. 

 

 

 

Zondag 13 september was het weer zover, we konden eindelijk elkaar 

weer zien en live spreken. Door de corona-perikelen heeft dit een stuk 

langer geduurd dan gewenst. 

 

Om 11 uur werden we 

verwacht bij de 

scouting in Dieren. 

Daar aangekomen 

stond er al een tafel 

met handgel, ivm de 

coronamaatregelen, 

bij de ingang.  

Gelukkig was er ook 

koffie, thee en lekkers 

en werden we 

verwelkomd door 

Wilma die ons iets 

over de dagindeling en de regels vertelde. Er werd ons allen vriendelijk 

verzocht, en duidelijk gemaakt op o.a. afbeeldingen, zoveel mogelijk 

afstand van elkaar te houden. 

   

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. 
 
 

 
 
 
 

 

Verslag Tatra-TOPdag – 13 september 2020 
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Na bijgekletst te hebben, mochten om 12 uur de eersten gaan wandelen, er waren 3 groepen. Gewapend 

met goeie zin en een mobiele telefoon om de vragen te beantwoorden kon er gegaan worden. 

Onderweg moesten we een route lopen en zo nu en dan kwamen we een bordje van de vereniging tegen. 

Op het bordje stond dan een QR-code welke we moesten scannen met de telefoon en dan werd de instructie 

of de vraag zichtbaar ……. Wat een high-tech vereniging is het toch. De vragen waren weet-vragen maar 

ook doe-vragen, dus tijdens de hele wandeling was je echt bezig. Naast dat we, in 3 groepen aan de wandel 

waren, waren er ook veel andere mensen aan het wandelen omdat het echt heerlijk weer was. 

 

   
 

Grote hilariteit tijdens het beantwoorden (of bediscussiëren) van de vragen. Maar ook dikke pret met de 

doe-opdrachten. Sommige opdrachten moesten ook al tijdens de wandeling worden doorgestuurd naar de 

jury, voor beoordeling en dat wilde ik nog wel eens vergeten, hihihihi misschien toch teveel afgeleid. 

Al met al echt super afwisselend en leuk voor iedereen. 

 

Bij terugkomst stond er alweer lekkers klaar en konden we uitrusten 

en natuurlijk weer bijkletsen met degene die we nog niet gesproken 

hadden. 

 

Onze groep, met daarin oa de grote reuen had GEWONNEN, yesssss 

een tas met allemaal lekkers en speelgoed voor onze mooie honden. 

Leuk meegenomen natuurlijk ging het om de wandeling en het samen 

iets doen.  

Voor herhaling vatbaar dit. Al hoop ik wel dat alle antwoorden hier 

ergens in de TTN staan en de foto’s die gemaakt moesten worden als 

opdracht. 

 

Intussen doken een paar mensen de keuken in, om onder bezielende leiding van Dora aan de slag te gaan 

met het eten. Ditmaal alles in buffetvorm om zo alles zo goed mogelijk corona-proof te houden. We kregen 

een Italiaans buffet voorgeschoteld. Alles werd netjes op de tafels buiten uitgestald en de door dames achter 

de tafel, wederom corona-proof, eerst alles opgeschept en aangereikt.  

Wel, toen, een vreemd gezicht om tegen mondmaskers aan te kijken, maar nu zijn we al bijna niet anders 

meer gewent, helaas. 
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Na het Italiaanse buffet was er ook nog een Italiaans getint toetje, 

jammieeeeeee mag je me wel voor wakker maken en ik lustte er eigenlijk nog 

wel meer maar ja, je moet je toch maar gedragen en een ander ook iets 

gunnen. 

 

Na het lekkere eten, waarvoor complimenten aan Dora, hebben we gezamenlijk 

opgeruimd, afgewassen en de spullen terug op de plaats gezet. 

 

Dank voor deze gezellige dag en hopelijk duurt het niet meer zo lang voordat 

we elkaar weer zien. Blijf gezond allemaal. 

 

Dikke Lebber (en harde blaf) van een  

vermoeide Balou en dank namens Ron & Vivi 

 
Zoals Vivi al vroeg in haar verslag, volgt hieronder een overzicht van de vragen en antwoorden van de 

wandel-puzzeltocht. 

Er waren drie groepen die de jury de volgende namen gaf: 

- De kleutergroep (groep met jonge honden, die tussendoor fijn met elkaar konden spelen) 

- De grote reuengroep en de uiteindelijke winnaars! (groep met volwassen reuen die eventueel 

aangelijnd bleven) 

- De mixgroep  

 

Vragen en antwoorden van de wandel-puzzeltocht: 

Vraag 1: Maak één foto van een staande, liggende en zittende Tatra 

 

TEAM 1 TEAM 2 TEAM 3 

 

 

 

 

 Vraag 2: Welke behoort niet tot de hondachtigen? 

A Rode Vos / B Jakhals / C Hyena / D Coyote. 

 Antwoord: C 

 

 Vraag 3: Wat betekent: Polski Owczarek Podhalański? 

 Antwoord: Poolse herder uit de Podhale 

 

Vraag 4: Geef aan waar de schoft zit 
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 Vraag 5: Welke hond wordt als stamvader van de huidige generaties Tatrahonden gezien? 

A Dunaj /  B Podhale / C Bujac / D Beskid 

Antwoord: A 

 

Vraag 6: Hoeveel tanden en kiezen (elementen) heeft een volwassen hond? 

Antwoord: 42 

 

Vraag 7: Maak een filmpje waarin een Tatra de 'zit, af en blijf' oefening doet. 

 

Vraag 8: Welk ras werd in 1934 als eerste door de FCI geaccepteerd als Midden-Europese waak-en 

herdershond.  

A Akbash / B Kuvasz /  C Berghond van de Maremmen en Abruzzen / D Tatrahond 

Antwoord: B 

 

Vraag 9: Wat is de naam van de digitale nieuwsbrief van TOPNL? 

Antwoord: Tatra TOPnieuws 

 

Vraag 10: Dit was een opdracht waarbij de honden en baasjes over een hindernisparcourtje 

moesten lopen in een zo kort mogelijke tijd. 

 

 TEAM 1 

'De kleutergroep' 

TEAM 2 

'De grote reuengroep' 

TEAM 3 

'De mixgroep' 

Vraag 1 2 2 2 

Vraag 2 1 1 1 

Vraag 3 1 1 - 

Vraag 4 1 1 1 

Vraag 5 - - - 

Vraag 6 1 1 1 

Vraag 7 2 3 1 

Vraag 8 - - 1 

Vraag 9 1 1 - 

Vraag 10 1 3 2 

Totaal 10 13 9 

 

 
Vanwege de leuke reacties op het door ons gemaakte dessert, hierbij het recept (4 personen) en de 

werkwijze: 

 

Benodigdheden: 

¾ dl hete espresso (of hele sterke koffie) 

75 gr suiker 

1 blik perziken op sap 

1 pakje cantucinnikoekjes 

250 gram mascarpone 

 

 

 

Bereidingswijze: 

Los de suiker al roerend op in de espresso en laat deze afkoelen 

Laat de perziken uitlekken in een zeef en snijdt ze vervolgens in kleine stukjes 

Breek de koekjes in stukjes en verdeel ze door de gesneden perziken (houd wat koekstukjes over voor de 

versiering) 

Doe onderin een schaaltje of glas een eetlepel espresso 

Klop mascarpone los met de rest van de espresso  

Verdeel het perzikenmengsel over de 4 schaaltjes/glazen (druk het eventueel iets aan) 

Doe daarop de mascarpone en vervolgens wat koekstukjes 
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Geluidsoverlast blaffende honden 

 

We leven in Nederland in een klein landje met heel veel mensen en naar schatting zo’n 3.3 miljoen honden. 

Gemiddeld deelt een op de 7 Nederlanders zijn huis met een hond.  De meeste tijd gaat dat heel goed, 

maar er zijn ook situaties dat er overlast ontstaat. Wanneer de hond van de buren af en toe blaft hoeft dat 

geen probleem te zijn, maar wat te doen als het om langdurig geblaf gaat of als blijkt dat de eigenaar niet 

wenst mee te werken aan een oplossing?  

 

Voor geluidsoverlast zijn geen specifieke wettelijke regels vastgelegd. Geluidsoverlast kan wel in strijd zijn 

met de wet als er sprake is van 'onrechtmatige hinder'. Dit is het geval als de buren zoveel lawaai maken 

dat dit in strijd is met de wet, iemands recht of een maatschappelijke plicht. 

Niet elk hard geluid dat de buren maken is onrechtmatig. Of er sprake is van onrechtmatige hinder hangt 

bijvoorbeeld af van: 

 het soort geluid 

 de ernst en omvang van de geluidsoverlast 

 de duur van de overlast 

 de gevolgen ('schade') die de overlast voor u heeft 

 

In dit geval het voorbeeld van een of meerdere honden die dagelijks urenlang blaffen of janken. 

 

Afhankelijk van het tijdstip van de overlast zijn er verscheidene mogelijkheden. Als gesprekken tussen de 

partijen niet tot een oplossing leiden kan de klager contact opnemen met de wijkagent en/of de gemeente. 

Vervolgens gaat de interventieploeg langs op het adres waar de klager woont om de precieze impact van 

het lawaai na te gaan. Vooral bij klachten aangaande nachtlawaai, waar overmatig hondengeblaf na 22.00 

uur ook toe behoort, is het belangrijk dat de politiemensen in de woning van de melder kwalitatieve, 

zintuigelijke vaststellingen doen. Horen zij daadwerkelijk geblaf in de woning, hoe luid, gedurende hoe 

lang en hoe dikwijls? 

 

  
 

Op basis van hun waarnemingen beslissen zij om te bemiddelen of, wanneer de lawaaihinder overduidelijk 

is, een proces-verbaal voor nachtlawaai op te stellen. Het gaat hier om een relatief klein vergrijp. Dit 

betekent dat, als de ambtenaar van justitie het dossier niet vervolgt, hij dit doorstuurt naar de 

sanctionerend ambtenaar van de gemeente. Die kan dan een administratieve boete opleggen en deze 

bedraagt € 140,00 exclusief administratiekosten.  

Uit de media (1) 
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Als het hondengeblaf zich overdag voordoet, kan de politie de stedelijke verordeningen consulteren om na 

te gaan of deze een bepaling bevatten over hinder door dieren overdag. In meerdere gemeenten is een 

regel opgenomen voor overlast gevende honden door aanhoudend geblaf: 

"De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat dit dier niet door aanhoudend geblaf 

of gejank hinderlijk is voor de omgeving of de nachtrust verstoort." Alle gemeenten die deze zin in de 

algemene plaatselijke verordening (APV, gemeentelijke regelgeving) hebben staan, kunnen in theorie 

hondeneigenaren beboeten of in het ergste geval de hond weg laten halen.  

Wanneer het baasje van de hond opeenvolgende boetes steeds met een glimlach betaalt, blijft de hinder 

natuurlijk bestaan. Dan heeft de interventieploeg nog twee mogelijkheden. Zij kunnen opteren voor een 

bestuurlijk traject (zie hierna) of met een uitvoerig bestuurlijk verslag de burgemeester inlichten. 

De Wet aanpak woonoverlast, die per 1 juli 2017 in werking is getreden, biedt mogelijk uitkomst. Op grond 

van deze wet kan de gemeenteraad een zorgplicht in de APV opnemen die inhoudt dat er zorg voor 

gedragen wordt dat door gedragingen in of vanuit een woning of een erf of in de onmiddellijke nabijheid 

van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt. De 

burgemeester kan ter handhaving van die zorgplicht een last onder dwangsom of een last onder 

bestuursdwang opleggen, onder andere bij ernstige en herhaaldelijke hinder van dieren. Het gaat dan bij 

uitstek niet om een concretiserend besluit van algemene strekking, maar juist om een persoonsgericht 

handhavingsbesluit. 

Die laatste kan op basis van  Artikel 151d Gemeentewet en artikel 2:79 voornoemde wet, maatregelen 

opleggen aan de hondeneigenaar. Dit kan gaan van een verbod om de honden na een bepaald uur nog 

buiten te laten tot de verplichting om geluidsisolatie in de hokken aan te brengen. De burgemeester kan 

zelfs opleggen het aantal dieren te verminderen.  

 

Een meer klassieke benadering is die waarbij  de klager naar de rechter stapt. De rechter zal de beide 

partijen eerst oproepen in een poging hen te verzoenen. Indien dit geen soelaas biedt, volgt een 

bodemprocedure. Tijdens de zitting gaat de rechter na of de balans van het recht op het gebruik en het 

genot van de woning niet overhelt naar abnormale burenhinder. In zijn beoordeling neemt de rechter onder 

andere het tijdstip van de hinder mee, maar ook de frequentie en de intensiteit van de overlast. 

Wanneer de rechter acht dat de hondeneigenaar het evenwicht schendt, zal deze dit moeten herstellen. 

De rechter kan hiertoe verscheidene maatregelen opleggen: 

 

De verantwoordelijke van de lawaaihinder betaalt een vergoeding die de bovenmatige hinder compenseert; 

 

De verantwoordelijke vergoedt de kosten voor de compenserende maatregelen die de klager neemt om de 

last tot een normaal niveau te verminderen; 

 

De rechter beveelt de handeling die het evenwicht verstoort te staken of de verantwoordelijke dient 

maatregelen te nemen die de bovenmatige overlast verminderen tot het normale niveau, voor zover een 

normaal gebruik en genot van de woning hierdoor niet wordt uitgesloten. 

 

In het uiterste geval kan het OM beslissen dat de hond(en) in beslag worden genomen.  

  

Bij een tussenkomst inzake lawaaioverlast door honden is het wenselijk dat de interventieploeg ook op 

zoek gaat naar de achterliggende oorzaak van het geblaf. Het kan zijn dat de eigenaar of de verzorger van 

de honden een schending op de Dierenwelzijnswet pleegt. Uit verscheidene interventies is gebleken dat 

een schending van deze wet aan de basis ligt van overmatig hondengeblaf. 

 

Niemand kan verwachten dat een hond nooit blaft. Dat is even zo onredelijk om te verwachten dat een 

kind nooit praat. Maar sommige honden hebben een overdreven blaf gewoonte. Als dat een probleem is 

met jouw hond, is het belangrijk om uit te zoeken wat de onderliggende oorzaak is. Als je eenmaal weet 

waarom hij blaft, kunt je beginnen om dit aan te pakken.  

 
Bron: internet 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Pagina | 8  
 

 

 

 
 

Fokplanning: 

 Dora de Jong is voornemens om volgend jaar te gaan fokken met Dusza. 

 

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.  
 

 

Fokkerijberichten 

mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
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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. 

 

 
 

Herplaatser 

mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
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Nieuwsbrieven (klik op de links): 

Ook de Raad van Beheer heeft de afgelopen periode niet veel nieuws te melden. 

- RAADAR - jaargang 8 | nummer 14 | september 2020 

- RAADAR - jaargang 8 | nummer 15 | september 2020  

(incl. de besluiten genomen tijdens de ALV van 5 september jl. 

- RAADAR - jaargang 8 | nummer 16 | oktober 2020 

-  

 

 

Bruce: onze held … onze levensredder  

 

De nacht van 6 op 7 oktober 2020 begon zoals iedere nacht … 

maar het werd een nacht die je vaak alleen in films ziet. 

22U30: TV uit en nog even snel Bruce uitlaten om dan lekker 

onder de warme dekens te kruipen want ja de nachten beginnen 

stilaan af te koelen. 6 Oktober was een drukke en zware dag 

geweest dus een slaapliedje was niet nodig, heel snel lag ik in 

dromenland. 

00U45: Bruce komt hijgend naar de slaapkamer. Aangezien Bruce 

niet van mij in de slaapkamer mag stuur ik hem half slaperig maar 

kordaat naar beneden. Aangezien Bruce naar baasje luistert gaat 

hij meteen de trap af maar enkele minuten later staat hij terug 
aan mijn bed. Er gaat nog geen belletje rinkelen  

Hij doet alles om me uit bed te krijgen. Deze keer geef ik hem 

het voordeel van de twijfel en kruip slaapdronken vanonder de 

wol. Ik kijk even door het raam en zie enkele lichtflitsen in de 

wagen van de buren. Ik dacht: ok Boy, kom we gaan even kijken 

wie weet zijn hier inbrekers aan de slag. Toen ik de voordeur 

opendeed was ik dadelijk klaarwakker en alles ging nu in snel 

tempo. 

 

Vlammen van anderhalve meter sloegen reeds uit een gehuurde 

graafmachine. Ik spurt naar boven want zowel mijn dienstwagen als onze privéauto stonden op zeer korte 

afstand van de graafmachine. Terwijl ik de 100 bel (noodoproep in België) verplaats ik beide wagens om te 

voorkomen dat het vuur overslaat. De achterkant van beide voertuigen zijn reeds verschroeid en alle 

plastiek is al weggesmolten. De  graafmachine ging volledig in vlammen op. 

De brandweer was gelukkig heel snel ter plaatse om het vuur te doven en te voorkomen dat de vlammen 

oversloegen op de aanpalende loods/woning waar een opslagruimte van een benzinestation is. 

 

Kranten schreven: "Brandweermannen wisten een groot onheil te voorkomen." 

 

 

Later als we terug wat helder konden denken 

wisten we zeker dat Bruce de grote held is in dit 

verhaal.  

WAT ALS HIJ MIJ NIET KOMEN WEKKEN WAS? 

Waren de vlammen overgeslagen op onze 

wagens of op de loods en aanpalende woning 

waar een hoogbejaarde dame sliep? Waren de 

vlammen overgeslagen op onze woning, die een 

houtskeletbouw is en zouden wij er nog 

uitgeraakt zijn? Wat als de vlammen 

overgeslagen waren op onze houten omheining 

waarachter auto’s en caravans geparkeerd 

stonden ? 

Gelukkig konden deze vragen onbeantwoord 

blijven. 

 

Nieuws van de Raad van Beheer 

Bruce 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2020/rvb_raadar_2020_14_commissie-keurmeesters.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2020/rvb_raadar_2020_15_september.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2020/rvb_raadar_2020_16_oktober.pdf
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Bruce heeft zoveel onheil voorkomen en misschien onrechtstreeks het leven van de buren en van zijn baasje 

gered. Bruce is onze held, we zijn hem zo dankbaar!! 

OUR BOY = OUR HERO 

 

Eric Devos 

 

 
 

 

 

 

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

 

Nieuwe aanmeldingen: 

28-10-2020 Roy en Lizanne Voncken  Bocholtz 

 

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 

 

 

 

   

Ledenmutaties 
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Zien en gezien worden  

 

Als de dagen korter worden, wordt er 

regelmatig gewandeld in de schemering of 

in het donker. Jij en je hond worden goed 

opgemerkt wanneer je bent toegerust met 

iets wat licht geeft of fluorescerend is.  

Niet alleen in het donker zijn deze 

hulpmiddelen nuttig. Onze Tatrahonden 

zijn wit en dat betekent dat ze ook minder 

zichtbaar zijn bij daglicht als het heeft 

gesneeuwd bijvoorbeeld en ook bij mistig 

weer.  

 

 

 

Lichtgevende hondenhalsbanden die knipperen en 

permanent branden, zijn heel goed zichtbaar in het donker. 

Verschillende zijn uitgerust met praktische batterijen die via 

een USB-kabel kunnen worden opgeladen en enkele uren 

meegaan. Voor langharige honden zijn ze wat minder 

geschikt omdat ze onder de vacht verdwijnen - maar voor 

kortharige honden een perfecte oplossing. 

Langharige honden zijn goed zichtbaar met lichtgevende 

tuigen en veiligheidsvesten. De laatste hebben als extra 

voordeel dat ze ook nog enige bescherming bieden tegen de 

regen. Ook daarvan zijn modellen verkrijgbaar die gemaakt 

van fluorescerend materiaal en zelfs oplaadbaar zijn. Ze 

gloeien dan enkele uren. Er is volop keus dus, maar wat nu 

kiezen voor je Tatrahond?  

 

Veiligheidsvest of tuig? 

De voorkeur gaat uit naar een veiligheidsvest met 

ingebouwde lichtbron die oplaadbaar zijn, of een vest van 

fluorescerende stof, bij voorkeur geel. Wetenschappelijk 

onderzoek heeft aangetoond dat dit de meest veilige en 

zichtbare kleur is bij slechte weersomstandigheden en in het donker.   Deze vesten hebben ook als voordeel 

dat iemand die je tegemoet loopt kan zien hoe groot de naderende hond is - wat niet per se mogelijk is met 

een knipperende lamp die aan de halsband is vastgemaakt. Een lichtgevend – of met reflectoren uitgerust 

tuig is ook een prima optie voor langharige honden.  

Als je geen compleet nieuw tuig wilt aanschaffen, dan zijn er ook nog kleefstrips met ledverlichting en 

reflecterend klittenband die je kunt bevestigen aan een bestaand tuig op meerdere plaatsen.  

 

Lampen met ophanging 

Deze vallen ook goed op. Het meest praktisch is de 

lamp te bevestigen aan de riem of aan het tuig. 

Wanneer deze aan de halsband wordt gehaakt, zakt hij 

door het eigen gewicht naar beneden naar de hals en 

is dan, afhankelijk van de grootte van de hond niet 

meer goed te zien. Als je met meerdere honden tegelijk 

loopt, kies dan voor verschillende kleuren – dan weet 

je altijd welke hond waar loopt als ze van de lijn zijn.  

 

Verlichte loopriem 

Wij tweevoeters zien niet zo goed in het donker als 

onze honden. Andere voorbijgangers kunnen dus niet 

Uit de media – Safety First! 
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zien of de hond aan de lijn is of los loopt. Dan komt een lijn die licht geeft goed van pas. Ook fietsers 

merken dan tijdig de loopriem op.  

 

Spelen in het donker 

Diegenen die ook in het donker nog graag even spelen met hun hond: ook op dat gebied is er aardig wat 

te koop, waaronder balletjes en frisbees.  

 

Niet bang zijn 

Zelfs als honden 's nachts bijna net zo goed kunnen zien als overdag, is wandelen in het donker vaak iets 

anders voor hen. De geluiden zijn anders, objecten werpen schaduwen, tegemoetkomende mensen gaan 

dik gekleed of hebben een capuchon op.  Als je een puppy hebt, neem hem dan regelmatig mee voor korte 

wandelingen in de schemering. In deze belangrijke ontwikkelingsfase leert de kleine dat de wereld er in het 

donker anders uitziet, maar toch onschadelijk is. Ga regelmatig, met je hond in het donker een ommetje 

maken, bij voorkeur aangelijnd en loop rustig en zelfverzekerd. 

 

Andere dieren 

Je hond is inmiddels zo goed toegerust dat er geen zorgen meer zijn over zijn zichtbaarheid in het donkere 

jaargetijde. Er zijn nog een paar andere zaken waar rekening mee moet worden gehouden. In de schemering 

bijvoorbeeld komt het wild, waaronder reeën uit het bos om te grazen op aangrenzende weilanden. Laat 

hem voor zijn eigen veiligheid aangelijnd, ook al jaagt hij niet op wild. In de steden en dorpen worden 

knaagdieren actief in het donker en vormen ze een aantrekkelijke prooi. Maar ook het aas dat gebruikt 

wordt tegen ratten en muizen is relevant en je hebt dan niet altijd in de gaten wat ze pakken of opeten. 

 

Tenslotte samen veilig op pad hier samengevat: 

 Draag  een veiligheidsvest over je kleding aantrekken of draag reflecterende armbanden 

 Neem altijd een zaklamp of hoofdlamp mee (smartphones hebben ook meestal een zaklamp) 

 Gebruik een reflecterende riem, halsband en / of signaalvest voor de hond, extra flitskraag of flitser 

aan de halsband 

 Koop waterdichte en koudebestendige verlichtingsaccessoires 

 LED-lampen zijn zuiniger, feller en milieuvriendelijker 

 Accessoires met sensortechnologie zorgen ervoor dat batterijen nog langer meegaan 

 Veel helpt veel - combineer altijd reflectoren en verlichtingaccessoires op batterij of oplaadbaar 

 

 

 

 

Agenda 2020: 

 Zondag 22 november – Strandwandeling – GEANNULEERD! 

 

(Voorlopige) Agenda 2021: 

 Zondag 24 januari – Strandwandeling 

 Zondag 19 september – Kampioenschapsclubmatch 

 

* 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. 
 
 
 

 

Op onze oproep via Facebook en via email om herfstfoto's van jullie honden toe te sturen, werd goed gehoor 

gegeven. We ontvingen vele foto's waardoor we zelfs moesten besluiten om één foto per inzender te 

plaatsen. 

 

Dank voor jullie bijdragen! 

 

TOPNL-agenda 

Herfstfoto's 

 

mailto:evenementen@topnl.eu
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Een inzending van één van onze leden.  

We hebben met z’n allen behoefte aan een beetje humor, vooral ook in deze tijd. Zoals het spreekwoord 

zegt: “Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd”.  

Gekozen is om het origineel weer te geven. 

 

Top Eleven Reasons Dogs Are Better Than Men 

1. Dogs do not have problems expressing affection in public. 

 
2. Dogs miss you when you're gone. 

3. Dogs feel guilty when they've done something wrong. 

4. Dogs admit when they're jealous. 

5. Dogs are very direct about wanting to go out. 

6. Dogs do not play games with you-except fetch (and they never laugh at how you throw.) 

7. You can train a dog. 

8. Dogs are easy to buy for. 

 
9. The worst social disease you can get from dogs is fleas. 

10. Dogs understand what "no" means. 

11. Dogs mean it when they kiss you. 

 

Top Ten Reasons Why A Dog Is Better Than A Woman 

10. A dog's parents will never visit you.  

9. A dog loves you when you leave your clothes on the floor.  

 

Ingezonden artikel 
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8. A dog limits its time in the bathroom to a quick drink.  

7. A dog never expects you to telephone.  

6. A dog will not get mad at you if you forget its birthday.  

 
5. A dog does not care about the previous dogs in your life.  

4. A dog does not get mad at you if you pet another dog.  

3. A dog never expects flowers on Valentine's Day.  

2. The later you are, the happier a dog is to see you.  

1. A dog does not shop. 

 

Ingezonden door: John van Wolferen 

 

 

 

 

Veilig op stap en genieten van de herfst. 

 

De herfst is een tijd vol met mooie kleuren, met paddenstoelen, blaadjes en herfstvruchten die van de 

bomen vallen. Een tijd om heerlijke lange wandelingen te maken in de natuur. Juist dan trekken velen er 

op uit. Als je een herfstwandeling maakt met je hond, komt hij heel wat interessante hapjes en speeltjes 

tegen. Maar pas op: er zitten giftige en gevaarlijke zaken tussen die niet zo goed zijn voor je hond. 

 

Eikels, kastanjes, beukennootjes en hulst zijn 

giftige herfstvruchten voor honden. 

Vindt je hond eikels of wilde kastanjes op zijn 

weg wanneer jullie samen gaan wandelen, let 

dan goed op dat hij ze niet in zijn mond 

neemt. Als hij erop knabbelt, komen er giftige 

stoffen vrij. Ook waterplassen met veel 

eikenblad zijn niet zo best om van te drinken.  

 

Eikels (en eikenbladeren) bevatten een hoog 

gehalte aan looizuur (tannine) dat giftig is 

voor honden. Vooral de groene eikels en het 

blad bezitten het meeste van deze stof. 

Tannine beschadigt de binnenkant van 

bloedvaten. In de darmen bindt tannine aan 

eiwit en ijzer. Hierdoor ontstaat een tekort 

aan deze stoffen, waardoor het 

darmslijmvlies samentrekt. Dit veroorzaakt 

buikpijn, diarree, verstopping en kan leiden 

tot braken. Ook de nieren beschadigen 

waardoor een dier nierfalen kan krijgen.  

Herfsttips 
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De paardenkastanje – in de volksmond ook bekend als de “wilde kastanje” – is niet enkel giftig voor mensen, 

maar ook voor honden. Deze kastanjes bevatten saponinen, stoffen die de slijmvliezen irriteren en maag- 

en darmklachten en koorts kunnen veroorzaken. In ernstige gevallen kan het eten van kastanjes ook 

neurologische symptomen uitlokken, zoals extreme opwinding, verwardheid, epileptische aanvallen en zelfs 

coma. Ook de bladeren van de paardenkastanje zijn giftig.  

 

Tamme kastanjes zijn niet giftig, maar ook daarmee moet je oppassen. Slikt je hond volledige kastanjes of 

eikels in, dan kan hij verstopte darmen krijgen. Ook dennenappels zijn om dezelfde reden levensgevaarlijk. 

Als er splinters van afbreken, kunnen ze zelfs het maagdarmkanaal beschadigen. 

Wees dus waakzaam en schakel de dierenarts in als je vermoedt dat je dier eikels, kastanjes of 

dennenappels heeft gegeten. 

 

Paddenstoelen 

Paddenstoelen bestaan in alle kleuren en maten. De ene 

soort is volkomen onschuldig, terwijl de andere soort al 

bij één hapje giftig is. Als gewone sterveling is het erg 

moeilijk om al deze verschillende soorten te herkennen. 

Voorkomen is beter dan genezen: zorg ervoor dat jouw 

hond niet aan paddenstoelen snuffelt of – erger nog – 

er een hapje van neemt. Is het te laat en heeft jouw 

hond al een hapje genomen? Neem een foto van met je 

telefoon, zodat de dierenarts makkelijker kan nagaan of 

het om een giftig exemplaar gaat.  

 

Heb je niet opgemerkt dat je hond een paddenstoel 

heeft gegeten, maar begint hij thuis stukjes 

paddenstoel te braken? Neem dan wat braaksel mee 

naar de dierenarts. Sommige paddenstoelen 

veroorzaken buikkrampen en spijsverteringsstoornissen, andere exemplaren kunnen zelfs leiden tot 

stuiptrekkingen of hallucinaties. Paddenstoelen kunnen zodanig toxisch zijn dat ze het zenuwstelsel, de 

lever of de nieren aantasten en kunnen de dood tot gevolg hebben. 

 

Parasieten zijn ook in de herfst actief. 

De laatste jaren hebben we erg lange nazomers en milde herfstperiodes gekend. Daardoor zijn ook teken 

veel langer actief dan enkele decennia geleden. Teken leven in ‘strooisel’. Dat is een laag dode, verterende 

bladeren die het hele jaar door (dus niet alleen in de herfst) aanwezig is. Ook een dikke moslaag vinden ze 

fijn. Dit zie je meestal in het bos. Enkel als de omgeving van de teken niet te warm of te vochtig is, kunnen 

zij hun levenscyclus doorlopen. De temperatuur moet tussen de 7 en de 25°C zijn. Bijgevolg zijn 

tekenbesmettingen meestal seizoensgebonden en de risico’s het meest uitgesproken in de lente en de 

herfst. Niet alleen onze honden vinden het heerlijk om door een knisperende laag blad te rennen, ook 

kinderen vinden het een feest. Controleer daarom goed op teken na afloop van de wandeling.  

 

Teken en vlooien zijn algemeen bekend, maar een niet te onderschatten parasiet in dit jaargetijde is, en de 

naam zegt het al, de herfstmijt. De volwassen mijt leeft op de grond en bij voorkeur in rottend plantaardig 

materiaal. Het zijn de larven, eitjes komen uit tijdens late zomer en herfst, die narigheid kunnen 

veroorzaken voor zowel mens als dier. Als je hond veel jeuk heeft na het uitlaten in de herfst, kijk hem dan 
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goed na op larven van de herfstmijt. Dit zijn oranje mijtlarven die 0,5 mm groot zijn en met het blote oog 

te zien. De mijtlarven hechten zich, leggen eieren en worden volwassen op de hond. Voorkeursplaatsen zijn 

voetzolen, buik en oren. Dit levert ontzettende jeuk op, de hond gaat schuren, krabben en bijten. Deze jeuk 

kan wel 5 tot 7 dagen aanhouden.  

 

Vlooien 

Vlooien zijn ook een groot probleem in de herfst. Vlooien overwinteren bij mensen in huis. Vlooien die op 

het dier zitten, leggen veel eitjes. Als deze eitjes uitkomen, zoeken de larven een warme, beschutte plaats 

in huis. Dit kan het tapijt zijn of tussen kieren van plinten of 

laminaat. Dit maakt het moeilijk alle vlooien te bestrijden.  

Middelen die gebruikt worden tegen vlooien en teken, werken 

doorgaans ook tegen herfstmijt. 

 

Giftige bloembollen 

In de herfst gaan we ook onze tuin weer winterklaar maken, 

om in het voorjaar weer te kunnen genieten van een mooie 

kleurenpracht aan bloemen, waaronder tulpen, hyacinten, 

narcissen, krokussen en meer. De bloembollen worden 

daarvoor in de herfst gepoot en honden hebben de neiging ze 

weer op te graven en als balletje te gebruiken. Veel ernstiger is 

het als ze de bol ook opeten, want bloembollen zijn uiterst 

giftig, evenals het blad en de bloemen later. De bollen van de 

tulp bijvoorbeeld zijn giftig en veroorzaken hevige krampen ter 

hoogte van maag en darmen. Ze kunnen ook de huid en de 

slijmvliezen irriteren. Als je hond een bloembol heeft 

opgegeten, is het belangrijk niet af te wachten tot je 

symptomen ziet, maar direct je dierenarts te bellen. Zodra je 

hond symptomen gaat vertonen is de giftige stof al via de maag 

in de bloedbaan gekomen en vallen sommige behandelingen, 

die eerst wel mogelijk waren, af.   

 

 

 

 

 

 

 

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 december 2020. 

 

 

 

 

 

Wil je altijd op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van jullie vereniging? 

Dat kan binnenkort weer via onze website www.topnl.eu en via onze pagina op Facebook. 

 

 

 

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

