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Uiteraard ontvangen alle deelnemers, bezoekers, sponsoren en andere betrokkenen ook 
na de 7e en 8e editie van de TOPNL-Kampioenschapsclubmatch de Special. Hierin 

verzamelen we veel foto's, dankwoorden, de keurrapporten en enkele verslagen. 
Natuurlijk is er ook voor de adverteerders en donateurs ruimte gereserveerd. 
Er waren weer een aantal inschrijvingen vanuit Duitsland en Polen en daarom maken we 
drie Specials, namelijk in het Nederlands, Duits en Engels.  
 
 
 

 
Deze editie van de Kampioenschapsclubmatch was een hele speciale. 
Op de eerste plaats natuurlijk omdat we niet één maar twee clubmatches op één dag 
mochten organiseren. Vanwege het 'coronajaar' 2020, kregen we de mogelijkheid deze 

vorig jaar afgelaste editie alsnog te organiseren in 2021. Waarom dan niet op één dag, 
vroeg de organisatie zich af. 
 

Als tweede mochten we natuurlijk de coronamaatregelen niet vergeten. Iets waardoor we 
bijvoorbeeld de lunch en het uitdelen van de keurrapporten en de goodiebags in een ander 
vat moesten gieten als gewoonlijk. De 'anderhalve meter maatregel' was immers nog 
steeds van kracht en we wilden voorkomen dat er teveel mensen dicht bijeen kwamen. 
 
Het derde feit wat het speciaal maakte, was de locatie. Na vijf clubmatches op rij te 

hebben georganiseerd in Bemmel, moesten we op zoek naar een andere accommodatie 
omdat de hondenschool in Bemmel werd opgeheven vanwege emigratie van de eigenaren. 
Het was goed zoeken maar wat zijn we superblij dat we gewezen werden op HSV de 
Nevelhorst in Didam.  
 
Op de dag van de clubmatch zelf, zien jullie enkele personen hard werken om ervoor te 
zorgen dat alles op rolletjes zal verlopen. Voorafgaand aan de 19e september zijn er echter 

al honderden uren werk verzet en honderden kilometers van hot naar her gereden om te 

zorgen dat het niemand aan iets zal ontbreken. 
Iets wat we graag doen, vooral als we op 'de dag' zien dat de voorbereidingen goed waren 
en iedereen een fijne dag heeft en samen met ons aan het genieten is. 
Het weer was daar wederom mede debet aan. Maar bovenal was er weer een leuke en 
fijne groep mensen en honden bij elkaar. Wat hebben jullie allen voor een geweldige sfeer 
gezorgd waarbij gezelligheid en sportiviteit voorop stonden. 

Wij willen alle deelnemers, bezoekers, medewerkers en alle andere aanwezigen hiervoor 
grote dank zeggen! 
 
Natuurlijk zijn er velen die wij willen bedanken voor het slagen van ons evenement: 

- BIOFOOD diervoeding onze hoofdsponsor, die het mogelijk maakte om elke 
deelnemende hond met een lekkere attentie uit de ring te zien gaan. 

- Bullepees.nl die, zoals ook voorgaande jaren, een heerlijke traktatie had 
samengesteld voor alle honden en de honden van onze medewerkers. 

- Jumper Deventer die ook wederom voor een leuke attentie zorgden en korting 
geeft aan de hondenbazen. 

- Alle andere donateurs voor hun bijdragen aan de koffietafel, loterij en goodiebag. 

De logo's of namen treffen jullie verderop in de special. 
- De mensen die werkzaam waren in de ring: 

 De keurmeesters mevr. Coby van Kessel en mevr. Katja Jasica. Jullie 
lezen in deze special hoe zij de keuringen van onze honden ervaren 
hebben. 

 De ringmedewerkers Miranda Janssen, die de gehele administratie en het 
schrijven van de keurrapporten voor haar rekening neemt en Twan 
Peeters, die zorg draagt voor een ordelijk verloop in de ring tijdens de 
keuringen. 

De laatste twee zijn voor ons vertrouwde gezichten en wat waarderen wij 
jullie werk keer op keer. Jullie zijn echte TOPPERS! 
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- De vrijwilligers die ons belangeloos hielpen op de zaterdag en zondag: Patricia, 

Ragna en Vivi. 
Vele handen maken licht werk. Wat hebben jullie een werk verzet, waarvoor onze enorme 
dank! 

Aanvullend al die handen die men liet wapperen op de zondagmorgen en na afloop in de 
middag: Erwin, Eliza, Jacco, Rob, Karin, André, Elzbieta, Dirk, Monika en iedereen die we 
(met het schaamrood op de kaken) vergeten te noemen. Ontzettend bedankt voor jullie 
hulp, geduld en tijd! 

- De mensen van HSV de Nevelhorst voor hun gastvrijheid en het in ons gestelde 
vertrouwen.  

 

De samenwerking met laatstgenoemde is voor beide partijen zo goed bevallen, dat wij 
direct een datum in de agenda van HSV de Nevelhorst voor volgend jaar hebben 
gereserveerd. 
 

Noteren jullie ook onderstaande gegevens? 
De 9e Kampioenschapsclubmatch van TOPNL gaat plaatsvinden in Didam op zondag 18 
september 2022. Wij hebben Dhr. Jan Ebels uitgenodigd de Tatrahonden bij ons te komen 

keuren. 
Bij voldoende belangstelling gaan wij in 2022 weer een poging wagen om naast een KCM, 
een Tatra TOPkeuring te organiseren. 
Deze keuring is voor alle Tatrahonden, met én zonder stamboom, van alle leeftijden, die 
om welke reden dan ook niet kunnen of willen deelnemen aan de 
Kampioenschapsclubmatch. 

 
In de loop van het voorjaar 2022, komen wij met meer informatie en vanaf begin juni 
2022 nodigen wij iedereen uit hun hond(en) weer in te schrijven voor ons evenement. 
 
De organisatie 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

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, 
na ontvangst van de factuur, 
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. 

 

 

http://www.bfpetfood.nl
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De sponsoren en donateurs 

http://www.bfpetfood.nl
http://www.bullepees.nl
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Een pallet voer en samples van BIOFOOD, een paar dozen met goodies van Jumper 

Deventer en enkele dozen met lekkers voor alle honden van Bullepees.nl, die ook de twee 
winnaars iets extra's gaf en nog een mand voor de loterij! 
 
Dit alles, en nog veel meer, moest uiteraard nog verplaatst worden naar Didam alwaar ook 
nog e.e.a. verpakt moest worden. 
 
Het eindresultaat waren tientallen 'goodiebags', in de vorm van een mooi een goed gevuld 

dienblad, tientallen tasjes met de samples van BIOFOOD en een tasje met alle nodige 
informatie over beide clubmatches. 
  

 

 

 

 

Diverse foto’s – de voorbereidingen 
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Tot slot moest er buiten op het veld ook het nodige gebeuren, alvorens we op zondagmorgen van start konden met de 
Kampioenschapsclubmatch 2020. 
Er werd weer een ruime ring uitgezet op het grote veld maar de koeien vonden het prima en graasden gewoon door.  
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In de avonduurtjes werd het door sommigen nog even gezellig gemaakt, alvorens we met de ochtenddauw nog op het 
veld eindelijk met het evenement van start konden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.bullepees.nl
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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 
G  Goed 
Geb.  Geboortedatum 
Imp.   Geïmporteerde hond 
J-CH.  Jeugdkampioen (aangevuld met het land of landen) 
LOSH  Belgisch hondenstamboek 

M.  Moeder 

NHSB   Nederlands hondenstamboek 
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 

 
 
 
 

 

Gebruikte afkortingen  
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Voor alle deelnemers staat er wat lekkers klaar van BIOFOOD en 
een goodiebag van Jumper Deventer. Voor de twee winnaars van 

de dag heeft Bullepees.nl nog een lekkere traktatie. 

Een herinnering voor alle deelnemers van de ochtendshow 

 
 

 
Reuen 

 
Jeugdklasse 

20.01 SAMAEL Czarci Sabat 

Geb.: 03-09-2020 
PKR.I-96860 - 616093901351481 
F.: Morton, Katarzyna 
V.: TICO Canis Magnificus 

M.: MILVA Kalinowe Zauroczenie 
E.: Morton, Katarzyna 

 

12 maanden jonge reu, mannelijk hoofd iets sterk gewelfd, 
middelbruin oog, goede pigmenten van lip, neus en oogleden, 
compleet scharend gebit, goed aangezet en gedragen oor, wat los 
in lip. Gelijkmatig gehoekt, iets zwak in rug, gangwerk mag wat 

krachtiger, vrolijk gedragen staart, goed bone. 
 
1U 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diverse foto’s – voorafgaand aan de ochtendshow 

 

De keurrapporten en uitslagen Kampioenschapsclubmatch 2020 (ochtendshow) 
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Tussenklasse 
20.02 DURNY SZCZYT Tatrzanskie Zauroczenie 
Geb.: 04-12-2019 
NHSB 3238441 (imp.DE) - 276098106758700 
F.: Beentjes, Melanie 
V.: ACINAK SKIF Voploscenie Mechty 
M.: BEZA-MALUTKA Tatrzanskie Zauroczenie 

E.: Dool, van den Grada 
 

 

20 maanden, krachtige reu, mnl. hoofd met de juiste verhoudingen, 
wat licht open oog, zag de neus graag wat donkerder, lippen en 
oogleden goed pigment, achter beter gehoekt dan voor, scharend 
gebit, goed aangezet en gedragen oor, goede borstdiepte, mooie 
vacht, maar mag nog verder uitzwaren, zou achter meer mogen 

stuwen en gaat wat nauw, gaat graag in telgang, staart zowel in rust 
als in gang gekruld gedragen. 

 
1ZG 

 
20.03 GRONIK Z TATR Bialy Domownik 
Geb.: 13-01-2020 

NHSB 3183464 - 528140000780562 
F.: Jong, de Dora 
V.: KRASNY Mała Dolina 
M.: HEPHZIBAH du Domaine des Dhalbergs 
E.: Buma, Klaas 
 

 

20 maanden, krachtige reu, hoofd met goede verhoudingen, 
middelbruin oog, goed pigment van neus, lip en oogleden, incisivi 
ondervoorbijt, oren hoog aangezet en beide naar achteren 

gevouwen, krachtig lichaam, goede borstdiepte, mooi bone, mooie 
vacht, mag achter meer stuwen en gaat achter nauw, wat los in de 
ellebogen, temperamentvol karakter, vanwege de voortanden: 
 

2ZG 

 
Openklasse 

20.04 BACA REACHER z Dziakowej Gazdówki 
Geb.: 10-02-2017 
NHSB 3203456 (imp.PL) - 528246003007350 

F.: Komperda, Marek 
V.: CUDNY LOTOS Dolina Małej Panwi 
M.: LIMBA Zymbiańsko Duma 

E.: Jong, de André 
 

 

4 jarige reu, temperamentvol karakter, hoofd in goede verhouding, 
iets rond licht oog, tanggebit, goed pigment van neus oogleden en 

lip, evenredig gehoekt, teveel oplopende rugbelijning, wat hoog 
gedragen aanliggend oor, mooie beharing met typische manen, 
weinig voorborst, smal in borst, draait de voorvoeten uit, mag achter 
meer stuwen, los in de ellebogen, gaat met vrolijk gedragen staart. 
Advies: meer ringtraining zodat de hond beter te betasten is.  
 

3ZG 
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20.05 AMAZING OLLIE Biaca Perla 
Geb.: 11-02-2019 
LOSH-9200415 - 528140000697200 
F.: Pas, Natasza 
V.: KONAR z Siwej Polany 
M.: HRABINA TAGODNIE od Zagroda Josserie 

E.: Berkmans, Marcel 
 

 

2½ jaar oude temperamentvolle reu, hoofd met goede verhouding, 
echter iets vlak in schedel, ovaal middelbruin oog, oren wat hoog 
aangezet en aanliggend gedragen, goed pigment van neus, lip en 
oogleden, incisivi ondervoorbijt, evenredig gehoekt, voldoende 
borstdiepte, weelderige vacht, gaat vlot echter wat koehakkig, 

goede staartdracht tijdens gaan. Advies: meer ringtraining zodat de 
hond beter te betasten is. 

 
G 

 
20.06 SPRING BUG Alpejskie Zauroczenie - NL-JW'18;NJK'19 
Geb.: 06-03-2018 

NHSB 3135366 (imp.PL) - 616093900523275 
F.: Kucner, Wojciech 
V.: KING OF HAPPINESS Alpejskie Zauroczenie 
M.: HONEY Bajeczny Zakątek 
E.: Moget, Harry 
 

 

3½ jaar oude krachtige, rastypische reu, hoofd in goede verhouding, 
goed aangezet en gedragen oor, zag neus graag wat donkerder, 

goed pigment van lip en oogleden, schaargebit, ovaal middenbruin 
oog, goede borstdiepte, evenredig gehoekt, goede vacht met 
rastypische manen, vlot gangwerk, achter iets nauw, met vrolijk 
gedragen staart, vriendelijk en aangenaam karakter. 
 

1U – Beste reu – CAC 

 
20.07 SPRYTNY HONIELNIK Bialy Domownik 
Geb.: 28-03-2017 
VDH/APH 2019.704Ü - 528140000678459 
F.: Jong, de Dora 

V.: SWORNIK z Butorowego Wierchu 
M.: HEPHZIBAH du Domaine des Dhalbergs 

E.: Eckertz, Günter 
 

 

4½ krachtige reu, hoofd met goede verhouding, iets rond 
middenbruin oog, zag neus graag iets donkerder, goed pigment van 
lip en oogleden, goed aangezet en gedragen oor. Evenredig gehoekt, 

wat zwakke pols, voldoende borstdiepte, smal in front, vlot 
gangwerk, achter wat nauw. Los in de ellebogen, gaat met vrolijk 
gedragen staart. Rastypische vacht. Reu met het nodige 
temperament, advies meer ringtraining. 
 
2U – Reserve beste reu – Reserve CAC 
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Teven 
 

Jeugdklasse 
20.08 ADELKA von Gorskie Bialasy 
Geb.: 08-07-2020 
VDH/APH 2020.725 - 276099200093646 
F.: Grabinski, Roman 

V.: RADAR z Dobieszowic 
M.: MIRABELLA Las w Jamnicach 
E.: Grabinski, Roman 
 

 

14 maanden jonge teef, hoofd in goede verhouding, iets rond donker 
oog. Prima pigment van neus, oogleden en lip, compleet scharend 
gebit, goed aangezet en gedragen oor. Gelijkmatig gehoekt, prima 

voorborst, vacht in zomertenue. Goed gangwerk met wat vrolijk 
gedragen staart, prima temperament en gedrag, mag nog verder 

uitzwaren. 
 
3U 

 

20.09 GAWRA Alpejskie Zauroczenie 
Geb.: 10-04-2020 
NHSB 3220750 (imp.PL) - 616093900523275 
F.: Kucner, Wojciech 
V.: DA VINCI Ballada o Wędrowaniu 
M.: ZAKOCHANA MARYŚKA Alpejskie Zauroczenie 

E.: Moget, Harry 
 

 

17 maanden jonge dame met mooie expressie, hoofd in goede 

verhoudingen, mooi donker oog, prima pigment van neus, lip en 
oogleden, scharend gebit, goed aangezet en gedragen oor. Voldoende 
voorborst, evenredig gehoekt, zag graag een paar pondjes minder, 
mooie vacht, vlot gangwerk. Heel vriendelijk en aangenaam karakter. 

 
1U – Beste jeugdhond - Reserve beste teef – Reserve CAC 

 
20.10 LINA 
Geb.: 26-11-2020 

NHSB 3217075 - 528140000815552 
F.: Witbreuk, Linda 
V.: DRUŻBA Nutrena 

M.: WIOSNA 
E.: Witbreuk, Linda 
 

 

Bijna 10 maanden jonge dame, hoofd in goede verhoudingen, wat 

rond licht oog, prima pigment van neus, lip en oogleden, schaargebit, 
goed aangezet en gedragen oor, evenredig gehoekt, goede borst, 
goede voorborst en diepte. Vlot gangwerk maar mag nog iets vaster, 
gaat met wat vrolijk gedragen staart. Vriendelijk en aangenaam 
karakter, mooie rastypische vacht. 
 

2U 
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Tussenklasse 
20.11 GOSKA KOCHANA Bialy Domownik 
Geb.: 13-01-2020 
NHSB 3183468 - 528140000781282 
F.: Jong, de Dora 
V.: KRASNY Mała Dolina 
M.: HEPHZIBAH du Domaine des Dhalbergs 

E.: Sinnebrink, Claudia 
 

 

20 maanden, mooie teef met goede verhoudingen in het hoofd, iets 
rond middenbruin oog, goed pigment van oogleden en lip, zag neus 
graag iets donkerder, schaargebit, goed aangezet en gedragen oor, 
evenredig gehoekt, voldoende voorborst, goede borstdiepte, vlot 
gangwerk, wat los in de ellebogen, mooie rastypische vacht en 

staart. Advies: ringtraining 
 

1U 

 
20.12 DURNA TURNICZKA Tatrzanskie Zauroczenie 
Geb.: 04-12-2019 

NHSB 3240384 (Imp.DE) - 276098106759014 
F.: Beentjes, Melanie 
V.: ACINAK SKIF Voploscenie Mechty 
M.: BEZA-MALUTKA Tatrzanskie Zauroczenie 
E.: Beentjes, Melanie 
 

 

21 maanden, hoofd met goede verhouding, iets rond licht oog, goed 
pigment van lip en oogleden, zag de neus graag wat donkerder, 

schaargebit, goed aangezet en gedragen oor. Mooie voorborst en 
diepte, achter iets beter gehoekt dan voor. Mooie rastypische vacht. 
Mag achter iets meer stuwen maar gaat vlot, iets los in de ellebogen 
en gaat met iets vrolijk gedragen staart. Aangenaam ringgedrag. 
 

2U 

 
Openklasse 

20.13 PASJA 
Geb.: 31-12-2018 
NHSB 3144650 - 528140000745296 

F.: Witbreuk, Linda 
V.: KONAR z Siwej Polany 

M.: WIOSNA 
E.: Dool van den, Jan 
 
ABSENT 
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20.14 CARLINA z Butorowego Wierchu 
Geb.: 21-03-2015 
PKR.I-85502 - 673S 
F.: Bukowski, Stanislaw 
V.: APOLLO z Butorowego Wierchu 
M.: KIRA z Butorowego Wierchu II 
E.: Kozuchowska, Elzbieta 

 

 

6½ jaar, hoofd met goede verhouding, middenbruin oog, goed 
pigment van lip en oogleden, zag de neus graag wat donkerder, 
krappe tanggebit. Evenredig, matig gehoekt, weinig voorborst, 
voldoende diepte, wat smal in front. Goed aangezet en gedragen 
oor. Vrolijk en speels gangwerk, wat duidelijk haar overgewicht laat 
zien. Advies: ringtraining zodat ze wat beter betast kan worden. 

 
4ZG 

  
20.15 ŹDZIEBKO PANNY Ku Owcom 
Geb.: 04-05-2018 
PKR.I-88647 - 616093900418722 

F.: Lusina, Agniezka 
V.: SPIRYTUS Kontekst 
M.: FIGA Z MAKIEM Las w Jamnicach 
E.: Lusina, Agniezka / Pas, Natasza 
 

 

3½ jaar oude teef, hoofd met goede verhouding, zag graag iets meer 

welving in de schedel, goed pigment van lip en oogleden, zag neus 
graag iets donkerder, goed aangezet en gedragen oor, goede 

borstdiepte, voldoende voorborst, iets zwak in pols, wat lang in 
lichaam, achter beter gehoekt dan voor, wat zwak in rug, mooie 
vacht, staart wat zijdelings gedragen, jammer van het overgewicht 
vandaag, vriendelijk en aangenaam karakter. 
 

3ZG 

 
20.16 SASANKA POLNA Bialy Domownik 
Geb.: 28-03-2017 
NHSB 3077473 - 528140000678558 
F.: Jong, de Dora 
V.: SWORNIK z Butorowego Wierchu 

M.: HEPHZIBAH du Domaine des Dhalbergs 
E.: Rzeszutko, Natalia 

 

 

4 jaar oude teef in iets goede conditie, expressief hoofd met goede 
verhoudingen, mooi donker oog, goed pigment van lip en oogleden, 
zag de neus graag iets donkerder, goed aangezet en gedragen oor, 
prima voorborst en diepte, goede hoekingen, staat goed op de 

benen, passend bone, mooie vacht, vlot gangwerk, vriendelijk 
karakter. 
 
1U – Beste teef – CAC – BOB 
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20.17 HYRLA Pasja Cepra 
Geb.: 16-04-2015 
VDH/APH 2017.683 Ü (imp.PL) -  
F.: Zwierchowski. Pawel 
V.: GIEWONT du Domaine des Dhalbergs 
M.: CORNO z Modrzewinowej Leśniczówki 
E.: Majouda, Monika 

 

 

6 jaar, hoofd in goed verhoudingen, zag graag meer welving in de 
schedel, goed pigment van lip en oogleden, zag neus graag iets 
donkerder, schaargebit, goed aangezet oor echter, beide oren 
werden naar achteren gevouwen gedragen, zit nogal los in het vel, 
evenredig gehoekt en smal in front, voldoende voorborst, 
onderbelijning wordt verstoord door teveel losse huid. Rollend, vlot 

gangwerk, achter wat nauw, vriendelijk ringgedrag. 
 

ZG 

 
20.18 WIOSNA 
Geb.: 20-12-2013 
NHSB 2948516 - 528140000553155 

F.: Witbreuk, Linda 
V.: KUM z Poldery Holenderski 
M.: LIBUSZA z Poldery Holenderski 
E.: Witbreuk, Linda 
 

 

Bijna 8 jaar, wordt vandaag in een goede conditie voorgebracht, 

hoofd in goede verhoudingen, mooi donker oog, mooi pigment van 
neus, lip en oogleden, draagt de oren graag wat naar achteren, 

schaargebit, passend bone, mooie vacht, rollend gangwerk, achter 
wat nauw, vriendelijk karakter. 
 
2ZG 

 
20.19 RIHANNA z Rogalowego Gaju 
Geb.: 25-03-2016 
NHSB 3057733 (imp.PL) - 616093900237045 
F.: Rogalinska, Ewelina 
V.: FIGARO Algarobos 

M.: AZALIA de Ludwików 
E.: Erkel, Jacco van 

 
ABSENT 
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Veteranenklasse 
20.20 LUDMILA z Poldery Holenderski 
Geb.: 02-01-2011 
VDH/APH 2012.627 Ü - 528140000433726 
F.: Beentjes-Newsky, Netty 
V.: LUCJUZZ  
M.: HALNA z Poldery Holenderski 

E.: Sassenberg, Angelika 
 

 

Bijna 11-jarige teef in goede conditie (goed kosthuis), hoofd in 
goede verhoudingen, iets rond, donker oog, iets los ooglid, 
schaargebit dat inmiddels duidelijk de leeftijd laat zien, donker 
pigment, lip en oogleden, voldoende pigment van neus, oren goed 
aangezet echter, draagt een oor met een vouwtje, mooi bone, 

evenredig gehoekt, iets lang in lichaam, mooie vacht, loopt vlot 
maar achter iets nauw met juiste staartdracht, vriendelijk en 

aangenaam karakter. 
 
1U – Beste veteraan 

 

 
Beste Owczarek Podhalanski liefhebbers en uiteraard alle aanwezigen op de 
kampioenschapsclubmatch van 2020 van 19 september 2021,  
 
Het was een eer om uitgenodigd te zijn om in eerste instantie de 
kampioenschapsclubmatch van 2020 te keuren maar Covid-19 gooide roet in het eten en 

jammer genoeg werd deze dan ook afgelast en doorgeschoven naar 2021 wat uiteraard 
heel begrijpelijk was. 
Op zondag 19 september 2021 was het dan ook eindelijk zover en wel op de locatie van 

HSV de Nevelhorst in Didam, een nieuwe locatie voor TOPNL want naar ik begreep was het 
terrein in Bemmel, waar eerst altijd naar toe gegaan werd, niet meer beschikbaar. 
Niettemin een prachtige locatie met een prima ligging in een rustige omgeving. Kortom 
het was wéér een TOP georganiseerde dag met dit jaar niet 1 kampioenschapsclubmatch 

maar 2 op dezelfde dag. En ik had de eer om de ochtend kampioenschapsclubmatch te 
keuren en wel die van 2020. De reden dat deze nog ingehaald mocht worden was, omdat 
verschillende rasverenigingen dit jaar toestemming gekregen hebben van de Raad van 
Beheer om de afgelaste/uitgestelde kampioenschapsclubmatch van 2020 er dit jaar bij te 
mogen organiseren. En zo gebeurde dit ook voor de Tatrahond bij TOPNL. 
 

De weersgoden waren ons allen ook goed gezind. Vroeg in de ochtend was het nog wat fris, maar dat veranderde in de 
loop van de ochtend en het was een hele fijne en prettige dag. Gelukkig niet al te warm voor de honden en nog belangrijker; 
een hele geslaagde dag! 
Tijdens het keuren kwam ik erachter dat de exposanten uit verschillende landen waren gekomen, wat natuurlijk altijd heel 
fijn is.  
De keuringen zijn in de ochtend goed verlopen en voor sommige exposanten was het toch nogal onwennig, maar ik heb de 
exposanten gelukkig toch ruim de tijd kunnen geven om hun honden zo goed mogelijk te presenteren. 

Als beste van het ras heb ik gekozen voor de teef ofschoon ik de reu ook heel mooi vond. De teef die ik gekozen heb werd 
goed voorgebracht door een Poolse dame. Ik hoorde pas na al mijn keuringen in de ochtend over het verbazingwekkende 
verhaal dat dit teefje een herplaatsing bleek te zijn, die ook pas sinds enkele uren bij deze nieuwe eigenaar was. Hier wist 
ik dus helemaal niets van en ik had dus de indruk gekregen of dit teefje al lang bij deze eigenaar was gezien de harmonie 
en het samenspel tussen beiden. Dat was heel prettig en mooi om te zien. 
 
Over het algemeen was ik wel te spreken over het type en de pigmentatie.  

Maar wil ik toch nog wel opmerken dat er toch een paar aandachtspuntjes zijn naast de schoonheidsfoutjes die ik gezien 
heb bij voorgebrachte honden.  
Een daarvan is, dat ik toch wel de fokkers wil meegeven dat er nog steeds de aandacht moet blijven voor de staartdracht. 
Naar mijn mening is die de afgelopen jaren niet echt verbeterd en dit zou toch wel iets meer een aandachtspunt voor 
mogen zijn bij de fokkerij van de Tatrahond.  

De keurmeester schrijft …  
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Een ander opmerkzaam punt voor alle exposanten is de mate van de conditie van de honden, oftewel het overgewicht. Hier 
zou naar mijn mening wat beter naar gekeken mogen worden omdat dit direct te maken heeft met het welzijn van hun 
Tatrahond. 
 
Verder vond ik het een hele prettige, aangename en prima verzorgde dag en wil ik rasvereniging TOPNL nogmaals hartelijk 
bedanken voor hun gastvrijheid en de uitnodiging om deze ochtend te mogen hebben keuren. Verder wil ik iedereen 
bedanken die aanwezig was voor hun sportieve gedrag en wens ik verder iedereen heel veel succes en heel veel plezier toe 

met hun viervoeters. 
 
Coby van Kessel 
 

 

  
De beste reu: 

 SPRING BUG Alpejskie Zauroczenie van Harry Moget 
De reserve beste reu: 

SPRYTNY HONIELNIK Bialy Domownik van Günter Eckertz 
 

 

 

 
De beste teef: 

SASANKA POLNA Bialy Domownik van Natalia Rzeszutko 
De reserve beste teef: 

GAWRA Alpejskie Zauroczenie van Harry Moget 

De beste honden van de ochtend (KCM 2020) 
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TOPNL Clubwinnaar 2020 

 

TOPPER 2020 in beeld  
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Nieuwe ronde, nieuwe prijzen Het mooie, ruime en rustige terrein in Didam 

  
  

 

Diverse foto’s – voorafgaand en tijdens de middagshow 
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Reuen 

 
Jeugdklasse 

21.01 Bialy Misiu DARE TO DREAM 

Geb.: 16-07-2020 
NHSB 3202213 - 528140000804403 
F.: Oudshoorn, Sylvia 
V.: POKAŹNY Bajeczny Zakątek 
M.: DYMA Biaca Perla 
E.: Delfgou, Patricia 

 

 

14 maanden oude reu van correct type, hoofd met goede 
verhoudingen, mooi oog, correcte pigmentatie, volledig schaargebit. 

Prima rugbelijning, correct gehoekt in voor- en achterhand, borst 
voldoende ontwikkeld voor de leeftijd. Gaat vlot en stuwend door de 
ring, loopt achter iets nauw. Correcte staartdracht, prima vacht voor 
de leeftijd.  

 
1U 

 
21.02 SAMAEL Czarci Sabat 
Geb.: 03-09-2020 
PKR.I-96860 - 616093901351481 

F.: Morton, Katarzyna 
V.: TICO Canis Magnificus 
M.: MILVA Kalinowe Zauroczenie 

E.: Morton, Katarzyna 
 

 

12 maanden oude reu van wat kleiner type. Correcte verhouding van 
het hoofd, correct oog, iets los in lip, volledig scharend gebit. 

Rugbelijning loopt iets op, benen staan mooi parallel voor en achter. 
Correct gehoekt in de voorhand, voldoende achter. Loopt vlot door 
de ring, iets los in de rug, correcte staartdracht, prima vacht. 
 
2U 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De keurrapporten en uitslagen Kampioenschapsclubmatch 2021 (middagshow) 
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Tussenklasse 
21.03 DURNY SZCZYT Tatrzanskie Zauroczenie 
Geb.: 04-12-2019 
NHSB 3238441 (imp.DE) - 276098106758700 
F.: Beentjes, Melanie 
V.: ACINAK SKIF Voploscenie Mechty 
M.: BEZA-MALUTKA Tatrzanskie Zauroczenie 

E.: Dool, van den Grada 
 

 

21 maanden oude reu van mooi type met mooi mannelijk hoofd. 
Goed gevormde schedel en van correcte verhouding. Correcte 
pigmentatie, volledig scharend gebit. Prima rugbelijning, staart iets 
te hoog aangezet. Correct gevormde borst, goed gehoekt in voor- 
en achterhand. Gaat voldoende vlot door de ring. Drukt in de 

ellebogen vooraan, iets nauw achteraan. Met hoge staartdracht. 
Prima vacht. 

 
2U 

 
21.04 GRONIK Z TATR Bialy Domownik 
Geb.: 13-01-2020 

NHSB 3183464 - 528140000780562 
F.: Jong, de Dora 
V.: KRASNY Mała Dolina 
M.: HEPHZIBAH du Domaine des Dhalbergs 
E.: Buma, Klaas 
 

 

20 maanden oude reu van correct type. Hoofd van goede 
verhoudingen, mooi oog, goed aangezet oor, prima pigmentatie, 

ondervoorbeet. Prima rugbelijning, lichaam van goede 
verhoudingen, voldoende ontwikkelde borst. Staat goed op de 
benen, voldoende gehoekt in voor- en achterhand. Loopt vlot door 
de ring met vrolijke staart, prima vachtkwaliteit. 
 

G 

 
21.05 GÓRAL KOCHANY Bialy Domownik 
Geb.: 13-01-2020 
NHSB 3183462 - 528140000675844 
F.: Jong, de Dora 

V.: KRASNY Mała Dolina 
M.: HEPHZIBAH du Domaine des Dhalbergs 

E.: Bolhuis, van Stefan 
 

 

20 maanden oude reu met voldoende type. Hoofd van goede 
verhoudingen, correct gevormd iets klein oog. Prima pigmentatie, 
volledig scharend gebit. Correcte rugbelijning, voldoende gehoekt in 

voorhand, correct in achterhand. Goed ontwikkelde borst, lichaam 
van goede verhoudingen, gaat vlot door de ring met iets hoog 
gedragen staart, achter ietsje nauw. Prima vacht. 
 
1U 
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21.06 GARDZIEL GÓRSKI Bialy Domownik 
Geb.: 13-01-2020 
NHSB 3183465 - 528140000781749 
F.: Jong, de Dora 
V.: KRASNY Mała Dolina 
M.: HEPHZIBAH du Domaine des Dhalbergs 
E.: Voncken, Roy 

 

 

20 maanden oude reu, zwaar van type. Hoofd van goede 
verhoudingen, open oog en iets los in de lippen, correct oor. Prima 
rugbelijning, correcte borst, correct gehoekt in de voorhand, iets 
steil in de achterhand, draait de voeten achter lichtjes uit. Gangwerk 
nogal ongecoördineerd. Zeer vrolijk in de ring. 
 

3ZG 

 
Openklasse 

21.07 AMAZING OLLIE Biaca Perla 
Geb.: 11-02-2019 

LOSH-9200415 - 528140000697200 
F.: Pas, Natasza 
V.: KONAR z Siwej Polany 
M.: HRABINA TAGODNIE od Zagroda Josserie 
E.: Berkmans, Marcel 
 

 

2½ jaar oude reu met voldoende type. Hoofd met voldoende type, 
goed gevormd oog, correcte pigmentatie, ondervoorbeet en kleine 

tanden. Prima rugbelijning, prima gevormde borst. Staat vooraan 
iets nauw, staat voldoende gehoekt voor en achter. Loopt vlot maar 
zwak in de polsen, lichaam staat iets laag op de benen. Correcte 
vacht. 
 

G 

 
21.08 SPRING BUG Alpejskie Zauroczenie - NL-JW'18;NJK'19 
Geb.: 06-03-2018 
NHSB 3135366 (imp.PL) - 616093900523275 
F.: Kucner, Wojciech 

V.: KING OF HAPPINESS Alpejskie Zauroczenie 
M.: HONEY Bajeczny Zakątek 

E.: Moget, Harry 
 

 

3 ½ jaar oud, prima type, mooi gevormd hoofd en mooie uitstraling, 
correct oog en oor, goede pigmentatie, volledig scharend gebit. 
Correcte rugbelijning, prima borst, goed gehoekt in voorhand, iets 

steil in achterhand. Lichaam van goede verhoudingen. Loopt vlot 
door de ring, mocht achter iets meer stuwen. Prima staartdracht, 
correcte vacht. 
 
1U – Reserve beste reu – Reserve CAC 
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21.09 SPRYTNY HONIELNIK Bialy Domownik 
Geb.: 28-03-2017 
VDH/APH 2019.704Ü - 528140000678459 
F.: Jong, de Dora 
V.: SWORNIK z Butorowego Wierchu 
M.: HEPHZIBAH du Domaine des Dhalbergs 
E.: Eckertz, Günter 

 

 

4½ jaar oude reu van correct type. Mooi hoofd van goede 
verhoudingen, correct oog en oor. Iets opgetrokken lendenen in 
rugbelijning. Voldoende gehoekt in voorhand, iets steil in 
achterhand. Correcte lichaamsverhoudingen, loopt vlot door de ring, 
achter ietsje nauw. Correcte vacht. Prima ringgedrag. 
 

2U 

 
Kampioensklasse 

21.10 OBYWATEL Zagubione Marzenia - CH.NL-BE-LU-DE-
PL;CIB 

Geb.: 23-07-2016 
NHSB 3062743 (imp.PL) - 616093200237222 
F.: Kalis, Sabina 
V.: CYPRYS Zymbiańsko Duma 
M.: DZIEWANNA-FANTAZJA Filos 
E.: Oudshoorn, Sylvia 

 

 

5 jaar oude aantrekkelijke reu van prima type. Mooi gevormd hoofd 

met goede verhoudingen, correct oog, goede pigmentatie. Prima 
rugbelijning, goed gevormde borst, correct gehoekt voor en achter. 
Lichaam van goede verhoudingen, prima beweging voor en achter. 
Gaat vlot en stuwend door de ring. Correcte staartdracht, correcte 
vacht.  

 
1U – Beste reu – CAC - BOB 
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Teven 
 

Jeugdklasse 
21.11 Bialy Misiu DESTINY 
Geb.: 16-07-2020 
NHSB 3202214 - 528140000796376 
F.: Oudshoorn, Sylvia 

V.: POKAŹNY Bajeczny Zakątek 
M.: DYMA Biaca Perla 
E.: Oudshoorn, Sylvia / Oudshoorn, Djulia 
 

 

13 maanden oude teef van mooi type. Mooi vrouwelijk hoofd van 
goede verhoudingen, correct oog en oor, goede pigmentatie. Prima 
nek en rugbelijning. Goed ontwikkelde borst, correct gehoekt in voor 

en achterhand. Prima lichaamsverhoudingen, gaat vlot en stuwend 
door de ring, rug moet nog iets strakker worden. Prima vachtkwaliteit. 

 
2U 

 

21.12 ADELKA von Gorskie Bialasy 
Geb.: 08-07-2020 
VDH/APH 2020.725 - 276099200093646 
F.: Grabinski, Roman 
V.: RADAR z Dobieszowic 
M.: MIRABELLA Las w Jamnicach 

E.: Grabinski, Roman 
 

 

14 maanden oude teef van correct type. Hoofd van goede 
verhoudingen, mooi oog, goede pigmentatie. Correcte bovenbelijning. 
Iets steil in de voorhand, correct gehoekt in achterhand. Borst 
voldoende ontwikkeld, lichaam van goede verhoudingen. Gaat vlot 
door de ring met vrolijk gedragen staart. Correcte vacht voor de 

leeftijd. 
 
3U 
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21.13 BAJKA Osikowe Zacisze 
Geb.: 21-06-2020 
VDH/APH 2020.723 - 276098800153517 
F.: Majouda, Monika 
V.: SPRYTNY HONIELNIK Bialy Domownik 
M.: HYRLA Pasja Cepra 
E.: Vogt, Bianca / Vogt, Andreas 

 

 

15 maanden oude teef, correct in type. Correct gevormd hoofd, goed 
oog, prima pigmentatie. Ietsje kort in nek, correcte rug en iets hoog 
aangezette staart. Correcte borst, correct lichaam en correcte 
verhoudingen. Goed gehoekt in voor- en achterhand, loopt wat los in 
de hakken. Loopt voldoende vlot maar rug mag nog wat vaster. 
  

ZG 

 
21.14 GAWRA Alpejskie Zauroczenie 
Geb.: 10-04-2020 
NHSB 3220750 (imp.PL) - 616093901221430 

F.: Kucner, Wojciech 
V.: DA VINCI Ballada o Wędrowaniu 
M.: ZAKOCHANA MARYŚKA Alpejskie Zauroczenie 
E.: Moget, Harry 
 

 

17 maanden oude teef met volledig scharend gebit. Prima van type 

met mooi aantrekkelijk tevenhoofd van goede verhoudingen. Mooi 
oog, goede pigmentatie. Prima borst, prima gehoekt in voor- en 

achterhand. Toont ietsje lang in lichaam. Loopt vlot door de ring met 
vrolijke staartdracht. Prima vachtkwaliteit. 
 
1U – Beste jeugdhond 

 
21.15 LINA 
Geb.: 26-11-2020 
NHSB 3217075 - 528140000815552 
F.: Witbreuk, Linda 
V.: DRUŻBA Nutrena 

M.: WIOSNA 
E.: Witbreuk, Linda 

 

 

10 maanden jeugdig teefje, mooi vrouwelijk type. Goede verhouding 
in hoofd, oor iets te laag aangezet, correct oog, goede pigmentatie. 
Correcte bovenbelijning, staat parallel op de benen met net voldoende 
hoekingen voor en achter. Correcte borst. Loopt voldoende vlot, maar 

valt lichtjes op de voorhand. Correcte vachtstructuur.  
 
4U 

 



 
7e editie                                                                                                                                                                                   12 oktober 2021 

29 

Tussenklasse 
21.16 GOSKA KOCHANA Bialy Domownik 
Geb.: 13-01-2020 
NHSB 3183468 - 528140000781282 
F.: Jong, de Dora 
V.: KRASNY Mała Dolina 
M.: HEPHZIBAH du Domaine des Dhalbergs 

E.: Sinnebrink, Claudia 
 

 

Jonge teef van mooi type, 20 maanden. Mooi gevormd hoofd. Correcte 
bovenbelijning, correcte pigmentatie. Goed gehoekt in voorhand, 
achterhand voldoende. Correcte onderbelijning, correcte verhouding 
in het lichaam. Gaat vlot en stuwend door de ring. Laat zich niet 
betasten. 

 
2U – Reserve beste teef – Reserve CAC 

 
21.17 GUNIA GÓRALSKA Bialy Domownik 
Geb.: 13-01-2020 

NHSB 3183469 - 528140000782130 
F.: Jong, de Dora 
V.: KRASNY Mała Dolina 
M.: HEPHZIBAH du Domaine des Dhalbergs 
E.: Verbeek van Meggelen, Yvonne / Verbeek, Maarten 
 

 

20 maanden jonge teef van correct type met wisselende vacht. 
Correct hoofd met goede schedel en voorsnuit, goed gevormd oog en 

goede pigmentatie. Iets oplopende rugbelijning. Correct gehoekt voor 
en achter. Reeds prima borst. Correcte verhouding in het lichaam. 
Loopt voldoende vlot door de ring. Iets zwak in de polsen en wat 
zwakke voeten. Lichte welving over de rug.  
 

3U 

 
21.18 GARNCARKA POLONIA Bialy Domownik 
Geb.: 13-01-2020 
NHSB 3183471 - 528140000781983 
F.: Jong, de Dora 

V.: KRASNY Mała Dolina 
M.: HEPHZIBAH du Domaine des Dhalbergs 

E.: Bleeken, van den Armand 
 

 

20 maanden oude teef van mannelijk type. Hoofd in verhouding tot 
het lichaam, mooi oog, prima pigmentatie. Correcte bovenbelijning, 
correct gehoekt in voor- en achterhand. Correcte borst. Gaat vlot en 

stuwend door de ring met correcte staartdracht. Overvloedige correcte 
beharing.  
 
1U – Beste teef – CAC 
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Openklasse 
21.19 PASJA 
Geb.: 31-12-2018 
NHSB 3144650 - 528140000745296 
F.: Witbreuk, Linda 
V.: KONAR z Siwej Polany 
M.: WIOSNA (NHSB 2948516) 

E.: Dool van den, Jan 
 
ABSENT 

 
21.20 ŹDZIEBKO PANNY Ku Owcom 
Geb.: 04-05-2018 
PKR.I-88647 - 616093900418722 

F.: Lusina, Agniezka 
V.: SPIRYTUS Kontekst 

M.: FIGA Z MAKIEM Las w Jamnicach 
E.: Lusina, Agniezka / Pas, Natasza 
 

 

4 jaar vrouwelijke teef met vrouwelijk hoofd van goede verhoudingen. 

Mooi oog, correcte pigmentatie, goed gedragen oor. Correcte nek, 
rugbelijning loopt iets op, lange voeten (hazenvoeten). Prima 
verhouding in het lichaam. Loopt met voldoende stuwing, los in de 
ellebogen, los in de rug. Prima vacht. 
  
1U 

 

20.21 SASANKA POLNA Bialy Domownik 
Geb.: 28-03-2017 
NHSB 3077473 - 528140000678558 
F.: Jong, de Dora 
V.: SWORNIK z Butorowego Wierchu 

M.: HEPHZIBAH du Domaine des Dhalbergs 
E.: Rzeszutko, Natalia 
 

 

4 jaar oude teef van prima type met vrouwelijk hoofd van goede 
verhoudingen. Correct oog, correct scharend gebit. Correcte 
bovenbelijning, correct gehoekt in voor- en achterhand met voldoende 
borst. Lichaam van goede verhoudingen, loopt voldoende vlot met iets 

oplopende rugbelijning. Correcte vacht. 
 
2U 
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20.22 APOLKA Osikowe Zacisze 
Geb.: 07-05-2018 
VDH/APH 2018.700 -  
F.: Majouda, Monika 
V.: JAROSLAW z Poldery Holenderski 
M.: HYRLA Pasja Cepra 
E.: Majouda, Monika 

 

 

3 jaar oude teef, hoofd van correcte verhoudingen. Staat wat hoog op 
de benen, mag wat zwaarder in bot. Voldoende borst, goede 
bovenbelijning. Correct gehoekt voor en achter, gaat vlot door de ring 
met goede rugbelijning en goede staartdracht. Goede vachtstructuur.  
 
4ZG 

 
20.23 WIOSNA 
Geb.: 20-12-2013 
NHSB 2948516 - 528140000553155 

F.: Witbreuk, Linda 
V.: KUM z Poldery Holenderski 
M.: LIBUSZA z Poldery Holenderski 
E.: Witbreuk, Linda 
 

 

8 jaar oude teef in prima conditie. Mooi vrouwelijk hoofd, correct oog 

en oor, prima pigmentatie, scharend gebit. Correcte rugbelijning, iets 
kort in nek. Correct gehoekt voor en achter. Correcte 

lichaamsverhoudingen, correcte borst. Gaat zeer vlot door de ring met 
goede staartdracht. Correcte vachtstructuur.  
 
3U 

 
Veteranenklasse 

21.24 LUDMILA z Poldery Holenderski 
Geb.: 02-01-2011 
VDH/APH 2012.627 Ü - 528140000433726 
F.: Beentjes-Newsky, Netty 

V.: LUCJUZZ  
M.: HALNA z Poldery Holenderski 

E.: Sassenberg, Angelika 
 

 

11 jaar oude teef in prima conditie. Mooi tevenhoofd van goede 
verhoudingen, correcte pigmentatie, volledig scharend gebit. Prima 
boven- en onderbelijning, goed ontwikkelde borst. Correct gehoekt in 

voor en achterhand, staat voor en achter parallel. Goede 
verhoudingen in het lichaam. Loopt nog zeer vlot en stuwend door de 
ring. Zeer vrolijk en vriendelijk karakter.  
 
1U – beste veteraan 
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Mijn dank aan het bestuur en de bestuursleden van TOPNL voor de vriendelijke uitnodiging 
om hun rasspeciale te keuren. Prachtige showlocatie met een grote ring en daarbovenop 
werden we getrakteerd met schitterend weer.  
Ik werd heel hartelijk ontvangen door het bestuur en alvorens de keuringen in de 

namiddag aan te vangen verwend met een lekker middageten.  
 
Het was een speciale dag aangezien de clubmatch 2020 in de voormiddag plaatsvond. 
Mijn dag werd zoveel gemakkelijker gemaakt door mijn zeer professionele ringmeester 
Twan en schrijver Miranda, die ervoor zorgden dat de ring procedures vlot verliepen. 
De prijzen waren buitengewoon genereus voor de exposanten met hondenvoer van de 

sponsor, hondenbedden, speelgoed, kommetjes, enz...  
Ik wil ook de exposanten bedanken voor hun inschrijvingen en hun ondersteunende 
manier waarop ze mijn beoordelingen en kwalificaties hebben aanvaard. Er waren enkele 

mooie honden te zien en ik voel me heel bevoorrecht dat ik ze heb kunnen beoordelen, 
vooral omdat sommigen een behoorlijke afstand hadden afgelegd om hun honden aan 
mij te showen. 
 

Ik was heel tevreden over de algehele kwaliteit van de honden. 
Karakters waren over het algemeen ook goed, bij de reuen kwam het machogedrag wat 

meer naar boven, enkelen moeten nog wat meer oefenen op het laten betasten door vreemden, nu met Covid is het ook 
niet eenvoudig om een ras dat van nature wat terughoudender is te socialiseren.  
 
Het was me een genoegen om de titel van clubwinnaar te geven aan Obywatel Zagubione Marzenia, een prachtige 
vertegenwoordiger van het ras, in schitterende conditie, met uitstraling, perfect voortgebracht en prima karakter. 

Ook beste teef was een prachtige teef, ik hoop dat de eigenaars, voor wie het de eerste show was, toch besluiten om met 
haar verder te gaan. 
 
Hierbij wil ik het bestuur en de leden feliciteren en bedanken voor de mooie dag. 
Hopelijk tot snel. 
 

Katja Jasica 
 

De keurmeester schrijft …  
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De beste reu: 

OBYWATEL Zagubione Marzenia van Sylvia Oudshoorn 
 

De reserve beste reu: 
SPRING BUG Alpejskie Zauroczenie van Harry Moget 

 

 

 

 
De beste teef: 

 GARNCARKA POLONIA Bialy Domownik van Armand van 
den Bleeken 

De reserve beste teef: 
GOSKA KOCHANA Bialy Domownik van Claudia Sinnebrink 

 
 

 
 
 
 
 

De beste honden van de middag (KCM 2021) 
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TOPNL Clubwinnaar 2021 

 

 

TOPPER in beeld  
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Roy Voncken: 

Dank aan de organisatie 🎉voor deze zeer mooie en goed georganiseerde dag. Complimenten daarvoor. 

 

Lizanne Voncken: 

Kampioenschaps- clubmatch mee gedaan vandaag Gardziel was op derde plaats 💙🐾 geëindigd alleen maar verwennerijen 

super gezellig geluk met 🌞weer 🍀Trots 🐾 

 

Frank Sonsma: 

Niks aan toe te voegen. Hoa was afgemat bij thuiskomst. Bleef maar slapen. Kijk uit naar de volgende clubmatch. 

 

Janny Buma: 

Een prachtige dag. Iedereen bedankt voor de foto’s. Zeer goed georganiseerd en wat ook leuke kadootjes hebben we 

meegekregen. Boris kan een tijd vooruit. 😅 

 

Van den Bleeken Armand: 

Dank voor de leuke dag en aan iedereen top dat ik jullie ne keer ontmoet heb en aan allemaal proficiat het zijn allemaal 

mooie honden.  

 

Claudia Sinnebrink: 

Het was een prachtige dag en wij vonden het heel leuk om iedereen weer te zien. 🤗 

 

Katarzyna Morton: 

Geweldige plek en land ❤ Geweldige mensen.... Een intens weekend in Nederland, nieuwe ervaringen en vriendschappen 

opgedaan. Lucek ontspannen en relaxed. Nog nooit zo grondig beoordeeld. Hij kwam thuis met trofeeën ❤ Bedankt allemaal 

en de keurmeesters in het bijzonder. 

 

Anita Cleeren: 

We hebben genoten van ons dagje Didam! 

 

Natasza Pas: 

Zondag 19 sept zijn Nikaya en ik naar de TOP-clubmatch geweest. Er waren 2 shows eentje in de ochtend en eentje in de 

middag onder 2 verschillende keurmeesters. 

Ontvangen reacties 
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's Ochtends keurde C .van Kessel (NL) en in de middag K.Jasica (BE). Het was een leuke gemoedelijke show en de sfeer 

was weer heel ontspannend en gezellig onderling. Ook de lunch was weer top verzorgd. Wij gingen moe maar voldaan naar 

huis en Koszka heeft geslapen als een blok. Ik wil het TOPnl bestuur hartelijk bedanken voor deze gezellige en goed 

georganiseerde dag. 😘 

 

Majorie Plomp-Snel: 

Was erg leuk om het een keer mee te maken. Goed verzorgd, dank jullie wel. 

 

Sylvia Oudshoorn: 

Van harte gefeliciteerd voor alle deelnemers 😀❤ 

Dikke proficiat voor de organisatie en de vrijwilligers 👏 

 

Natalia Rzeszutko: 

"SASANKA POLNA, op weg naar dromen. 

Dromen houden ons gaande, net als vrienden die ons steunen en ons stimuleren om onze dromen waar te maken. 

Al heel lang droomde ik ervan om naar Nederland te gaan voor de clubmatch voor Tatrahonden. Waarom Nederland? Omdat 

ze daar heel veel van dit ras houden en er mensen zijn die hun hart aan deze honden hebben verpand. Wilma, die de 

database heeft opgezet, waarin je alle informatie kunt vinden over de stambomen van alle Tatrahonden. Dora, die samen 

met Wilma een uitgebreid en zeer informatief boek over dit ras heeft geschreven. Natasza Pas, voor wie de Tatrahonden 

een ware passie zijn. 

Misschien had ik nog wel verder gedroomd over zo'n reis, maar dit keer waren alle omstandigheden zodanig dat ik nu toch 

echt moest gaan omdat Sasanka op mij wachtte. Dus, samen met mijn vriendin Kasia en haar hond Luck, stapten we in de 

auto en gingen op weg.  

Nederland verwelkomde ons met prachtige uitzichten en mooi weer. De show werd gehouden op een schitterende, rustige 

plek. Om echt te begrijpen hoe fantastisch georganiseerd dit evenement is, moet je het minstens één keer bezoeken. Zeer 

hartelijke en warme sfeer, ruime ring, perfecte jurering en ook nog een enorme hoeveelheid cadeaus voor de honden.  

Dank aan de organisatoren voor zo'n prachtige show! En bovendien werd mijn Sasanka uitgeroepen tot Clubwinnaar. 

Dromen komen dus uit. Dank je wel Dora, voor mijn lieve meisje.  

P.S. Nu weten we zeker dat we weer terug komen voor deze show, alleen blijven we dan wat langer in dit prachtige land. 

Ja toch, Kasia😉? 

 

 

  
GAWRA Alpejskie Zauroczenie werd zowel 's morgens als 's middags verkozen tot beste jeugdhond! 

 
 
 
 

Beste jeugdhond en beste veteraan van de dag 
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LUDMILA z Poldery Holenderski ontving twee keer de titel beste veteraan! 

 
 



 
7e editie                                                                                                                                                                                   12 oktober 2021 

38  



 
7e editie                                                                                                                                                                                   12 oktober 2021 

39 

 
Voor 2021 hebben wij op ondergenoemde datum nog een activiteit gepland: 
 

 Zondag 14 november – Strandwandeling, centraal aan het Nederlandse Noordzeestrand. 
 

De agenda voor 2022 maken we zeer binnenkort bekend via onze reguliere nieuwsbrief en de website. 
 
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. 
 

 
 

Het samenstellen van deze Special was een grote klus. We hopen dat jullie deze met veel plezier en interesse gelezen 
hebben. De volgende TOPNL-Kampioenschapsclubmatch zal, als alles goed is, op 18 september 2022 gaan plaatsvinden. 
We hebben wederom de locatie in Didam gereserveerd. Uiteraard hopen we 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. 
 
Met uitzondering van de vergaderingen, zijn zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom op één van onze andere 

activiteiten. De agenda voor zowel dit jaar als het volgende jaar zullen wij zeer binnenkort bekend maken op onze website 
en in onze nieuwsbrief. 
 
Tot ziens op een volgend evenement! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

TOPNL-agenda 

Tot slot 

mailto:evenementen@topnl.eu
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