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De vaste en oplettende lezer zal het vast opgevallen zijn dat de eerste 

pagina anders is dan wat we in de afgelopen jaren gedaan hebben. Vanaf 

nu maken we een soort cover voor ons digitale magazine en daar hebben 

we uiteraard 'coverdogs' voor nodig! We hopen dan ook dat deze uit de 

camera's of smartphones van onze leden tot ons gaan komen. 

Uiteraard moeten deze foto's wel van een goeie kwaliteit en scherpte zijn. 

Als redactie bepalen we of foto's wel of niet geschikt zijn maar dat ligt 

bijvoorbeeld ook aan de onderwerpen die we plaatsen.  

We zullen een eervolle vermelding doen van ons fotomodel en de maker 

van de foto of de eigenaar van de hond in dit item van de nieuwsbrief. 

De eerste cover wordt gesierd door KUBA, die officieel SIUCHAJ PIKNY 

Bialy Domownik heet. De familie Perdok is eigenaar van KUBA. 

 

Als redactie hopen we dat we dit jaar weer wat meer vertier mogen hebben 

met zijn allen want dat betekent dat we weer ruimte vrij kunnen maken 

voor verslagen van onze activiteiten.  

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! 

Info, kopij of prachtige foto's van jullie honden kan gestuurd worden naar: 

redactie@topnl.eu.  

 

 
Normaal gesproken ben ik meer van het gesproken woord en niet van het 

geschreven woord. 

Ik ben nu ook dankbaar dat de dames in het bestuur zo aardig zijn om 

mijn soms wat hak op de tak berichten wat te stroomlijnen. 

Sinds ik de voorzittershamer van Piet Beentjes mocht overnemen leven 

we in een vreemde tijd met COVID19. 

Het legt ons beperkingen op waar we ons zo goed mogelijk aan proberen 

te houden. 

Het is voor ons als bestuur lastig om te acteren om activiteiten te 

organiseren die Coronaproof zijn. 

Achter de schermen wordt er evenwel hard gewerkt om toch, zodra er 

groen licht is, weer dingen op te starten. 

Een onderdeel waar we ons heel sterk willen maken is de 

Kampioenschapsclubmatch. 

Dan hoop ik ook mensen weer even persoonlijk te ontmoeten. 

Voor nu blijf allen gezond en hopelijk tot gauw met alle witte monsters. 

Helaas mis ik die wel na het overlijden van onze Widok. 

 

Groet Rob Kaag 

Voorzitter 

 
 

Als vereniging kunnen we ook nog geen plannen maken voor dit lopende 

jaar voor wat de activiteiten betreft. Wel hebben we de ALV op de agenda 

gezet op 18 april a.s., want deze kan eenieder bijwonen vanuit zijn huis.  

Voor de ALV ontvangt u allen in maart via de mail een uitnodiging en de 

agenda. Meer hierover leest u in het volgende item van de nieuwsbrief. 

Ook de Kampioenschapsclubmatch staat al maanden op de agenda omdat 

daar de nodige voorbereidingen mee gemoeid zijn. We hopen dan ook dat 

deze dit jaar wél door kan gaan. Noteer 19 september alvast in uw agenda! 
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De penningmeester heeft u in de afgelopen week de factuur gestuurd voor 

de contributie voor dit jaar. Bij de factuur ontvangt u een betaalverzoek 

welke u kunt gebruiken om veilig te betalen via uw eigen bank. Gebruikt 

u bij voorkeur deze link zodat de penningmeester de betalingen bij de 

juiste facturen kan afboeken.  

De betaalverzoeken zijn maximaal 30 dagen te gebruiken. Doe ons een 

plezier en betaal uw factuur binnen deze termijn om de werkzaamheden 

zo kort en compleet mogelijk te maken. Het scheelt enorm veel tijd en 

werk als u allen aan dit verzoek wilt voldoen. 

 

 

 

 

 
 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) staat op de agenda voor 18 april 

a.s.. 

 

Al enkele jaren vergaderen wij als vereniging digitaal. Iets wat in deze tijd 

gewoongoed is geworden voor bedrijven, organisaties en verenigingen. De 

ALV begint om 11.00 uur en duurt meestal zo'n 75/90 minuten. Er is dan 

daarna voor iedereen nog voldoende tijd om lekker naar buiten te gaan bij 

mooi weer of anders te ontspannen en thuis voor de buis te blijven bij 

minder weer. 

 

De agenda met de uitnodiging ontvangt u in maart via email.  

Let op, dat u zich voor de ALV wel van tevoren aanmeldt bij het 

secretariaat. Hoe en wanneer, dat leest u in de uitnodiging van maart. We 

hopen uiteraard dat u met velen wilt deelnemen aan de vergadering zodat 

te nemen besluiten breed gedragen worden.  

 

Zoals elk jaar treedt er een bestuurslid periodiek af. 

Dit jaar zijn dat er twee t.w. Dora de Jong en Ragna Plomp. Beide stellen 

zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. Uiteraard is het voor elk lid van 

onze vereniging mogelijk 

om zich ook kandidaat te 

stellen en als 

tegenkandidaat aan te 

melden. Meer hierover leest 

u in de uitnodiging en de 

agenda. 

Heeft u interesse in een 

functie binnen het bestuur 

of wilt u ons op welke 

manier dan ook 

ondersteunen? Neem 

contact op met het 

secretariaat. 

Lidmaatschap 
Voor aanmelding als lid van de vereniging 
kunt u gebruik maken van het 
aanmeldingsformulier op de website. 

Als het de voorkeur geniet om u schriftelijk 
aan te melden, dan kunt u het word-
document uitprinten, invullen en per post 
opsturen. Het adres staat vermeld op het 
aanmeldingsformulier. 

Na publicatie in de nieuwsbrief en bij geen 
bezwaar, ontvangt u een factuur waarmee 
het lidmaatschapsgeld voldaan kan 
worden. 

Vervolgens ontvangt u van de vereniging 
jaarlijks een factuur in de maand februari. 

De contributie dient jaarlijks voldaan te zijn 
op uiterlijk 31 maart. Na deze datum zal 
het bedrag verhoogd worden met 
administratieve kosten. 

Opzegging van het lidmaatschap dient 
schriftelijk vóór 1 december doorgegeven 
te zijn bij de ledenadministratie. 

Ons rekeningnummer is: 
IBAN-NL24INGB0007572572 
BIC-INGBNL2A  
t.n.v.: Tatrahondvereniging Owczarek 
Podhalanski Nederland te Alkmaar. 

Betalingen graag onder vermelding van uw 
naam, woonplaats en factuurnummer. 

De lidmaatschapskosten bedragen voor 1 
lid € 30,00 per jaar en bij 2 of meer leden 
op hetzelfde adres € 20,00 p.p.p.j.. 

Voor aanmeldingen lopende het jaar wordt 
een evenredig deel van de contributie 
gerekend. 

 

 

 

De Algemene Ledenvergadering 
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Wetswijziging: registratieplicht voor fokkers, importeurs en hondeneigenaren 

 

Vanaf 1 juli 2021 is iedereen die een nestje honden fokt, of het er nu één is of meerdere per jaar zijn, of 

een toevallig oepsnestje met de reu van de buren, verplicht om een registratienummer aan te vragen bij 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat is één van de nieuwe regels die in de voorgestelde 

Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) staan. Een AMVB is een nadere uitwerking van een al bestaande 

wet, en hiervoor is in principe geen kamerbesluit nodig, noch van de Eerste -, noch van de Tweede Kamer.  

 

In Nederland is de vraag naar honden veel groter dan het aantal pups dat jaarlijks in Nederland wordt 

geboren. Er komen naar verwachting circa 50.000 honden per jaar uit het buitenland. Dit zijn vooral pups 

uit Oost-Europa, maar ook zwerfhonden uit Zuid-Europa en landen buiten de EU. Een aanzienlijk deel van 

deze handel vindt illegaal plaats. Door middel van aangescherpte regelgeving, met andere woorden, 

verbetering van identicficatie en registratie, wordt verwacht dat de misstanden bij de handel van honden 

kunnen worden teruggedrongen.   

Regelgeving is niet het enige instrument dat wordt ingezet. In samenwerking met diverse betrokken 

organisaties wordt blijvend ingezet op voorlichting om toekomstige houders van honden te attenderen op 

de problemen in de hondenhandel en op het belang van het maken van verantwoorde keuzes bij de 

aanschaf van een hond. 

 

Er is een nieuwe verplichting opgenomen voor drie categorieën houders van honden om zich bij Onze 

Minister (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) te registeren: fokkers, importeurs en kopers van 

honden zonder chip of registratie. Het is noodzakelijk om hen te registeren, zodat de frauduleuze 

hondenhandel beter kan worden onderzocht en kan worden bestreden. 

Voor deze registratieplicht is niet van belang of het fokken of importeren op een regelmatige basis gebeurt. 

Een houder die eenmalig een nestje krijgt of eenmalig een hond importeert, is verplicht zich te registeren. 

Maar ook een organisaties die honden importeren zullen zich bij de RVO moeten laten registreren. 

Transparantie is hier nodig zodat toezichthouders misstanden in de handel terug kunnen leiden tot 

individuele fokkers of handelaren. 

Uit de media 
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Het nieuwe systeem op hoofdlijnen 

In dit nieuwe, gewijzigde I&R-hond systeem waarin middels deze AMVB voorzien wordt, moeten de eerste 

houders van een hond (fokker, importeur of houder van een hond met onbekende herkomst) zich eerst 

registreren bij de overheid, voordat ze de hond kunnen laten registreren. Hiervoor registreert de houder 

zich bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de registratie namens de overheid uitvoert. 

De eerste houder ontvangt hierbij een houdernummer. 

Het chippen en de eerste registratie van dieren met een 528-chip (Nederlandse chip) mag alleen worden 

gedaan door een persoon die is geregistreerd bij de RVO. Dit kan een chipper, een dierenarts of een andere 

diergeneeskundige zijn. De registratie van de chipper is nieuw, dierenartsen en andere diergeneeskundigen 

waren al geregistreerd.  

 

Bij honden geldt de volgende procedure voor het chippen en registreren.  

De inbrenger van de chip chipt het dier, logt in bij een door de RVO aangewezen databank en koppelt het 

chipnummer van de hond aan het houdernummer. De inbrenger van de chip kan zelf bepalen welke 

aangewezen databank hiervoor wordt gebruikt. De inbrenger vermeldt hierbij het eigen registratienummer. 

Vervolgens koppelt de dierenarts het bijbehorende paspoortnummer aan het chipnummer van de hond. 

Ook de dierenarts vermeldt zijn registratienummer bij deze handeling. De houder van een hond vult de 

registratie van de hond aan met de geboortedatum van de hond en het chipnummer van het moederdier. 

Dit hoeft niet via dezelfde aangewezen databank te gebeuren die de inbrenger van de chip heeft gebruikt; 

de houder mag ook een andere aangewezen databank kiezen. De databanken zijn in de onderhavige 

regelgeving slechts een doorgeefportaal naar RVO: alle informatie van één hond wordt enkel opgeslagen 

in het I&R-systeem van RVO. Een houder kan toestemming geven voor het opslaan van zijn gegevens in 

een aangewezen databank. Die gegevensverwerking vindt dan niet plaats op grond van deze AMVB.  

 

De chipleverancier mag alleen maar 528-chips leveren aan iemand die bij Onze Minister is geregistreerd 

als chipper, dierenarts of andere diergeneeskundige. De leverancier registreert de levering van 528-chips 

bij RVO. Door de beperking van de levering tot geregistreerde personen, is de tussenhandel in chips niet 

meer mogelijk. Voor alle honden is het Europese hondenpaspoort verplicht, dus ook wanneer een hond 

niet de grens over gaat. Ook de gegevens over paspoorten worden geregistreerd bij RVO. 

Bij overdracht van de hond aan een nieuwe eigenaar moet de eerste houder de hond afmelden, zoals ook 

in het oude systeem het geval was. De nieuwe houder moet de hond op zijn/haar naam aanmelden in een 

door de overheid aangewezen databank. Daarvoor hoeft de tweede houder niet over een houdernummer 

te beschikken. Dit is anders indien de nieuwe houder de herkomst van de hond niet weet. In dat geval 

moet hij zich wel als eerste houder bij Onze Minister registreren. 

 

Houders van honden zijn verplicht hun hond te laten chippen met een 528-chip. Dit is geen nieuw 

voorschrift. Deze verplichting is nu opgenomen in artikel 3.27 van het Bhd. Aan deze verplichting is een 

element toegevoegd, namelijk dat de houder ervoor zorgdraagt dat zijn hond wordt gechipt door een 

dierenarts of een geregistreerde chipper. Een houder moet zich er dus van vergewissen dat degene die 

chipt daartoe bevoegd is. 

Houders van honden hebben eveneens een verplichting om ervoor zorg te dragen dat de chipper of de 

dierenarts de eerste registratie van de hond uitvoert. Ook is de houder van een hond verplicht om de 

registratie van de hond aan te vullen. Het betreft hier onder meer de geboortedatum van de hond en het 

chipnummer van het moederdier 

 

Wanneer een hond wordt geïmporteerd of wanneer een houder een hond verkrijgt zonder chip en/of 

registratie, geldt een afwijkende procedure. In deze gevallen doet een dierenarts de volledige registratie  

Een hond zonder chip moet alsnog worden gechipt, en dit mag alleen door een dierenarts worden gedaan.  

De dierenarts moet in deze situatie de geboortedatum van de hond controleren en eventueel schatten en 

bij een ADB (algemene Databank) registreren, samen met de andere gegevens (chipnummer, datum 

waarop de chip is ingebracht en het houdernummer) en een paspoort afgeven, indien deze ontbreekt. Er 

is voor gekozen in deze situatie de bevoegdheid van het chippen tot dierenartsen te beperken en de 

volledige registratie door hen te laten doen, omdat het proces van chippen en registeren in deze situatie 

een samenhangend geheel vormt, waarbij handelingen moeten worden verricht die alleen een dierenarts 

kan uitvoeren, zoals het controleren van de leeftijd van de hond, het eventueel afgeven van een paspoort 

en het checken van de echtheid van geregistreerde vaccinaties. 
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Verbod op het verkrijgen van een hond zonder chip, registratie of paspoort 

In artikel 3.31 van het Besluit Houders van Dieren (BHD) is een verbod opgenomen op het verkrijgen van 

een hond zonder chip, paspoort of registratie.  Het nieuwe artikel 3.31 is gericht op de houder die de hond 

verkrijgt. Deze houder moet zich ervan vergewissen dat de hond is gechipt, voorzien van een paspoort en 

is geregistreerd. Indien de houder een hond verkrijgt die niet aan deze voorwaarden voldoet, is deze 

houder in overtreding. Met dit verbod is er een aanvullende stimulans voor de houder van een hond om 

de hond te chippen, te registreren en te voorzien van een paspoort. Als de houder een eerste houder 

(fokker), importeur of verkrijger van een hond is zonder registratie of chip, is het verbod van artikel 3.31 

een aanvullende waarborg voor de registratie van de houder bij de RVO. Deze categorieën houders dienen 

zich namelijk bij daar te registreren voordat ze hun hond laten chippen, registeren en voorzien van een 

paspoort. De houder die een hond wil overdragen, is verplicht de hond te hebben gechipt, geregistreerd 

en voorzien van een paspoort alvorens deze over te dragen. 

 

De paspoortuitgever in het I&R-systeem is verplicht de geleverde paspoorten te registreren op naam van 

de dierenarts die de paspoorten heeft besteld. Bij het afgeven van een paspoort registreert de dierenarts 

het paspoortnummer bij de registratie van de hond.   

Wat betekent dat nu voor de diverse partijen? 

 

Beroepsmatige fokkers en particulieren met een nestje 

Nieuw is dat alle hondenbezitters waarvan de hond een nestje krijgt, zich als een natuurlijk persoon dienen 

te registreren bij RVO. Zonder deze registratie kunnen de pups niet gechipt en geregistreerd worden. Dit 

is een nieuw voorschrift om de identiteit van de fokker te kunnen waarborgen en een pup altijd te kunnen 

herleiden naar de fokker. Het aantal hondenbezitters met een nestje wordt geschat op 3.500. Daarnaast 

zijn er nog achtduizend fokkers die regelmatig een nestje fokken maar nog niet tot de bedrijfsmatige 

fokkers worden gerekend. De registratie van deze fokkers is eenmalig en kost € 19,00 en vijftien minuten 

tijd. Voor bedrijfsmatige fokkers (circa 1000) gold al een registratieplicht bij RVO. Bedrijfsmatige fokkers, 

en andere houders die reeds bij RVO zijn geregistreerd, hoeven zich niet opnieuw te registeren. Particuliere 

fokkers kunnen zich registreren met DigiD, bedrijfsmatige fokkers met eHerkenning of een ander 

identificatiemiddel. 

 

Een andere verandering voor alle fokkers is dat zij niet meer de eerste registratie doen, maar alleen nog 

de geboortedatum van de geregistreerde pups en het chipnummer van het moederdier aan het vernieuwde 

I&R-systeem dienen door te geven. Wel zijn de fokkers nog steeds verantwoordelijk dat zij hun pups door 

een dierenarts of geregistreerde chipper laten chippen, waarbij het nieuw is dat de dierenarts of chipper 

de eerste registratie doet. Voor deze dienstverlening zullen in de regel kosten in rekening worden gebracht. 

Dit was al de praktijk. Tot slot dient een fokker ervoor te zorgen dat elke geregistreerde pup een paspoort 

krijgt en een bewijs van registratie en dat met de verkoop van de pup het bewijs van registratie getoond 

wordt en de pup met het bijbehorende paspoort wordt overgedragen aan de nieuwe houder. De verplichting 

van een paspoort is nieuw. Dit zal een beperkte verandering zijn omdat zo’n 70% van de houders van 

honden reeds in het bezit is van een paspoort voor de hond. De kosten voor een paspoort liggen grofweg 

tussen de € 6,00 en € 12,00. Jaarlijks zijn er circa 100.000 paspoorten nodig. 

 

Importeurs 

Eenieder die een hond importeert, dient zich voorafgaand aan de importmelding van een hond als een 

natuurlijk persoon te registreren bij RVO met gebruikmaking van DigiD. Dit is een nieuw voorschrift om in 

het I&R-systeem de identiteit van de importeur te registreren en een geïmporteerde hond altijd te kunnen 

herleiden naar de importeur. Het registreren bij RVO kost vijftien minuten tijd en de importeur betaalt 

eenmalig € 19,00. Het aantal incidentele importeurs wordt op vijftienduizend per jaar geschat. Het aantal 

importeurs dat op regelmatige basis honden in Nederland importeert is driehonderd per jaar. De registratie 

hoeft niet plaats te vinden indien een importeur al is geregistreerd bij RVO, bijvoorbeeld als bedrijfsmatig 

houder. 

 

Kopers van een hond waarvan de herkomst niet bekend is 

Een koper van een hond met onbekende herkomst (geen chip of paspoort), moet zich eerst bij RVO 

registreren voordat de hond gechipt en geregistreerd kan worden. Dit is een nieuw voorschrift om in het 

I&R-systeem de identiteit van de koper te verifiëren. Het registreren bij RVO kost vijftien minuten en de 

houder betaalt eenmalig een bedrag hiervoor aan RVO. Omdat een hond alleen verkocht mag worden als 

hij is gechipt, geregistreerd en een paspoort heeft, zou dit in de nieuwe situatie eigenlijk niet meer voor 
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moeten komen. Het aantal kopers van een hond met onbekende herkomst wordt nu nog geschat op 26.000. 

Ook hier geldt dat de registratie niet plaats hoeft te vinden indien de koper al is geregistreerd bij RVO.  

 

Houders van honden 

Houders van honden dienen een paspoort te hebben voor elke hond die zij in bezit krijgen. In de oude 

situatie was een paspoort alleen voorgeschreven voor honden die tussen EU-lidstaten worden vervoerd. 

Het gevolg van deze nieuwe verplichting is beperkt, omdat de meeste honden in Nederland al over een 

paspoort beschikken. Daarnaast had een hond een paspoort of een vaccinatieboekje. Elk jaar komen er in 

Nederland 150.000 pups bij. 

 
Samenvatting van: 
Besluit- tot wijziging van het Besluit houders van dieren en het Besluit 
diergeneeskundigen in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie 
van honden en het registeren van chippers. 
 
 

 

 

IT4Dogs is de nieuwe IT omgeving voor de Nederlandse kynologie. Aan de 

nieuwe IT voor de Raad van Beheer is jarenlang hard gewerkt. Aan het 

nieuwe systeem zitten veel voordelen en nieuwe mogelijkheden.  

Naast de Raad zelf, is het systeem ingericht voor (ras)verenigingen, fokkers 

en hondeneigenaren.  

 

Alle info is te vinden op de website van de Raad van Beheer. 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensatie: 

 Op 6 januari 2021 werd dispensatie verleend door het bestuur aan Jacco van Erkel voor de reu 

JAROSLAW z Poldery Holenderski (Hero). 

Deze dispensatie heeft betrekking op artikel 4.2.c van ons Verenigingsfokreglement: 

- Honden die worden ingezet voor de fokkerij, dienen een hart-echografisch onderzoek met 

kleurendoppler te ondergaan. Dit onderzoek mag ten tijde van een dekking niet ouder zijn dan 

2 jaar. 

Reuen, die tenminste drie keer een hart-echografisch onderzoek met kleurendoppler ondergingen 

met een goede uitslag, en waarbij er tenminste een periode van twee jaar tussen de voorgaande 

onderzoeken zat, hoeven geen nieuw onderzoek te ondergaan, mits het laatste onderzoek 

gedaan is op de leeftijd van 84 maanden (7 jaar) of ouder. 

 

Beargumentering: 

Omdat Hero zowel in 2014 als 2018 succesvol een hart-echografisch onderzoek met kleurendoppler 

onderging én hij inmiddels de leeftijd van 10 jaar bereikt heeft, zijn wij van mening dat daarom mag 

worden afgeweken van het genoemde artikel in het VFR. 

 

 
Dekbericht: 

 Kennel Bialy Domownik: 

Op 15 januari 2021 werd SLICZNA DUSZA GÓR Bialy Domownik (HD-A, ED 0/0, vrij van oogziekten, 

hart normaal) gedekt door JAROSLAW z Poldery Holenderski (HD-A, vrij van oogziekten, hart 

normaal). 

Helaas heeft deze dekking niet het gewenste resultaat opgeleverd en worden er géén pups verwacht. 

Fokkerijberichten 

IT4dogs 

https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/it4dogs/#:~:text=IT4Dogs%20is%20de%20nieuwe%20IT,veel%20voordelen%20en%20nieuwe%20mogelijkheden.
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 Kennel du Domaine des Dhalbergs (FR): 

Op 14/15 februari 2021 werd IANKA du 

Domaine des Dhalbergs (HD-B), gedekt door 

MIKOLAJ Eden des Jussy (HD-A). Indien 

IANKA drachtig is, zullen de pups omstreeks 

half april verwacht worden. 

Meer info via de website of per email. 

 

 

 
Fokplanning: 

 Dora de Jong is voornemens om in de loop van 2021 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? Of heb je een teef en vraag je je af of je daar een nestje mee kan en 

wil fokken? 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.  
 

 
 

 

 

 

Roepnaam: Hoa 

Geslacht: Reu 

Geboortedatum: 13/01/2020 

Stamboom: Ja 

In de afgelopen edities van de nieuwbrief stond het bericht 

dat Hoa op zoek was naar een nieuw huis. 

Gelukkig kunnen we melden dat dit voor hem gevonden is. 

De weg er naar toe leest u in onderstaand verslag. 

 

Hoa’s zoektocht naar een thuis. 

 

Wat je natuurlijk niet wilt, gebeurt soms toch en dat is het bericht dat een van de door jou gefokte pups, 

waarvan je dacht hij een warm thuis had, opeens weg moet. Dit overkwam Hoa.  

Eind juli 2020 kwam hij terug naar ons en we waren heel erg blij dat we vrijwel direct iemand hadden 

gevonden die hem op wilde nemen in het gezin. Zij begonnen vol goede moed aan het avontuur en zo 

vertrok Hoa richting Duitsland. 

Helaas bleek er achteraf geen goede klik met deze familie en moest hij na korte tijd opnieuw weg. Echter, 

alle gebeurtenissen in zijn nog maar korte leven zijn Hoa niet in de koude kleren gaan zitten. Daarom was 

het heel goed dat hij werd opgevangen door iemand, die zeer bekend is met dit ras. Wat Hoa ook veel steun 

en zelfvertrouwen heeft gegeven, is de omgang met de twee Tatrahond dames die deel uit maken van het 

huishouden bij haar.  

 

Herplaatser Hoa is geplaatst! 

https://www.berger-de-podhale.com/en/index.php
mailto:domainedesdhalbergs@gmail.com
mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
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Al na een korte tijd bloeide Hoa helemaal op en kreeg hij 

steeds meer zelfvertrouwen. Hij ontpopte zich als een 

slimme en heel vriendelijke Tatrahond die dol was op 

aandacht, graag wilde leren en regelmatig een partijtje 

stoeide met Swarna zijn halfzus.  

Ter voorbereiding op een nieuw thuis ging Hoa op 

gehoorzaamheidscursus, kreeg stadstraining en werd de 

socialisatie, voor zover dat mogelijk was in deze 

Coronatijd, ook verder uitgebouwd.  

Via de vereniging en andere kanalen, waaronder ook 

TatraTopNieuws werd melding gemaakt dat hij weer 

herplaatst moest worden.  

 

Meerdere belangstellenden hebben zich gemeld voor Hoa 

en wat is het dan moeilijk om een keuze te maken. Over 

een ding waren Angelika, zijn verzorgster en ik het met 

elkaar eens: als Hoa naar een ander gezin gaat, dan moet 

het voor ons en voor de familie ook 100% goed voelen en 

het vertrouwen er zijn dat hij een “forever home” krijgt, want dat verdiende hij gewoon.  

Via TOPNL werden we omstreeks het najaar benaderd door een familie in Nederland die ons heel erg 

aansprak, omdat zij ook ervaring hadden met een reu van soortgelijk ras. Er volgden gesprekken over en 

weer en meer en meer ontstond er wederzijds het gevoel dat Hoa daar op zijn plaats zou kunnen zijn. Door 

alle beperkende Coronamaatregelen die zowel in Duitsland als hier gelden en golden, was het voor hen niet 

eerder mogelijk dan in januari om een kennismakingsbezoek te brengen en uiteraard wilde ik daar zelf ook 

bij zijn.  

De eerste kennismaking met Hoa en het echtpaar verliep bijzonder goed en hij liet zich zien van zijn meest 

charmante kant, lief en aanhalig als hij is. Na uitvoerig met elkaar gesproken te hebben zijn we samen aan 

de wandel gegaan met Hoa en ook dat ging prima. Desondanks waren we het er met elkaar over eens niets 

overhaast te beslissen en het bezoek vertrok met de mededeling dat zij familieberaad zouden houden.  

 

Na ongeveer een week kwam het bericht dat Hoa 

meer dan welkom was in hun gezin en dat ze 

uitkeken naar zijn komst. Weer verstreek er een 

maand, maar uiteindelijk was het dan zover en 

konden we Hoa gaan brengen. Gelukkig hadden 

we ruimschoots tijd om zelf te zien hoe hij 

acclimatiseerde in het gezin en dat ging 

wonderwel goed. Hoa stelde zich heel open en 

vriendelijk op en ook de gezinsleden gaven hem 

ruimschoots de gelegenheid de boel te 

verkennen. Een dag later zijn we terug gereden 

naar huis.  

We hebben er alle vertrouwen in dat Hoa daar 

echt een superwarm mandje heeft gevonden, 

snel de harten zal veroveren van zijn nieuwe 

familie en natuurlijk is afgesproken met elkaar in 

contact te blijven.  

Niet in de laatste plaats wil ik Angelika bedanken 

voor de goede zorg en alle liefde en aandacht die 

ze Hoa heeft gegeven de afgelopen maanden, 

waardoor hij het vertrouwen heeft terug 

gevonden. 

Een heel gelukkig leven en mooie tijd met elkaar 

Frank, Annelies, Aniek, Vincent en jullie witte 

vriend Hoa. 

 

Dora de Jong 
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Nieuwsbrieven (klik op de links): 

- Raadar - Nr.1/2021 januari 

• Succesvolle start IT4Dogs 

• Convenant Dobermann rasverenigingen – uitbannen hartafwijking 

• Plan overheid tegen malafide hondenhandel 

• Raad van Beheer in de media over ‘coronapups’ 

• Extra maatregel I&R 

• Dubbeldekking voortaan toegestaan 

• Afgifte NHSB nummers en overschrijving pups via IT4Dogs 

• Trimsalons mogen onder voorwaarden toch dieren behandelen 

• Nieuw boek: Bomhond, showhond of poulet 

 

De afgelopen jaren was de Raad van Beheer een partner van het FairFok-programma, later omgedoopt naar 

FairDog. Onlangs hebben zij deze samenwerking stopgezet. Als reden quoten wij een alinea uit de brief die 

de Raad naar haar leden stuurde: 

"Stoppen samenwerking Fairdog 

De Raad van Beheer heeft gemerkt dat een meerderheid van de partners in Fairdog het gevoerde 

beleid van de Raad van Beheer onvoldoende steunt. De Raad van Beheer ziet dat er binnen Fairdog 

een ontwikkeling gaande is waarbij een ongelijk speelveld tussen stamboomhonden en niet-

stamboomhonden ontstaat. Hierbij zullen de fokkers van stamboomhonden aan steeds meer regels 

moeten voldoen en blijft de ongeorganiseerde fokkerij en handel uit beeld en vrij uit gaan. Het lijkt 

er niet op dat er binnen Fairdog een draagvlak is waarbij de normen die voor de rashondenfokkerij 

gelden aan alle andere fokkers worden opgelegd. Denk daarbij aan de registratie van ouderdieren 

en grootouders, DNA-afstammingscontrole en screeningsonderzoeken waarvan de resultaten 

openbaar worden gemaakt. Het bestuur heeft alles overwegende besloten om de samenwerking 

binnen Fairdog als partner te beëindigen. Wanneer er vanuit Fairdog advies gevraagd wordt zullen 

wij dat zo mogelijk geven." 

 

 

 

 

Een huisdiersticker kan leed voorkomen en levens redden. 

 

Nederlanders (maar ook andere Europeanen) houden van huisdieren en dat blijkt wel uit de cijfers. 

Volgens recente onderzoeken loopt, zwemt of vliegt er in 47,7% van de huishoudens een huisdier. Alles bij 

elkaar opgeteld houden 3,8 miljoen huishoudens in Nederland ongeveer 27,3 miljoen gezelschapsdieren. 

Honden en katten nemen het voortouw: 23,4% van de huishoudens heeft een kat; 17,8% heeft een hond. 

Aquariumvissen staan met 7,2% nog altijd in de top 3 van meest gehouden dieren. Dan hebben we het nog 

niet gehad over reptielen, vogels, knaagdieren en andere huisdieren. Maar veel dieren in vele huizen 

betekent jammer genoeg ook dat er elk jaar tientallen tot zelfs honderden dieren het slachtoffer worden 

van een woningbrand, een CO2-vergiftiging of zelfs wateroverlast. Vaak omdat de brandweer onvoldoende 

zicht heeft op het aantal huisdieren aanwezig in een woning, gebeurt het dat het huisdier niet op tijd gered 

wordt. 

Of het nu gaat om een hond, kat, vogel of hamster deze gebeurtenis zorgt bij baasjes voor veel verdriet. 

Dieren verschuilen zich van nature als er gevaar dreigt, daarom is het voor brandweerlieden erg lastig om 

huisdieren te redden en om überhaupt te weten of en hoeveel huisdieren er in een woning aanwezig zijn. 

 

In navolging van een initiatief van onze zuiderburen, zijn er nu ook enkele gemeenten, waaronder de 

gemeenten Rotterdam en Maastricht, die gratis huisdierstickers verstrekken. De stickers zijn bedoeld om 

brandweerlieden, hulpdiensten en politieagenten te laten weten hoeveel dieren er in de woning aanwezig 

zijn, zodat ze daar rekening mee houden. Je kunt ze op het raam plakken of op de deur, aangeven hoeveel 

dieren er zijn en om welke soort het gaat. Op die manier vergroot je de kans dat je huisdieren het overleven 

als zich een noodsituatie voordoet.  

 

Helaas bieden niet alle gemeenten deze gratis service aan, maar via internet is zo’n sticker ook te bestellen. 

Mogelijk zijn er ook dierenspeciaalzaken die soortgelijke stickers in het assortiment hebben.  

Nieuws van de Raad van Beheer 

Huisdiersticker 

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/127b9317dc67465393067bf931158ceb/rvb-raadar-2021_01-januari.pdf
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https://pet-resque.nl/product/hier-wonen-huisdieren-sticker/ 

 

 
  

 

Wat als je onverhoopt in het ziekenhuis beland door ongeluk of ziekte, wie zorgt er dan voor jouw 

huisdieren? Een back-up verzorger in noodgevallen is dan erg prettig. Maak een kaartje met bijvoorbeeld 

de tekst: IK HEB HUISDIEREN. Achter op het kaartje noteer je de namen en telefoonnummers van degenen 

die dan jouw dier(en) kunnen verzorgen. Bij voorkeur iemand die je huissleutel al heeft of toegang kan 

krijgen tot de huissleutel. Bewaar het kaartje bij je ID. Hulpdiensten weten dan dat er huisdieren op je 

wachten en hebben de juiste gegevens bij de hand om ervoor te zorgen dat je huisdieren de juiste zorg 

krijgen op een moment dat jij dit even niet kunt. Een kleine moeite en een grote zorg minder. 

 

Laten we hopen dat het nooit nodig is, maar mocht de nood aan de man zijn kan er in beide gevallen actie 

worden ondernomen en zijn je huisdieren veilig gesteld. 

 

 Voorbeelden:  

 

 

 

 

 

 

 

https://pet-resque.nl/product/hier-wonen-huisdieren-sticker/
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In de afgelopen periode vonden er geen mutaties plaats in het ledenbestand. 

 

 

 

 

Snuffelen is een levensbehoefte 

 

De reukzin van de hond is een van de meest opmerkelijke zintuigen van de hond. Elke hond heeft de 

instinctieve drang om aan alles te snuffelen: mensen, andere honden, voorwerpen, bomen, enzovoort …  

Via de reuk doet de hond allerlei informatie op. Dit zintuig is ongeveer een miljoen maal gevoeliger dan ons 

reukorgaan. Het is alsof je hond bij elke wandeling de dagelijkse krant leest en dan wel de laatste editie. 

Wie is er geweest, wat is er gebeurd, reu, teef, interesse of afkeer, dat alles komt onze hond te weten door 

middel van zijn reukorgaan.  

 

Na training kunnen honden door hun fantastisch reukvermogen alles wat maar geur heeft ontdekken, niet 

alleen drugs, bommen, gaslekken, truffels, kanker, overleden personen, maar ook angst. Want als iemand 

bang is, neemt het aantal hormonen toe en scheidt de persoon een andere lichaamsgeur af dan anders. De 

voornaamste reden daarvoor is dat in de hersenen van een hond 40x zoveel cellen zijn gereserveerd als bij 

ons mensen.   

 

Een hondenneus werkt ook anders als die van de mens. Wanneer wij 

inademen en ruiken, doen we dat door dezelfde luchtwegen. Als de hond 

inademt, helpt de weefselplooi voorin zijn neus om deze twee functies te 

scheiden.  

 

Een deel van de grotere gevoeligheid van de hondenneus is toe te 

schrijven aan de grotere omvang van het zintuigveld in de neusholte, dat 

gevoelig is voor de geurprikkels (area olfactoria). Bij de mens meet dit 

veld ongeveer 3 vierkante centimeter, bij de hond ongeveer 130 

vierkante centimeter. Bovendien liggen de reukgevoelige cellen veel 

dichter bij elkaar zodat het aantal cellen per vierkante centimeter 

groter is. 

 

Niet alle rassen hebben hetzelfde reukvermogen. Om redenen die niet helemaal duidelijk zijn, lijken reuen 

een beter reukvermogen te hebben dan teven. Ook de kleur vacht is van invloed op het reukvermogen 

onder invloed van genen. Wetenschappelijk is aangetoond dat honden met een lichtere vacht minder 

reukvermogen hebben, vooral albinohonden.  

 

Zijn neus is zijn informatiebron.  

Wij mensen nemen vooral waar met onze ogen en onze honden met hun neus. Snuffelen is voor onze 

honden een primaire levensbehoefte. Zij zijn vrijwel volledig van ons afhankelijk. Dat geldt voor alle 

aspecten, eten, slapen en beweging. Ze gaan naar buiten als wij besluiten dat het tijd is en hebben meestal 

geen controle over hun leven. Dit gevoel van constante beperking kan leiden tot stress en angst en van 

invloed zijn op zijn geestelijke gezondheid.  Als je je hond uitlaat, doe dat vooral voor hem en niet voor 

jezelf. Laat hem tijdens wandelingen wat meer te snuffelen dan krijgt hij naast beweging ook een mentale 

uitdaging. Het kost je hond moeite om de verschillende geuren te onderscheiden en te plaatsen. Het zet 

zijn geest en denkvermogen aan het werk en dat is vermoeiend maar zal hem veel genoegdoening geven.  

 

Hoe wordt de wandeling een snuffelfestijn? 

Gebruik een lange trainingsriem en een tuigje wanneer u uw hond uitlaat en laat ze de eerste 5 minuten 

(minstens!) van hun wandeling snuffelen. Zie dit niet als tijdverspilling - het is juist het tegenovergestelde... 

dit is zijn wandeling en jij vervult zijn behoefte. Dit 5 minuten durende snuffelfestijn kan net zo stimulerend 

en verrijkend zijn voor je hond als de rest van de wandeling. 

 

Ledenmutaties 

Uit de media (2) 
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Laat, telkens als je een nieuwe plek bezoekt je hond dan wat kwaliteitstijd doorbrengen met snuffelen. Hij 

komt zo meer te weten over de omgeving dan jij ooit zult hopen te weten. 

Ook als je regelmatig dezelfde wandeling maakt, blijven de geuren altijd interessant voor je hond, hoe vaak 

hij er ook al geweest is - de informatie verandert immers voortdurend, dus de kans om te snuffelen is bij 

de 100ste keer net zo belangrijk als de eerste keer! Door het weer veranderen de geuren en dat maakt het 

makkelijker of moeilijker om ze te ontdekken en te verwerken, net als dingen zoals vers gemaaid gras (als 

u het al kunt ruiken, kunt u zich voorstellen hoe overweldigend het is voor uw hond!). Dus voor de neus 

van uw hond brengt elke dag een nieuwe snuffeluitdaging, zelfs op de meest bekende wandelingen. 

Tijdens regelmatige wandelingen leer je de beste snuffelplekjes kennen. Dit zijn zeer waarschijnlijk de 

plaatsen waar andere honden regelmatig urineren en geef je hond de tijd daar te snuffelen. Je vindt het 

misschien een beetje vies, maar door de plasplekken te controleren, komt je hond te weten welke honden 

er in de buurt zijn, of hij ze kent, wanneer ze voorbij zijn gekomen, hun leeftijd, geslacht, grootte, 

gezondheid, stressniveau en zeer waarschijnlijk hun humeur. Dit is allemaal belangrijke informatie - en 

eigenlijk... kun je je voorstellen hoe nuttig het zou zijn als we dat ook zouden kunnen?! 

 

Als je hond stopt om te snuffelen, sleep hem dan niet weg. Dat is net zo vervelend als iemand die jou 

wegtrekt terwijl je naar iets interessants of belangrijks wilt kijken. Geef ze de tijd want hij loopt vanzelf 

weer met je verder. 

 

Filmpje: Snuffeltijd 

Neem elke week de tijd om puur op geurwandeling uit te gaan. Ga naar een nieuw park of buitenplaatsje 

en laat je hond aan een tuigje en riem de hele wandeling snuffelen. Volg hem waar de geur hem naar toe 

leidt. Let eens op hem terwijl hij dit doet . Probeer te begrijpen hoe belangrijk geur voor hem is en bedenk 

wat hij misschien ontdekt over de wereld. 

 

Als je een geurbewuste hond hebt (bepaalde rassen en types hebben een betere reukzin als andere)  kun 

je zijn favoriete speeltje of een traktatie verstoppen terwijl je aan het wandelen bent zodat hij het kan 

zoeken met zijn reukzin. Het helpt als je iemand hebt die je hond kan vasthouden terwijl je het speeltje of 

iets lekkers verstopt zodat hij niet kan zien waar je het neerlegt. Maak ook een  geurspoor met bochten.  

 

Neuswerk is de enige activiteit die de hond in staat stelt zijn instincten te gebruiken en zijn natuurlijke 

vermogens in te zetten op een zodanige wijze dat zowel hijzelf als zijn menselijke metgezel er plezier aan 

https://www.youtube.com/watch?v=lGQlqk7hw_Q
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beleven; dit helpt de hond om evenwicht en zelfvertrouwen te vinden en om een innige verstandhouding te 

ontwikkelen met zijn baas, die een nieuwe kijk zal krijgen op zijn hond en op zijn unieke mogelijkheden. 

 

Lijkt het je ook wat om ‘neuswerk’ te gaan doen met je Tatrahond? Her in der in Nederland zijn er 

verschillende mogelijkheden en organisaties op dit gebied.  

 
Bron: internet 

 

 

 

 

Vanwege de Coronapandemie, kunnen wij helaas nog geen definitieve planning maken voor 2021. U zult 

begrijpen dat wij weer dingen kunnen en mogen organiseren zodra dit verantwoord is. 

 

(Voorlopige) Agenda 2021: 

 Zondag 18 april - Algemene Ledenvergadering (digitaal) 

 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. 
 

 
 

 

Tomatensap in plaats van een tandartsbehandeling bij je hond? Ja, het kan...  lees maar hoe! 

 

Soms wordt een simpele tip “hot” in social media, en een bijna zijdeling genoemde -van oorsprong 

Amerikaanse- tip om honden wat tomatensap te geven tegen bruine aanslag doet op dit moment veel 

opgang. Tomatensap? Bruine aanslag? Waarom? 

 

Voor schrijver dezes was het geen nieuws, anderhalf jaar geleden na het lezen van de tip op een 

Amerikaanse facebook-site al eens geprobeerd bij een wat oudere hond die inderdaad wat bruine aanslag 

begon te krijgen, het knagen van botjes af en toe, of een “stix” van een welbekend merk deed de truc niet 

meer. Onder het mom “baat het niet” -en bovendien is een pak zontomaatje stukken goedkoper dan een 

gebitsreiniging bij de dierenarts- geprobeerd en op de volgende show zelfs complimenten van de 

keurmeester voor een prachtig gebit bij een -bijna- veteraan. Kortom, een succes, maar waarom? 

 

Bij honden is er -in ieder geval niet snel vindbaar- geen onderzoek naar gedaan. Geen wetenschappelijk 

onderzoek althans. In tegenstelling tot bij mensen, want daar is de “whitening-eigenschap” van tomatensap 

al wel veel langer bekend, en ook daadwerkelijk onderzocht. Tomatensap blijkt inderdaad significant de 

tanden witter te maken, zo bleek uit onderzoek. Het verschil in dat onderzoek werd al na drie dagen 

duidelijk, al moet erbij worden gezegd dat het ging om “getrokken” tanden die twee uur lang werden 

ingesmeerd met tomatensap, en daarna met zout water werden afgespoeld. Omdat tomatensap gezonder 

is dan veel chemische middelen, loopt er wel onderzoek hoe mensen hun tanden gemakkelijker kunnen 

bleken met tomatensap, maar een commerciële oplossing is nog niet gevonden. Nu eten mensen minder 

gezond dan honden, vooral qua suikers en andere stoffen.  dus wellicht is het bij honden niet nodig om 

twee uur lang te “weken”.  Zoals gezegd, met 2,3 weken waren (althans bij ons) de effecten al heel erg 

zichtbaar. En blijkens de reacties op social media ook bij anderen, al zal het -zoals met alles- beslist niet 

bij iedereen helpen, hangt natuurlijk ook af van de hoeveelheid aanslag. Hoe ernstiger, hoe lastiger te 

verwijderen tenslotte. 

 

Maar waarom nu tomatensap?  Het blijkt dat tomatensap een grote hoeveelheid waterstofperoxide bevat, 

inderdaad, de stof die ook je haren bleekt, en dus ook je tanden. In veel geconcentreerder vorm dan in een 

tomaat zelf. Het gaat daarbij om natuurlijk geproduceerde waterstofperoxide (H2O2) die ontstaan bij een 

TOPNL-agenda 

Medisch 

mailto:evenementen@topnl.eu
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proces in planten onder invloed van bepaalde enzymen, inderdaad, peroxidasen. Enzymen die zowel in 

planten als in dieren voorkomen, jazeker, ook uw eigen mond bevat dit soort enzymen. Dit soort enzymen 

veranderen bepaalde stoffen, feitelijk door te “oxideren”. Een ander woord voor het afstaan van een 

elektron. Vandaar dat de natuurlijke stof water (H2O) een extra zuurstofatoom erbij krijgt, en H2O2 wordt. 

Bij planten is dit een proces wat de plant op natuurlijke wijze tegen ziektes, bijvoorbeeld door bacteriën, 

beschermt. Bij mensen ook. De welbekende tandpasta met “enzymen” werkt op dezelfde wijze. De enzymen 

(peroxidasen in dit geval) zorgen ervoor dat bacteriegroei geremd wordt, en bacteriegroei geeft de 

tandplaque, de bruine aanslag. 

 

Met name planten uit de nachtschade-familie (Solanum) bevatten veel van dergelijke enzymen, 

peroxidasen. Bekende cultuurgewassen in het geslacht zijn de aardappel (Solanum tuberosum), de 

aubergine (Solanum melongena) en de tomaat (Solanum lycopersicum). Deze laatste was vroeger bij het 

geslacht Lycopersicon ingedeeld, maar wordt nu als lid van de nachtschaden gezien. 

 

Nu zijn nachtschade-planten niet echt 

veilig voor je hond, omdat solanine 

vervelende reacties kan geven. Gelukkig 

zit solanine vooral in de plant zelf en in de 

onrijpe tomaten, de groene tomaten dus. 

En tomatensap wordt van rijpe tomaten 

gemaakt. Dat kunnen honden -met mate-  

veilig gebruiken. Dus de “tomatensap-

remedie” voor aanslagverwijdering op de 

tanden is in principe veilig. Bovendien 

gebruik je maar weinig “sap”, 1-2 

eetlepels (afhankelijk van de grootte van 

je hond) over de maaltijd is voldoende, en 

dat voor 2-4 weken. Niet elke hond zal het 

direct lekker vinden, maar goed, een 

narcose bij de dierenarts vinden ze ook 

niet leuk. Kortom, wie op een simpele 

manier wat aan bruine aanslag op de 

tanden van zijn hond wil doen, kan dat 

prima met een goede kwaliteit 

tomatensap.  

 
Bron: dogzine.nl - Auteur: Andre Heuzer 

 

 

 

 

 

Het gebeurt niet heel vaak dat de Lage Landen onder een dik sneeuwdek komen te liggen. 

Via onze Facebookpagina riepen we eigenaren op foto's te plaatsen van hun honden in de sneeuw. Deze 

hebben we samen met foto's die we via andere kanalen ontvingen samengebundeld in de collages op de 

volgende pagina's. 

Winterfoto's 
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Help je mee? Wij kunnen jullie hulp bij het vullen van de nieuwsbrief goed gebruiken! 

Heb je een verhaal, fotoverslag (of beide), heb je een goeie tip voor de andere leden? Wil je een vaste 

rubriek vullen in de nieuwsbrief en deze regelmatig vullen? Laat het ons weten en we kijken hoe en wanneer 

het in te passen is in de nieuwsbrief. Voor de redactie is het het fijnst als je kopij aan kunt leveren als word-

document. Als je foto’s hebt voor de nieuwsbrief, dan gaarne aanleveren als JPG en het liefst een zo groot 

mogelijk bestand. Het emailadres is secretariaat@topnl.eu.  

Kopij voor de volgende reguliere nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met 20 april 2021. 

 

 

 

 

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 
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