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Coverafbeelding: Obi – Swarny Barzo Bialy Domownik 

Foto en eigenaar: Erna Schaap 
Heeft u ook een mooie foto voor de cover? Stuur deze naar redactie@topnl.eu 

 
 

Nummer 3 van Tatra TOPnieuws in 2021 is een hele informatieve 

geworden met o.a. items over het gedrag van de hond en de ogen, 

waarvoor onze dank aan Dora, die heel veel tijd stopt in deze artikelen. 

Heb je een idee voor onze nieuwsbrief, foto's of weet je interessante 

websites die je met ons wilt delen? Wil je iets schrijven over je hond(en) 

of een verslag van een evenement? 

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.  

 

 
De vakantie staat voor de deur en gelukkig lijken de omstandigheden 

dusdanig goed, dat velen er ook daadwerkelijk op uit kunnen dit jaar. 

De coronamaatregelen zijn versoepeld en voor iedereen zal het even 

wennen worden. Nu voelt het nog wat onnatuurlijk, maar het is gewoon 

een kwestie van doen. Dus we stappen langzaam uit die bubbel en zijn 

heel blij als we jullie hartelijk kunnen ontvangen op onze eerste activiteit 

sinds ruim een jaar. 

 

Achter de schermen zijn we aan het werk voor de 

Kampioenschapsclubmatch (KCM) die we op de agenda hebben staan voor 

19 september a.s.. Echter kregen we vorige week bericht van de Raad van 

Beheer dat we de geannuleerde KCM van 2020 alsnog mogen organiseren 

en zelfs ook op dezelfde dag als de KCM van 2021.  

Alhoewel sommige bestuursleden twijfelden en anderen juist weer niet, 

hebben we toch gekozen om de uitdaging aan te gaan en daarom op 19 

september een dubbele KCM te organiseren. Je leest hier alles over in het 

volgende item van deze nieuwsbrief. 

Wij zijn enthousiast en we hopen dat dat bij onze leden wederzijds is en 

dat jullie je hond(en) willen inschrijven en er met elkaar een superleuke 

dag van kunnen maken. 

 

Met de huidige versoepelingen zouden we ook een wandeling mogen 

organiseren maar de vakantieplannen van die en gene staan deze eigenlijk 

in de weg. We hopen op jullie begrip dat we hier nog even mee wachten 

maar we zullen in het najaar zeker op zoek gaan naar een geschikte 

locatie. T.z.t. zullen we een oproep doen om zoveel mogelijk mensen en 

honden op de been te krijgen voor een leuke samenkomst. 

 

Voor nu wensen wij jullie prachtige zomermaanden en wie weet een hele 

fijne verdiende vakantie. 

Hopelijk tot in september! 
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Zondag 19 september 2021 

Kampioenschapsclubmatch 2020 én 2021 !!! 

 

Je leest het goed! Vanwege 'Coronajaar 2020' krijgen we dit jaar de 

gelegenheid van de Raad van Beheer, om twee 

Kampioenschapsclubmatches op één dag te organiseren. 

Deze zullen beide plaatsvinden op 19 september a.s. op het terrein van 

HSV De Nevelhorst in Didam. 

Er zal een ochtend- én een middagshow zijn. De keuringen worden 

gehouden in de buitenlucht. Inschrijven mag voor zowel één 

Kampioenschapsclubmatch als allebei. 

 

7e TOPNL – Kampioenschapsclubmatch 
 

- Keurmeester: Coby van Kessel (NL) 

- Ochtendshow - aanvang 09.00 uur 

- Voor de beste van het ras de titel: 'Clubwinnaar 2020' 

 

8e TOPNL - Kampioenschapsclubmatch 
 

- Keurmeester: Katja Jasica (BE) 

- Middagshow - aanvang ca. 13.30 uur 

- Voor de beste van het ras de titel: 'Clubwinnaar 2021' 

 

 

- Voor honden v/a 4 maanden met een FCI-erkende stamboom 

- Onder auspiciën van de Raad van Beheer 

- Bij voldoende deelname een dubbel CAC voor de beste reu en teef, per 

show! 

 

Inschrijven kan bij voorkeur via ons online-inschrijfformulier. 

 

 

 

 

Doe je dit liever schriftelijk, dan kan dat ook natuurlijk. Stuur een email 

aan: evenementen@topnl.eu met dit verzoek. Je ontvangt deze dan per 

mail. Na het invullen kun je het formulier terugmailen of opsturen per post 

op het aangegeven adres op het formulier. 

 

Lidmaatschap 
Voor aanmelding als lid van de 
vereniging kunt u gebruik 
maken van het aanmeldings-
formulier 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. 

 

 

Dubbele Kampioenschapsclubmatch 2021 

Inschrijfformulier 

https://www.topnl.eu/?page_id=479
mailto:evenementen@topnl.eu
https://www.topnl.eu/?page_id=479
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      Inschrijfgeld per hond/per show Leden TOPNL Niet leden 

      Klasse 1 – 2 – 7 (baby, pup, veteraan) € 27,50 € 32,50 

      Klasse 3 – 4 – 5 – 6 (alle overige) € 37,50 € 42,50 

      Lunchpakket (per persoon) € 5,00 € 6,00 

      * De ledenprijs is uitsluitend voor leden van TOPNL. Proef- en aspirantleden kunnen hier geen 

         aanspraak op maken. 

      * Bij inschrijving voor beide shows geldt voor iedereen een korting van € 10,00 per hond. 

      Wilt je adverteren in de catalogus? 

      (full-color A5) 

Hele pagina  

€ 27,50 

Halve pagina  

€ 17,50 

 

Sluitingsdatum: 29 augustus 2021 - 23.59 uur of wanneer het maximale aantal inschrijvingen per KCM is 

bereikt. 

 

Na inschrijving (online en schriftelijk) ontvang je van ons een bevestiging per email (per KCM) met daarin 

het totaalbedrag, een referentie welke vermeld dient te worden bij de betaling en onze bankgegevens. In 

de laatste week voor de KCM krijg je via email jouw bewijs van deelname toegestuurd en volgt de laatste 

informatie. 

 

De inschrijving staat open voor leden en niet-leden van TOPNL. 

 Prijzen voor alle geplaatste honden 

 Een attentie van BIOFOOD voor de winnaars 

 Een goed gevulde 'goodiebag' voor alle deelnemende honden 

 De hele dag gratis koffie en thee voor iedereen 
 

Na de ochtendshow houden we een korte pauze van ± 30 minuten. Daarna zullen we aanvangen met het 

middagprogramma. Ons streven is om rond 17.30 uur af te sluiten. 

In tegenstelling tot de vorige jaren, organiseren wij géén uitgebreide lunch maar bieden wij wel de 

mogelijkheid lunchpakketjes vooraf bij ons te bestellen. Er is er geen kantinefaciliteit aanwezig op het 

terrein maar uiteraard bieden wij, zoals je van ons gewend bent, de gehele dag gratis koffie en thee aan! 

 

Deelname aan een KCM is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen en laagdrempelige manier 

kennis te maken met het showen, het ras en het wederzien van de fokker en bijvoorbeeld nestgenootjes 

van uw hond. Een leerzame ervaring voor de minder ervaren of onervaren Tatrahond(eigenaren). Uiteraard 

is er ruim voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen over ons geliefde ras.  

Wij hebben er heel veel zin in en hopen dat het wederom een TOP-dag wordt. 

 

Je doet de organisatie een heel groot plezier als je niet tot de uiterste sluitingsdatum wacht met inschrijven. 

Weet je zeker dat je komt? Schrijf dan alvast in. Bestelling van een lunchpakket kan tot één week van 

tevoren, echter dient er wel vooraf betaald te worden. 

 

We houden je via de website en Facebook regelmatig op de hoogte over dit TOP-evenement dus hou de 

pagina's goed in de gaten! De organisatie heeft er weer zin in en hoopt je te mogen ontvangen op 19 

september a.s. Wij beloven je wederom een hele leuke dag! 

 

Wij zullen ons als organisatie houden aan de overheids- en RIVM maatregelen en adviezen rondom het 

coronavirus geldende op de dag van het evenement. Wij verwachten dit ook van deelnemers, medewerkers 

en vrijwilligers. Omdat het een buitenevenement is, waarbij het mogelijk is onderling 1,5 meter afstand te 

houden, zijn wij (momenteel) niet verplicht te werken met coronatoegangsbewijzen. Bezoekers dienen zich 

echter wél vooraf aan te melden. 
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Indien het noodzakelijk blijkt het evenement op grond van de coronamaatregelen te annuleren, zullen wij 

reeds betaalde inschrijfgelden terugstorten. 

 

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Wil je een advertentie in de catalogus van de 

Kampioenschapsclubmatch? 

Contactgegevens: evenementen@topnl.eu 

 

Locatie van dit TOP-evenement: 

HSV De Nevelhorst 

Baarleweg 8 

6941 RD DIDAM 
 
 

 

 

 

Pups geboren: 

 

 Kennel du Domaine des Dhalbergs (FR): 

 

Op 7 mei werd INKA Tatra Love (HD-A) moeder van 3 

reutjes en 2 teefjes. MIANEK du Domaine des 

Dhalbergs (HD-A) is de vader van dit nest.  

 

Fokkers: Laurent & Sylviane Leblanc 

Meer info via de website of per email. 

Alle pups zijn gereserveerd. 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

Fokkerijberichten 

mailto:evenementen@topnl.eu
https://www.berger-de-podhale.com/en/index.php
mailto:domainedesdhalbergs@gmail.com
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Dekbericht: 

 

 Kennel von der Varler Heide (DE): 

 

Op 1 juni 2021 werd SWARNA HAJNICA Bialy Domownik (HD-A, ED 0/0, OCD normaal) gedekt door GUST 

Nutrena (HD-A). 

Indien SWARNA drachtig is, worden de pups verwacht omstreeks begin augustus. 

 

Fokker: Angelika Sassenberg 

Meer info via de  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.  
 

 
 

 

mailto:angelika.sassenberg@t-online.de
mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
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Over hondensnacks en meer 

 

Onlangs een zeer interessant artikel gelezen van Thalita Daling, een voedingsdeskundige voor honden. Met 

haar toestemming hebben we in deze uitgave van TTN het een en ander opgenomen als “leesvoer”.  

 

Bij de aanschaf van hondensnacks voor je hond(en) zijn de volgende zaken van belang: het gebit, de 

spijsvertering, de grootte en de leeftijd van de hond om mee te beginnen. Een rol speelt ook of het past bij 

wat de eigenaar wil doen met de hond. Zeker ook belangrijk is de overweging of de hond er gelukkig van 

wordt.  

 

Het gebit 

Anders als wij mensen, bevat het speeksel van de hond niet het enzym amylase, dat zetmeel helpt afbreken.  

De echte spijsvertering begint pas in de maag. Verder kauwen/malen honden voedsel niet helemaal klein, 

omdat ze geen afgevlakte kiezen hebben zoals de mens. Ze scheuren het voedsel en het gebit werkt meer 

als een schaar, waarmee ze kleinere stukjes maken. De veronderstelling dat een flink harde snack hen 

langer kauwplezier geeft is niet juist. Door keiharde snacks kunnen stukken van hun tanden en kiezen 

afbreken of het gebit heel hard slijten. De ene hond heeft ook meer kaakkracht als de ander. Kan de één 

gerust een runderhoefje leeg smikkelen, de ander kraakt het hoefje tussen zijn kaken en daarbij bestaat 

dan de kans dat hij scherpe stukken inslikt. Voor de laatste worden dergelijke snacks dan ook afgeraden.  

 

Voor het hondengebit bestaan ook snacks die juist heel erg goed zijn. Vooral de producten met vacht, zoals 

konijnenoren met haar of runderkophuidplaat met haar, deze zijn middelhard. De vacht gaat langs en tussen 

tanden en kiezen door en werkt als een flos. De nekken van diverse soorten gevogelte doen dat eveneens, 

maar zorgen er ook voor dat het tandvlees wordt gemasseerd en de doorbloeding gestimuleerd. Door 

gezond tandvlees wordt minder tandplak ontwikkeld.  

Uit de media 
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Vrijwel iedereen kent ze wel, de Dentastick, bedoeld voor gebitsreiniging. Dit is een overkoepelende naam, 

nu zijn er ook vergelijkbare producten verkrijgbaar onder andere bij de dierenarts die qua samenstelling 

gezonder zijn dan de welbekende soort.  Door het kauwen op zo’n stick wordt de tandplak verwijderd, maar 

tegelijk zorgt zo’n stick voor een nieuwe voedingsbodem voor een nieuwe laag tandplak. Voor veel honden 

blijken ze veel te zacht te zijn en kunnen ze al na een aantal kauwbewegingen stuk gekauwd en doorgeslikt 

worden. In dit geval is het effect van een kauwstick nihil. Tevens bevatten ze veel calorieën en is suiker en 

zout toegevoegd voor de smaak. Vergeleken met een stuk Mars van 100 gram 448 kcal – 1 Dentastick per 

100 gram 301 kcal.  

 

De spijsvertering 

De spijsvertering van een pup is anders dan die van een volwassen hond. Een pup tot 7 maanden kan nog 

niet zelf zijn calciuminname regelen. Alle calcium uit de voeding wordt door het lichaam opgeslagen. Dit 

mechanisme stamt nog uit de tijd dat hun voorvaders zelf  voor hun voedsel moesten zorgen. Als een pup 

teveel calcium binnen krijgt in hoeveelheden die hij niet nodig heeft, scheidt hij deze simpelweg uit via de 

ontlasting. Dat klopt absoluut wanneer we het hebben over een natuurlijke 

calcium bron zoals in rauwe vleesbotten en in andere natuurlijke bronnen 

zoals groenten. Het gaat echter niet op voor grote hoeveelheden calcium die 

de pup binnen krijgt via hondenbrokken of voeding waar een onnatuurlijk 

calcium supplement in verwerkt is. Als een pup teveel aan calcium 

binnenkrijgt kunnen er vergroeiingen ontstaan aan het skelet. Geef daarom 

een pup tot 7 maanden alleen snacks op een natuurlijke basis van puur vlees 

en/of train met houdbare voedingsworst die speciaal daarvoor zijn 

samengesteld. Vanwege het calciumgehalte is het beter om ze nog geen 

snacks te geven met bot of kraakbeen. 

 

Het formaat en leeftijd van de volwassen hond 

Een logische gedachte is: grote hond, grote snacks en hoe kleiner de hond, hoe kleiner de snacks. Niet de 

afmeting van de hond is cruciaal, maar het formaat wat hij kan doorslikken. Immers, hij maalt voedsel niet 

fijn, maar slikt grotere delen ervan in één keer door. Een eenden- of kippennek is voor onze Tatrahonden 

een kwestie van hap/slik/weg. Voor de hele kleine rassen is dat niet geschikt, want de slokdarm van zo’n 

hondje is zo klein dat de stukjes daarin vast kunnen komen te zitten. Zij hebben een slokdarm die het best 

te vergelijken is met een slangetje van sondevoeding, terwijl de Tatrahond een slokdarm heeft die meer op 

een tuinslang lijkt. Natuurlijk is de slokdarm elastisch en kan oprekken, maar wie van ons heeft niet 

meegemaakt dat zijn/haar hond het laatste stuk probeert in zijn geheel door te slikken, wat soms niet wil 

lukken. Pak het dan gewoon weg als hij het weer uitspuugt om problemen te voorkomen.  



 
2021-03                                                                                                                                   30 juni 2021 

 

Pagina | 8  

Net als mensen, worden oudere honden ook stram en wat extra glucosamine is dan zeker niet verkeerd. 

Snacks, zoals luchtpijp van rund of lam zijn van kraakbeen en bevatten glucosamine.  

 

Ik wil snacks gebruiken om: 

 Te trainen. Kies dan voor kleine stukjes en houdt in de gaten dat de dagelijkse hoeveelheid voer niet 

wordt overschreden en de hond te dik wordt. Er zijn trainingssnoepjes die alle noodzakelijke 

voedingstoffen bevatten, zodat de dagelijkse portie voer daarop kan worden ingesteld. Snacks die 

niet teveel kruimelen, zorgen dat u jas minder vuil wordt en de hond misschien je jaszak kapot 

kauwt. 

 Iets lekkers te geven als ik wegga en de hond een poosje alleen moet blijven. Dan is iets wat ze erg 

lekker vinden, maar dat op is voordat je het huis uit bent, een goede keus. Hij kan zich dan niet 

verslikken in de snack, terwijl je niet in de buurt bent om hem te helpen.  

 Zoekspelletjes met hem te doen. Kies dan voor iets wat héél erg lekker ruikt voor hem en past bij 

de activiteit, zodat hij ook echt wil zoeken. Een leuk product wat daarbij past, is een snuffelmat.  

 Hem lekker te laten kauwen. Dat kan met een runderoor, kophuidplaat, runderlippen, pensstaven. 

Het is belangrijk dat het kauwen geen obsessie wordt en ruil daarom na ongeveer een half uur de 

snack om voor een andere, kleine versnapering. Dan kan hij er een volgende keer weer mee verder.  

 

 
 

Van snacks wordt hij gelukkig. 

Stel jezelf eens de vraag waarom je jouw hond een lekkere snack wilt geven. Is het omdat er visite komt 

en de hond rustig op zijn plaats moet blijven liggen? Of, omdat hij kauwbehoefte heeft? Misschien om hem 

eens extra te verwennen? Tijdens het kauwen maakt hij endorfine aan. Een wel bekend stofje, ook wel 

bekend als geluk hormoon. De maximale hoeveelheid endorfine wordt bereikt na een half uurtje kauwen. 

Iets waar ze dus langer mee doen, heeft voor dit hormoon geen toegevoegde waarde. Bovendien is de hond 

na een half uur intensief knagen ook vaak moe. Onze viervoeters, jong of oud worden ook gelukkig van een 

fijne wandeling waar ze kunnen snuffelen. Is het slecht weer of is je hond te oud of geblesseerd en kan hij 

niet ver lopen, verzin dan leuke hersenspelletjes en gebruik daarvoor de snacks. Ook een oudere hond en 

zeker onze Tatrahonden zullen je versteld doen staan van hun kunnen. Bezig zijn samen met je hond, is 

voor hem het hoogste geluk.  

 
Dit artikel is geschreven met medewerking van Thalita Daling 

Afbeeldingen van snacks: www.bullepees.nl 

 
Nieuws van de Raad van Beheer 

http://www.bullepees.nl/
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Nieuwsbrieven (klik op de links): 

- Raadar – Nr.5/2021 mei – in dit nummer o.a.: 

• Stamboompups onderscheiden zich positief in de media 

• Jaarverslag 2020 Raad van Beheer 

• Samenwerking Petplan 

• Fokkers moeten zich registreren in nieuw I&R systeem 

 

 

 

 

Alternatieve tekenmiddelen  

 

In de vorige uitgave hebben we diverse middelen tegen teken uitgebreid tegen het licht gehouden. De 

chemische producten hebben een tweeledige werking.  Het is feitelijk een gif waardoor de teek of vlo 

doodgaat wanneer deze zich heeft vastgebeten in de hond of het heeft een afwerende werking. Sommige 

middelen komen echter ook in de bloedbaan van de hond terecht en moeten door het lichaam worden 

afgebroken. Zodra het bestrijdingsmiddel is uitgewerkt moet de procedure worden herhaald. 

Een probleem ontstaat er wanneer een hond moeite heeft om het gif goed af te breken. Het gaat zich dan 

in het lichaam stapelen, en dat is belastend voor verschillende organen. De gevolgen hiervan kunnen groot 

zijn. Niet echt veilig dus.  

 

Een groot verschil met de kruiden en andere natuurlijke middelen die kunnen worden ingezet en die relatief 

goed werken om vlooien en teken af te weren. Planten in de tuin zoals munt, rozemarijn, tijm, citroengras, 

lavendel en kattenkruid zijn hier goede voorbeelden van, omdat ze een hele sterke geur hebben, waar teken 

niet van houden. Maar ook kokosolie, eucalyptusolie en neemolie om enkele te noemen.  

 

Natuurlijke tekenwerende middelen 

Zelfgemaakte afweermiddelen  op basis van etherische olie tegen teken en insecten. Deze zul je in het begin 

wellicht wat vaker moeten toepassen. Als de geur, want die weert de 

teken af, wat meer in de vacht verspreid is kun je dat afbouwen.  

 

Citroen eucalypthus  

Eucalyptus olie staat bekend als een effectieve tekenverjager en -

doder. Meng 4 druppels olie met gezuiverd of gedistilleerd water in 

een kleine spray fles van een halve liter. Sproei de hond lichtjes in 

tussen de schouderbladen om teken te weren.  

 

 

Neemolie 

Olie van de Neemboom Azedirachta indica (Margosa-boom). De olie van 

deze boom heeft een sterk insectenwerende werking. 

Neemolie wordt gebruikt als een natuurlijk middel om teken af te weren 

en te verwijderen. Bij (huis-) dieren wordt Neemolie gebruikt als natuurlijk, 

afwerend middel om allerlei ongedierte, zoals teken en vlooien, uit de vacht 

van je (huis-) dier te houden. Neemolie is donkerbruin van kleur en heeft 

een sterke knoflook, nootachtige geur. Deze geur is slecht te camoufleren, 

maar het helpt door enkele druppels citroen-eucalypthus- of lavendelolie 

toe te voegen aan het aan het mengsel. 

Je kunt eenvoudig zelf een natuurlijke anti-tekenspray met Neemolie 

maken. Hiervoor meng je 400ml water met 200ml appelazijn, versterkt 

het effect van de neemolie, en 2 theelepels (=ong. 10ml) Neemolie. De 

gemengde (spray-) vloeistof in een schone sprayflacon brengen en tijdens 

het ongedierte seizoen (b.v. bij teken), de (huis-) dieren hiermee dagelijks 

licht insprayen (goed schudden voor gebruik), even stevig in de vacht 

inmasseren en laten opdrogen. Deze zelfgemaakte oplossing/emulsie is 

beperkt houdbaar. 

Kokosolie (biologisch)  

Uit de media (2) 

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/127b9317dc67465393067bf931158ceb/ra2021_05-def.pdf
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Kokosolie (inderdaad, die ook gebruikt wordt in de keuken) heeft een uitstekende afwerende werking tegen 

teken en vlooien. Het bevat Laurinezuur dat door teken als zeer onaangenaam wordt ervaren.  Met als 

gevolg, dat je viervoeter helemaal niet meer aantrekkelijk is. De onderstaande beste merken zijn zonder 

chemische toevoegingen, biologisch en niet ontgeurd (belangrijk!).  

Neem een theelepel kokosolie, laat het smelten in je handen, en verdeel het dan over de vacht van je hond 

(alle delen die "teek-gevoelig" zijn): snuit, kop, oren, hals, bef, oksels, buik, liezen, poten enz. 

Kokosolie kan je bij je hond het beste gebruiken vlak voordat je gaat wandelen, dat geeft de beste werking. 

In het begin 1 of 2 keer per dag (na een paar weken kan je de frequentie wat afbouwen). Omdat honden 

kokosolie meestal lekker vinden, likken ze het vaak uit de vacht. Op zich is dat geen probleem, want het is 

gewoon eetbaar. Maar om die reden mag je kokosolie nooit gebruiken in combinatie met anti-teken-

recepten met etherische oliën.  

Etherische oliën kunnen namelijk wel schadelijk zijn bij inname. Die laatste mogen alleen sterk verdund 

worden toegepast bijvoorbeeld in een recept gecombineerd met appelazijn en water.  

 

Zwarte komijnzaadolie 

Zwarte komijnzaadolie (Nigella Sativa) is een product van de nootmuskaatbloem. 

De kracht van komijnzaadolie zit hem in de unieke samenstelling van gezonde vetten, natuurlijke vitaminen 

en mineralen. De olie bevat 80% aan onverzadigde vetzuren (omega 3, 6 en 9), vitamine B, C en E, 

foliumzuur, beta-caroteen, magnesium, biotine, selenium en etherische oliën. Bij zowel honden als mensen 

is komijnzaadolie geschikt voor in- en uitwendig gebruik. Om ervoor te zorgen dat je hond zonder vlooien 

en teken blijft, is het voldoende enkele druppels van de komijnzaadolie in het voer te mengen in genoemde 

hoeveelheid. Voor uitwendig gebruik neem je wat kokomijnzaadolie in je handen en wrijf je dat over de 

poten, onderbuik, hals en hoofd van de hond voor je gaat wandelen.   

 

Pups tot 10kg:  2-3 druppels per week 

Honden tot 25kg:  8-10 druppels per week 

Honden vanaf 30kg: 12-15 druppels per week 

 

Het blijft van belang om de honden na de wandeling altijd te controleren op teken en degene die er toch op 

zitten direct te verwijderen. Dagelijkse screening nodig omdat de pathogenen pas na 12 tot 24 uur van de 

teek worden overgebracht naar de gastheer. Een goede tekenhaak is dan ook een onmisbaar attribuut.  

 
 

Vlooien- en tekenbanden op natuurlijke basis. 

Er diverse vlooien- en tekenbanden verkrijgbaar op basis van etherische oliën. Er komen op dit gebied 

steeds meer spelers op de markt en deze dient slechts als voorbeeld.  

 
 

De werkzame stoffen verder toegelicht vanuit de fabrikant: 
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Etherische olie van citronella 

Citronella (Eucalyptus citriodora) is een boom die tot 35 meter hoog kan worden. Uit de noten van deze 

boom wordt etherische olie gewonnen. Deze olie weren insecten waaronder vlooien en teken. Daarnaast 

werkt het ontstekingsremmend en is het bacterie- en schimmeldodend. 

 

Etherische olie van pepermunt 

Pepermunt (Mentha Piperita) heeft een krachtige en typische geur die wij allemaal kennen. De geur is 

effectief voor het weren van vlooien. 

 

Etherische olie van citroen 

Citroen (Citrus Limon) kennen wij allemaal als fruitsoort. Deze schil bevat echter etherische olie. Deze is 

rijk aan d-limoneen. Dit is een terpeen met een citrusachtige geur. Het werkt voor vlooien en teken als een 

verstoorder van de spiersignalen, waardoor deze uiteindelijk zullen sterven. 

 

Etherische olie van eucalyptus 

Eucalyptus (Eucalyptus Globulus) wordt veel gebruikt bij het weren van vlooien en teken. De olie zelf heeft 

een rustgevend effect op de huid en stimuleert de bloedsomloop. 

 

Etherische olie van kruidnagel 

Etherische olie van kruidnagel wordt veel gebruikt als insecticide. Vlooien en andere parasieten hebben een 

hekel aan de geur van kruidnagel. Zij zullen honden met deze geur dan ook mijden. Komen vlooien, teken 

en andere parasieten in aanraking met de etherische olie van kruidnagel dan zullen zij sterven. Daarnaast 

is het een natuurlijk anti-ontstekingsmiddel. 

 

Note: Door de regelgeving binnen Nederland en de biociden wetgeving mogen producten die niet zijn 

opgenomen in de databank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

(CTGB) niet officieel worden omschreven als vlo werend, teek werend, insecten werend, vlo dodend, teek 

dodend of insecten dodend. Wil je een middel controleren op registratie binnen de biocide wetgeving? 

www.ctgb.nl/toelatingen. 

 

Niet iedereen heeft zin of tijd om zelf een natuurlijk middel tegen teken / vlooien / zandvliegen te maken. 

Gelukkig zijn er ook inmiddels veel merken natuurlijke middelen die zo gebruikt kunnen worden (al mogen 

deze merken dit niet officieel op de verpakking vermelden). 

 

Biofood schapenvet-knoflookbonbons - Van knoflook is bekend dat dit een afwerende werking heeft 

tegen teken en vlooien. Biofood heeft deze gecombineerd met schapenvet bonbons. 

 

Biospotix dermocare spot-on - werkzame stoffen: citroengras, pine, tea tree, lavendel & lavandin, 

eucalyptus, rozemanrijn, geraniol. 

 

Stop Animal Bodyguard Aromatherapie - STOP Bodyguard is al meer dan tien jaar hét groene alternatief 

voor (huis)-dieren. De natuurlijke druppels laten zich gemakkelijk inwrijven in de huid en vacht van de 

hond, kat, konijn, fret, cavia en hamster. 

 
Bronnen: teken en vlooien.nl; farmersalmanac.com 
 

 

 

 

 

In de afgelopen periode waren er geen mutaties in ons ledenbestand. 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenmutaties 

Gedrag 

file:///C:/Users/Wilma/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.ctgb.nl/toelatingen


 
2021-03                                                                                                                                   30 juni 2021 

 

Pagina | 12  

Wie voedt wie nu op? 

 

Tatrahonden staan erom bekend dat ze uitermate intelligent zijn. Een hele goede eigenschap, die alles te 

maken heeft met zijn oorspronkelijke taken. Juist deze mate van intelligentie doet een appèl op die van ons 

zelf en daarmee onze inventiviteit. Zodra ze deel uitmaken van ons gezin willen we graag dat onze pup zal 

opgroeien tot een zelfbewuste en welopgevoede Tatrahond en daar doen we enorm ons best voor. 

Beginnend met de puppycursus en nog veel meer, want wie wil nu niet dat zijn hond komt als je hem roept, 

of gaat zitten als je dat vraagt.  

Het klinkt ons misschien gek in de oren, maar hoeveel commando’s van de hond volgen wij eigenlijk zelf, 

zonder ons direct daarvan bewust te zijn, op?  Je zult je verbazen hoeveel en met wat voorbeelden uit de 

praktijk wordt geschetst hoe dat in zijn werk gaat.  

 

De hond trekt aan de lijn en zonder het te merken geef je hem nog een metertje (flex)lijn en dan nog eens 

een armlengte extra… Zo heb je keurig het commando: ‘geef mij ruimte’ opgevolgd. 

 
De hond springt tegen je op en we roepen: ‘nee, laag!’ en gebaren heftig met onze handen: hoera, het 

baasje, maar ook de buurman, het bezoek en mensen op straat kennen het commando: ‘geef mij aandacht!’ 

De hond staat te springen en druk te doen voor de deur en die doen we open: de hond gaf het commando 

‘open de deur’ en wij volgden dat keurig op. 

De hond komt met een bal of ander speeltje naar je toe en legt dat voor je neer. Zonder erg pak je het op 

en gooit het weg of begint er mee te spelen met hem. Zie daar!  Het commando ‘speel’ is weer perfect 

uitgevoerd. 

De hond komt naast je zitten of staan en we beginnen te aaien: commando ‘aai mij’… 
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Door eens op deze manier naar hondengedrag te kijken, wordt het ineens duidelijk waarom het soms best 

lastig is om ‘ongewenst’ gedrag af te leren. 

Als de hond 99x succes heeft met trekken aan de lijn, dan is het een hele klus om hem te leren niet te 

trekken. Die paar keren serieus oefenen wegen niet op tegen 99x succes! En dat geldt natuurlijk ook voor 

opspringen, aandacht vragen e.d. 

Natuurlijk weet je, zoals wordt beschreven in boeken over opvoeding, dat jij het initiatief moet nemen tot 

spel en als je je daar ineens aan gaat houden, raakt de hond erg gefrustreerd en verward omdat je niet 

meer reageert op zijn commando ‘speel’! Hij gaat dus alles uit de kast halen om je wel zo ver te krijgen…En… 

meestal met succes! Want er is altijd wel iemand in het gezin of de omgeving die dat uiteindelijk niet kan 

weerstaan en toch de bal even weggooit!  En wat succes heeft, wordt herhaald… 

 

Veel van het gedrag dat als ‘ongewenst’ wordt beschouwd, is ‘natuurlijk’ gedrag of door onszelf aangeleerd 

gedrag, omdat we de hond geen duidelijke grenzen hebben aangegeven of regels hebben aangeleerd. 

Integendeel, we hebben zijn commando’s steeds feilloos opgevolgd. En omdat gewoontes afleren lastiger 

is dan aanleren, hebben we dan ‘een uitdaging’.  

Begin daarmee door eens goed te kijken naar je eigen gedrag (en dat van de gezinsleden) en dit gezamenlijk 

aan te passen, dan zal het gedrag van de hond vanzelf volgen. 

Fair is fair! Je bent het er vast mee eens dat het niet eerlijk is je hond te ‘straffen’ voor dingen die je zelf 

hebt toegelaten en aangeleerd! 

 

 

 

 

Agenda 2021: 

 Zondag 19 september – Dubbele TOPNL-Kampioenschapsclubmatch 

 
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 oog van de hond deel 1 

 

De ogen van de hond werken hetzelfde als mensenogen en kennen dus ook dezelfde problemen en 

aandoeningen. Binnen de vereniging hebben we als een van de regels voor het fokken opgenomen in 

datzelfde reglement dat fokdieren een oogonderzoek dienen te ondergaan. Dit wordt uitgevoerd door de 

ECVO. Een ECVO-onderzoek is ingewikkeld en vereist veel kennis. Daarom mag niet iedere dierenarts dit 

doen. Alleen specialisten en dierenartsen die hiervoor een extra opleiding hebben gevolgd mogen het 

onderzoek uitvoeren. Die opleiding (en het onderzoek) wordt gedaan volgens de richtlijnen van het 

European College of Veterinarian Ophthamologists (ECVO). Gelukkig zijn er binnen het ras wat dat aangaat 

weinig problemen bekend, maar dat wil niet zeggen dat het altijd goed blijft gaan, zelfs als de hond een 

oogonderzoek heeft ondergaan. De oorzaken van oogletsel of een oogaandoening kunnen heel wisselend 

zijn.   

 

Binnen ons ras kennen we een aantal aandoeningen die voorkomen, welke we beknopt weer zullen geven.  

 

Staar oftewel cataract  

Blootstelling aan ultraviolet licht is de meest voorkomende oorzaak van staar bij mensen. Dit is niet zo bij 

honden. Oudere honden rond gemiddeld 8 jaar ontwikkelen langzaam ouderdomsstaar. Bij ouderdomsstaar 

hebben de ooglenzen van de hond een grijs-blauwe gloed. Dit komt omdat de lens langzaam dikker en 

troebel wordt. Het zicht wordt geleidelijk aan minder. Staar kan ook aangeboren zijn en naarmate het 

stadium vordert, kunnen bepaalde vormen zelfs leiden tot blindheid.  

 

Glaucoom of groene staar 

TOPNL-agenda 

Medisch 
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Deze oogziekte ontstaat door verminderde afvoer van kamerwater (vocht in het oog). Daardoor ontstaat 

een hoge oogdruk die erg pijnlijk is binnen enkele dagen een onherstelbare schade veroorzaakt aan het 

netvlies en de oogzenuw. Daardoor kan de hond blind aan een oog worden. Om het gezichtsvermogen te 

behouden is het van belang dat de aandoening snel wordt onderkend en behandeld! Lichtschuwheid, wittige 

schijn op hoornvlies en rode en opeens hangende oogleden zijn verdacht. Met de behandeling wordt 

geprobeerd om de oogdruk te verlagen. Dat kan door de afvoer van oogkamerwater te verhogen, de 

productie te verlagen, of door water uit de oogbol weg te halen. Glaucoom heeft een slechte prognose. 

Houdt er rekening mee dat de behandeling te weinig resultaat kan hebben, en dat er geen andere 

mogelijkheid is dan de pijnlijke oogbol te verwijderen. 

 

Schade aan het hoornvlies 

Op legio manieren kan een hond zijn ogen verwonden en het 

hoornvlies beschadigen. Krabben met (te lange) nagels. Door 

een tak, vuil en stof, doorns om er een paar te noemen. Als het 

hoornvlies is beschadigd, is dat irriterend en pijnlijk. Roodheid, 

overmatig schuren of wrijven met de kop, maar ook krabben 

kunnen tekenen zijn dat iets beschadigd is. Ook droge ogen, 

doordat de hond onvoldoende traanvocht produceert om het 

oog te reinigen van stof en vuil kan een oorzaak zijn.  

 

 

 

Om te controleren of een hoornvlies beschadigd is, 

wordt een druppel kleurstof (Fluoresceïne) in het 

aangetaste oog aangebracht. Fluoresceïne is fel groen 

van kleur; fluorescerend. Is de buitenste laag van het 

hoornvlies beschadigd dan hecht de kleurstof zich aan 

de beschadiging.  

 

 

Om te genezen moeten er kleine bloedvaatjes 

van de oogbolrand naar de beschadiging 

groeien, dit heeft behoorlijk wat tijd nodig. Om 

de genezing te bevorderen wordt een vitamine 

A en antibioticum houdende zalf meerdere 

malen daags op het oog aangebracht. Ook kan 

een kunsttraan worden voorgeschreven om te 

droge ogen vochtig te houden. 

 

Naast de gebruikelijke ‘kraag’ is er een 

oogbeschermkap te koop onder de naam 

Optivizor. Deze is in verschillende maten 

verkrijgbaar en beschermt de ogen van de hond 

tegen stof, vuil en vreemde objecten zonder 

hem te belemmeren in zijn beweging.  

 

 

 

 
 

 Free shaping 
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Bubbels …. 

Wie deze post gezien heeft op onze Facebookcommunity, weet misschien waar dit over gaat. 

Een leuke uitdaging en leuk om dit verder uit te werken. 

 

Free shaping een uitdaging voor baas en hond. 

 

Een wijze van training waarbij je je hond stapsgewijs begeleidt vanaf punt nul naar een einddoel. De 

gewenste gedragingen worden gekoppeld aan een beloning en worden zo bekrachtigd zodat hij het gedrag 

gaat herhalen en wellicht een stapje verder gaat.  Het is een leuke manier om complexere opdrachten aan 

te leren in kleine stappen en het is echt stimulerend omdat je hond stapje voor stapje zelf erachter moet 

zien te komen wat er van hem wordt verlangd, zonder aanwijzingen of lokkertjes van de eigenaar. Deze 

doet eigenlijk niets anders dan het gewenste gedrag belonen. Voordat je aan de slag gaat, is het goed om 

het gewenste resultaat voor ogen te hebben. Vervolgens beloon je de hond voor elke vordering die hij 

maakt en die hem dichter bij het gestelde doel brengt. 

 

Shaping vraagt een goed observatievermogen van de trainer en tijdens het ontwikkelen van dit vermogen 

kan shapen erg frustrerend zijn voor de trainer, je zit er nogal eens naast. Het vergt ook de kennis om 

gedrag in voldoende kleine onderdelen te verdelen zodat de hond tijdens het leerproces voldoende kans 

heeft om beloond te worden. Wanneer je als trainer dit niet kunt zal je hond gefrustreerd raken. Shapen 

kan erg frustrerend zijn voor de hond en trainer die onvoldoende kennis heeft van de methode of er niet 

strikt aan vasthoudt, onvoldoende open staat voor experimenteren en een slechte probleemoplosser is. 

Zolang je hond en jijzelf onvoldoende ervaring hebben opgedaan in deze manier van werken kan shapen 

een traag leerproces zijn, maar hoe meer bedreven jullie beiden worden, hoe sneller het zal lukken.  

Shapen biedt enorm veel mogelijkheden om heel precies gedrag aan te leren. De toepassingsmogelijkheden 

zijn zeer groot. Eens de trainer en de hond vertrouwd zijn met deze manier van werken gaat shapen erg 

snel. Het grootste voordeel is dat shapen een grote mentale inzet van de hond vergt, zijn creativiteit 

aanspreekt en hem aanzet tot het oplossen van problemen. Iets wat de Tatrahond op het lijf geschreven is.  

 

Voor je aan de slag gaat, heb je een beloningswoord nodig waarmee het gewenste gedrag wordt 

gemarkeerd. Kies daarvoor een kort woord dat je anders niet gebruikt en ook vrolijk klinkt. Goede woorden 

zijn bijvoorbeeld top, si, yes, nice. Na het beloningswoord volgt ALTIJD een versnapering. Dit woord zal hij 

eerst moeten aanleren met behulp van voertjes en je stem voor het uiteindelijke “werk” kan beginnen. Het 

is belangrijk als markering voor goed gedrag; om te voorkomen dat je gedrag niet gaat uitlokken met voer 

en om de hond zelf te leren nadenken.   

 

Zo kun je het woord aanleren: 

A. Neem 5 voertjes in je hand achter je rug 

B. Roep de naam van de hond (wanneer er geen aandacht voor je is) -> hij kijkt -> beloningswoord -

> voertje 

C. Herhaal de vorige stap 3x en zeg bij het laatste voertje ‘klaar’ en geef dan het voertje 

D. Stop de 5 voertjes nu in je zak of in een beloningstasje en houdt ze niet meer in je hand 

E. Herhaal stap B -> wacht na het beloningswoord 2 seconden en pak dan pas het voertje uit je zak of 

tasje  -> geef de hond het voertje 

F. Herhaal de stap zoals omschreven bij E drie keer per dag gedurende 3 à 4 dagen.  

 

Probeer uit of het geleerde werkt: 

G. Ga in de woonkamer staan (de hond is wakker en niet met iets anders bezig) en zeg zomaar het 

beloningswoord (let op dat hij geen ongewenst gedrag vertoont op dat moment). Kijkt hij naar je? 

Beloon hem dan met een voertje. Kijkt hij niet ga dan terug naar stap E of misschien wel B.  

H.  Keek de hond naar je bij de vorige stap? Mooi zo, dan begrijpt hij het beloningswoord en kun je het 

gaan toepassen in de praktijk om gewenst gedrag te markeren en te belonen.  

 

https://www.facebook.com/topnl.eu/
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Honden zijn van nature nieuwsgierige wezens. We gebruiken als voorbeeld een halfvolle waterfles. Deze leg 

je op de grond op zijn kant. Ga er zelf een eindje vanaf staan. Zodra hij in de buurt van de fles komt zeg 

je gelijk het beloningswoord en laat hem het voertje bij je ophalen.  

Blijf naar de fles kijken NIETS ZEGGEN, NIET WIJZEN, ALLEEN KIJKEN. Is hij weer bij de fles, 

beloningswoord en voertje laten halen. Gaat dit goed, stap dan ongeveer een meter verder weg van de fles 

en kijk ernaar. Nu wacht je met het beloningswoord tot hij bijvoorbeeld de fles aanraakt met zijn neus en 

pas dan zeg je het beloningswoord en komt hij het voertje halen. DENK ERAAN: het uitstellen van het 

beloningswoord levert frustratie op, maar dat is niet erg. Hierdoor gaat de hond automatisch ander gedrag 

laten zien, want hij moet nadenken. Wel is het is zaak dat het niet teveel frustratie geeft – het moet immers 

leuk blijven. STOP DAAROM ALTIJD OP TIJD met oefenen en dat is eerder dan je denkt.  

Wil je dat hij de waterfles met zijn neus rolt, dan kun je de volgende stapjes doorlopen: 

 

- Kijken naar de fles – beloningswoord – voertje halen 

- Lopen naar de fles – beloningswoord – voertje halen 

- Zijn hoofd op de grond in de buurt van de fles – beloningswoord – voertje halen 

- Fles met de neus aanraken – beloningswoord – voertje 

- Fles bewegen – beloningswoord – voertje 

- Fles laten rollen – beloningswoord – voertje 

- Fles nog verder rollen – beloningswoord – voertje 

 

Wees geduldig en laat hem nadenken.  Als je hond de verkeerde dingen probeert, doe dan niets.  Als hij 

gemotiveerd is door de traktaties, zal hij snel leren en raadt hij wat het is dat je wilt dat hij doet. Na een 

verkeerde gok, die dus geen beloning oplevert, zal hij iets anders gaan proberen. Zo leert hij dat bepaald 

gedrag hem iets oplevert wat hij leuk vindt (traktaties en verbale lof van jou). 

 

Tips: 

 Oefen stapje voor stapje in korte sessies, maximaal 2 minuten. 

 Doe niet alle stappen achter elkaar, bouw rustig op 

 Als je denkt, het gaat super we doen het nog een keer. NIET DOEN. Stop op het hoogtepunt en pak 

na een paar uur of de volgende dag de draad weer op. 

 Misschien heeft je hond het nodig bij elke oefensessie de voorlaatste stap te herhalen. Dat geeft 

niet, want je traint op succes. 

 Je krijgt wat je beloont. Doet de hond niet wat je wilt dan is de timing van je beloningswoord 

misschien niet goed of je gaat te snel, de sleutel tot succes is kleine stapjes. 

 

Veel succes 

Filmpje 

PS: het filmpje is niet echt gebaseerd op deze trainingsmethode. Slechts bepaalde aspecten zijn daarin 

zichtbaar.  

 

 

 

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 ‘t 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 augustus 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 

https://www.youtube.com/watch?v=gchMYiSgtjE
mailto:secretariaat@topnl.eu
http://www.topnl.eu/
https://www.facebook.com/pages/Tatrahondvereniging-Owczarek-Podhalanski-Nederland/315458905248992?fref=ts

