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Coverafbeelding: Bruce – Szykowny Kawaler Bialy Domownik 

Foto en eigenaar: Eric Devos 
Hebt u ook een mooie foto voor de cover? Stuur deze naar redactie@topnl.eu 

 
 

Nummer 4 van Tatra TOPnieuws in 2021 is er weer eentje met van alles 

wat. Een oproep voor de clubmatches, vele nuttige info wat de ogen en 

vaccinaties betreft en vooral mooie en leuke zomerfoto's. 

 

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 zomer loopt langzaam ten einde, vakanties zitten er weer op en we 

hopen dat die voor iedereen prettig zijn verlopen. Uit de fotocollage in deze 

uitgave is dat wel op te maken. Dank voor de vele leuke inzendingen. 

 

Voorzichtig praten we over de wereld ná corona. Verandert die? Of gaan 

we snel weer terug naar zoals het was? Nog steeds is er sprake van een 

soort van jojo-effect. Dat neemt niet weg dat we als vereniging de draad 

hebben opgepakt en volop bezig zijn met de organisatie van de 

Kampioenschapsclubmatches.  

Nadat de Raad van Beheer aangaf dat er dit jaar twee georganiseerd 

mochten worden, hebben we de stoute schoenen aangetrokken en 

gekozen om die te houden op één dag. Een unieke kans voor exposanten 

om op één en dezelfde dag meerdere punten te vergaren voor een 

kampioenschapsdiploma, of aan de kwalificatie te voldoen om je hond in 

te zetten voor de fokkerij. Echter, ook en vooral kijken we er naar uit om 

velen van jullie weer te zien na zo’n lange tijd.  

Bij het verschijnen van deze uitgave is de termijn waarop kan worden 

ingeschreven bijna in zicht! Merkbaar is dat er onder de mensen nog 

steeds enige terughoudendheid bestaat, maar we hopen natuurlijk dat dit 

jullie en ook anderen niet zal weerhouden om mee te doen.  

 

Corona is niet weg! We hopen wel dat de ontwikkelingen zo verder blijven 

gaan en corona niet langer bepaalt wat wel/niet kan. Daarom zijn we 

voorzichtig optimistisch wat de overige activiteiten aangaat. We hopen dan 

ook dat er weer in verenigingsverband met elkaar gewandeld kan worden 

dit najaar. Dat hebben we echt gemist!  

De focus ligt nu, met nog enkele weken te gaan op 19 september. Veel 

inspanning wordt gepleegd er weer een leuke en bijzondere dag van te 

maken en we kijken uit naar jullie komst dus schrijf je hond(en) nog in! 

 

Het is fijn om jullie dan eindelijk weer te zien, gewoon omdat het mag. 
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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 ca. 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! 

- De genoemde aanvangstijden zijn nog onder voorbehoud. E.e.a. hangt 

af van het aantal deelnemers. 

 

De inschrijving hebben we verlengd en kan nog tot en met 31 

augustus en 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 aspirant-leden 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 31 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 
 
 

 

 

 

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). Helaas bleek Swarna drachtig van één pupje welke dood ter wereld kwam. 

 

Fokker: Angelika Sassenberg 

 
Dekbericht: 

 

 Kennel Bialy Domownik (NL): 

 

Op 25 juli 2021 werd SLICZNA DUSZA GÓR Bialy Domownik (HD-A, ED 0/0, Ogen vrij, vrij van hartziekten, 

Embark getest en vrij) gedekt door JAROSLAW z Poldery Holenderski (HD-A, Ogen vrij, vrij van hartziekten). 

Helaas heeft deze dekking niet in een dracht geresulteerd. 

 

Fokker: Dora de Jong 

 
Fokplanning: 

 Dora de Jong is voornemens om in het voorjaar van 2022 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.  
 

 
 

Fokkerijberichten 

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


 
2021-04                                                                                                                                   28 augustus 2021 

 

Pagina | 5  

 

 

 

Hoe smerig zijn eigenlijk de poten van je hond?  

 

Onze Tatrahonden en dat geldt voor iedere hond, lopen overal 

onbekommerd doorheen. Het maakt niet uit, modder, poep, kauwgom, 

vieze plassen enzovoort. Gewoon met hun blote poten en ze maken zich 

er niet druk om hoe vies ze worden. Toch zijn ze schoner dan die van ons. 

 

Honden worden nogal eens geweigerd als je ze mee neemt en in een 

restaurant wilt gaan eten. Sterker nog, dat geldt zelfs voor hulphonden, 

terwijl die officieel toegelaten dienen te worden in winkels, restaurants, 

ziekenhuizen en andere publieke plekken. Een veelgehoord argument is 

dat honden onhygiënisch zouden zijn. Klinkklare onzin, vinden veterinaire 

microbiologen van de Universiteit Utrecht. 

 

Vaak zijn de baasjes viezer dan de honden zelf, als het om hun poten 

gaat tenminste. De microbiologen namen bacteriemonsters van de 

voetkussens van 25 hulphonden, 25 gewone honden en van de onderkant 

van de schoenen van hun baasjes en wat blijkt? Schoenzolen zijn 

zichtbaar smeriger. 

Die monsters namen ze met een soort sponsje op een wattenstaafje. De 

onderzoekers zagen al meteen dat de sponsjes die de schoenzolen 

beroerden een stuk viezer werden dan de sponsjes die de hondenpoten 

afveegden. Het lijkt erop dat schoenzolen beter allerlei materiaal 

vasthouden dan hondenpoten. 

 

Een hondenpoot telde minder ziekmakers. Dat geldt in elk geval voor 

bacteriën. De onderzoekers zochten naar verschillende soorten darmbacteriën. Die vonden ze onder de 

poten van 28 procent van de honden. En onder de schoenzolen van 58 procent van de hondenbaasjes. Ook 

Uit de media 
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in absolute aantallen waren de hondenpoten schoner. Onder de besmette hondenpoten telden ze gemiddeld 

zo'n 3400 bacteriën. Onder schoenzolen zo'n 107.000. 

 

Verder zochten de microbiologen nog naar één specifieke bacterie: Clostridium difficile. Die maakt gifstoffen. 

Als je die bacterie binnenkrijgt kun je flink diarree krijgen of zelfs een darminfectie oplopen. Deze werd 

maar op een plek aangetroffen: de schoenzool van een baasje. 

 

Honden hebben de hygiëne van hun poten dus beter voor elkaar dan wij die van onze schoenen. Hoe ze 

hun poten schoonhouden? Die likken ze regelmatig schoon. Dat werkt goed. Het speeksel van honden bevat 

relatief veel enzymen waar bacteriën niet tegen kunnen. En ze likken hun poten wel negen tot twaalf keer 

per uur. Veel hondenbaasjes maken de voeten van hun hond zelf ook nog eens schoon als ze thuiskomen 

van een wandeling. 

 

Hoe jij je schoenzoolhygiëne kunt verbeteren? We raden likken niet aan. Maar je zou je zolen best eens wat 

vaker met een natte doek of borstel schoon kunnen maken. Dat doen we nu meestal pas als ze zichtbaar 

smerig zijn. 

 

 

 

 

 

Vanwege een vertrouwensbreuk tussen de heer C. Last enerzijds en de overige bestuursleden, medewerkers 

van het bureau en de directie anderzijds, heeft eerstgenoemde zijn functie als bestuurslid onlangs 

neergelegd. Er is een gewijzigde portefeuilleverdeling vanaf 5 augustus jl. 

 

Nieuwsbrieven (klik op de links): 

- Raadar – Nr.6/2021 juni – in dit nummer o.a.: 

 Afschaffing hondenbelasting op lange(re) baan 

 Aanpassing 'Wet Dieren' is niet gericht op gezelschapsdieren 

 Kennismaking met nieuwe hondensport: Mondioring 

 

- Raadar – Nr.7/2021 juli – met o.a.: 

 Gemeente Groningen schaft hondenbelasting af! 

 Bericht aan alle getroffenen van de watersnoodramp in Limburg 

 Oproep aan leden: Kom naar onze zomerse ledensessies 

 Raad van Beheer en universiteit Utrecht werken samen tegen malafide hondenhandel 

 Shows en sporten met honden: het gaat voorzichtig weer beginnen 

 Coronapups welkom bij Kynologen Clubs 

 

- Raadar special – Nr.8/2021 – met in dit nummer: 

 Alles over het eerste lustrum van het Raad van Beheer Youth Zomerkamp 

 

- Raadar – Nr.9/2021 augustus – met in dit nummer: 

 Zomerse ledensessies zijn een schot in de roos! 

 Bestuursleden en directie op tournee 

 Screening op luchtwegproblemen kortsnuiten: licentieovereenkomst getekend 

 Proef met importcontrole op tentoonstellingen 

 Pup in huis? Werk samen met de Raad van Beheer en Universiteit Utrecht mee 

 aan de aanpak van malafide hondenhandel 

 House of Animals lanceert meldpunt foute puppy handelaren 

 

 

 

 

Vorige week dachten we er ineens aan om een collage van zomerfoto's te maken en deden daarom een 

oproepje op Facebook. 

De inzendingen zijn weer prachtig! 

 

Nieuws van de Raad van Beheer 

Zomerfoto's 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2021/rvb-raadar-2021_06-juni.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2021/rvb-raadar-2021_07-juli.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2021/rvb-raadar-2021-08-augustus.pdf
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Vaccineren, hoe zit dat nu eigenlijk? 

Puppy’s en volwassen honden worden gevaccineerd volgens speciaal hiervoor ontwikkelde 

vaccinatieschema’s. Die kunnen echter verschillen per land en het kan dus belangrijk zijn daarnaar te 

informeren, zodat duidelijk is welk schema gebruikelijk is in het land waar de hond vandaan komt. In 

Nederland zijn er verschillende schema’s in gebruik. Het eerste schema wordt door de meeste dierenartsen 

gehanteerd (los van een titerprotocol). 

 

Richtlijnen vaccinaties hond eerste levensjaar volgens Universiteit Utrecht. *Indien hoog risico op 

infectie eventueel vaccinatie op 16 weken met core vaccins. Let op: met dit standaard schema maak je 

geen gebruik van de titerbepaling, wat een goed alternatief is. 

 

Core vaccinaties  

(Volgens Universiteit Utrecht) 

6 

weken 

8-9 

weken 

12-13 

weken 

16 

weken 

26-52 

weken 

Hondenziekte +  +  + 

HCC   +  + 

Parvo + + + (+)* + 

Leptospirose  + +  + 

 

De pups worden – met het huidige, meest gangbare vaccinatiebeleid – 3 keer gevaccineerd omdat het 

bekend is dat door de natuurlijke bescherming vanuit de moeder, de vaccinatie op dat moment niet aan 

hoeft te slaan. 

De reden waarom veel pups meerdere keren achter elkaar worden gevaccineerd, is als volgt: 

1. Bij een pup weten we niet precies – mits we geen titerbepaling gebruiken – wanneer de antistoffen 

van de pup onder de minimale beschermingsgrens zakt. Als er nog voldoende antistoffen zijn is er 

een grote kans dat de vaccinatie niet aan slaat; 

2. Door een pup op 6,9 en 12 weken te vaccineren heb je een kans dat een van de 3 vaccinaties wel 

aan slaat. 

Het probleem is echter dat de meeste pups op 12 weken hun laatste vaccinaties krijgen toegediend. Doordat 

de maternale immuniteit van een pup tot 20 weken en zelfs langer kan duren, is er een kans aanwezig dat 

een pup onbeschermd rond loopt tot 1 jaar (moment van hervaccinatie). 

Tussen de leeftijd van 12 weken en 1 jaar loopt de pup dus het risico om ziek te worden terwijl de eigenaar 

denkt dat de hond beschermd is. 

 

Dat een vaccinatie niet altijd aanslaat blijkt uit de volgende afbeelding: 

 

Antilichaamtiters in honden met verschillende vaccinatiehistorie 

 

 

Uit de media (2) 
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In bovenstaande afbeelding is te zien dat een klein percentage pups (de witte vlakken) die gevaccineerd 

zijn op leeftijd 6,9 en 12-13 weken – volgens het hierboven getoonde vaccinatieschema – waarbij geen 

antilichaamtiters zijn gevonden tegen de ziekte. De honden met de donker en licht paarse kleur zijn 

beschermde antilichaamtiters gevonden na vaccinatie. 

 CAV-1 (Besmettelijke leverziekte, HCC); 

 CDV (Hondenziekte); 

 CPV (Parvo). 

Er is bij pups altijd een risicovolle periode, het immuniteitsgat. 

Het immuniteitsgat bij pups is de periode waarin de hoeveelheid antistoffen in het bloed van de pup onder 

de minimale grens zakt en zijn bescherming erg laag of zelfs weg is. Dit is het moment van een vaccinatie en 

wetende dat een vaccinatie enkele weken nodig heeft om te werken, komt de pup in een immuniteitsgat te 

zitten, een periode waarin deze onvoldoende beschermd is. 

Het immuniteitsgat is zowel bij de titerbepaling als direct vaccineren even groot. 

 

Het ‘nieuwe’ vaccinatieschema van de WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) houdt 

nadrukkelijk rekening met het feit dat de maternale immuniteit veel langer kan aanhouden dan de 12 weken 

waarvan voorheen werd uitgegaan. Bij aanwezigheid van die maternale immuniteit zal de gegeven 

vaccinatie geen effect hebben. Hierdoor zal de pup (tijdelijk) onbeschermd zijn. Steeds meer dierenartsen 

zijn zich hiervan bewust. Verder wordt in het nieuwe schema veel aandacht besteed aan de titerbepaling.  

 

De keuze die ontstaat, is tussen titeren (wat niet alle dierenartsen willen doen bij heel jonge pups) en 

gebruik maken van het onderstaande schema van de WSAVA. De kans op een goede en langdurige 

bescherming is bij dit schema groter dan bij het voorgaande. Dit heeft te maken met het feit dat de 

maternale afweerstoffen tegen Parvo vaak lang aanwezig blijven en dat is nu net de ziekte die het grootste 

risico vormt. De laatste tijd schijnt Parvo weer vaker de kop op te steken, wellicht door toename van 

“corona-pups”. In landen waar veel zwerfhonden zijn, is het een groot probleem en die liggen niet zover 

van ons vandaan, waardoor het risico ook hier aanwezig is. Voor dierenartsen die geen pups willen titeren, 

maar ook voor fokkers die dat niet aandurven, is dit entschema dus een betere suggestie. Fokkers die het 

WSAVA schema gebruiken wordt wel geadviseerd dit héél duidelijk aan de kopers uit te leggen, omdat niet 

alle dierenartsen hier standaard mee werken.  

 

Richtlijnen volgens de WSAVA eerste levensjaar core vaccinaties.  

*Eerste 6-8 weken, herhaling iedere 2-4 weken tot 16 weken of ouder. Herhaling op 26 of 52 weken. 

Core vaccinaties  

(Volgens WSAVA) 8* weken 

12* 

weken 

16* 

weken 

26-52* 

weken 

Hondenziekte + + + + 

HCC + + + + 

Parvo + + + + 

 

De WSAVA is een wetenschappelijke commissie, die wereldwijd richtlijnen uitzet met betrekking tot de 

vaccinaties van honden en katten. In deze richtlijnen staat vermeld dat het niet verstandig is om de laatste 

vaccinatie toe te dienen voor de leeftijd van 16 weken. Het is dus beter om iets later te beginnen met 

vaccineren en om de tijdstippen zo te spreiden dat het laatste vaccin op 16 weken wordt toegediend. Daarna 

zijn er 2 mogelijkheden: 

 

 Een titerbepaling op 20 weken. Indien de uitslag positief is dan hoeft de hond geen extra vaccinatie 

te krijgen en kan het dier afhankelijk van de uitslag na een bepaalde periode opnieuw worden 

getiterd. 

 Als er niet getiterd wordt, de vaccinatie die normaal gesproken op 1 jaar wordt gegeven, te 

vervroegen naar 26 weken. Dit om te voorkomen dat een pup onbeschermd rondloopt tot de leeftijd 

van 1 jaar. De vaccinatie van 1 jaar is dan niet meer nodig. 
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Na 3 jaar kun je de – inmiddels volwassen hond – nog een keer laten controleren door middel van een 

titerbepaling, zodat je kunt zien of er op dat moment nog voldoende antistoffen in het lichaam aanwezig 

zijn. Dit is ook de richtlijn van de WSAVA voor wat betreft de titerbepaling. Het is wetenschappelijk bewezen 

dat honden - na een vaccinatie die is aangeslagen - veel langer beschermd zijn dan de aanbevolen richtlijnen 

van hervaccinatie iedere 3 jaar. Onder aan de streep is deze drie jaar gekozen vanwege veiligheid. Het is 

volledig willekeurig en er is geen wetenschap achter de aanbeveling van een hervaccinatie van 3 jaar. 

 

Geraamde minimale immuniteit van commerciële beschikbare vaccins op basis van titeren 

Vaccin Gemiddelde beschermingsduur in jaren 

Hondenziekte ≥ 7 jaar 

Parvovirus ≥ 7 jaar 

Leverziekte ≥ 7 jaar 

Rabiës ≥ 3 jaar 

 

In dit lijstje komt de Ziekte van Weil niet voor, omdat daarop niet kan worden getiterd en het vaccin 

daarvoor slechts gedurende ongeveer een jaar effectief is.  

 

MEER VACCINS BIJ VOLDOENDE ANTISTOFFEN GEEFT NIET MEER BESCHERMING 

Wat vaak gedacht wordt is: als je hond antistoffen heeft tegen een ziekte en hij opnieuw wordt gevaccineerd, 

hij meer bescherming heeft en dus meer antistoffen. Het tegenovergestelde is waar. Belangrijk om te weten, 

is dat antilichamen in het lichaam van een hond die vandaag worden gemeten, morgen niet zomaar zijn 

verdwenen. Dan is vaccineren voor niets, terwijl het wel een belasting vormt voor het immuunsysteem van 

je hond. 

 
Bronnen: Dogzine, WSAVA-Vaccination-Guidelines-2015, Nationale fokkerijcommissie, Dr. Ronald D. Schultz 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

Targettraining is niet zo’n bekende manier om met je hond te trainen, maar het wint zeker aan populariteit 

onder hondenbezitters. Geen enkele andere trainingstechniek scherpt het concentratievermogen van je 

hond zo effectief aan als targettraining, en het proces kan hem helpen zijn cognitieve vaardigheden te 

ontwikkelen. Bovendien versterkt het de relatie baas/hond enorm.  

Door hem te leren om je hand aan te raken leert hij dat mensenhanden geweldig zijn! Dit kan bij honden 

die wat verlegen van aard zijn, helpen vertrouwen op te bouwen naar mensen. Ook is het handig bij de 

verzorging. Targeting is ook een manier om je hond handsfree te verplaatsen, want je kunt ze leren jouw 

hand te volgen, zodat je ze niet hoeft te duwen of trekken naar plaatsen of in posities, bijvoorbeeld gaan 

zitten op de weegschaal bij de dierenarts. Je handen worden door de hond altijd gezien als iets goeds en 

schept vertrouwen.t betekent dat ze u kunnen vertrouwen, en dat uw handen altijd als iets goeds dat ze 

volkomen vertrouwen. 

 

Targeting kan je hond ook helpen zich op jou te concentreren in plaats van op afleidingen, zoals andere 

honden of mensen, waaronder joggers of fietsers, wanneer je op stap bent. Als hij eenmaal heeft geleerd 

dat het volgen en aanraken van een doelwit (hand) altijd heel leuk en belonend voor hem is, zal hij zich 

daarop willen richten en mogelijk enge of verleidelijke dingen negeren. 

Hoewel er meerdere manieren zijn om dit aan te leren, kun je het beste heel eenvoudig beginnen, voordat 

je verder gaat met meer complexe toepassingen ervan. De eerste stap is hem leren je hand aan te raken, 

Ledenmutaties 

Gedrag 
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want dat is de meest eenvoudige en gebruikelijke manier om je hond doelgericht gedrag aan te leren. Je 

leert hem gewoon om je hand aan te raken met zijn neus als hem dat gevraagd wordt. 

 

Werk in een vertrouwde en rustige omgeving, waardoor je gemakkelijker de focus en aandacht krijgt voor 

het gewenste resultaat en oefen slechts een minuut of drie per sessie. Zorg er ook voor dat je veel lekkere 

traktaties bij de hand hebt. Kies iets waar de hond dol op is en gebruik kleine stukjes, zodat u regelmatig 

beloningen kunt geven zonder de hond te veel te verzadigen. 

 

Houd je hand plat, relatief dicht bij de neus van je hond. Als 

hij het gek vindt, begin dan met de hand iets naar achteren 

en/of smeer iets lekkers erop. Zodra hij naar je handpalm 

kijkt, beloon je hem. Sommige honden zullen onmiddellijk je 

handpalm aanraken. Als ze dat doen, geweldig. Beloon dat 

ook. Laat hem echter niet het lekkers eraf likken. 

Het draait om de timing. Het is handig een signaal te 

gebruiken waarmee je je hond duidelijk maakt dat hij het 

gewenste gedrag vertoont. Daarvoor kun je een clicker 

gebruiken of een vocale marker zoals 'Ja' of ‘touch’ of een 

ander kort woord. Als hij niet duidelijk naar je handpalm kijkt, 

beloon hem dan niet, maar zorg dat de beloning direct volgt 

als hij dat wel doet. Door een te lange tijdspanne zal hij het 

krijgen van de beloning niet koppelen aan het gewenste 

gedrag. 

Blijf telkens als hij naar je handpalm kijkt, prijzen en belonen. 

Wanneer hij dit eenmaal onder de knie heeft, wil je dat hij zijn neus dichterbij brengt, idealiter tot hij de 

hand aanraakt. Wees geduldig, wacht tot hij dichterbij komt en beloon alleen als hij merkbaar naar je 

handpalm toe beweegt. Ga door met het belonen van dit nauwere contact. Het kan zijn dat hij op dit punt 

je handpalm aanraakt. Geweldig. Zorg ervoor dat je direct prijst en beloont telkens wanneer hij je hand 

weer aanraakt. 

Zodra hij doorheeft dat hij elke keer beloond wordt als zijn neus jouw hand aanraakt, kun je beginnen met 

je hand een beetje te bewegen en hem te belonen als hij je hand nog steeds aanraakt. Ga niet te vlug te 

werk en maak het niet te moeilijk, je hand moet nog steeds vrij dicht bij hem zijn. Het uiteindelijke doel is 

dat hij je hand volgt waarheen deze zich ook beweegt. 

 

Gehoorzaamheidstraining met neustargeting 

Omdat het lichaam van je hond zijn neus volgt, kunt je de aanraking gebruiken om te manoeuvreren. 

Bijvoorbeeld, je kunt hem leren te gaan staan vanuit een zittende positie door een aanraking te vragen. Of 

laat hem liggen door een ‘touch’ te vragen met je hand onder een krukje of onder je uitgestrekte benen. 

Hij zal moeten gaan liggen om onder het object te komen en je hand doel aan te raken. Met je hand kun je 

ook sturen en hem aanleren naast je te lopen.  

Een hulpmiddel bij deze methode, maar weer een stap geavanceerder is de targetingstick. De methode van 

aanleren is vrijwel hetzelfde als het aanraken van de hand. Op internet is nog veel meer over deze methode 

te vinden, voor wie daarin is geïnteresseerd. 

 

 

 

 

Agenda 2021: 

 Zondag 19 september – Dubbele TOPNL-Kampioenschapsclubmatch 

(Inschrijven tot en met 31 augustus) 

 

 Binnenkort maken wij een datum bekend voor de volgende wandeling 

 
Met uitzondering van de Algemene Ledenvergadering zijn al onze evenementen toegankelijk voor zowel leden als niet-
leden van TOPNL. 
Leden krijgen korting bij evenementen waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. 

 
 
 

TOPNL-agenda 
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Zicht op ogen deel 2 

 

 
 

In de vorige uitgave zijn al een aantal ‘oogproblemen’ ter sprake genomen. Het formulier van het ECVO 

lezend, zou je haast schrikken hoeveel verschillende er zijn. Sommige van deze aandoeningen komen vaker 

voor bij bepaalde rassen.  

 

Naast de aandoeningen die beschreven staan op het formulier, kunnen ook ziektes en aandoeningen de 

onderliggende oorzaak van oogproblemen zijn.  

 

Suikerziekte - Als een dier suikerziekte heeft, wordt er te weinig van het hormoon insuline aangemaakt. 

De cellen nemen daardoor minder goed glucose op vanuit het bloed en de concentratie in het bloed is te 

hoog. Dit kan tot gevolg hebben dat de lens vertroebelt (staar).  

Dit komt omdat glucose wordt afgebroken tot sorbitol. Bij suikerziekte is er een verhoogde 

glucoseconcentratie dus ook een verhoogde sorbitol vorming. De lens is vrijwel ondoorlaatbaar voor sorbitol 

waardoor het zich in hoge concentraties ophoopt in de lens. Door de gevolgen hiervan zal er uiteindelijk 

een vertroebeling van de lens ontstaan. 

 

Hoge bloeddruk - Een te hoge bloeddruk is meestal terug te voeren op een onderliggende oorzaak. 

Nierfalen, een overactieve schildklier of overgewicht. Door te hoge bloeddruk kunnen er bloedingen in het 

netvlies en de uvea ontstaan. Deze bloedingen zijn te zien als een laagje bloed onderin de voorste 

oogkamer. De bloedingen in het netvlies kunnen tot veranderingen leidden zoals een zwelling of zelfs een 

loslaten van het netvlies. Deze veranderingen kunnen leiden tot een (meestal definitieve) blindheid. 

 

Een uitzaaiende tumor kan de oorzaak zijn dat de bloedvaatjes in de iris knappen. Hierdoor ontstaat er 

een laagje bloed onderin de voorste oogkamer of een bloedgekleurd deel van het regenboogvlies. Als er 

een vaatafwijking in het oog is (uvea of retina) en er geen trauma/beschadiging in het spel is moet er 

gedacht worden aan chronische infecties of uitzaaiingen. Door de uitzaaiingen komen er 

ontstekingsproducten of tumorcellen in de bloedvaatjes terecht. De uitzaaiingen kunnen van verschillende 

primaire tumoren komen. Een bekend voorbeeld is de hemangiosarcoom een kwaadaardige tumor die 

Medisch 
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uitgaat van het bloedvat zelf of van cellen van de bloedvatwand. Deze tumor is agressief en zaait zeer snel 

uit. 

 

Allergische conjunctivitis wordt weleens gediagnosticeerd als de hond een oogontsteking heeft in beide 

ogen tegelijkertijd. De boosdoeners in dit geval kunnen pollen, grassoorten, kruiden en bomen zijn, maar 

ook huisstofmijt, voedingscomponenten of insectenbeten. Deze oogontsteking is te herkennen aan 

beiderzijds meer of minder gezwollen en ontstoken bindvlies, roodheid van het bindvlies en jeuk aan het 

oog.  

Conjunctivitis hoeft niet altijd met een allergie te maken te hebben. Het kan ook ontstaan door schrale 

wind, prikkelende stoffen (ammoniak), vuil en stof.  

Een ontstoken oog door een ontstoken bindvlies bij de hond is te herkennen aan een aantal verschijnselen: 

 Het ontstoken oog wordt dicht geknepen. 

 Het oog traant overvloedig. Dit kan leiden tot de vorming van een traanstreep in de binnenooghoek. 

 Het bindvlies (slijmvlies) van het oog is rood. 

 Het derde ooglid is zichtbaar. 

 Uit het ontstoken oog komt heldere, slijmerige of pusachtige uitvloeiing 

 Het bindvlies van het ontstoken oog is gezwollen 

 De hond is lichtschuw 

 

Aandoeningen die eveneens oogbeschadigingen en -ontstekingen kunnen veroorzaken en waarop wordt 

gescreend bij vele rassen zijn: 

 

Entropion kan een aangeboren, verkeerde stand van de oogleden betreffen. Het komt echter niet veel voor 

bij de Tatrahond. Doordat het ooglid naar binnen gekruld is, raken de haren van het ooglid de oogbol en 

dat irriteert. De hond knijpt meer met de ogen en deze worden steeds roder en geïrriteerder. Het hoornvlies 

raakt uiteindelijk ontstoken en beschadigd erdoor. De aandoening is pijnlijk waardoor de hond de oogbol 

verder terug trekt en daardoor worden de symptomen erger. Meest voorkomend is het onderooglid 

betrokken maar dit kan zich uitbreiden via de binnenste ooghoek en zelfs tot het bovenooglid. Geadviseerd 

wordt om entropion chirurgisch te laten verhelpen om beschadiging te voorkomen. Soms is er geen sprake 

van een aangeboren verkeerde stand van de oogleden maar hebben ze een andere (zeer) pijnlijke 

oogaandoening waardoor ze de oogbol terug trekken en de oogleden, secundair, entropion gaan vertonen. 

Door het secundaire entropion lijden ze extra pijn en zolang het primaire probleem niet aangepakt wordt, 

zullen de klachten alleen maar toenemen. 

 

Ectropion is het tegenovergestelde van entropion. Daarbij krullen de oogleden naar buiten. Wanneer het 

ooglid niet netjes tegen de oogbol aanligt, ontstaat er een ‘zakje’ dat wordt gevormd door het afhangende 

ooglid. Door deze zak-vorming van het ooglid kan het traanvocht niet zijn normale functie van 

schoonmaken, beschermen en bevochtigen van de oogbol uitvoeren. Doordat het bindvlies continue is 

blootgesteld aan lucht, stof en bacteriën kan het ontstoken raken. Meestal is ectropion aangeboren en 

rasgebonden. Het wordt vaak gezien bij bloedhonden, bassets en rassen met een zeer losse hoofdhuid.  Bij 

een lichte vorm van ectropion is therapie niet altijd nodig. Bij een meer ernstige vorm van ectropion is 

chirurgisch herstel van het ooglid aan te raden.  

 

  
Entropion Ectropion 
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Distichiasis is een aandoening waarbij er enkele haren, een of meer rijen haren op de rand van het ooglid 

staan of groeien. Hierdoor wordt het hoornvlies chronisch geïrriteerd. De mate waarin, hangt af van de 

stand van de haartjes; hoe meer ze op de oogbol gericht zijn, hoe ernstiger het is. Er zijn 2 verschillende 

soorten haren die kunnen voorkomen. De zachte haren en deze liggen meestal in de traanfilm, maar 

veroorzaken geen letsels. Harde haren daarentegen geven verhoogde traanvloed en zelfs beschadiging van 

het hoornvlies is mogelijk. Een hond die deze aandoening heeft kan de ogen dicht gaan knijpen wat 

uiteindelijk kan leiden tot secundair entropion. 

 

In tegenstelling tot de mens hebben honden geen wimpers, ook niet op de bovenste rand van het ooglid. 

De haren die op de bovenste ooglidrand te zien zijn, vervullen wel de functie van een wimper, maar staan 

één millimeter van de eigenlijke rand van het ooglid af.  

 

  
Normale ooglidrand (de haren links op de 

 tekening behoren tot de vacht) 
Ooglidrand met distichiasis (gemarkeerd) 

 

In het verenigingsfokreglement is opgenomen dat Tatrahonden van de vereniging op oogziektes dienen te 

worden onderzocht alvorens ze worden ingezet voor de fokkerij. Het is echter helemaal geen vreemde 

gedachte om dit onderzoek te laten uitvoeren bij je hond. Het is lang niet altijd met het blote oog te zien of 

er iets aan de hand is.  

 

Met dank aan: Dierenkliniek ’t Ossenhoofd; dierenziekenhuizen.nl; dierenkliniek de Ark, ECVO 

 

 

 

Aansluitend op het vorige onderwerp, willen wij jullie informeren inzake enkele wijzigingen in het ECVO-

formulier en plaatsen daarom een schrijven welke wij op 30 juni 2021 ontvingen. 

 

Informatie voor rasverenigingen, fokkers en hondeneigenaren.  

Het oogonderzoek op erfelijke afwijkingen en de notering van de resultaten ervan is geen statisch gebeuren. 

Voor alle betrokkenen (eigenaars/fokkers, rasverenigingen én de Raad van Beheer) is het goed te beseffen 

dat met het voortschrijden van de inzichten en kennis wijzigingen zullen optreden.  

 

Voortschrijdend inzicht heeft de Hereditary Eye Disease Committee (HED) van de ECVO in 2021 doen 

besluiten tot het doorvoeren van enkele wijzigingen in het ECVO-onderzoek op erfelijke of als erfelijk 

beschouwde oogziekten (afgekort E-EBOZ), de wijze van noteren van de resultaten en de adviezen voor 

het inzetten van de honden in de fokkerij. In verband met de verwerking in datasystemen wordt wel steeds 

getracht het aantal wijzigingen in het noteringssysteem zo beperkt mogelijk te houden.  

Hierbij de belangrijkste wijzigingen (met een beknopte uitleg) die dit jaar worden doorgevoerd.  

Meer informatie kunt u vinden op de ECVO website: https://www.ecvo.org/hereditary-eye-diseases/ecvo-

manual.html  

Nieuws van het ECVO 

https://www.ecvo.org/hereditary-eye-diseases/ecvo-manual.html
https://www.ecvo.org/hereditary-eye-diseases/ecvo-manual.html
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In deze handleiding van de ECVO worden in hoofdstuk 8 adviezen t.a.v. bestrijden van “erfelijke” of “als 

erfelijk beschouwde oogziekten” bij hond en kat, gegeven. Het gaat hierbij om oogziekten die het 

gezichtsvermogen bedreigen, de oogfunctie verminderen, pijn of ongemak veroorzaken, het welbevinden 

van het dier bedreigen, chirurgische of andere correcties, of levenslange medicatie noodzakelijk maken. 

 

In de diverse hoofstukken wordt aangegeven bij welke rassen bepaalde E-EBOZ een rol spelen, wat de 

betekenis is voor het betroffen dier en welke de eventuele adviezen voor het gebruik van het dier in de 

fokkerij zijn. Daarnaast wordt aanvullende informatie over het specifieke ras gegeven, of het daarbij vaak 

voorkomt en wat er verder bekend is over de afwijking (literatuur).  

Rasverenigingen en fokkers kunnen deze informatie gebruiken bij de vaststelling van bij een ras 

voorkomende E-EBOZ. Zij zullen daarbij de afweging moeten maken hoeveel fokdieren (ofwel de grootte 

van de genenpool) aanwezig zijn, welke prioriteiten er moeten worden gesteld en of en hoe streng fokregels 

moeten worden opgesteld.  

Hierbij worden in hoofdstuk 8 van de ECVO-HED- Manual 3 categorieën onderscheiden:  

1- “OPTIONAL” (lage prioriteit): Erfelijk beschouwd, maar er is nog geen degelijk wetenschappelijk 

bewijs voor de wijze van overerven, geen directe bedreiging voor het gezichtsvermogen, geen significante 

vermindering van de oogfunctie, geen significante pijn of ongemak voor het dier.  

De fokker moet zelf besluiten of het dier kan worden ingezet voor de fokkerij, maar bij voorkeur na overleg 

met de rasvereniging en/of de Raad van Beheer.  

NB. Hierbij is wel de algemene leidraad bij het advies “OPTIONAL”: Komt een dergelijke afwijking sporadisch 

voor in het ras, zijn er dus weinig dragers te verwachten en is er een voldoende brede fokbasis, dan is de 

aanbeveling wel streng te zijn.  

2- “Niet gebruiken (No Breeding)” = lijder uitsluiten: Duidelijk bewijs: afwijking erfelijk is, de wijze van 

overerven is min of meer bekend, directe bedreiging voor het gezichtsvermogen, significante vermindering 

van de oogfunctie en/of significante pijn of ongemak voor het dier  

3- “Niet gebruiken +” = Lijder + ouders/nakomelingen uitsluiten: Duidelijk bewijs: afwijking is erfelijk, 

de wijze van overerven is goed bekend. De afwijking vormt een directe bedreiging voor het 

gezichtsvermogen, veroorzaakt significante vermindering van de oogfunctie en/of significante pijn of 

ongemak voor het dier. Hierbij gaat het vaak om recessieve of soms incompleet dominante of incompleet 

penetrante oogafwijkingen. Hierbij kunnen zowel de ouderdieren als nakomelingen zelf geen oogziekte 

tonen terwijl ze of vrij, of lijder of drager van de mutatie kunnen zijn. 
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De belangrijkste wijzigingen die nu worden ingevoerd betreffen de erfelijke, niet congenitale grauwe staar 

of cataract  

Tot nu was het advies voor erfelijk cataract steeds: “Niet gebruiken” of voor aan aantal specifieke vormen 

“Niet gebruiken en ook ouders en nakomelingen uitsluiten”.  

Uit nu beschikbare gegevens is gebleken dat dit advies voor bepaalde vormen van cataract te zwaar is. Het 

gaat hierbij om de volgende cataract vormen: punctata, sutureline (sluitingsnaden), sutureline tip (eindjes), 

nuclear (kern) ring, fiber glass (glasvezel) en pulverulent (poedervorm) cataract.  

Deze vormen worden op het nieuwe 2021 ECVO Oog-Onderzoek formulier nu apart aangegeven in het 

“commentaar” veld. Een hond krijgt dan de uitslag 15. Cataract, “NIET VRIJ” en “anders”, en in het 

commentaarveld wordt dan de subvorm aangevinkt.  

Voor deze vormen van cataract is het advies “Optional, lage prioriteit”, maar nog steeds met de 

aantekening, dat als de afwijking sporadisch voorkomt men beter streng kan zijn.  

 

Wij hopen u met deze brief duidelijkheid te hebben kunnen verschaffen t.a.v. de veranderingen die 

plaatsvinden, maar beseffen dat het een lastige materie is. Bij vragen kunnen rasverenigingen of 

fokadviescommissies natuurlijk contact met ons opnemen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het NL-ECVO oogpanel,  

Dr. F.C. Stades (voorzitter) en drs. R.R.O.M. van de Sandt (secretaris) 

 

 

 

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 oktober 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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