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Coverafbeelding: Inka – Inka Tatra Love 

Foto en eigenaars: Laurent en Sylviane Leblanc 
Hebt u ook een mooie foto voor de cover? Stuur deze naar redactie@topnl.eu 

 
 

Deze editie van Tatra TOPnieuws is iets minder uitgebreid dan gewoonlijk. 

Dit heeft alles te maken met de drietalige Special die wij de vorige maand 

gemaakt hebben. Desalniettemin is het alsnog een mooie maar vooral 

informatieve uitgave geworden.  

 

Alle ideeën, kopij, foto's of interessante weetjes en websites die je met 

ons wilt delen zijn gewenst. Wil je iets schrijven over je hond(en) of een 

verslag maken van een evenement? Kom maar op met je verhaal. 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.  

 

 
Na een lange periode van gedwongen ‘niets doen’, zijn bij onze vereniging 

de activiteiten weer gestart. De eerste van 2021 was de dubbele 

Kampioenschapsclubmatch waar we velen van jullie mochten begroeten 

en we een geweldige dag hadden met elkaar. De Special die we vorige 

maand stuurden, toont aan dat het een TOP-evenement was. Voor 2022 

is dan ook al de datum vastgesteld op 18 september en als keurmeester 

is de heer Jan Ebels uitgenodigd.   

 

Voor november staat een wandeling gepland in de provincie Flevoland 

waarover meer in het volgende item, op de website en social media. 

Uiteraard hopen we dat veel van jullie mee zullen wandelen met ons. Neem 

gerust vrienden en bekenden mee maar laat even weten dat jullie komen! 

 

De overkoepelende kynologische organisatie, de Raad van Beheer, heeft 

weer een fysieke Algemene Vergadering gehouden die door één van onze 

bestuursleden is bijgewoond. Daarvan een kort overzicht in 'nieuws van 

de Raad van Beheer'. Op kynologisch gebied, maar ook wettelijk gezien 

zijn er allerlei zaken gaande die de aandacht vragen van het bestuur en 

waarover we jullie zullen informeren.  

Gezondheid en welzijn van de Tatrahond blijven onze voortdurende 

aandacht houden, daarom is het belangrijk om samen met jullie, eigenaars 

en fokkers de vinger aan de pols te houden. Om maar een ding te noemen: 

de normenmatrix die de Raad van Beheer voor ieder ras gaat hanteren, 

gezondheidsaspecten en andere van belang zijnde onderwerpen. Daarover 

zal middels een zoommeeting een informeel fokoverleg worden 

georganiseerd op 24 november a.s.. Dit ook ter voorbereiding op de 

Algemene Ledenvergadering in april 2022, waar eventueel genomen 

besluiten kunnen worden ingediend ter goedkeuring van de leden.  

Met deze laatste activiteit zit het jaar 2021 er al weer op. Rekening 

houdend met de kynologische activiteiten elders, is een voorlopige agenda 

voor 2022 opgesteld.  

De vereniging is er voor en vooral ook door de leden. We roepen jullie dan 

ook op om te kijken of er nog ruimte is in de agenda om activiteiten bij te 

wonen. We kunnen niet zonder jullie! 

 

Vriendelijke groet! 
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Kom met ons wandelen op 14 november in Flevoland!  

 

Eindelijk kunnen we na ruim 1½ jaar weer eens een gezamenlijke 

wandeling organiseren! In tegenstelling tot eerdere berichten wandelen 

we niet over het Noordzeestrand maar hebben we deze keer gekozen voor 

het Kuinderbos in Luttelgeest.  

 

In het zuidoostelijke deel van het Kuinderbos mag je hond los lopen. Hier 

is ook een 'natte neuzen'-route uitgezet. De route voert langs een groot 

speelveld met een klein zwemstrandje voor huisdieren. In de rest van het 

bos zijn honden aangelijnd welkom. Vanwege de lengte van de natte 

neuzenroute kunnen we er ook voor kiezen om ook deels door het gebied 

te lopen waar honden aangelijnd moeten. E.e.a. zullen we in overleg doen 

met de deelnemers. 

 

 
 

Op zondag 14 november 2021 verzamelen we om 11.30 uur op de 

parkeerplaats aan de Schansweg (tussen huisnummers 4 en 9), 8315 RG, 

Luttelgeest  

Vanaf A6 afrit 16 Bant Luttelgeest, bij rotonde Kuinderweg richting Kuinre, 

1e weg links Schansweg.  

Uiteraard zorgen we zoals gebruikelijk voor een kop koffie of thee met een 

versnapering bij aankomst!  

Vanaf de parkeerplaats volgen we de genoemde route voor een fijne 

wandeling.  

 

Helaas is er geen horeca in de omgeving. Na de wandeling hebben we nog 

een kleine versnapering voor iedereen, alvorens we weer huiswaarts 

keren.  

Gaarne, ook vanwege de koffie en versnaperingen, wel van te voren 

aanmelden bij evenementen@topnl.eu of vul het formulier op de website 

in. 

 

Misschien overbodig om te vermelden maar zowel onze leden als mensen 

die geen lid zijn van TOPNL, zijn van harte welkom om met ons mee te 

lopen. Wil je kennis maken met de Tatrahond of ons? Kom gerust! 

 

 

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. 

 

 

Wandeling 14 november a.s. 

mailto:evenementen@topnl.eu
https://www.topnl.eu/?page_id=1339
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Met zo’n sprekende blik ga je om! 

 

Wist je dat honden nieuwe spieren rond de ogen ontwikkeld hebben om beter met mensen te kunnen 

communiceren? 

 

Uit nieuw onderzoek waarin de anatomie en het gedrag van honden en wolven worden vergeleken, blijkt 

dat de gezichtsanatomie van honden in de loop van duizenden jaren is veranderd, met name om hen in 

staat te stellen beter met mensen te communiceren. 

 

In de eerste gedetailleerde analyse waarin de 

anatomie en het gedrag van honden en 

wolven werden vergeleken, vonden 

onderzoekers dat de gezichtsspieren van 

beide soorten vergelijkbaar waren, behalve 

boven de ogen. Honden hebben een kleine 

spier, waardoor ze hun binnenste wenkbrauw 

krachtig kunnen optrekken, wat bij wolven 

niet het geval is. 

 

De auteurs stellen dat het optrekken van de 

binnenste wenkbrauw een verzorgende 

reactie bij de mens uitlokt omdat het de ogen 

van de hond groter doet lijken, meer zoals bij 

een baby, en ook op een beweging van de 

mens lijkt die zij maken als ze verdrietig zijn. 

 

Uit de media 



 
2021-05                                                                                                                                   31 oktober 2021 

 

Pagina | 4  

Het bewijs is overtuigend dat honden een spier 

ontwikkelden om de binnenste wenkbrauw op te 

heffen nadat ze gedomesticeerd waren van 

wolven. Om te bepalen of deze 

wenkbrauwbeweging het gevolg is van de 

evolutie, is de gezichtsanatomie en het gedrag 

van deze twee soorten met elkaar vergeleken en 

daarbij werd vastgesteld dat de spier die de 

wenkbrauw kan optrekken bij honden, bij 

wolven bestaat uit slechts een onregelmatige 

cluster van vezels. 

 

Ook het gedrag van honden en wolven werd 

bestudeerd en wanneer ze twee minuten lang 

aan een mens werden blootgesteld, trokken 

honden hun innerlijke wenkbrauwen meer en 

met hogere intensiteit op dan wolven. 

 

De bevindingen suggereren dat expressieve 

wenkbrauwen bij honden het gevolg kunnen zijn 

van onbewuste voorkeuren van mensen die de 

selectie tijdens het domesticeren hebben 

beïnvloed. Wanneer honden deze beweging 

maken, lijkt het een sterk verlangen op te 

wekken bij mensen om voor hen te zorgen. De 

beweging is belangrijk in de relatie tussen mens 

en hond. Het geeft ook de indruk als wordt er op 

een mensachtige wijze gecommuniceerd. Dit 

zou honden, die hun wenkbrauwen meer 

bewegen, een selectievoordeel geven ten 

opzichte van andere honden en de 

'puppyhondenogen' eigenschap voor toekomstige generaties versterken. 

Ook werd aangetoond dat honden hun wenkbrauwen beduidend meer bewogen wanneer mensen naar ze 

keken dan wanneer ze er niet naar keken. 

 

 

 

 

Nieuwsbrieven (klik op de links): 

- Raadar – Nr.10/2021 september – met in dit nummer: 

• Vanaf 1 november verplichte registratie fokkers in landelijk I&R-systeem 

• 20 november eerste ‘Dag van de Lokale Kynologie’ 

• Raad van beheer in tv-programma ‘Kassa’ over import en fokkerij kortsnuitige honden 

• Junior handler Melissa van Oosten vertegenwoordigt Nederland op World Dog Show 2021 

• De Holland Cup, beproefd recept in nieuw format 

• Update nieuwe opleidingen 

 

- Raadar – Nr.11/2021 oktober – met in dit nummer: 

• Raad van Beheer zet belangrijke stappen in gezondheidsbeleid 

• Besluiten 54e Algemene Vergadering Raad van Beheer 

• Kennis Tour-sessie ‘Gangwerk en Beweging’ groot succes 

• Inschrijving Kerst Winner Show 2021 geopend! 

• Herinnering: per 1 november verplichte registratie fokkers 

• 20 november eerste ‘Dag van de Lokale Kynologie’ 

 

 

 

 

Nieuws van de Raad van Beheer 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2021/rvb_raadar_2021_10_-september.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2021/rvb_raadar_2021_11_oktober.pdf
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Op zaterdag 16 oktober vond de AV van de Raad van Beheer plaats in Barneveld. 

Naast de gebruikelijke agendapunten van de AV werden er deze keer enkele besluiten genomen welke 

gevolgen hebben voor zowel fokkers die lid zijn van een rasvereniging en zich dus houden aan een 

Verenigingsfokreglement en fokkers die niet aangesloten zijn. 

Een van de instrumenten is de instelling van een meldpunt www.houdenvanhonden.nl/meldpunt.  

Dit meldpunt richt zich vooral op meldingen over epilepsie en staat ook open voor meldingen over andere 

erfelijke aandoeningen.  

Gezondheidsproblemen konden altijd al gemeld worden bij de Raad van Beheer, maar nu nodigt men 

hondeneigenaren actief uit om melding te doen als bij hun hond zogenaamde idiopathische epilepsie wordt 

vastgesteld.  

Maatregelen 

Op basis van de diagnose van de dierenarts en eigen onderzoek gaat de Raad van Beheer over tot een set 

van maatregelen. Lijdt de hond daadwerkelijk aan idiopathische epilepsie, dan volgt een fokverbod dat 

wordt geregistreerd in de openbare databank Dutch Dog Data www.dutchdogdata.nl. 

Daarmee wordt het een internationaal geldend fokverbod, ook wel limited registration genoemd. Daarnaast 

worden de betrokken fokkers (eigenaar moederdier en eigenaar vaderdier) gewaarschuwd dat de 

combinatie waar de aangemelde hond uit is voortgekomen, niet herhaald mag worden. Geeft de combinatie 

van een van deze dieren met een andere hond opnieuw epilepsie, dan wordt de desbetreffende hond 

helemaal uitgesloten van de fokkerij. 

 

Fokverbod 

Nieuw is ook het eerder genoemde ‘limited registration’ op de stamboom. Dit fokverbod kan gegeven worden 

aan honden die kampen met gezondheidsproblemen. Er mag niet gefokt worden met deze honden, maar 

ze mogen wel deelnemen aan officiële activiteiten in de hondenwereld, zoals wedstrijden of 

tentoonstellingen. Aan de hand van deze registratie weet nu iedereen dat er met de hond in kwestie niet 

gefokt mag worden. Mochten er toch pups geboren worden, dan krijgen zij geen stamboom en worden niet 

ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek. Dit geldt ook voor honden die in het buitenland een 

soortgelijk verbod hebben opgelegd gekregen en daarna geïmporteerd zijn in Nederland. 

Stimuleren van verantwoorde fokkerij door invoering ras specifieke normenmatrix 

Naast de nieuwe maatregelen heeft de overkoepelende organisatie ook afgesproken om de verantwoorde 

fokkerij te stimuleren. Dit gebeurt door een aanduiding op de afgegeven stambomen te zetten wanneer de 

ouderdieren aan gezondheids- en welzijnsvoorwaarden hebben voldaan. Voldoen de ouderdieren daar niet 

aan dan wordt dit ook vermeld op de stamboom. Voor de pupkoper is dit voorafgaand aan de aanschaf 

online in te zien.  

 

Uitbouw DNA-onderzoek 

De strijd tegen epilepsie is onderdeel van een breder nieuw gezondheidsbeleid waar de Raad van Beheer 

vandaag toe heeft besloten. Naast het epilepsiebeleid zet de organisatie een belangrijke stap in DNA-

onderzoek. Al sinds 2014 geldt er een verplichte DNA-afstammingscontrole voor alle stamboomhonden, om 

vast te stellen dat de opgegeven ouderdieren ook echt de ouders zijn. Ook kan men hierdoor veel gerichter 

werken aan een goede gezondheid van stamboomhonden. 

Om dit nog verfijnder te doen zet de Raad van Beheer een nieuwe techniek in: de SNP-analyse. Hiermee 

wordt afstammingscontrole nóg betrouwbaarder, maar komen op termijn ook nieuwe, geavanceerde 

toepassingen voor een duurzaam fokbeleid in zicht. Denk aan de bepaling van de noodzakelijke genetische 

variatie in een populatie, het opsporen van mutaties die erfelijke ziekten veroorzaken en ‘mate select’, 

waarmee slimme combinaties van ouderdieren worden gemaakt. 

De Raad van Beheer zet met deze maatregelen een volgende stap naar een duurzamer fokbeleid en blijft 

zich met zijn aangesloten rasverenigingen en fokkers inzetten voor het uiteindelijke doel: een gezonde en 

sociale rashond. 

 

 

 

 

Is uw hond al gechipt en geregistreerd? In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. 

De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt.  

Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij. 

 

 

Nieuwe registratieregels voor honden 
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Waarom nieuwe regels? 

De vraag naar honden in Nederland is heel groot. Niet alle honden komen van goede fokkers. Een groot 

deel van de handel is illegaal. In de illegale hondenhandel is aan pups veel geld te verdienen. En er wordt 

weinig rekening gehouden met de gezondheid van de honden. Extra regels zijn daarom hard nodig. Zodat 

dingen kunnen voorkomen als: 

 pups die op te jonge leeftijd worden gescheiden van hun moeder; 

 vervoer van honden onder slechte omstandigheden; 

 zieke en slecht gesocialiseerde pups die bij een nieuwe eigenaar komen; 

 besmette honden die een gevaar zijn voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld hondsdolheid, een 

ziekte die van hond op mens overgaat); 

 het misleiden van hondenkopers door buitenlandse pups te verkopen met Nederlandse chips en 

paspoorten. 

 

De nieuwe registratieregels voor honden 

 

De regels per onderdeel 

Het nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond zorgt voor een betere controle op de hondenhandel. In 

het nieuwe I&R Hond worden fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers geregistreerd. Het is straks 

direct duidelijk waar de hond vandaan komt. En van wie de hond een chip en paspoort kreeg. De bestaande 

registratieplicht voor bedrijfsmatige houders van huisdieren blijft bestaan. Hieronder staat per onderdeel 

hoe het nu is en wat gaat veranderen. 

 

Informatie voor houders van honden 

Krijgt uw hond eenmalig een nestje? Of haalt u een hond eenmalig uit het buitenland? Dan moet u een 

Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aanvragen voor niet bedrijfsmatig gehouden honden. Een UBN kost € 19. Dit 

nummer heeft u nodig als u uw dier(en) laat chippen door een dierenarts of chipper. Regels die voor u 

gelden leest u bij de informatie voor fokkers en importeurs. 

U kunt een UBN aanvragen of wijzigen op mijn.rvo.nl.  

 

Informatie voor fokkers en importeurs 

Hoe het nu is: 

 Fokkers en importeurs laten hun honden chippen door een dierenarts of chipper. De registratie van 

hun honden doen zij zelf bij een aangewezen databank. 

 Honden in Nederland hebben alleen een paspoort nodig als zij naar het buitenland gaan. 

 Pups moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden. 

 

Hoe het wordt vanaf 1 november 2021: 

 Fokkers en importeurs registreren zichzelf bij ons. Zij krijgen dan een UBN. Heeft u als 

bedrijfsmatige fokker of importeur al een UBN? Dan kunt u gewoon dat nummer gebruiken. 

 Een UBN is nodig om de hond te registreren. Zorg daarom dat u uw UBN bij de hand heeft als u uw 

hond(en) bij een dierenarts of chipper laat chippen. 

 Pups moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden én een paspoort hebben. 

 De dierenarts of chipper registreert bij een aangewezen portaal dat de hond is gechipt. Daarbij is 

ook het UBN van de houder nodig. 

 Als fokker registreert u de geboorte van de pup bij een aangewezen portaal. Dit doet u ook met het 

chipnummer van de moeder. 

 Het EU-dierenpaspoort wordt verplicht voor alle honden. 

 De dierenarts registreert het paspoort bij een aangewezen portaal. 

 Als importeur laat u de eerste registratie van de hond door een dierenarts doen. Dit moet binnen 2 

weken na aankomst in Nederland gebeuren. De dierenarts registreert de import, chip en het 

paspoort bij een portaal. 

 Komt de hond uit een derde land en heeft hij geen EU-dierenpaspoort? Dan geeft de dierenarts een 

EU-dierenpaspoort voor de hond af. 

 

Informatie voor kopers van honden 

Hoe het nu is: 

 Als koper mag u alleen een hond kopen met een chip en registratie. 

 Hondenkopers registreren de hond op naam bij een aangewezen databank. 

https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen
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 Wijzigingen geeft de nieuwe houder allemaal door aan de databank. Denk aan adreswijzigingen, 

vermissing, export of het overlijden van de hond. 

 

Hoe het wordt vanaf 1 november 2021: 

 Koop alleen een hond met een chip, registratie én een officieel EU-dierenpaspoort. 

 Hondenkopers registreren de hond op naam bij een aangewezen portaal. 

 Wijzigingen geeft de nieuwe houder allemaal door aan het portaal. Denk aan adreswijzigingen, 

vermissing, export of het overlijden van de hond. 

 

Wat zijn aangewezen portalen? 

Bij een portaal registreert u uw hond. U kunt ook andere huisdieren inschrijven, maar alleen voor honden 

is dit verplicht. Er zijn daarom meerdere portalen aangewezen waar hondenhouders terecht kunnen. Om 

dierenwelzijn te verbeteren wordt met veel organisaties samengewerkt. Ook de aangewezen portalen die 

doen hier actief aan mee. 

 

Met de portalen zijn afspraken gemaakt. Elk portaal zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw gegevens veilig zijn. 

Alle gegevens gaan regelrecht vanuit de portalen naar een centrale databank. Zo heeft de overheid 

informatie van alle honden in Nederland. 

 

Hoe het nu is: 

 Databanken bewaren gegevens van hondenhouders. Zij geven de gegevens die nodig zijn aan de 

overheid door. 

 

Hoe het straks wordt: 

 Databanken gaan portalen heten. De gegevens van hondenhouders worden dan direct aan de 

overheid doorgegeven. 

 

Aangewezen portalen 

 BackHomeclub.nl – Virbac Nederland B.V. 

 Chipbase 

 Databank Honden – Raad van Beheer 

 Dierplatform  

 Hondregistreren.nl – Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders 

 Huisdier-registratie.nl 

 PetBase – Micpoint B.V. 

 Petlook 

 Stichting CHIP 

 Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG) 

 

Koop geen hond zonder chip 

Het is volgens de wet verboden om een hond zonder chip en registratie te kopen. Straks moet u er ook op 

letten dat de hond een paspoort heeft. U weet zo meer van de geschiedenis van het dier. U kunt dan 

bijvoorbeeld controleren wie de moeder is en of de hond zijn inentingen heeft gehad. Verkopers die honden 

verkopen zonder paspoort, chip en registratie houden zich niet aan de wet. Zij willen waarschijnlijk 

onzichtbaar blijven voor de overheid. Vraag u dan af of deze persoon het beste met de hond voor heeft. 

 

Heeft u per ongeluk een hond gekocht zonder registratie? Bent u opgelicht met een vals paspoort? Vraag 

dan in ieder geval direct een UBN aan. En laat uw nieuwe hond door de dierenarts registreren bij een 

aangewezen portaal. 

Meer weten? 

Heeft u vragen over de registratie van honden? Neem dan contact op met een van de portalen. Meer 

informatie over het houden, chippen en registreren van huisdieren vindt u bij het Landelijk 

Informatiecentrum Gezelschapsdieren.  

 

Op de volgende pagina volgt een poster uitgegeven door de Rijksoverheid. 

 
Bron: www.rvo.nl 

https://www.backhomeclub.nl/
https://chipbase.nl/
https://www.houdenvanhonden.nl/databankhonden
https://www.dierplatform.nl/
http://www.hondregistreren.nl/
https://www.huisdier-registratie.nl/
https://www.petbase.eu/nl/
https://www.petlook.nl/
https://www.stichtingchip.nl/
https://ndg.nl/
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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 fokker. 

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.  
 

 
 

 

 

 
 

Op woensdagavond 24 november om 20.30 uur organiseren wij een informeel overleg inzake 

gezondheid en fokkerijzaken. Dit overleg zal via Zoom gehouden worden en, vanwege het aantal fokkers in 

Duitsland, tweetalig zijn. Het Nederlands zal vertaald worden in het Duits en vice versa. 

Dit overleg zal een informeel karakter hebben omdat wij het belangrijk vinden de fokkers, dekreu-eigenaren 

en andere geïnteresseerden weer eens te kunnen spreken en hen bij te praten over de genomen besluiten 

van de Raad van Beheer.  

 

Er zullen enkele 'agendapunten' ter sprake gebracht worden: 

 Gezondheid en het belang van gezondheidsonderzoeken in het algemeen 

 Epilepsie 

 De Normenmatrix (voor Nederlandse fokkers) 

 Het Verenigingsfokreglement. Voldoet deze nog? 

 Dekreuen 

 Wat verder nog ter tafel komt 

 

Indien we met elkaar tot de conclusie komen dat het Verenigingsfokreglement aanpassing behoeft dan 

zullen deze worden voorgelegd op het volgende overleg op 23 februari a.s. en aansluitend ter goedkeuring 

worden aangeboden op de ALV, te houden op zondag 10 april 2022. 

 

Vind je het interessant om met ons mee te praten of te luisteren? Meld je dan aan via 

gezondheidwelzijn@topnl.eu. Voorafgaand aan het overleg ontvang je dan een uitnodiging om de 

Zoommeeting bij te wonen. Voor het bijwonen van een meeting via Zoom is een internetverbinding vereist. 

Daarnaast heb je een smartphone, tablet of computer nodig, welke voorzien is van een camera en een 

microfoon.   

Heb je problemen om via deze manier een meeting bij te wonen, laat het ons weten zodat wij samen kunnen 

kijken hoe we dit kunnen oplossen. 

 

Informeel overleg gezondheid en fokkerijzaken - 24 november 

Fokkerijberichten 

mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
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In de afgelopen periode vonden onderstaande mutaties plaats in het ledenbestand: 

 

Nieuwe aanmelding: 

24-09-21 Natasza Pas Giethoorn 

 

Wij heten haar van harte welkom! 

Gerekend vanaf de datum van inschrijving zijn nieuwe leden aspirant-lid voor de tijdsduur van drie 

maanden. Indien er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het lidmaatschap, worden zij automatisch na 

drie maanden geaccepteerd als lid. Bezwaren kunnen, binnen 2 weken na uitgave van deze nieuwsbrief, 

schriftelijk ingediend geworden bij het secretariaat van onze vereniging. 

 

 

 

Op vakantie met Gunja, ons 20 maanden oud teefje. 

Wij gingen dit jaar op vakantie naar een B&B, maar tot onze verrassing was het een compleet huisje.  

 
Het huisje was een kleine kopie van het huis ernaast en gebouwd op de plek van de voormalige 

kippenschuur.  

Voor ons was het niet de eerste keer om met de hond op vakantie te gaan maar toch heel anders. Met onze 

vorige hond, een 3 maanden oude Slovenský čuvačpup, gingen wij samen met onze eenjarige zoon op 

vakantie naar een camping in Frankrijk. Daarna nam ze deel aan al onze vakanties. 

 

Door COVID 19 werden eerste maanden anders en wij waren anders. 

De reis naar de B&B in het oosten van het land duurde vanwege een file 2½ uur en daardoor was er een 

tussenstop nodig, aangezien Gunja aangaf dat ze nodig moest plassen. 

Zodra we op onze bestemming aankwamen ging Gunja gelijk alles verkennen. Buiten los laten lopen was 

helaas geen optie. Op de boerderij was ook van alles te zien zoals kalkoenen, varkens, konijnen, koeien en 

kippen. 

Iedere dag gaven we de kippen ons gft-afval en Gunja mocht mee met kippen 

voeren.  Ze vond het prachtig en genoot ervan. Graag wilde ze ook met de kippen 

spelen maar helaas dat ging niet. 

Als wij haar kwijt waren, zat ze of bij de kippen of ging ze richting de voordeur 

van het huisje. 

 

De eerste nacht werd het zoeken naar een plek waar Gunja zou slapen. 

Het werd eerst het halletje maar daar was Gunja het niet mee eens, ze bleef met 

haar poot tegen deur slaan. Het werd dus de woonkamer. Ondanks dat het huisje 

buiten het dorp lag, kwamen er auto’s en voetgangers voorbij waar Gunja op 

reageerde. We besloten de deur naar de slaapkamer open te laten staan. Dit 

resulteerde wel in het feit dat Gunja iedere keer kwam controleren of wij er nog 

waren en het baasje was echt het haasje, aangezien ze dit deed door haar neus 

Ledenmutaties 

Gunja op vakantie 
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tegen zijn neus te duwen. Al met al hebben we de eerste nacht niet veel geslapen maar het uitzicht maakte 

veel goed. 

 
De nachten daarna ging het gelukkig beter maar zodra er iemand langs het huisje reed, reageerde Gunja 

met geblaf. 

 

Wij zaten in een hele mooie bosrijke omgeving met het nodige wild. Hiervan waren in de ochtend de sporen 

in de vorm van wildgangen te zien en Gunja was zeer geïnteresseerd in alle nieuwe geurtjes die ze ontdekte.  

Iedere dag zochten wij een gebiedje uit waar wij met Gunja konden wandelen en waar ze ook los kon 

rennen. Dat had ze snel door en na het ontbijt begon ze al. Wanneer gaan wij nou? 

  
 

Soms liepen wij in hetzelfde bos, op zoek naar een meertje en hier gebruikte we onze telefoon met google 

maps voor, maar wanneer wij Gunja gevolgd hadden waren wij er ook gekomen,  ze liep namelijk iedere 

keer de goede kant op. Vanwege de vreemde omgeving hield Gunja ons goed in de gaten en luisterde ze 

heel goed. Tijdens het wandelen kwamen wij ook paarden tegen waarvan er een heel bang was voor Gunja. 
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De eigenaar vroeg of ze kennis mochten maken. Paard en hond vonden het beiden spannend maar het ging 

heel goed. 

Rennen en rollen door vers gemaaid gras was een van haar favoriete activiteiten.  

Ook maakte Gunja kennis met schrikdraad wat ze geen succes vond. Ze rende er onderdoor en raakte het 

met haar achterwerk. Ze had hier duidelijk van geleerd en liet schrikdraad verder voor wat het was.  

  
 

Toen wij thuis waren merkten we dat Gunja een stuk rustiger was. Ze 

blafte niet meer voor alles wat voorbij kwam en ze was zo blij om 

samen met haar verzamelde trofeeën weer buiten in de tuin te mogen 

liggen.  

 

Al met al was het heerlijke vakantie met hond, al blijft het soms een 

onderneming. 

 

Yvonne en Maarten 

 

 

 

 

 

Nog een maand ongeveer en dan zullen de eerste kerstbomen 

neergezet worden, kerstverlichting verschijnt binnen- en 

buitenshuis, sommige van ons oefenen driftig in de keuken voor 

het kerstmenu, cadeautjes worden ingepakt enz.. 

Één ding is bijna zeker! Je Tatrahond staat er bovenop met de 

neus om te kijken of te proeven wat je allemaal aan het doen 

bent.  

 

De opdracht voor de decembermaand is als volgt: 

Stuur ons een foto of foto's van je (Tatra)hond(en) waarop de 

decembersfeer goed is te zien. Van de  inzendingen maken we 

een collage voor de decembereditie van de Tatra-TOPnieuws.  

 

Insturen kan tot en met 20 december 2021 naar: 

redactie@topnl.eu. 

Vergeet niet de naam van de hond(en) bij je bericht te 

vermelden. Elke hond wordt eenmaal in de collage opgenomen. 

 

Succes! 

 

Oproep voor een feestdagencollage 

mailto:redactie@topnl.eu
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Agenda 2021: 

 Zondag 14 november – Wandeling te Luttelgeest (zie pagina 2) 

 Woensdag 24 november – Informeel overleg gezondheid en fokkerijzaken (Zoommeeting) 

 

Agenda 2022 (o.v.b. van wijzigingen en Coronamaatregelen): 

 Zondag 16 januari – Winterwandeling (locatie nog te bepalen) 

 Woensdag 23 februari – Overleg gezondheid en fokkerijzaken (Zoommeeting) 

 Zondag 10 april – ALV (Zoommeeting) 

 Zondag 22 mei – Tatra-Lentefeest 

 Zondag 18 september – 9e TOPNL Kampioenschapsclubmatch en Tatra-TOPkeuring te Didam 

 Zondag 13 november – Najaarswandeling (locatie nog te bepalen) 

 
Met uitzondering van de Algemene Ledenvergadering en overleg gezondheid en fokkerijzaken, zijn al onze evenementen 

toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van TOPNL. 

Leden krijgen korting bij evenementen waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. 

 

 

 

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 redactie@topnl.eu.  

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

 

 

 

Wil je altijd op de hoogte blijven van 

het reilen en zeilen van jullie 

vereniging? 

Dat kan via onze website 

www.topnl.eu en via onze pagina op 

Facebook. 

 

Vergeet je niet aan te melden voor de 

wandeling van 14 november a.s.! 

 

 

 

 

TOPNL-agenda 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 

mailto:redactie@topnl.eu
http://www.topnl.eu/
https://www.facebook.com/pages/Tatrahondvereniging-Owczarek-Podhalanski-Nederland/315458905248992?fref=ts

