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Coverafbeelding: Phlocks – Romana Anjuta Sniezijka Bajka 

Foto en eigenaars: Lia & Axel de Wilde 
Heeft u ook een mooie foto voor de cover? Stuur deze naar redactie@topnl.eu 

 
Het laatste nummer van jaargang 9 is weer in jullie postvak 'in' gevallen. 

We hebben ook in het afgelopen jaar weer met plezier het 

verenigingsorgaan voor jullie samengesteld.  

Bij deze danken we iedereen die daar mede een bijdrage aan leverden 

nogmaals en hopelijk kunnen we volgend jaar weer rekenen op de 

ingezonden stukjes van onze leden. 

Wil je iets schrijven over je hond(en) of een verslag maken van een 

evenement? We maken dankbaar gebruik van je hulp! Alle ideeën, kopij, 

foto's of interessante weetjes en websites die je met ons wilt delen zijn 

gewenst. Info, kopij of prachtige foto's van jullie honden kan gestuurd 

worden naar: redactie@topnl.eu.  

 

 
Beste leden, vrienden en vriendinnen van TOPNL. 

 

Het afgelopen jaar stond net als het jaar daarvoor veel in het teken van 

Covid-19. Gelukkig konden met wat kunst en vliegwerk toch nog wat 

activiteiten organiseren. Wel steeds in het achterhoofd houdend dat het 

voor een ieder veilig en verantwoord moest zijn. 

 

Nu bij het schrijven van dit voorwoord zitten we wederom in een strenge 

lockdown. Daar kunnen we allen wat van vinden, maar het is niet anders. 

We zullen hiermee moeten dealen. 

Het nieuwe clubjaar start straks weer en er staan weer leuke evenementen 

gepland. In hoeverre dit door kan gaan hangt helemaal af van wat de 

maatregelen gaan worden. Wij als bestuur proberen toch zoveel mogelijk 

voor te bereiden zodat, als er groen licht komt, we meteen van start 

kunnen gaan. 

 

Dan heb ik ook nog even een serieuze noot te kraken, eigenlijk zijn het er 

twee; 

De ene betreft 'Wet bestuur en toezicht rechtspersonen´, het WBTR, waar 

we als vereniging aan moeten gaan voldoen. Ik hoop dat we bij de 

komende ALV op een hoge online opkomst mogen rekenen. Dit hebben we 

nodig om toestemming van de leden te krijgen om de statuten te kunnen 

aanpassen aan deze wet. Gelukkig worden we hierin bijgestaan door ons 

lid Frank Sonsma. 

Noot 2 is van een andere orde: De populatie van Tatrahonden in Nederland 

is gestaag aan het afnemen. Daardoor wordt het ook voor fokkers steeds 

lastiger om aan goed gezond dekmateriaal te komen. Vooral de populatie 

dekreuen baart ons zorgen. Ook hierin een oproep om met ons met te 

denken hoe we het voor reu-eigenaren aantrekkelijker kunnen maken om 

hun hond in te zetten voor de fok. 

 

Sluit ik af met de volgende woorden: 

Ik wens jullie allemaal een mooi uiteinde en een goed begin van 2022 

 

Met vriendelijke groet 

 

Rob Kaag 

Voorzitter TOPNL 
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De eerste activiteit voor 2022, de winterwandeling, stond gepland voor 

zondag 16 januari. 

Aangezien de huidige strenge coronamaatregelen gelden tot en met 

vrijdag 14 januari en het heel onzeker is of deze na deze datum versoepeld 

of opgeheven worden, hebben wij besloten deze voorlopig uit te stellen tot 

zondag 13 februari. 

 

We hebben in ieder geval besloten om een strandwandeling te organiseren 

in het gebied tussen IJmuiden en Zandvoort zodat het voor zoveel mogelijk 

mensen met hun honden, qua afstand goed te bereiken is. 

 

Zodra bekend is of we op deze datum inderdaad mogen samenkomen, 

informeren we jullie via mail, onze website en onze Facebookpagina.  

 
Verderop in deze uitgave staat de agenda voor 2022 gepubliceerd. 

Uiteraard zullen de online geplande activiteiten sowieso doorgaan, en laten 

we samen hopen dat dat ook geldt voor de overige evenementen. 

 
 

 

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. 

 

 

Winterwandeling 
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Honden voelen net als een mens, maar is dat wel zo? 

De meeste mensen kunnen emoties in hun hond vrij gemakkelijk lezen. Bijvoorbeeld, je komt thuis en je 

hond springt kwispelend rond. Dan denk je bij jezelf, "Lara is blij me te zien," of "Lara houdt echt van me." 

Of misschien ben je aan het wandelen en kom je een andere hond tegen. Jouw hond bevriest ter plaatse, 

zet zijn nekharen omhoog en geeft een lage diepe grom. Wij interpreteren dit als: "Mijn hond houdt niet 

van die hond. Het zien van hem maakt hem boos." 

In dergelijke situaties is de emotionele toestand van onze honden vrij duidelijk. Daarom is het voor veel 

mensen moeilijk te begrijpen dat het bestaan van emoties bij honden op sommige vlakken een punt van 

wetenschappelijke controverse was en nog steeds is. 

 

In het grijze, verre verleden werd aangenomen dat honden beschikten over een zeer rijk geestelijk leven, 

met gevoelens net als die van mensen en zelfs de mogelijkheid om menselijke taal bijna even goed te 

begrijpen als mensen. Echter, met de opkomst van de wetenschap begonnen inzichten te veranderen. De 

mens maakte zich de principes van de fysica en de mechanica zodanig eigen dat zij complexe machines 

konden bouwen. Vervolgens leerden we dat levende wezens ook werden aangestuurd door bepaalde 

mechanische en chemische processen. Geconfronteerd met deze ontdekkingen, concludeerden diverse 

religies dat de menselijke natuur toch meer omvatte dan alleen de som van mechanische en chemische 

processen. De Kerk stelde dat mensen een ziel hebben en het bewijs dat ze gaven hiervoor was het feit dat 

mensen bewustzijn en gevoelens hebben; dieren kunnen dezelfde mechanische systemen hebben, voerden 

zij aan, maar ze hebben geen “ziel” en dus niet het vermogen om "echte" gevoelens te ervaren.  

Omdat veel wetenschappelijk onderzoek in die die tijd werd bekostigd door kerkelijke instanties en 

universiteiten, is het niet verwonderlijk dat de onderzoekers het bestaan van een hoger niveau van 

psychisch functioneren, zoals emoties bij dieren, niet erkenden. Zouden ze dat wel hebben gedaan en 

hebben gesuggereerd dat een dier, zoals een hond een ziel en bewustzijn zou kunnen hebben, dan zou dat 

haaks op de leer van de kerk hebben gestaan en tot veel problemen kunnen leiden. 

 

De meest prominente persoon die aan deze stelling vasthield, was de Franse filosoof en wetenschapper 

René Descartes. Door middel van zeer te beïnvloeden analyses stelde Descartes dat dieren zoals honden 

Uit de media 
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gewoon een soort machine waren. Hij zou de species hond dus omschrijven als een hond-vormig chassis, 

gevuld met het biologische equivalent van tandwielen en katrollen. Deze machine denkt niet, maar kan 

worden geprogrammeerd om bepaalde dingen te doen. Nicholas de Malebranche, die Descartes' ideeën 

verder uitwerkte, vatte dit samen toen hij beweerde dat dieren "eten zonder plezier, huilen zonder pijn, 

gedachteloos handelen, geen angst kennen, geen verlangen hebben en niets weten." 

 

 
 

Je kunt hiertegen aanvoeren dat, als je een hond uitdaagt, hij boos wordt en dit kenbaar maakt door te 

grauwen of te bijten. Ook kan hij bang worden, bevestigd door het feit dat hij jankt en wegrent.  Die 

klassieke wetenschappers en hun opvolgers zou zeggen dat de hond gewoon handelt en niet voelt. Hij is 

geconditioneerd om uit te vallen naar dingen die hem bedreigen, of als het gevaar te groot is, weg te 

lopen. Je zou erop kunnen wijzen dat als je een hond schopt, hij jankt van pijn en angst. Deze onderzoekers 

zouden daarop antwoorden dat als je een broodrooster schopt, het een geluid zou maken. Is dat een kreet 

van pijn om aan te geven dat de broodrooster ergens bang voor is? Hun argument zou zijn dat de honden 

gewoon handelen en niet voelen. 

 

De wetenschap heeft sindsdien een hele lange weg afgelegd en is gevorderd ver voorbij de opvattingen van 

Descartes en Malebranche. We begrijpen nu dat mensen en honden dezelfde hersenstructuren hebben die 

emoties produceren. Honden hebben dezelfde hormonen en ondergaan dezelfde chemische veranderingen 

die mensen ervaren tijdens emotionele momenten. Honden hebben zelfs het hormoon oxytocine, dat bij de 

mens invloed uitoefent bij gevoelens van liefde en genegenheid.  

Met dezelfde neurologie en de chemie die mensen hebben, is het aannemelijk dat honden ook emoties 

hebben die vergelijkbaar zijn met de onze. Het is echter belangrijk om niet over te hellen en onmiddellijk 
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aan te nemen dat de emotionele reeksen van 

honden en mensen hetzelfde zijn.  Om te 

begrijpen wat de honden voelen, moeten we 

ons richten op onderzoekingen gedaan om de 

emoties van de mens te verkennen. Het is 

bekend dat niet iedereen beschikt over het 

volledige pakket van alle mogelijke emoties, 

feitelijk kon je op sommige punten in je leven 

niet de emoties ervaren die je vandaag voelt 

en kunt uiten. Bij onderzoek is aangetoond 

dat baby's en zeer jonge kinderen een 

beperkter scala hebben. De emoties van een 

kind ontwikkelen zich over een lange periode 

tot en met het tijdstip dat ze de 

volwassenheid bereiken en dan beschikken 

ze over een breed scala aan mogelijkheden 

daaromtrent.  

 

Waarom zijn deze gegevens van belang voor het begrip van emotionele leven van onze honden?  

Onderzoekers geloven nu dat het brein van een hond ongeveer gelijk is aan dat van een mens van twee tot 

twee-en-een-half jaar oud. Deze conclusie geldt voor de meeste mentale vaardigheden en emoties. Nu 

kunnen we kijken naar de onderzoeksresultaten van mensen om te zien wat we van onze honden zouden 

kunnen verwachten. Net als een kind van twee jaar oud, hebben onze honden duidelijk emoties, echter veel 

minder dan volwassen mensen. Bij de geboorte ervaart een baby een emotie die je opwinding zou kunnen 

noemen. Dit geeft aan hoe hij reageert, variërend van zeer rustig tot een toestand van razernij. In de eerste 

weken van het leven wisselend positief of negatief, de algemene gevoelens van tevredenheid en nood.  In 

de komende paar maanden worden walging, angst en woede detecteerbaar in het kind. Blijdschap zie je 

vaak pas verschijnen als het kind bijna zes maanden is en wordt gevolgd door de opkomst van verlegenheid 

of achterdocht. Ware liefde van het soort om het label "liefde" voor te gebruiken, komt volledig naar voren 

bij negen of tien maanden oud.  

De complexe sociale emoties, waarbij vaardigheden moeten worden geleerd, verschijnen pas veel 

later. Schaamte en trots op de leeftijd van bijna drie jaar en schuld nog ongeveer zes maanden daarna. Een 

kind is bijna vier jaar voordat ze minachting voelt. Deze ontwikkeling reeks is de gouden sleutel tot het 

begrijpen van de emoties van honden. 

Honden gaan veel sneller door hun ontwikkelingsstadia dan mensen en hebben het volledige emotionele 

bereik dat ze ooit zullen bereiken tegen de tijd dat ze vier tot zes maanden oud zijn (afhankelijk van de 

snelheid van rijping in hun ras).  

 

Het belangrijkste feit is dat we nu weten dat de emoties van een hond niet verder gaan dan die van een 

kind van twee tot twee-en-een-half jaar oud. Dit betekent dat een hond alle basisemoties zal hebben: 

vreugde, angst, woede, walging, en ja, ook liefde, maar de hond ervaart niet de meer complexe emoties 

zoals schuld, trots en schaamte. Velen beweren dat ze het bewijs dat hun hond in staat is om schuld te 

ervaren, hebben gezien. De gebruikelijke situatie is er een waarin je thuis bent gekomen, de hond begint 

te sluipen en toont zich ongemakkelijk. Dan zie je dat hij een stinkende bruine hoop op je keukenvloer heeft 

gedeponeerd. Het is logisch om te concluderen dat de hond reageert op een manier waaruit blijkt dat hij 

zich schuldig over zijn overtreding voelt. Ondanks de schijn, dit is niet schuld, maar gewoon een weergave 

van de meer fundamentele emotie van angst! Uw hond heeft geleerd dat wanneer je thuis komt en zijn 

uitwerpselen zijn zichtbaar op de vloer, slechte dingen gebeuren met hem. Wat je ziet is zijn angst voor 

straf; hij zal nooit het gevoel schuld kennen, omdat hij niet in staat is om dat te ervaren. 

Dus wat betekent dit voor degenen onder ons die leven met en interactie hebben met honden? Het goede 

nieuws is dat je vrij bent om je hond uit te dossen in een te gekke outfit bijvoorbeeld. Hij kent geen 

schaamtegevoel, ongeacht hoe belachelijk hij eruit ziet. Hij kent ook niet het gevoel trots bij het winnen 

van een show of een gehoorzaamheid wedstrijd.  

Maar je hond voelt onbetwistbaar liefde voor jou en is tevreden en gelukkig in jouw omgeving en dat is echt 

de kern van de zaak, is het niet?  

Net als Blǿf zong: "alles is liefde." Gelukkig hebben onze honden dat te over. 
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Nieuwsbrieven (klik op de links): 

 

- Raadar – Nr.12/2021 november – met in dit nummer: 

 Raad van Beheer benoemt 500e gecertificeerde Kynologisch Instructeur! 

 Kerst Winner show 2021 geannuleerd 

 Dag van de Lokale Kynologie afgelast, wel onlinesessie op 30 november 

 Spectaculair Europees Kampioenschap Coursing in Nederland 

 Mooie Holland Cup en Bleiswijk Dogshow 

 Raad van Beheer en Jagersvereniging werken samen aan reorganisatie ORWEJA 

 

- Raadar – Nr.13/2021 december – met in dit nummer: 

• Nieuwjaarsreceptie en Hond van het Jaar Show 2020/2021 uitgesteld 

• Paul Sanders benoemd tot erekeurmeester 

• Tweede Kamer neemt motie aan tegen import ‘gezelschapsdieren met schadelijke kenmerken’ 

• Presentatie NCS over verzekeringen, overheden en subsidies voor de Lokale Kynologie 

• IT4Dogs één jaar in gebruik! 

• Handboek statuten & reglementen opnieuw aangepast 

 

Verbod stroomstootapparatuur 

Vanaf 1 januari 2022 is het verboden om stroomstootapparatuur bij honden te gebruiken.  

Het verbod is opgenomen in artikel 1.3 Besluit houders van dieren. Op 16 juli is dit besluit in het Staatsblad 

gepubliceerd inclusief toelichting. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-361.html. 

Het verkeerd gebruik/toepassen van de stroomband was al verboden, nu is het gebruik van de stroomband 

per 1 januari 2022 helemaal verboden.  

De verkoop van stroomhalsbanden wordt echter niet verboden.  

 

 

 
 

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

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

Duitsland, was dit tweetalig.  

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

andere geïnteresseerden weer eens te kunnen spreken.  

 

Wat o.a. 'ter tafel' kwam:  

 Gezondheid en het belang van gezondheidsonderzoeken in het algemeen – voldoen de gestelde eisen 

nog van ons verenigingsfokreglement. 

- In het buitenland worden steeds vaker naast röntgenfoto's van de heupen (HD-foto's) ook 

röntgenfoto's van de schouders en ellebogen gemaakt. (ED) 

We gaan uitwerken of we dit extra onderzoek gaan opnemen in ons verenigingsfokreglement 

(VFR) 

- Besproken is of het inderdaad noodzakelijk is, om voor oudere honden een hartechografisch 

onderzoek te eisen of dat daar wellicht enige versoepeling mogelijk is, indien dit onderzoek al 

meerdere keren werd uitgevoerd bij een hond. 

 Epilepsie 

- Een eigenaar van een Tatrahond heeft ons geïnformeerd dat bij haar hond epilepsie is 

geconstateerd. Naar de herkomst en erfelijkheid hiervan, worden diverse onderzoeken gedaan.  

 Dekreuen 

- Er is in Nederland en de ons omringende landen een tekort aan dekreuen. We zouden graag zien 

dat dit verandert en willen kijken hoe we reu-eigenaren kunnen enthousiasmeren. 

-  

Het volgende overleg is op 23 februari a.s.. 

We gaan uitwerken of het VFR aanpassing behoeft, en deze wijzigingen voorleggen aan de deelnemers van 

het overleg. Aansluitend kunnen deze ter goedkeuring worden aangeboden op de ALV, te houden op zondag 

10 april 2022. 

 

Nieuws van de Raad van Beheer 

Informeel overleg gezondheid en fokkerijzaken 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2021/rvb_raadar_2021_12_november.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2021/rvb-raadar_2021_13-december.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-361.html
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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.  
 

 
 

 

 

 

14 november was het zover! 

 

‘s Ochtends met de baas gingen we bij huis maar een klein rondje en even later stapten we in de auto. Na 

ruim een uur rijden mocht ik uit de auto.  

 

Staan daar op de parkeerplaats bij het bos in Kuinre nog meer soortgenoten met hun baasjes! En zelfs nog 

andere vriendjes. Ik zag mijn zusje maar ook veel honden die ik nog niet eerder had gezien. De baasjes 

kregen koffie of thee met wat lekkers erbij. Ik had daar helemaal geen geduld voor, stilstaan is niets voor 

mij. En dan ook nog niet bij mijn ‘vriendjes’ in de buurt. Want ik als reu wil natuurlijk wel mijn mannetje 

staan en zo dachten er daar natuurlijk meer over. 

 

Toen de versnapering op was en iedereen gearriveerd gingen we op pad, de ‘natte neuzen route’ lopen. Bij 

deze wandeling mochten de honden, die “wel” goed konden luisteren los lopen. Dat was natuurlijk feest! 

Lekker snuffelen en achter elkaar aan rennen. 

We waren nog niet lang onderweg en kwamen een strandje tegen waar de honden in het water konden. De 

meesten hielden het bij natte pootjes en een enkel hond ging iets dieper. Ik niet hoor! Van water wordt je 

wel erg nat, dus ik kijk liever op afstand toe. 

 

Zodra iedereen was uitgespeeld gingen we weer verder. Aangezien het een losloopgebied was waren veel 

honden los, en kwamen we ook veel andere honden tegen. Erg gezellig allemaal, hoewel, sommigen de 

grote groep witte honden best wel eng vond. Nou daar snap ik dus niets van. 

 

Halverwege moesten we het water oversteken over een bruggetje, niet dat iedereen dat deed. Door het 

water was veel leuker! Gelukkig voor het baasje was het water daar makkelijk over te steken en kreeg ze 

geen natte voeten. 

Fokkerijberichten 

Verslag wandeling 14 november 

mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
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Wij honden hebben een goede neus waardoor wij de weg ‘altijd' terug vinden, 

maar onze mensenvrienden hebben daar geen goede neus voor. Ze lopen 

allemaal achter elkaar aan en dan ook nog de verkeerde route volgen.  

Gelukkig is het goed gekomen en kwamen we uiteindelijk weer bij de auto’s 

aan.  

 

Daar werden onze baasjes weer verwend. Dora had gezorgd voor een 

heerlijke lunch, lekkere bolletjes met worst en kaas en drinken. Kon niet 

beter. En wij maar toekijken. 

 

De jongelui onder ons gingen na deze lekkere lunch nog een rondje doen. Ik 

niet hoor, 1 rondje is voor mij genoeg.  

 

Onderweg naar huis heb ik heerlijk liggen dromen over alle avonturen die ik 

weer heb meegemaakt. Ik vond het erg gezellig en hoop iedereen snel weer 

te zien op een volgende wandeling. 

 

Dikke witte poot van Youk 

 

 

 

Onderstaande foto's van de wandeling zijn gemaakt door Coby Huizenga, waarvoor onze grote dank! 
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In de afgelopen periode vonden onderstaande mutaties plaats in het ledenbestand: 

 

Nieuwe aanmelding: Geen 

   

Opzeggingen m.i.v. 1 januari 2021:  

 Caroline Laureys Verrebroek / BE 

 Lia de Wilde Klaaswaal  

 Axel de Wilde Klaaswaal 

 

Wij willen hen bedanken voor de steun aan de vereniging in de afgelopen periode en wensen hen veel 

succes en een goede gezondheid voor de toekomst. 

 

 
 

 

 

In de vorige uitgave van TatraTOPnieuws is daar al uitgebreid aandacht aan besteed. Toch brengen we dit 

nog eens onder jullie aandacht.  De wijziging van de 'Wet dieren' waarop deze materie betrekking heeft, 

moet ervoor zorgen dat de registratie van honden beter verloopt en beter controleerbaar is. Vanaf 1 

november van dit jaar gelden de nieuwe regels en geen enkele hondenbaas ontkomt daaraan.  Mocht je nu 

denken dat dit alleen voor stamboomhonden geldt dan heb je het mis. Het geldt voor alle honden.  

De overkoepelende organisatie Raad van Beheer krijgt er wel mee te maken, maar heeft er verder niets 

over te zeggen. De nieuwe regel treft alle honden, al dan niet met stamboom. Vanaf het moment dat ze 

geboren worden, ofwel van eigenaar veranderen, of dat nu is vanuit import of gewoon een pup die je hebt 

gekozen uit een ‘zomaar’nestje bij vrienden. Kortom, fok je een nestje of haal je een hond uit het buitenland, 

Ledenmutaties 

UBN – Unieke Baasjes Nummer 
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dan kan dat niet meer zonder het “Unieke Baasjes Nummer”, wat bij de RVO trouwens Uniek 

Bedrijfsnummer blijft heten.   

 

Wie een hond in Nederland koopt, mag vanaf 1 november alleen een hond kopen met chip en registratie en 

paspoort. Daarnaast kan geen enkele hond meer zonder paspoort, ook al blijft hij zijn hele leven lang in 

Nederland. De nieuwe eigenaar moet de hond zelf op naam zetten bij de databank en het adres enz. 

wijzigen.  

 

Eerder lieten fokkers en importeurs hun honden chippen door een chipper van de Raad van Beheer 

(stamboomhonden) of door de dierenarts. Daarna werden de honden geregistreerd in een van de tien 

databases voor chipregistratie. Een paspoort was niet nodig, tenzij de hond de grens over ging.  

Vanaf 1 november is deze werkwijze niet meer mogelijk. Een fokker of importeur, ook al is dat een 

privépersoon en geen bedrijf, kan de hond niet meer laten chippen zonder dat hij/zij een UBN nummer 

heeft.  

De dierenarts of chipper is, voordat hij overgaat tot chippen, verplicht om naar het UBN-nummer te  vragen. 

Dit UBN nummer wordt gekoppeld aan het chipnummer. Zij registreren de hond bij een van de databases, 

die voortaan portalen worden genoemd.  

Als fokker dient men de geboorte van elke pup te registreren bij een aangewezen portaal. Ook het 

chipnummer van de moeder wordt geregistreerd.  

 

Om dit allemaal in goede banen te leiden, gelden een aantal regels: 

 Vanaf 1 november 2021 morgen paspoorten en chips alleen nog geleverd aan het praktijkadres van 

de dierenarts. 

 De dierenarts moet zich met dat adres laten registreren in het centrale register voor dierenartsen, 

het CIBG. 

 Van elke hond die de dierenarts chipt en een paspoort afgeeft, dient hij dat binnen 2 werkdagen 

door te geven aan een van de portalen. 

 Personen die met een hond maar zonder UBN bij de dierenarts komen om deze te laten chippen, 

krijgen geen chip en geen paspoort. De hond blijft feitelijk “illegaal”. 

 Chippers moeten ook geregistreerd zijn. Zij ontvangen alleen chips op het geregistreerde adres.  

 Chippers mogen een paspoorten afgeven of bestellen.  

 Leveranciers van chips en paspoorten moeten alles wat ze verkopen registreren, met de koper. 

 Alle portalen zijn verplicht om de gegevens door te sturen naar de overheid. De overheid heeft een 

centrale database waar alle geregistreerde chipnummers, paspoorten en eigenaarsgegevens in  

staan. 

 Eigenaars van een hond met een valse (lees niet geregistreerde chip) kan een boete krijgen of erger.  

 Wie te goeder trouw ontdekt dat zijn hond een valse chip heeft, of een vals paspoort, kan dat bij de 

dierenarts laten herstellen. Wel moet dan ook een UBN-nummer worden aangevraagd.  

 

Dit systeem heeft in beginsel wel betere mogelijkheden om de illegale handel in honden moeilijker te maken. 

Het zal echter afhangen van de mate waarin erop wordt gehandhaafd.   

 
Bron: Dogzine, beknopte weergave tekst van André Heuzer 

 

 

 

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

 Zondag 16 januari – Winterwandeling – geannuleerd! 

 Zondag 13 februari – Winterwandeling op het strand (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. 
 

TOPNL-agenda 
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In de vorige TatraTOPnieuws, vroegen we jullie ons foto's toe te sturen van jullie hond(en) waarop de 

decembersfeer ook zichtbaar is. Jullie hebben weer goed je best gedaan, waarvoor onze grote dank! 

Feestdagencollage 
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In ons land zijn de winters over het algemeen zacht met weinig sneeuw. Dat is wel jammer want wat is er 

nou nu leuker dan samen met je hond in de sneeuw te wandelen? Maar pas op, zodra de sneeuw valt en 

ook bij vorst en gladheid wordt er ook met zout gestrooid.  Strooizout heeft grotere korrels en is 

ongezuiverd, het bevat meestal zware metalen als chroom, lood, koper en nikkel, anti-klontermiddel en 

soms glycerine. Dit kan irritatie en wondjes veroorzaken aan de poten van je hond. Er zijn al gevallen 

vastgesteld van brandwonden die optraden na langdurige blootstelling aan dooiwater met strooizout. Het 

strooizout draagt nog een ander risico in zich en dan hebben we het over zoutvergiftiging. 

 

Wat is zoutvergiftiging bij een hond? 

Zoutvergiftiging komt voor zodra je hond een te grote hoeveelheid zout binnen heeft gekregen. In de winter 

kan je hond dit krijgen door de pekel van het strooien of doordat je hond vervuilde sneeuw eet. Je hond 

komt thuis na een winterse wandeling en likt vervolgens zijn poten schoon. Doordat er buiten flink gestrooid 

is, krijgt je hond met het zelf wassen van de poten dit strooizout binnen. Het binnenkrijgen van een te grote 

hoeveelheid zout kan bij je hond uiteindelijk zelfs leiden tot vochtophoping en hersenbeschadigingen. 

Onderschat dit niet, want hij kan erdoor in coma raken en zelfs sterven. 

 

Hoe herken je een zoutvergiftiging? 

Zout werkt irriterend op het slijmvlies van het 

maag-darmkanaal van je hond. Als het zout in 

de maag blijft zitten wordt het opgenomen door 

het bloed. Hierdoor wordt in het bloed een te 

hoog natriumgehalte aangetroffen. Het bloed 

gaat hierdoor vervolgens water onttrekken van 

de omringende weefsels, dit kan leiden tot 

uitdroging van de cellen en dus uitdroging van 

het lichaam van je hond. Zichtbare 

verschijnselen bij de hond zie je bij een 

zoutvergiftiging met een natriumconcentratie 

van meer dan 170 mmol/L. Ze ontstaan vaak 

snel na inname (30-60 min.) en bestaan uit 

gebrek aan eetlust, braken, diarree en oedeem.  

Wanneer de natriumconcentratie ook naar de 

hersenen stijgt kan dit leiden tot neurologische 

klachten zoals koorts, rusteloosheid, een 

verhoogde hartslag of een versnelde 

ademhaling. Als niet op tijd ingegrepen wordt 

kan de hond uiteindelijk in coma geraken en in het ergste geval sterven. 

 

Hoeveel zout is gevaarlijk? 

De hoeveelheid zout die je hond binnenkrijgt bepaalt hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn. Zoutopname kan 

al schadelijke effecten hebben vanaf 1,9 gram per kilogram lichaamsgewicht. Een inname van 3,7 gram per 

kilogram lichaamsgewicht is een dodelijke dosis. Ter referentie: een eetlepel zout is ongeveer 16,5 gram. 

Mocht je hond teveel zout binnen hebben gekregen en een zoutvergiftiging hebben opgelopen dan kun je 

het beste direct contact opnemen met je dierenarts. 

 

Hoe wordt zoutvergiftiging behandeld? 

Als de dierenarts een zoutvergiftiging vermoedt, meet hij de concentratie natrium en chloride in het serum. 

Wanneer het een vorm van milde zoutvergiftiging betreft, kan aan de hond op een gecontroleerde manier 

kleine hoeveelheden water gegeven worden om het natriumchloridegehalte te verlagen. Bij ernstige 

zoutvergiftiging kan de vergiftiging behandeld worden met behulp van een infuus. De dierenartsen moeten 

er dan rekening mee houden dat het natriumgehalte niet te snel mag dalen, aangezien dit schadelijke 

gevolgen kan hebben voor de hond. Helaas is de behandeling ‘bij een serieuze zoutvergiftiging niet altijd 

genoeg om de hond te kunnen redden.  Schakel ook hulp in wanneer je twijfels hebt, je kunt immers altijd 

beter te vroeg zijn dan te laat. 

 

Zoutvergiftiging bij honden 
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Hoe kun je een zoutvergiftiging voorkomen? 

 Laat je hond geen grote hoeveelheden sneeuw eten en wees extra alert in straten waar veel gestrooid 

is. 

 Verwijder plakkende sneeuwklonten aan de poten en de vacht van je hond. Deze klonten kunnen 

veel zout bevatten wat je hond binnen kan krijgen door zichzelf goed droog te wassen. 

 Spoel en droog de poten van je hond heel goed af bij thuiskomst.  

 Controleer de kussentjes op eventueel wondjes en kloven, verzorg deze met een lauw waterbadje 

en een gepast verzorgingsproduct (een goede zalf of ontsmettingsmiddel) om de conditie van de 

voetzolen zo goed mogelijk te houden. Achtergebleven strooizout droogt de voetzolen uit waardoor 

kloven kunnen ontstaan. Vaseline kan prima gebruikt worden om de voetzool te beschermen. Knip 

het haar weg tussen de tenen en de kussentjes. Het is ook aan te raden bij honden met lange 

vachten om het haar op de poten wat korter te knippen, zo blijft er ook minder dooiwater zitten en 

zijn de poten sneller droog.  

 Bescherm de poten van je hond met eventueel speciale hondenschoenen of pootbeschermers. 

 

 
 

 

 

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 februari 2022. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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

