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Coverafbeelding: Gunia – Gunia Góralska Bialy Domownik 

Foto en eigenaars: Maarten en Yvonne Verbeek  
Heeft u ook een mooie foto voor de cover? Stuur deze naar redactie@topnl.eu 

 
Jaargang 10! Dat is toch wel een heel bijzonder getal want dat betekent 

dat de vereniging dit jaar alweer 10 jaar bestaat. Laten we hopen dat het 

een leuk verenigingsjaar wordt. We beginnen in ieder geval met een goed 

gevulde uitgave! 

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.  

 

 
Terugblikkend op 2021 kunnen we stellen dat vooral tijdens het voorjaar 

de coronamaatregelen ons parten hebben gespeeld.  

 

Het najaar hebben we vrijwel volledig op normale wijze kunnen draaien en 

zelfs twee clubmatches kunnen houden in september. En zelfs, vlak 

voordat de coronamaatregelen weer van kracht werden hebben we heerlijk 

met elkaar gewandeld. De strandwandeling  die gepland stond voor januari 

2022 moest helaas worden uitgesteld, maar op 13 februari konden de 

honden en hun baasjes los op het strand van Noordwijk. Dank Maarten 

voor alle prachtige foto’s en Angelique voor het verslag van deze dag. 

Helaas kon de schrijver dezes er niet bij zijn, maar dat wordt vast nog wel 

een keer ingehaald. Het bestuur is druk doende met allerhand zaken. Zoals 

jullie wellicht bekend is er een nieuwe wet in werking getreden WBTR 

genaamd.  De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voorziet in 

maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en 

stichtingen te verbeteren. Ook onze vereniging zal de nodige aanpassingen 

moeten doorvoeren welke een statutenwijziging tot gevolg hebben. We 

willen jullie tijdens de ALV het concept daarvan ter goedkeuring 

voorleggen en hopen dan ook dat veel leden de vergadering willen 

bijwonen. Een voorlopige agenda van deze vergadering verderop in deze 

TTN. De vergadering zal overigens online plaats vinden.  Voorts is het 

geplande overleg gezondheid en welzijn ook uitgesteld en dit heeft vooral 

te maken met het nieuwe format Verenigingsfokreglement (VFR) waar we 

mee werden verrast en wat aan alle rasverenigingen is gestuurd.   

 

Naast de zakelijke beslommeringen die aandacht vragen, mogen we ook 

de activiteiten niet vergeten en het doet ons plezier dat we opnieuw de 

locatie van scouting in Dieren hebben kunnen reserveren voor ons Tatra-

Lentefeest. Noteer zondag 22 mei alvast in je agenda. We beloven er weer 

een leuke dag van te maken met elkaar. Bijzonderheden volgen nog via 

mail en website.   

 

Bij het schrijven van deze tekst domineert bij iedereen vooral de 

berichtgeving over de vreselijke gebeurtenissen in Oekraïne dat 

momenteel in oorlog is met Rusland. Dat we nu, zo dichtbij, een oorlog 

zien beginnen, raakt ons allemaal diep. Zelf was ik amper een week 

geleden nog geen 200 km van Oekraïne verwijderd. 
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De gebeurtenissen daar waren het gesprek van de dag en de angst bij 

onze gastgevers was voelbaar. Het is niet te bevatten dat deze angst 

geheel gegrond bleek. Onze gedachten gaan uit naar Oekraïne en haar 

bevolking en we hopen met hen dat het zinloze geweld snel stopt en zij 

hun democratie en gedachtengoed kunnen behouden.   

De Oekraïense gedrevenheid om bij “Europa” te horen is hoog, en dat zou 

voor Europese partners van Oekraïne een extra motivatie moeten zijn om 

het land ondubbelzinnig te steunen in het bevorderen van democratie en 

rechtstaat ontwikkeling, maar ook ten aanzien van vrede, veiligheid en 

stabiliteit. Zonder dat laatste staat de ontwikkeling van democratie en 

economie permanent onder druk.  

 

Het bestuur 

 

 

 

 

Graag maken we jullie attent op de Algemene Ledenvergadering die zal 

worden gehouden op zondag 10 april 11.00 uur middels een 

Zoommeeting.  

Jullie ontvangen daarvoor nog een officiële uitnodiging per mail. 

 

Voorlopige agenda voor de Algemene Ledenvergadering: 

Locatie: virtueel  

 

1. Opening  

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Notulen ALV 18 april 2021  

5. Bestuursverkiezing (zie toelichting) 

6. Jaarverslag – secretariaat 

7. Jaarverslag – gezondheid, welzijn en fokkerijzaken  

8. Jaarverslag – penningmeester (jaarrekening 2021, begroting 2022, 

contributiebepaling 2023) 

9. Verslag kascommissie (Netty Beentjes en Melanie Beentjes) 

10. Voorstel Statutenwijziging conform WBTR (in samenhang daarmee 

Huishoudelijk Reglement onder voorbehoud) 

11. Activiteitenplanning 2022  

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

Toelichting agendapunt 4: 

Conform de Statuten, Artikel 15, sub 3 en het Huishoudelijk Reglement 

Artikel 9, is er een rooster van aftreden opgesteld voor het bestuur.  

- Aftredend en herkiesbaar: Rob Kaag en Wilma de Brabander 

 

Beide bestuursleden hebben aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen 

voor een volgende bestuurstermijn.  Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 

dagen voor aanvang van de vergadering  doch uiterlijk 26 maart 2022 

schriftelijk aanmelden bij het secretariaat van de vereniging. 

 

Indien je het bestuur wilt komen versterken dan kun je je schriftelijk 

aanmelden bij het secretariaat, tot de in de vorige alinea genoemde 

datum. 

 

 

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. 

 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 
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Hondenpoep! 

 

We zijn dol op onze honden. Maar helaas, alles wat een hond eet moet er ook weer uit, en dat is iets wat 

niet zelden tot grote maatschappelijke discussies leidt. Overlast van hondenpoep staat met stip in de top 3 

van meest irritante zaken, vooral bij niet-hondenbezitters. 

 

Toegegeven, zwerfvuil is minimaal net zo irritant. Bovendien, zo claimen veel hondenbezitters, hondenpoep 

is afbreekbaar, zwerfvuil meestal niet. Dus 50 miljoen kilo zwerfvuil ligt er langer dan hondenpoep. Hoeveel 

hondenpoep? Als elke Nederlandse hond vrolijk in de openbare ruimte zou poepen, en niemand het zou 

opruimen, zou dat per jaar 188 miljoen kilo poep opleveren. Een gemiddelde hond produceert ruim 125 kilo 

poep per jaar. 

Maar dan nog, die chipszak blijft 10, 15 jaar of langer "liggen" (uiteraard, meestal wordt deze uiteindelijk 

wel opgeruimd) terwijl een hondendrol met een dag of 10, 15, uit het straatbeeld verdwenen is. Dus waar 

maken die anti-poepmensen zich nu eigenlijk zorgen om?  De drollen worden weer netjes door de natuur 

opgenomen en niemand heeft er meer last van toch? 

 

Fout! Hondenpoep is zelfs net zo gevaarlijk als chemisch afval, stelt de Amerikaanse EPA, het Environmental 

Protection Agency.  Hondenpoep bevat namelijk heel veel bacteriën, veelal dezelfde die wij mensen ook 

hebben. En veel van die bacteriën zijn schadelijk voor andere dieren. Ook kunnen de bacteriën zorgen voor 

uitbraken van ziektes als cholera en dysenterie. Het zal wellicht ietwat overdreven zijn, maar de hoeveelheid 

hondenpoep van 100 flinke honden, verzameld over een paar dagen, produceert zoveel bacteriën dat het 

het oppervlaktewater tot ruim 25 kilometer rondom de dumpplek kan verontreinigen. De bacteriegroei kan 

ook het zuurstofgehalte in het water aantasten, zodat vissen en waterdieren doodgaan. En dan hebben we 

het nog niet eens over parasieten in de poep, zoals wormen en eitjes. Hondenpoep is een bron van 

besmetting voor (mogelijk) hartworm (Franse variant), chiardia, campylobacter, leptospirose etc. 

 

Uit de media 
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En dus gaan steeds meer gemeentes over 

op poepzakjes, waarbij de poep door de 

eigenaar moet worden meegenomen. Het 

lijkt een prima oplossing, maar hoe groen, 

hoe duurzaam is het? Terwijl overal  plastic 

wordt teruggedrongen, gaan we nu vijf, 

zes zakjes per hond per dag weer 

terugbrengen in het milieu?  Rond de 2,7 

miljard zakjes per jaar in Nederland 

alleen?  Zakjes die er jaren over doen om 

af te breken? 

Ook de biologisch afbreekbare zakjes 

roepen vragen op, de afbraak gaat sneller, 

maar nog altijd duurt het weken, 

maanden, voor een zakje is afgebroken. 

Bovendien, in de VS schat men dat 

dierenpoep bijna 20% van het totaal afval 

dat naar de vuilnisbelt gaat uitmaakt. 

Weliswaar zijn vuilnisbelten redelijk 

beschermd tegen doorlekken in het 

grondwater, met zoveel bacteriën op een 

hoop worden het toch vrij ongezonde omgevingen. Nu wordt in Nederland veel van het vuil verbrand, maar 

ook dat is lang niet altijd goed voor het milieu. En dan nog, als we restafval willen terugbrengen naar 50 

kilo per jaar of zo, en je hond alleen al produceert ruim 250% van die hoeveelheid? 

 

Een aantal mensen is daarom begonnen met het composteren van hondenpoep. Een goed idee? Nou nee, 

tenzij je de ontstane compost na afloop van het composteringsproces tenminste een meter diep in de grond 

begraaft. Maar het risico op het zo in de grond brengen van meer bacteriën blijft bestaan. Amerikaans 

onderzoek toonde al aan dat 20% van de watervervuiling in riviertjes en beken dierenpoep als bron heeft, 

en ander onderzoek uit 2011 toonde aan dat fecale bacteriën zelfs in de lucht komen, vooral in de winter, 

als bacteriën uit de grond minder actief zijn, bevat onze lucht redelijk wat bacteriën van dierlijke oorsprong. 

En dan nog, de uit honden- (en katten)poep verkregen compost is absoluut niet goed om bij de plantjes te 

doen, zeker niet bij eetbare planten. Dat verklaart ook waarom hondenpoep niet in de groene container 

mag, kattenpoep overigens ook niet. 

In de VS en Australië is men er nu achter dat de meest ecologisch vriendelijke wijze is om je hond te leren 

je eigen spoeltoilet te gebruiken. Waterzuiveringen zijn erin gespecialiseerd om schadelijke -ja, die uit onze 

eigen menselijke uitwerpselen- te neutraliseren. Dus ook hondenuitwerpselen gaan zo veilig weg. Maar 

omdat dat toch flink wat training met zich meebrengt om je hond op de "bril" te krijgen, kiezen mensen 

daar steeds vaker voor wateroplosbare zakjes. Deze zijn gebaseerd op alcohol, en lossen in water binnen 

maximaal twee dagen op. Een heel andere soort dan de op petroleum of meel gebaseerde bioafbreekbare 

zakjes dus.  Het gooien van niet-waterafbreekbare zakjes kan riolen zelfs verstoppen. Veel gemeentes 

kennen een gescheiden riolering, dus het weggooien van waterafbreekbare zakjes in de kolken, de putten 

langs de weg is geen goed idee, dan komt het alsnog in het grondwater terecht zonder juiste zuivering. 

Oftewel, neem de zakjes mee naar huis, en spoel ze door je eigen toilet.   

Helaas, in Nederland en België lijken "flush puppies" en andere waterafbreekbare zakjes nog niet te koop 

dus importeren via Amazon.com en andere Amerikaanse sites lijkt voor de hondeneigenaar nu nog de enige 

methode. 

Nee, als hondenbezitter zullen we het niet leuk vinden allemaal. Maar wie én met zijn hond én met zijn 

(natuurlijke) omgeving op een verantwoorde wijze wil omgaan, kan niet langer beweren dat laten liggen de 

beste methode is. 

 
Bron: Dogzine 
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Nieuwsbrieven (klik op de links): 

 

- Raadar – Nr.1/2022 januari – met in dit nummer: 

• Nieuwjaarswens voorzitter Raad van Beheer 

• Convenant stelt aanvullende voorwaarden voor stamboomafgifte brachycefale rassen 

• WOW! Winner of Winners naam voor nieuwe showcompetitie 

• Zet in je agenda: RVB Youth Zomerkampen 2022 

• Nieuwe Commissie Hoopers van start gegaan 

• Hulphond Nederland geaccrediteerd voor dierondersteunde therapie 

 

- Raadar – Nr.2/2022 februari – met in dit nummer: 

• Jaaractie 2022: Hulphond Nederland verdient onze steun! 

• Hond van het Jaar Show 2020/2021  

• Symposium Raad van Beheer - veranderende positie van het dier in onze maatschappij  

• Herman Hazewinkel kennistour 2022 

• Lid van verdienste Muetstege alsnog geëerd en geporteerd.  

• Nationale erkenning Epagneul de Saint-Usage 

 

 

Nieuws van de Raad van Beheer 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2022/rvb-raadar-2022_01-januari.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/127b9317dc67465393067bf931158ceb/rvb-raadar-2022_02-februari.pdf
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Strandwandeling Noordwijk 13 februari 2022 

 

Wij zijn Martin en Angelique uit Assen en onze kameraad Jago, die sinds 5 maanden (dankzij Dora) bij ons 

mag wonen. Hij is onze 3e Tatra. Helaas moesten we in augustus na 11 jaar afscheid nemen van Djego. Het 

is echt waar: eens een Tatra, altijd een Tatra. 

 

Omdat wij er een overnachting aan vastgeplakt hebben, vertrokken we zaterdag de 12e richting Noordwijk, 

naar hotel Heeren van Noordwijk. Dit is een aanrader voor de hond en baasjes want het ligt lekker dicht bij 

het strand. Dit was voor ons en Jago een belevenis want hij is nog niet zo gewend aan autorijden. Een hotel 

en ontbijt heeft hij ook nog nooit meegemaakt. 

 

Daar aangekomen, zijn we lekker het strand opgelopen zodat dit zondag voor Jago wat makkelijker zou 

worden. Dit was geen probleem want eenmaal los werd het een leuk spel om de meeuwen weg te jagen. 

Na een nacht slapen en een heerlijk ontbijt vertrokken op zondagmorgen rond 11 uur naar de parkeerplaats 

aan de Langevelderslag en daar aangekomen 

zagen we de prachtige witte al lopen. 

Na kennis gemaakt te hebben en leuk gekletst 

gingen we met een heerlijk zonnetje erbij met 

de hele groep van 14 Tatra's het strand op. 

Toen we daar aankwamen werd ik door iemand 

aangesproken of het 'witte hondendag' was en 

jazeker dat klopte want de 'bruine hondendag' 

was gisteren. 

Het was een prachtig gezicht! Alle honden 

hebben lekker gerend, gespeeld, in het zand 

gerold, geprobeerd om schelpen te eten en 

hebben het zeewater geproefd. Na een poos 

liepen we weer naar het beginpunt. 

 

De organisatie (dikke pluim) had geregeld dat 

we bovenop het terras een bakkie en heerlijke 

appeltaart met slagroom konden nuttigen. Er 

lagen 12 Tatra's en het was, ondanks het 

gezellige geklets van de baasjes, heerlijk rustig 

want er was geen blaf te horen. Wat zijn het 

ook een prachtige witten. 

 

Daarna volgde de terugreis en thuis 

aangekomen wilde Jago graag eten, drinken en 

relaxen.  

Voor ons en Jago een geweldig weekend en een 

geweldige ervaring. Een volgende keer zijn we 

er weer bij! 

 

Martin en Angelique 

Jago 

 
 

 

 

De foto's van de wandeling op de volgende pagina's zijn van Maarten en Yvonne Verbeek, waarvoor onze 

grote dank! 

Verslag strandwandeling 
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Dekbericht: 

 

 

Kennel Bialy Domownik - Nederland 

 

Op 14 februari is ŚLICZNA DUSZA GÓR Bialy 

Domownik (HD-A, ED 0/0, OCD vrij, 

hartecho normaal, ogen vrij, Embark getest) 

in Polen gedekt door TICO Canis Magnificus 

(HD-A, Embark getest) en GUST Nutrena 

(HD-A, Embark getest) 

Indien Dusza drachtig is, zullen de pups half 

april verwacht worden. 

Deze combinatie voldoet aan de eisen 

volgens ons fokreglement. 

 

 

Wilt u meer info? Neem dan contact op met de fokker. 

Contactinfo 

 

 
Dekbericht: 

 

Kennel du Domaine des Dhalbergs 

– Frankrijk 

 

Op 14 februari is JASNA ARIELKA Bialy 

Domownik (HD-A) gedekt door 

MIANEK du Domaine des Dhalbergs 

(HD-A) 

Indien Jasna drachtig is, zullen de pups 

omatreeks half april verwacht worden. 

Deze combinatie voldoet aan de 

gestelde eisen in Frankrijk 

 
 

 

Wilt u meer info? 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.  
 

 

Fokkerijberichten 

mailto:doradejong@gmail.com?subject=Dekbericht
mailto:doradejong@gmail.com?subject=Dekbericht
mailto:laurent.leblanc0925@orange.fr?subject=Info%20Jasna%20et%20Mianek
mailto:laurent.leblanc0925@orange.fr?subject=Info%20Jasna%20et%20Mianek
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
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Als iemand op reis gaat, kun je verhalen 

 

Met dit in het achterhoofd wil ik jullie graag verslag doen 

van onze reis naar Polen. 

 

Eind januari werd Dusza, de teef van Dora de Jong (de 

fokster van mijn teef Swarna) loops en zij zou in Polen 

gedekt worden. Omdat Dora me vorig jaar had vergezeld 

toen Swarna werd gedekt, wilde ik iets terug doen.  

Het is altijd ingewikkeld om de juiste dag voor de paring 

te bepalen. Bovendien moest rekening worden gehouden 

met de lange reis. Uiteindelijk stond het begin van de reis 

vast. We vertrokken op vrijdag 11.02.22, Dora reed in Elp 

weg rond 5 uur, en bij mij was ze rond 7 uur. Na Swarna 

te hebben verwelkomd, die erg blij was Dora weer te zien, 

gingen we om 8 uur op weg naar Polen. Helaas regende 

het bijna onophoudelijk tijdens de reis, zodat we niet veel 

vooruitgang boekten. We hebben ook een paar pauzes 

genomen voor de honden (en ook voor ons). Bij de grens 

konden we gewoon doorrijden en ook waren de eerste 

tolpoorten niet bezet, dus dat scheelde tijd. s Avonds rond 

21.00 uur bereikten we eindelijk onze bestemming achter 

Krakau (ca. 1300 km). Het was heel leuk om Natalia en 

Mariusz weer terug te zien. We hebben veel gepraat 

(vooral in het Engels) en veel gelachen en het werd die 

avond behoorlijk laat.  

 

De volgende dag was er een grote show in Zakopane, op 

de Bukovina Tatrzanska, waar 49 Tatrahonden waren 

ingeschreven, Dora had Zibah op verzoek ingeschreven in 

de veteranenklasse. Dat betekende echter ook om 5 uur 

opstaan en om 6 uur vertrekken. De show zou om 11 uur 

beginnen en de weg erheen was weer lang. Gelukkig  maar 

dat we zo vroeg zijn gaan rijden, want we stonden nog 

minstens 1 uur in de file en ook het zoeken naar een 

parkeerplaats bleek moeilijk. Rond deze tijd van het jaar 

wordt de regio veel bezocht door wintersporters. 

In de Tatra was alles bedekt met sneeuw en de lucht was 

ongelooflijk blauw met een stralende zon. 

Op de show zelf hebben we veel bekenden ontmoet en 

konden we veel honden bewonderen. 

Ik ben altijd gefascineerd door de kalmte die de honden 

uitstralen, ze gedroegen zich vreedzaam ondanks het 

behoorlijke krappe terrein. 

De honden werden door de keurmeester Maciej Lipiec 

gekeurd in 3 uur. Zibah werd beste veteraan. 

 

Na de show waren we uitgenodigd door de voorzitter van 

de afdeling Zakopane Tadeusz Wirmanski voor een diner 

en we hadden enkele zeer interessante gesprekken, 

natuurlijk over de Tatrahonden. 

Op de terugweg kocht ik in een souvenirwinkel in 

Zakopane een paar heel mooie schapenvachten, waar 

mijn man thuis heel blij mee was.  

 

Verslag reis naar Polen 
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s Avonds werd Dusza voor het eerst gedekt, wat verrassend snel ging en de volgende dagen nog een paar 

keer, zodat we op woensdag 16 februari weer terug naar huis konden. Het eerste deel tot Duitsland aan toe 

was het zonnig.  's Avonds stak echter de storm Eunice, in Duitsland Ylenia genoemd op. 

Onze reis was vermoeiend, maar we hebben enorm ervan genoten. Ik zou in het bijzonder onze gastgevers 

Natalia en Mariusz willen bedanken voor hun legendarische Poolse gastvrijheid.  

Polen is altijd een reis waard. 

 

Angelika Sassenberg 

 

 
 

 

 

In de afgelopen periode vonden onderstaande mutaties plaats in het ledenbestand: 

 

Nieuwe aanmeldingen: 

13-02-22 Hélène Gerrese Landsmeer 

17-02-22 Harry Moget Haren 

21-02-22 Chris Gorrisen Klaaswaal 

 

Wij heten hen 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. 

 

 

 

 

Een paar jaar geleden kwam Novak ons leven verrijken; er woonden hier toen al twee honden. 

We hebben al ruim 40 jaar honden, en de meeste waren Rottweilers. We werden al eens gewaarschuwd dat 

je de baas moet zijn over een Tatra etc., maar we hebben nog nooit zo’n lieve reu gehad, 100 procent 

betrouwbaar, altijd vrolijk en gezellig, altijd wat met je willen doen, speuren, trainen, fietsen, spelen. Hij 

woont hier samen met een aantal paarden die hij ook dusdanig hoedt op zijn manier, beschermt ze tegen 

de wolven tegenwoordig, waar hij al een kennismaking mee gehad heeft. Als er iets is met de paarden 

waarschuwt hij en gaat dan helpen of komt ons halen. 

 

Dan doet het dus ook zo vreselijk veel pijn als deze lieverd op een goeie dag ineens een epileptische aanval 

krijgt, het is hartverscheurend en je kan er dan alleen maar voor hem zijn op dat moment.  

Novak kreeg er die eerste dag drie. De volgende dag ga je dan naar de dierenarts voor overleg en onderzoek 

en het advies: maar even niet overprikkelen. Dan ga je zoeken waar dit vandaan komt, want het bleek wel 

dat het ‘niet normaal ’ is, dat een 3,5 jarige hond het ineens krijgt.  

Dan is het de keuze ga je over op medicatie of niet, want je kan dat ook niet abrupt stoppen, het beïnvloedt 

wel de hersenen. Maar even afwachten dus. Novak werd wel een stuk onzekerder, wilde constant bij ons 

Ledenmutaties 

Epilepsie 
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zijn, sliep erg veel en ‘s nachts kwam hij telkens checken of we er nog wel waren. We sliepen met een hand 

op zijn kop, dat gaf hem rust. Prikkels beperkten we, alhoewel dat niet altijd lukte omdat we ook nog in 

een verbouwing zaten met veel mensen over de vloer. We gingen wat experimenteren met het voer, was 

het nu de vis of juist de brokken….? Ook at hij in de tijd voor die eerste aanval rare dingen, zoals cement, 

bouwafval, stal een pond droge gist….dus ja sta er maar aan. Inmiddels kwamen er meer aanvallen, zo om 

de week en overdag. Je durft hem niet meer alleen te laten, bang dat er wat gebeurt, we vonden hem ook 

wel eens half stikkend met zijn neus tegen de muur aan. De latere aanvallen werden korter maar gingen 

gepaard met urineverlies, dus dan wist je zeker dat er weer wat was gebeurd. Wandelen vond hij wel fijn 

nog, maar hij was erg stijf door al die spanning in zijn lijf. Met de dierenarts weer overleg en we wilden 

hem nu door een neuroloog laten onderzoeken, de beste dan ook maar meteen.  

We werden doorgestuurd naar Paul Mandigers in Arnhem, veterinair neuroloog. Perfecte kliniek, en alle 

onderzoeken gedaan waarbij Novak zich voorbeeldig gedroeg. Hij houdt niet erg van vreemde mensen maar 

vertrouwt ons zo, dat hij alles toelaat, de onderzoekers daar waren helemaal gek op hem. Maar wederom 

kregen wij het verhaal: Novak is kerngezond, niks te vinden. Dat is heel mooi maar wat dan wel? 

Advies was nu dan maar een MRI. Dus wederom naar Arnhem toe en daar wachtte nog een verrassing: een 

hele filmploeg van SBS6 over dierenrecht. Ze hadden een special over epilepsie en of we gefilmd mochten 

worden met de voorbereidingen. En na een lange dag, heel veel indrukken voor Novak kregen we wederom 

te horen, dat hij kerngezond was; we hebben de scans gezien en de arts snapte het ook niet, maar dan 

wordt het maar in het vakje genetisch gezet. We zijn uiteraard wel aan de medicatie gegaan want de 

aanvallen waren te frequent.  

Nu zijn we 5 maanden verder en de aanvallen blijven (tot nu toe) weg. 

Hij is weer vrolijk en speelt en rent en blaft. 

Misschien kunnen we medicatie wat gaan afbouwen als het goed blijft gaan. 

 

Wat we wel merken is dat door de aanvallen en de medicatie het (korte termijn) geheugen wat minder 

wordt, oefeningen aanleren gaat een stuk trager en ook op afstand blijven liggen etc. vindt hij stressvol, 

dus dat is wel iets waar hij niks aan kan doen maar wel belangrijk is om aan te denken. 

 

Maar epilepsie bij honden is wel een impact 

op je leven, je kan de hond nooit lang 

alleen laten en je moet proberen rust te 

creëren in zijn omgeving.  

 

Gelukkig konden we deze onderzoeken ook 

betalen, een MRI alleen al kost al snel 1000 

euro en medicatie is ook duur, wat ook 

telkens weer terug komt. 

 

We zijn nu heel blij dat hij weer normaal 

kan leven en we hopen dat de medicatie 

zijn werk blijft doen. We willen hem voor 

geen goud missen. Met de fokkerij moet 

ook zeker gekeken worden dat epilepsie 

niet overgedragen wordt, want voor de 

mensen en de hond is dit echt niet fijn. 

 

 

 

 

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

 Zondag 10 april – ALV (Zoommeeting) 

 Zondag 22 mei – Tatra-Lentefeest te Dieren 

 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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Uw hond een gezonde mond! 

 

In de maand februari doen veel dierenartsen mee aan “Maand van 

de Gebitsverzorging” voor honden en katten en brengen dit onder de 

aandacht samen met  PEDIGREE® en WHISKAS®. Immers, een 

jaarlijkse controle van het gebit van uw huisdier kan veel klachten 

voorkomen.  

 

Via deze link kun je kijken welke dierenarts bij jou in de buurt 

meedoet aan deze actie.  

 

Ook veel leveranciers op internet haken in op deze landelijke actie 

door mondverzorgingsproducten aan te bieden met een 

aantrekkelijke korting. Wat rondsurfen op internet kan een aanzienlijk voordeel opleveren. 

Om zelf de mond en het gebit  van je hond goed te kunnen onderhouden heb je 4 dingen nodig. 

 

Geduld 

De ene hond accepteert het sneller dat er aan zijn gebit wordt gefriemeld dan de andere. Het sleutelwoord 

is hier dan ook; geduld. Laat een hond langzaam aan het poetsen en/of tandsteenkrabber wennen en beloon 

iedere succesvolle handeling. Poets niet al te lang in een keer door. Verwijder ook niet al het tandsteen in 

één keer, maar trek er een langere periode voor uit. Tand voor tand en kies voor kies. Met voldoende 

beloning zal iedere hond het poetsen en of tandsteenverwijdering op den duur gaan accepteren en misschien 

zelfs leuk gaan vinden, omdat ze weten dat er een beloning tegenover staat. Voor iedereen die een puppy 

Medisch 

https://maandvandegebitsverzorging.nl/praktijk#:~:text=Februari%20is%20de%20Maand%20van%20de%20Gebitsverzorging!&text=Het%20is%20een%20breed%20gedragen,de%20gebitsverzorging%20van%20hun%20maatje
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heeft geldt ook; jong geleerd is oud gedaan.  Hoe vaker u poetst, hoe sneller uw hond eraan went en hoe 

beter het uiteraard voor het gebit van uw hond is.  

Bij oudere honden kan het soms lastig zijn (maar zeker niet onmogelijk!) om te leren tanden poetsen. Om 

het poetsen aan te leren kan je iets lekkers gebruiken om op de tandenborstel te doen, bijvoorbeeld 

leverpastei.  Voor het poetsen hoeft de bek van uw hond niet helemaal open. Het is in de meeste gevallen 

voldoende om de lip op te tillen en vervolgens alle zichtbare delen aan de buitenkant van de tanden en 

kiezen te reinigen. De binnenkant van de tanden en kiezen poetst uw hond zelf met zijn tong. Een aantal 

tanden en kiezen van de bovenkaak schuren delen van tanden en kiezen in de onderkaak schoon. Voor het 

voorkomen van tandsteen hoeft u echter niet vaker dan één à twee keer per week te poetsen. 

 

Een goede tandenborstel 

Je kunt kiezen uit meerdere modellen, waarbij je 

wel voor ogen moet houden dat de stand van een 

mensengebit anders is opgebouwd dan die van een 

hond. De vorm van de tandenborstel heeft daardoor 

invloed op het resultaat.  Er zijn tandenborstels te 

koop in allerlei uitvoeringen. Zelf gebruik ik de 

vingerhoedtandenborstel een directe en handige 

manier van poetsen vind ik zelf. Mechanische 

reiniging kun je ook bereiken met wat tandpasta op 

een gaasje. Zeker praktisch om het aan te leren.  

Moet ik op lastige plekjes zijn achterin, dan neem ik 

met er een kleinere kop en een langere steel, 

waarmee je ook gemakkelijk de achterste kiezen 

kan bereiken. Maar ook een tandenborstel met 

dubbele kop is effectief. Het is maar wat jij prettig 

vind om mee te werken.  

 

Een goede tandpasta 

Gebruik voor het poetsen geen gewone 

tandpasta, die bevat fluoride wat 

schadelijk kan zijn voor de maag. Er is 

speciale, zogenaamde enzymatische 

hondentandpasta verkrijgbaar die 

gewoon doorgeslikt kan worden. Het 

enzymencomplex bevordert het 

natuurlijk afweersysteem tegen 

bacteriën in de mond van de hond. Deze tandpasta heeft een heerlijke geur 

en smaak zoals gevogelte of lever.  

 

Heeft zich al tandsteen gevormd, dan is een bezoek aan de dierenarts de 

volgende stap, echter te overwegen valt zelf een tandsteenverwijderaar ook 

wel tandreiniger aan te schaffen.  

 

Tandreiniger 

Er zijn meerdere modellen tandreinigers ontworpen, dat het niet alleen 

geschikt is voor links én rechtshandigen, maar óók voor de linker- en 

rechterkant van het hondengebit. 

Model haviksnavel is een krabber speciaal ontworpen voor tussen de tanden. 

De gebogen kant van de haak kan ook gebruikt worden voor gebogen 

oppervlaktes 

  
Bron: internet en redactie 
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De wetenschap van de hondenscheet 

Ze liggen rustig bij je voeten, op de bank of zelfs op bed.  En dan plotseling... pffrrrtt...!  Een onaangename 

lucht verspreidt zich door de kamer, en de eigenaar kan niet anders dan adem inhouden of een raam 

openzetten. Ja, net als mensen laten honden scheten. En niet zelden ruiken ze smerig. 

  

 
Credit: Collins et al. 2001 

De wetenschap zou de wetenschap niet zijn als daar 

geen onderzoek naar gedaan zou zijn. Onderzoek met 

een luchtje, letterlijk. Al in 2001 werd er door het 

Waldham Centre for Pet Nutrition in Engeland een 

techniek ontwikkeld om de ontsnapte gassen op te 

vangen, zodat deze geanalyseerd konden worden. Een 

techniek die de hond uiteraard niet mocht belasten, de 

lucht is vrij immers.  En dus kwamen ze daar met een 

soort van jumpsuit met een gat voor de staart, en een 

opvangruimte voor de rectale gassen.  Een 

zwavelgevoelige pomp is aan de "regenjas" voor de 

hond vastgemaakt ter hoogte van de anus. En ja, aan 

alles is gedacht, een soort van papieren handdoekje is 

toegevoegd om het verkregen monster vrij te houden 

van invloeden van buitenaf. 

Maar waarom ruikt zo'n hondenscheet nou zoals hij 

ruikt? De menselijke gassen waren al eerder 

geanalyseerd, en daaruit bleek dat de ontsnapte lucht 

vooral bestaat uit stikstof, zuurstof, maar ook de niet in 

de lucht voorkomende gassen als koolstofhydroxide 

(CO2), waterstof, en methaan, oftewel de 

rottingsgassen. Zwavelgassen, vooral waterstofsulfide, 

zorgen voor onze geurbeleving. Ter vergelijking,  

koolsoorten produceren dit soort gassen ook, zodat een 

mens -of hond- na het eten van kool, bloemkool of 

broccoli vaak extra onaangename winden produceert. 

 

Bij honden werd de samenstelling van het gasmengsel op een aparte manier geanalyseerd. Uiteraard via 

de analyse van het in het "gaspak" ongevangen monster, waar de concentratie waterstofsulfide werd 

gemeten. Een tweede, wat minder aantrekkelijke methode, was puur handwerk, of liever neuswerk.  Er was 

een Geurkeurmeester aangesteld, -de wetenschap stelt zware eisen-  die de geur van elke hondenscheet 

moest classificeren. Van klasse 1, geurloos, tot klasse 5, ondraaglijke stank. Daartussen lagen dan nog 

klasse 2, iets merkbare lucht, klasse 3, mild onplezierig, en klasse 4, een slechte geur.  Hoe de 

selectieprocedure van de Geurkeurmeester tot stand kwam, en hoe hoog de onkostenvergoeding was, is 

niet bekend. In ieder geval, de conclusie was duidelijk, hoe hoger de klasse, hoe meer waterstofsulfide. 

Maar met het identificeren van de oorzaak van de geur zijn we er uiteraard nog niet. Want we willen ook 

van de geur af, oftewel, hoe zorgen we ervoor dat de hondenscheet niet zo stinkt? Bij mensen was eerder 

vastgesteld dat bepaalde toevoegingen aan de maaltijd de geur deed afnemen. Nadat mensen een gezellige 

bonenrijke maaltijd hadden genuttigd (dit is geen grapje, zoiets verzin je gewoon niet), kregen ze onder 

andere wat snacks met houtskool (norit) en met zinkacetaat. Die laatste is bekend onder E-nummer 650 

en zit nogal eens in kauwgom. Ook in hoestdrank en in sommige voedingssupplementen komt volgens 

Wikipedia zinkacetaat voor. Ander onderzoek, ditmaal direct bij honden, wees uit dat het eten van de Yucca 

schidigera, ook wel bekend als de  Mojave yucca, de vrijkomende geur bij hondenontlasting deed afnemen. 

Yucca schidigera komt voor in bepaalde voedingssupplementen, maar, gebruik deze bij je hond niet zonder 

overleg met je dierenarts. Ook onoordeelkundig gebruik bij je partner is niet aan te raden. 

En dus werd er een hondensnoepje ontwikkelt met alle drie de ingrediënten, en de hondse proefpersonen 

werden opnieuw in het gaspak gehesen. De Geurkeurmeester deed ook weer mee.  En het werkte, het 

aantal winden nam niet af, de classificatie ging veel vaker naar een 2 of een 3, terwijl de nummer vijf 

scheten aanmerkelijk afnamen. 

De wetenschap zou de wetenschap niet zijn, en U.S. Pat. No. 5,405,836 werd gegeven aan een 

hondenkoekje dat inderdaad deze stoffen in zich heeft. Exact dat koekje is niet direct in winkels terug te 

De hondenscheet 
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vinden, maar wie even googelt op "Gas busters" of "charcoal cookies" vindt genoeg inspiratie om zelf dit 

soort anti-wind (en anti-slechte adem) koekjes te maken. Let wel op, je hond langer dan twee dagen 

houtskool geven is niet goed, het absorbeert ook noodzakelijke voedingsstoffen.  Zinkacetaat wordt -in 

ieder geval in de VS- ook als hondentabletten en - druppels verkocht. 

Desondanks, als je hond overmatig last heeft van flatulentie, kijk dan eerst naar de achterliggende oorzaak, 

liefst samen met je dierenarts. Te weinig beweging, schrokkend en snel eten, maar ook langdurig kauwen 

op moeilijk verteerbaar voedsel en hondenvoer van lage kwaliteit, het kan allemaal tot winderigheid leiden. 

Vooral voedsel met veel granen heeft die neiging. Je hond bonen en kool voeren is uiteraard in dit soort 

gevallen echt een No-No. Maar ook ziektes kunnen de oorzaak zijn, zoals darmontstekingen, bacteriële 

overgroei of geïrriteerde darmen. Oftewel, die hondenscheet kan meer betekenen dan de noodzaak van een 

open raam. 

 

 

 

 

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 april 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

