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Coverafbeelding: Denzel – GAZDA Z PODHALA Bialy Domownik 

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

 
 

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.  

 

 
 

Zoals u op de vorige pagina heeft kunnen lezen, beginnen we deze Tatra 

TOPnieuws met triest nieuws vanwege het overlijden van Piet Beentjes. 

Rob heeft heel mooi verwoord wat Piet voor hem heeft betekend maar 

velen zullen zich in zijn woorden kunnen herkennen. 

Ook via deze weg willen wij Piet's naasten nogmaals condoleren en 

ontzettend veel sterkte wensen om dit verlies een plek te kunnen geven. 

 

Op zondag 10 april hielden we de Algemene Vergadering via Zoom. Het 

bestuur en een aantal leden waren present en de vergadering heeft 

unaniem besloten dat Rob Kaag en Wilma de Brabander hun 

bestuursfunctie kunnen vervolgen. Ook heeft de vergadering toestemming 

gegeven om de Statuten van de vereniging te vernieuwen zodat deze weer 

voldoen aan de wettelijke eisen. Een concept van de nieuwe Statuten heeft 

ieder lid al ter inzage gekregen. In navolging van de Statuten, zal ook het 

Huishoudelijk Reglement een update moeten krijgen. Dit hopen wij in het 

najaar te kunnen effectueren doch uiterlijk volgend voorjaar. 

 

De organisatie van het Tatra-Lentefeest is in gang gezet. Meer kunt u 

hierover lezen op de volgende pagina. Komt u ook met uw witte vriend? 

We zijn wederom te gast bij de Scouting in Dieren en we willen er weer 

een leuke en ontspannende dag van maken. 

 

We openden met een traan maar gelukkig is er ook leuk nieuws te melden. 

Er zijn namelijk weer Tatrapups geboren in Nederland. Dora de Jong mocht 

op 12 april een 10-ling verwelkomen. Ook in Frankrijk kwam de ooievaar 

langs bij de familie Leblanc. Zij kregen een 6-ling. Meer hierover bij 

fokberichten en een verslag. 

 

Het is nog vrij vroeg en we staan nog niet eens echt in de startblokken 

ervoor, maar een volgende grote gebeurtenis voor de vereniging is de 

jaarlijks terugkerende Kampioenschapsclubmatch en we doen een nieuwe 

poging om een Tatra TOPkeuring te organiseren. Daarover meer in de 

volgende editie van Tatra TOPnieuws. Wel kunt u alvast de datum noteren 

en natuurlijk hopen we ook weer op een mooie deelname op zondag 18 

september 2022.  
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Dit jaar organiseren we weer, zoals vanouds, het Tatra-Lentefeest op 22 

mei a.s. om gezamenlijk met jullie een leuke en gezellige dag te hebben 

met onze Tatrahonden.  

 

Hiervoor hebben wij, ook bijna als vanouds, het gebouw “de Geitenberg” 

van Scouting Dieren aan de Kolonieweg 9, in 6952 GZ Dieren afgehuurd. 

In deze accommodatie waren wij naar volle tevredenheid al eerder te gast. 

De vrijheid die we er hebben en natuurlijk de prachtige omgeving is hier 

debet aan. Het gebouw is o.a. voorzien van een keuken en grote zaal waar 

we bij minder goed weer gebruik van kunnen maken. We hopen uiteraard 

dat het weer goed genoeg is om lekker buiten te kunnen zitten.  

In de omgeving is het heel fijn wandelen en op het omheinde terrein van 

de scouting kunnen we rustig en ongedwongen samen zijn.  

 

De planning voor deze dag is ongeveer als volgt: 

 Om 11.30 uur worden jullie verwacht en opgewacht met een 

broodje en soep. 

 Vanwege het gemêleerde gezelschap van ouderen en jongeren en 

seniorhonden en pups, is eenieder vrij om wel of niet te gaan 

wandelen, alleen of met elkaar, honden aangelijnd in het enorme 

bos of honden los in het losloopgebied. 

 Ondertussen is er tijd voor een praatje, een spelletje en een kleine 

activiteit. Koffie, thee en andere versnaperingen zullen voor ieder 

klaar staan. 

 Rond 15.00 uur zorgen we dat de mensenmaag gevuld gaat worden 

met een lekkere maaltijd.  

 Vanaf ± 16.30 uur zal (hopelijk met zijn allen) start gemaakt 

worden met de afwas en het opruimen en schoonmaak, zodat we 

rond 17.30 uur alles weer netjes kunnen overdragen aan de 

scouting.  

 

Het terrein van de scouting is geheel omheind, echter is er natuurlijk wel 

een hek wat door de mens open en dicht(!) gedaan moet worden. 

Uiteraard is iedereen wel zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van 

zijn of haar hond. Enige controle is daarom wel gewenst en de hondenpoep 

zal door de eigenaar opgeruimd moeten worden. 

 

De hoofdmaaltijd zal bestaan uit diverse pan-gerechten en bijgerechten, 

aangevuld met salades en bijvoorbeeld brood. De samenstelling hangt 

mede af van de grootte van de groep. We vragen aan onze leden géén 

bijdrage om deze dag bij te wonen. Voor niet-leden bedragen de kosten 

€ 7,50 per volwassene, kinderen tot 5 jaar eten en drinken gratis mee, 

voor kinderen van 5 tot en met 15 jaar is de bijdrage € 2,50 per kind. 

 

 

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. 

 

 

Tatra-Lentefeest 2022 
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Het Tatra-Lentefeest is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen wijze en met een leuke sfeer, 

nader kennis te maken met de Tatrahond én TOPNL. We hopen op een hoge opkomst van jullie, onze leden 

maar gasten zijn ook van harte welkom! Als jullie introducees mee willen nemen, dan is dat ook toegestaan. 

Vanwege de bereiding en de kosten van de maaltijd, is het noodzakelijk om je vooraf op te geven. Opgave 

bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op onze website of via email: evenementen@topnl.eu.  

Laat ons in ieder geval vooraf weten met hoeveel personen jullie komen en of jullie met ons mee 

eten. De uiterlijke datum van aanmelden is maandag 16 mei! Meld je aan en doe gezellig met ons 

mee. 

 

Misschien ten overvloede maar we willen jullie er toch op attent maken dat we in een bosrijke omgeving 

verblijven. Het is daarom aan te raden dat je je hond en jezelf (en eventueel de kinderen) na afloop goed 

controleert op teken. 

 

 
 

 

mailto:evenementen@topnl.eu
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Nep Serestobanden in omloop. 

 

Een van de meest verkochte producten tegen vlooien- en tekenbestrijding is de Seresto halsband. Recent 

komen er steeds meer namaakproducten van Seresto die online worden verkocht. Deze namaakbanden 

brengen de gezondheid van jouw huisdier(en) en mogelijk die van jezelf in gevaar. 

De neppe anti-parasitaire halsbanden voor honden en katten worden o.a. verkocht via webshops in 

Nederland. Deze webshops hebben ook vaak een Nederlandse naam die eindigt op .nl. Daarbij zijn deze 

nep banden vaak direct bovenaan bij zoeken online te vinden voor een bijzonder aantrekkelijke prijs (€3 

tot €19.95). De webshops zelf zijn gevestigd in China, hun halsbanden voldoen niet aan de huidige 

Nederlandse regelgeving en bevatten niet de actieve ingrediënten die ze zouden moeten bevatten.  

Als je denkt dat je een nagemaakte Seresto-halsband hebt gekocht of eraan twijfelt, kan je op een 

eenvoudige manier een echte van een namaak-Seresto-halsband onderscheiden. 

 

Waaraan herken je een echte Seresto halsband? 

De Seresto-halsband biedt jouw huisdier langdurige bescherming: 

7 tot 8 maanden tegen vlooien en 8 maanden tegen teken. 

 De Seresto®-halsband is geurloos. 

 Ruikt de halsband wel ergens naar (bijvoorbeeld naar eucalyptus) 

dan is het een nep band. De band is en blijft te allen tijde geurloos, 

er kan een geur van rubber aanwezig zijn echter een sterke geur 

als die van bijvoorbeeld citronella of eucalyptus ontbreekt. 

 De Seresto®-halsband voelt niet vet aan. 

 Is de halsband wel vettig dan is het een nep band. 

 De Seresto®-halsband is grijs met wat wit poeder er op. 

 Het witte poeder is talkpoeder en niet de werkzame stof. Heeft 

de halsband geen wit talkpoeder dan is het een nep band. 

 De Seresto®-halsband heeft een lotnummer op de band staan. 

 Dit lotnummer is hetzelfde als op de verpakking is er geen 

lotnummer op de band aanwezig dan is het een nep band. 

 De Seresto®-halsband zelf is verpakt in een plastic hoesje. 

 De doos is in een verzegelde folie verpakt en de afbeeldingen zijn afgedrukt en niet geplakt op de 

voorkant van de doos. Het logo is in reliëf. Wijkt de verpakking af van één van deze genoemde 

kenmerken dan is het een nep band. 

 De Seresto®-halsband is voorzien van een Nederlandse tekst. 

 Volgens de wet mogen op Nederlands grondgebied alleen diergeneesmiddelen met een Nederlands 

etiket worden verkocht. Is de tekst niet in het Nederlands dan is het een nep band. 

 

Let op: de aanbieders van deze nep Seresto halsbanden weten telkens weer de uiterlijke kenmerken van 

de namaak banden aan te passen aan die van de originele banden. 

Als je een geval van namaak of imitatie van Seresto-halsbanden vermoedt, meld dit dan bij de bevoegde 

autoriteiten (Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA)) om een einde te maken 

aan deze illegale handel.  

Lees aandachtig de bijsluiter. 

 

Mocht de hond onverhoopt een vastgezogen teek in 

zijn lijf hebben, dan is goed gereedschap een must. 

Op onderstaande afbeelding staat hoe de teek het 

best verwijderd kan worden. 

 

 

Uit de media - teken 
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Nieuwsbrieven (klik op de links): 

 

- Raadar – Nr.3/2022 maart – met in dit nummer: 

• Meest hondvriendelijke gemeente gezocht 

• FCI-statement aangaande de oorlog in Oekraïne  

• Kennistoursessies 2022  

• en nog veel meer! 

 

- Raadar – Nr.4/2022 april – met in dit nummer: 

• Hond van het Jaar Show op sfeervolle nieuwe locatie  

• Komt u op Hemelvaartsdag ook naar de Dag van de Hond?  

• Selectiewedstrijden voor het European Open Agility  

• Winner Show weer groots en op eigen benen! 

• Weer vijf dierenartsen getraind om BOAS-test uit te voeren  

 

 

 

 

Geboortebericht: 

 

 

Kennel Bialy Domownik - Nederland 

 

Op 12 april is ŚLICZNA DUSZA GÓR Bialy 

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

normaal, ogen vrij, Embark getest) bevallen van 

5 reuen en 5 teven. De vader van de pups zijn 

TICO Canis Magnificus (HD-A, Embark getest) 

en/of GUST Nutrena (HD-A, Embark getest) 

Doormiddel van DNA wordt per pup bepaald 

welke reu de vader is. 

Deze combinaties voldoen aan de eisen volgens 

ons fokreglement. 

 

Alle pups zijn momenteel gereserveerd! 

 

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

Contactinfo 

 

 
Geboortebericht: 

 

Kennel du Domaine des Dhalbergs – Frankrijk 

 

Op 17 april februari is JASNA ARIELKA Bialy 

Domownik (HD-A) moeder geworden van 2 reuen 

en 4 teven. De vader van de pups is MIANEK du 

Domaine des Dhalbergs (HD-A) 

Deze combinatie voldoet aan de gestelde eisen in 

Frankrijk. 

 

Alle pups zijn gereserveerd! 

 

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

Nieuws van de Raad van Beheer 

Fokkerijberichten 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2022/rvb-raadar-2022_03-maart.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2022/rvb-raadar-2022_04-april.pdf
mailto:doradejong@gmail.com?subject=Dekbericht
mailto:doradejong@gmail.com?subject=Dekbericht
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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.  
 

 
 

 

 

Rond de paasdagen zou het zo ver zijn; de geboorte van Dusza's pups. Na alle eerdere geboorten van 

nestjes met Tatrapups bij Dora op afstand via Skype te hebben meegemaakt, kon ik er deze keer echt bij 

zijn. 

 

Het was dan ook behoorlijk onverwachts dat Dora mij op dinsdag de 12e april rond de middag belde om te 

melden dat ze twijfelde of Dusza de dracht tot de paasdagen zou volbrengen want ineens werd ze wat 

onrustig. Een uurtje later belde ze me al om te melden dat er wat vruchtwater verloren was en daarop 

besloot ik om met de auto richting Drenthe te komen. Voor de zekerheid nog wat spulletjes gepakt mocht 

de boel toch stagneren en ik eventueel wat langer zou blijven. 

 

Rond 16.15 uur stapte ik de kraamkamer binnen alwaar 

het al wat spannend bleek te zijn. Dusza had nog meer 

vruchtwater verloren maar was verder gewoon erg 

rustig. Eerst maar even knuffelen met haar en me 

verbazen hoe enorm zwaar en dik ze was. Ze was verder 

heel ontspannen en ontzettend lief en daarna stapte ze 

de werpkist in. Eigenlijk was de geboorte voor het mooie 

enkele dagen te vroeg maar als de boel eenmaal op gang 

komt, dan houd je het niet meer tegen. 

 

Voordat we überhaupt de koffie op hadden kwamen de 

weeën en bij de derde wee, om 16.48 uur kwam er een 

klein teefje van 425 gram ter wereld. Het kleintje was 

gelukkig heel levendig en wist gelijk te drinken bij Dusza. 

De volgende vier pups volgden elk met zo ongeveer een 

half uurtje tussenpauze en het was prachtig te zien hoe 

het instinct te werk gaat. Na deze vlotte worp van de 

eerst vijf pups, was het tijd om de boel even schoon te 

maken en Dusza te laten plassen. Wij gewapend met een 

zaklamp en een handdoek met haar de grote tuin in. Stel 

voor dat ze onderweg weeën krijgt en buiten bevalt van 

een pupje. Gelukkig konden de zorgen over een vroeggeboorte overboord want de pups deden het allen 

zeer goed. 

Pup zes t/m negen werd geboren tussen 21.00 uur en 01.00 uur. Daarna werd het rustiger. Dusza deed 

een dutje en wij kregen ook wat zware ogen maar van chocolade paaseitjes en koffie word je wel weer 

wakker. Bovendien hebben Dora en ik nooit gebrek aan gespreksstof, zeker niet tijdens zoiets moois als de 

worp van een nestje pups. 

Verslag van de geboorte van Dusza's eerste nest pups 

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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Even na 04.00 uur kwam pup nummer 10 ter wereld, waarna we de boel nogmaals verschoond hebben. 

Dora was ervan overtuigd dat er nog een pupje geboren moest worden maar Dusza was nog steeds rustig 

en fier en monter. Er waren ook verder geen weeën te zien.  

 

Na het ontbijt werd de dierenarts gebeld om even te overleggen, bovendien ontbraken er nog wat 

nageboortes. Besloten werd om langs de dierenkliniek te gaan voor een röntgenfoto, om uitsluitsel te geven 

of Dusza leeg was of niet. Uiteindelijk bleek er nog een pupje in het geboortekanaal te zitten. Dusza kreeg 

een oxytocinespuit waar de weeën mee opgewekt worden, zodat de laatste hopelijk ook via de natuurlijke 

weg geboren zou worden. 

Snel reden we weer terug naar huis en binnen een 

kwartier kwam inderdaad de laatste pup ter wereld. 

Helaas was deze pup overleden en niet 

levensvatbaar. Gelukkig had Dusza genoeg pups om 

voor te moederen en leek ze deze laatstgeborene niet 

te missen. 

 

Daarna was het tijd om wederom de werpkist te 

verschonen en ook Dusza was toe aan een 

poetsbeurt. Met emmers en gieters water, spons en 

handdoeken zag ze er na een kwartiertje weer 

behoorlijk netjes uit en hadden we het meeste vuil 

en viezigheid uit haar vacht gekregen. Het enige was 

dat er nog wat nageboortes zouden moeten komen 

en dat gebeurde ook kort daarna. 

Ook werden de pups voorzien van een gekleurd 

bandje, zodat het beter te controleren is of een pup 

bijvoorbeeld voldoende groeit. De 

geboortegewichten lagen, met uitzondering van het 

eerst teefje, allemaal tussen de 500 en 555 gram.  

Het grote genieten kon beginnen want de 10 pups 

deden het allemaal heel goed. Allen dronken ze goed 

en ik heb nog nooit zo'n ontspannen moedertje 

gezien als Dusza. Ze was heel voorzichtig en nam 

constant goed de tijd en de ruimte om het hele nest 

te kunnen laten drinken. 

Dora kon trots zijn op haar en dat was en is ze ook! 
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Rond het middaguur namen we afscheid van elkaar en nadat ik het overleden pupje had afgegeven bij de 

dierenkliniek, was het tijd om huiswaarts te gaan. Weer een mooie ervaring rijker en voldaan dat alles zo 

goed en rustig was verlopen. Moe was ik helemaal niet maar nadat ik thuis een kop koffie had gedronken, 

vielen mijn ogen dicht dus heb ik even anderhalf uur slaap ingehaald. 

 

Met zo'n goeie en fijne start ben ik ervan overtuigd dat Dora en Henk een fijne puppytijd zullen hebben. 

Daarna mogen de nieuwe eigenaren de zorg overnemen. Eenieder die de gelukkige eigenaar wordt, wens 

ik alvast heel veel plezier en fijne jaren toe met hun viervoeters. 

 

Dora, heel erg bedankt voor deze mooie ervaring! 

 

Wilma 

 

 

 

 

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

 

Nieuwe aanmeldingen: 

08-04-22 Joke de Moor Hoeven 

 

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. 

 

Opzeggingen: 

31-12-21 Ben en Henny Hollegien Bathmen 

09-03-22 Robért Zadelhof Heemstede 

09-03-22 Piet, Netty en Melanie Beentjes Warmenhuizen 

 

Wij bedanken hen voor de steun aan de vereniging in de afgelopen periode.  

 

 

 

Zoals in 'de bestuurstafel' al was te lezen, gaan we ons na het Tatra-Lentefeest weer storten op de 

organisatie van de Kampioenschapsclubmatch 2022. Deze gaat plaatsvinden op zondag 18 september te 

Didam. 

Net zoals voor de coronapandemie gaan we proberen om naast de officiële en volgens een procedure 

georganiseerde KCM, een show te organiseren voor honden en baasjes die hier minder, of wellicht niets 

mee hebben. Deze tweede show noemen we de Tatra-TOPshow. 

 

De eerst show (KCM) genoemde is voor alle Tatrahonden met een FCI-erkende stamboom vanaf een leeftijd 

vanaf 4 maanden oud. Dhr. Jan Ebels keurt de Tatrahonden. 

De tweede show is voor alle Tatrahonden die om welke reden dan ook, niet met de KCM meedoen. 

Bijvoorbeeld: Tatrahonden zonder FCI-erkende stamboom, honden die erg terughoudend zijn, Tatrahonden 

die wellicht een 'foutje' hebben, onervaren honden en/of eigenaren, (te) jonge pups, enz.. 

De honden zullen worden beoordeeld door een raskenner, of wellicht meerdere bij voldoende aanmeldingen. 

 

Honden kunnen voor één van beide shows worden ingeschreven. 

 

Vanaf begin juni zal het mogelijk zijn om aan te melden voor beide shows en we zullen ook weer zorgdragen 

dat er een lunch wordt verzorgd. Houd daarom onze website www.topnl.eu en onze Facebookpagina goed 

in de gaten! 

 

 

 

Ledenmutaties 

Kampioenschapsclubmatch 

http://www.topnl.eu/
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Agenda 2022 

 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. 
 

 

 

Castratie op jonge leeftijd, voor het eerste jaar, is niet zonder gezondheidsrisico’s. 

 

In veel landen en zo ook in Nederland is het steriliseren, of feitelijk castreren, van honden in het eerste 

levensjaar de laatste jaren gemeengoed geworden en het wordt zelfs aanbevolen door veel dierenartsen en 

asielen. Argument is bijvoorbeeld het reguleren van het gedrag, of het gedoe rondom loopsheid van de teef. 

Ook wordt het soms door fokkers verplicht gesteld in het koopcontract. 

Een aantal jaren al is bekend dat deze ingreep vaak meer gevolgen op de gezondheid van de hond heeft 

dan men denkt. Dat blijkt uit onder meer uit een verschenen onderzoek naar gewrichtsproblemen, kanker 

en urineweginfecties bij Duitse Herders.  

 

Al in 2008 bleek uit een onderzoek dat bij gesteriliseerde of te wel gecastreerde honden twee tot driemaal 

vaker gescheurde voorste kruisbanden voorkwamen. Voor het leesgemak wordt verder ‘castreren’ als term 

gebezigd. Ook kwam vaker heupdysplasie (HD) voor, alhoewel minder vaak dan gescheurde kruisbanden. 

Uit andere onderzoeken bleek ook dat het steriliseren invloed had op de stand van het kniegewricht (de 

hoek gevormd door het tibiale plateau en de rechte patellaband) die ongeveer 115 graden bedraagt in een 

normale situatie. Een afwijkende stand van het gewricht kwam 3x zo vaak voor en dat is een bekende 

risicofactor voor kruisbandrupturen. 

 

Voor deze studie werden de gegevens van veterinaire ziekenhuizen verzameld over een periode van 14,5 

jaar bij 1170 intacte en gecastreerde Duitse Herdershonden voor gewrichtsaandoeningen en kankers die 

eerder in verband werden gebracht met sterilisatie. Bij intacte reuen werd 7% gediagnosticeerd met één of 

meer gewrichtsaandoeningen, terwijl bij reuen die voor de leeftijd van één jaar werden gecastreerd, een 

aanzienlijk hoger percentage van 21% werd gediagnosticeerd met één of meer gewrichtsaandoeningen. De 

kans op kruisbandscheuring en HD blijkt zelfs 4 tot 5 maal zo hoog te zijn 

Ook bepaalde vormen van kanker komen vaker voor bij "geholpen" honden. Osteosarcoom, 

lymfeklierkanker en mastcel-tumoren voornamelijk. Gemiddeld neemt de kans op deze kankervormen met 

een factor vier toe. Ook bleek de kans op melklijstkanker niet af te nemen bij gesteriliseerde teven.  Ook 

uit meer recente studies blijken gecastreerde honden vaker te overlijden aan kanker dan intacte honden. 

In het meest recente onderzoek, waarbij gegevens uit een Amerikaanse landelijke database gebruikt 

werden, is gekeken naar de invloed van de leeftijd waarop sterilisatie plaatsvindt en het voorkomen van 

gewrichtsproblemen en kanker.  

 

Uiteindelijk zijn de gegevens van 1170 honden, 705 reuen, waarvan 245 gecastreerd, en 465 teven waarvan 

293 gecastreerd, in het onderzoek meegenomen. Opvallend detail, van de intacte reuen en teven werd 

slechts respectievelijk 4 en 14% van de dieren ingezet voor de fok. Kijkend naar het moment van de ingreep 

werd de groep ingedeeld in honden tot 6 maanden, van 6-12 maanden, 12-24 maanden en 24 maanden 

tot 8 jaar. Honden die al kanker of gewrichtsproblemen hadden voordat ze gecastreerd werden zijn in het 

onderzoek opgenomen als "intacte" honden.  

Uiteindelijk bleek dat bij de intacte reuen HD of kruisbandscheuring in 6,6% van de gevallen op een gegeven 

moment voorkwam. bij dieren die voor de zesde maand gecastreerd werden was dat uiteindelijk 20,8%, 

drie maal zoveel als bij de intacte honden. Werd er tussen 6 en 12 maanden gecastreerd, kreeg 16,4% van 

de honden een gewrichtsaandoening HD bleek de meest voorkomende aandoening, maar, opvallend, een 

kruisbandscheuring was de aandoening die opvallend vaker voorkwam bij gecastreerde reuen.  Per saldo, 

alhoewel vroeg gecastreerde reuen vaker HD hadden dan intacte reuen, was het verschil in alleen HD niet 

significant, net als voor elleboogdysplasie (ED). Voor kruibandscheuringen bleek het verschil wel significant. 

Bij teven was het voorkomen van een gewrichtsaandoening bij intacte teven 5,1%, bij gecastreerde teven 
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voor de zesde maand 12,5%.  Bij teven gecastreerd tussen 6-12 maanden was het voorkomen van een 

gewrichtsaandoening zelfs 17%. HD kwam het meest voor, maar net als bij de reuen ook niet significant. Bij 

het kijken naar het voorkomen van kanker bij zowel reuen als teven, bleek er weliswaar iets meer kanker 

te zijn bij de niet geholpen dieren, maar in geen van de gevallen was het verschil significant, oftewel, te 

gering om er conclusies aan te verbinden.  Castratie lijkt hiermee dus geen preventiemiddel voor kanker. 

Al met al is castreren, vaak gedaan om kanker te voorkomen, geen "voorbehoedsmiddel" tegen die kanker. 

Helaas levert het wel veel vaker gewrichtsproblemen, vooral met de kruisbanden op.  

Urine-incontinentie, niet gediagnosticeerd bij intacte teven, werd gediagnosticeerd bij 7% van de teven die 

voor 1 jaar werden gecastreerd, een significant verschil. Deze bevindingen, die de toename van 

gewrichtsaandoeningen in verband brengen met vroege castratie, zouden moeten helpen bij het bepalen 

van het tijdstip van castratie voor dit ras. 

Vooral castratie op jonge leeftijd, voor het eerste jaar, is een duidelijke risicofactor. 

 
Bewerkt artikel uit bron: 
Neutering of German Shepherd Dogs: associated joint disorders, cancers and urin… 

 

 

 

 

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 juni 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 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vms3.34/full
mailto:redactie@topnl.eu
http://www.topnl.eu/
https://www.facebook.com/pages/Tatrahondvereniging-Owczarek-Podhalanski-Nederland/315458905248992?fref=ts

