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Coverafbeelding: Pupje van kennel Bialy Domownik 

Foto en fokker: Dora de Jong  
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.  

 

 
De eerste helft van het verenigingsjaar zit er al weer op. Onze 

penningmeester heeft in januari de facturen voor de contributie 

verstuurd maar helaas zijn er nog steeds enkele leden die deze nog niet 

voldaan hebben. Het zou enorm fijn zijn als jullie het factuurbedrag 

binnen afzienbare tijd aan de vereniging willen voldoen zodat Vivi, onze 

penningmeester, de administratie wat dat betreft kan afsluiten. Twijfel je 

of je de factuur voldaan hebt of ben je de factuur of de gegevens kwijt? 

Neem dan a.u.b. direct contact met haar op via penningmeester@topnl.eu.  

 

We zijn begonnen met de verdere voorbereidingen voor ons evenement 

op 18 september in Didam. In het volgende item van de nieuwsbrief is hier 

alles over te lezen maar wat we vooral willen benadrukken: schrijf je 

hond in en kom samen met ons en vele andere Tatrahonden en –

liefhebbers deze leuke dag beleven! Het is een uitgelezen kans om 

wellicht de broertjes en zusjes van je hond te zien en kennis te maken met 

hun eigenaren. Als organisatie doen we ook deze keer weer onze uiterste 

best om er een prachtige dag van te maken! 

 

Een prachtige dag hadden we ook in de planning voor het Tatra-

Lentefeest, wat voor 22 mei jl. op de agenda stond. Een laag aantal 

aanmeldingen heeft ons helaas moeten doen besluiten om deze dag te 

annuleren. Het was voor ons heel jammer om te moeten constateren dat 

er weinig animo was. We gaan ons beraden hoe we dit kunnen veranderen 

en waar eventueel dingen kunnen worden verbeterd.  

We hebben als bestuur wel al een klein beetje onze gedachten laten gaan 

om volgend jaar een Tatra-weekend te organiseren. Hierbij zou dan ook 

de mogelijkheid zijn om één dag of dagdeel aanwezig te zijn. We zouden 

dan ook graag wat input willen hebben van jullie, onze leden, en jullie 

willen vragen om een kleine enquête in te vullen. Indien gewenst kan dit 

geheel anoniem. Klik hier voor de enquête. 

 

De jaarlijkse ALV van de Raad van Beheer werd op 18 juni gehouden. 

Helaas moest onze vertegenwoordiger last-minute afzeggen i.v.m. 

familieomstandigheden. Wel ontvingen we een overzicht van de genomen 

besluiten. Hierin staat dat de aangekondigde veranderingen in het 

Verenigingsfokreglement inderdaad door de vergadering zijn 

aangenomen. 

Voor ons betekent dit dat we ons hierin ook verder gaan verdiepen en 

mogelijk in het najaar een extra Algemene Vergadering bijeenroepen 

waarin dan naast het VFR, wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement 

kunnen worden doorgevoerd. Dit is ook noodzakelijk i.v.m. het wijzigen 

van de Statuten. Kortom, we hebben administratief gezien een hoop te 

doen in de komende weken. 
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Eerst gaan enkele van ons nog op vakantie en we hopen dat jullie ook 

weer plannen hebben kunnen maken en gaan genieten van een prachtige 

zomer! 

Gaat jullie witte ook mee? Of kun je laten zien wat zoal zijn of haar 

bezigheden zijn in deze periode? Stuur daar dan een foto of verhaal van, 

zodat we een leuke zomerse collage kunnen maken voor de volgende editie 

van onze nieuwsbrief. Hoe en waar in te sturen lees je op pagina 11 van 

deze nieuwsbrief. 

 

Wij wensen jullie een heerlijke vakantie of als je thuis blijft, een prachtige 

zomer! 

Het bestuur 

 

 

 

 

 
 

Het is een kleine traditie geworden dat wij half september de 

Kampioenschapsclubmatch (KCM) organiseren! Dit jaar gaan we weer 

proberen deze te combineren met de Tatra-TOPshow! Wij nodigen 

iedereen die in het bezit is van een Tatrahond, MET en ZONDER 

stamboom deel te nemen. 

Iedereen is welkom, leden en niet-leden van TOPNL, en natuurlijk ook 

bezoekers! 

 

9e TOPNL - Kampioenschapsclubmatch 
Keurmeester: Dhr. Jan Ebels (NL) 

 
- Aanvang omstreeks 10.00 uur 

- Voor honden v/a 4 maanden met een FCI-erkende stamboom. 

- Onder auspiciën van de Raad van Beheer. 

- Bij voldoende deelname een dubbel CAC voor de beste reu en teef. 

- Voor de beste van het ras de titel: 'Clubwinnaar 2022'. 

- Voor alle deelnemende honden een leuke attentie. 

 

1e Tatra-TOPshow 
De honden worden beoordeeld door één of meerdere raskenners 

 

- Aanvang omstreeks 11.00 uur. (of een passende tijd binnen ons 

programma) 

- Voor alle Tatrahonden van alle leeftijden met én zonder 

stamboom. 

Gecastreerde, zeer terughoudende of Tatrahonden met een 'foutje' zijn 

ook welkom! 

- De honden worden gekeurd in een eigen ring. 

 

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. 

 

 

9e TOPNL Kampioenschapsclubmatch & Tatra-TOPshow 
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- Minimale deelname: 10 honden (bij minder aanmeldingen bestaat de mogelijkheid dat dit onderdeel 

geannuleerd wordt). 

- Voor alle deelnemers een leuke attentie. 

 

Inschrijven kan online, via onze website. 

De rode buttons op de website verwijzen naar de inschrijfformulieren. 

Leest u a.u.b. de aanwijzingen en de voorwaarden. U ontvangt na het insturen (verzenden) van het formulier 

een automatisch gegenereerde email met de door u ingevulde gegevens. Lees deze goed door en verwittig 

ons als u foutieve gegevens aantreft. Ontvangt u deze email niet, dan is er wellicht iets niet goed gegaan. 

Uw hond is pas definitief ingeschreven als u van onze administratie een email ontvangt met een 

referentienummer en betalingsgegevens. 
 

Inschrijfgeld per hond/per show Leden TOPNL Niet leden 

Kampioenschapsclubmatch: Klasse 1 – 2 – 7 (baby, pup, veteraan) € 30,00 € 35,00 

Kampioenschapsclubmatch: Klasse 3 – 4 – 5 – 6 (alle overige) € 40,00 € 45,00 

Tatra-TOPshow Alle leeftijden € 15,00 € 17,50 

Lunchbox  € 5,50 € 6,50 

* De ledenprijs is uitsluitend voor leden van TOPNL. 

Proef- en aspirantleden kunnen hier geen aanspraak op maken. 

Wilt u adverteren in de 

catalogus? (full-color A5) 

Hele pagina 

€ 27,50 

Halve pagina 

€ 17,50 
  

 

Een hond kan slechts voor één van beide shows worden ingeschreven, dus niet voor beide! 

Sluitingsdatum: 30 augustus 2022 – 23.59 uur of wanneer het maximale aantal inschrijvingen is bereikt. 

 

De inschrijving staat open voor leden en niet-leden van TOPNL. 

• Prijzen voor alle geplaatste honden 

• Een attentie van BIOFOOD 

• Een goed gevulde ‘goodiebag’ voor alle deelnemende honden 

• De hele dag gratis koffie en thee voor iedereen 

 

Na het succes van vorig jaar bieden wij de mogelijkheid een lunchbox vooraf bij ons te bestellen. Er is geen 

kantinefaciliteit aanwezig op het terrein maar uiteraard bieden wij, zoals u van ons gewend bent, de gehele 

dag gratis koffie en thee aan en vanaf de lunch gekoelde dranken. 

 

Mochten de omstandigheden rondom het Coronavirus tussentijds wijzigen, dan zullen wij ons als organisatie 

houden aan de overheids- en RIVM-maatregelen en adviezen, geldende op de dag van het evenement. Wij 

verwachten dit ook van deelnemers, medewerkers en vrijwilligers. 

Indien het noodzakelijk blijkt het evenement op grond hiervan te annuleren, zullen wij reeds betaalde 

inschrijfgelden terugstorten. 

 

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Wilt u een advertentie in de catalogus van de 

Kampioenschapsclubmatch? 

Contactgegevens: evenementen@topnl.eu 

 

Locatie van dit TOP-evenement: 

HSV De Nevelhorst 

Baarleweg 8, 

6941 RD DIDAM 

https://www.topnl.eu/?page_id=739
mailto:evenementen@topnl.eu
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Met je pup naar het strand of niet?  

De zomer is begonnen en zodra de zon zich laat 

zien trekken we graag naar het strand! Ook honden 

genieten volop van het zand, de zee en de ruimte. 

Toch is het het benoemen waard dat het strand 

geen ideale plek is voor pups in de groei. Waar je 

als  baasje zeker rekening mee moet houden is: 

 

De belasting van de pup 

Het bewegen over het mulle strandzand vraagt veel 

meer van het lichaam van de pup dan een hardere 

ondergrond zoals in parken, bossen of gewoon op 

straat. Een middag op het strand heeft vooral effect 

op de gewrichten, en dan met name de 

groeischijven, van jonge honden. Energie hebben 

pups op het eerste oog in overvloed, maar de extra 

belasting op de groeischijven is aan de buitenkant 

niet zichtbaar. Toch is de invloed groot, mogelijke schade aan de groeischijven zijn blijvend voor het hele 

leven van de hond. 

De ontwikkeling van een jonge hond gaat snel; vanaf de geboorte tot ongeveer 12 tot 24 maanden, 

afhankelijk van de uiteindelijk grootte van de hond, vindt de lengtegroei plaats. De beenderen bestaan bij 

een pup voor een aanzienlijk deel uit kraakbeen. Dit is flexibel en maakt groei mogelijk. Naarmate de pup 

ouder wordt, neemt de hoeveelheid kraakbeen af. De kraakbeencellen worden aangemaakt in de 

groeischijven aan het uiteinde van de botten waar de lengtegroei plaatsvindt. De groeischijven zijn daarom 

erg belangrijk. Zij reguleren de lengtegroei en schade aan de groeischijven kan de groei ontregelen. 

Gevolgen kunnen zijn dat de lengtegroei vroegtijdig stopt of juist te lang doorgaat, of de botten onevenredig 

groeien waardoor vergroeiingen ontstaan. Deze vergroeiingen kunnen op hun beurt weer zorgen voor 

slijtage aan de gewrichten met pijnklachten tot gevolg. Slijtage aan de gewrichten kan niet genezen worden 

Uit de media 
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maar verergert naarmate de hond ouder wordt. We dienen 

daarom zuinig te zijn op de groeischijven van de hond in deze 

eerste levensjaren. Voor kleine honden duurt deze cruciale 

periode tot ze ongeveer 6 á 12 maanden zijn. Bij zeer grote 

honden is dit zelfs tot 24 maanden. 

Schade aan de groeischijven kan ontstaan door verkeerde 

voeding, castratie (doordat de hormonen die de ontwikkeling 

aansturen verdwijnen), blessures door een val of botsing, 

uitglijden of overbelasting. Niet al deze factoren zijn volledig 

te controleren, een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Maar 

vooral overbelasting van de groeischijven is goed te 

voorkomen door de eigenaren van een pup. Overgewicht zorgt bijvoorbeeld voor overbelasting omdat er 

meer druk op de groeischijven rust, maar ook lopen door het mulle zand. 

Zoals we zelf ook merken tijdens een wandeling over het strand, kost voortbewegen in het zand meer 

inspanning, spierkracht en energie. 

 

Mag een pup dan helemaal niet op het strand komen? Zoals met alles gaat het vooral om een goede balans. 

Een pup moet gesocialiseerd worden, de kans krijgen om bespiering op te bouwen en toch niet overbelast 

raken. De beste beweging voor een goede ontwikkeling van de groeischijven is op een niet te zachte 

ondergrond en bestaat uit rechtlijnige bewegingen in plaats van plotseling draaien, stoppen en weer 

versnellen. Toch moet een pup ook leren en ontdekken, en vanzelfsprekend gaat dit soms gepaard met 

spelen en gek doen. Een goede bespiering biedt extra steun aan de gewrichten en helpt zo mee aan een 

gezond bewegingsapparaat. En bespiering kan alleen ontwikkelen bij voldoende beweging. Ofwel, het is 

vrijwel onmogelijk om een schema op maat te maken. De leeftijd van de hond, zijn gedrag (en manier van 

bewegen), de uiteindelijk grootte, z’n gewicht, het heeft allemaal effect. Een bezoek aan het strand hoeft 

niet problematisch te zijn als men deze balans in de gaten houdt. Besef dat het strand vele malen 

belastender is voor de spieren en gewrichten en een bezoek daarom minder lang hoeft te duren dan 

eenzelfde activiteit in het bos of een park. Ook is het verstandig om de afstand te beperken tijdens een 

strandwandeling met een pup. Beter is het om de hond op z’n eigen tempo te laten ontdekken en bewegen.  

 

Ben je van plan toch een dagje strand te doen met je pup, dan een aantal tips: 

o Neem een sleeplijn mee waardoor hij wat extra ruimte heeft om te snuffelen, maar niet zomaar weg 

kan rennen. Een flexilijn is niet aan te raden. Deze geeft constant spanning op zijn hals waardoor je 

pup juist leert om te trekken. 

o Laat hem alleen op het vochtige zand lopen bij de kustlijn, dat geeft voldoende ondersteuning. De 

afstand daar naar toe is best ver en het zand kan heet zijn aan zijn pootjes. Daarom is een 

bolderwagen handig om de pup in te vervoeren zodat hij niet door het mulle zand hoeft te lopen. Je 

kunt hem natuurlijk ook optillen, maar een Tatrapup van 3 maanden weegt al gauw 15 kg. 

o Kijk of er op het strandgedeelte geen scherpe voorwerpen liggen waaraan je pup zich kan bezeren. 

o Handdoeken voor iedereen! Je zult meer strandlakens nodig hebben dan je denkt voor je uitstapje 

naar het strand. De puppy heeft een strandlaken nodig (of twee!) Zelf heb je een strandlaken nodig 

(ook als je niet gaat zwemmen, bereidt je voor op spetters) En dan nog een handdoek of deken 

nodig voor in de auto. Dit is comfortabel voor je vermoeide puppy en beschermt ook de autostoel. 

o Als je langer dan een uur op het strand bent, heb je schaduw nodig. Zorg ervoor dat je pup een 

schaduwrijke rustplaats heeft waar hij kan slapen. Onder een strandparasol of strandtentje.  

o Neem een waterbak mee en een grote fles vers water. 

Zeewater is erg zout, en dus ook giftig voor honden bij grote 

inname. Let erop dat je pup er zeker niet teveel van drinkt, 

anders is spuitpoep gegarandeerd. 

o Laat je pup gecontroleerd kennis maken met andere honden. 

Als een hond is aangelijnd, laat je je pup daar niet naartoe 

gaan. Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom die hond 

aan de riem blijft zoals: loopsheid, angst, agressie, of 

gewoon omdat hij bananen in zijn oren heeft. Hoe dan ook 

is de aangelijnde hond bij kennismaking altijd in het nadeel, 

en kan daardoor niet al te vriendelijk reageren. Sommige 

honden zien het stukje tussen zichzelf en de baas als “eigen 

terrein”, wat natuurlijk bewaakt moet worden. 
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o Laat je pup niet ongeremd spelen en stoeien met een 

grotere hond. De pup kent zijn eigen grenzen niet.  

o Ga niet met balletjes, stokken of frisbees gooien. Je pup 

zal dan explosief gaan rennen, dit is zeer belastend en riskant 

voor het jonge skelet. Iets wat je wel kan doen is een 

zoekspelletje. Verstop bijvoorbeeld een bal en je puppy kan deze 

vervolgens rustig opzoeken. 

o Spoel je puppy af onder de stranddouche. 

 

Ben je van plan om met je hond naar het strand te gaan? Vergeet 

dan niet vooraf te checken of op het door jullie uitgekozen strand 

überhaupt wel honden zijn toegestaan en of deze wellicht een 

aanlijnplicht hebben tussen bepaalde tijden. 

Ga je op een warme dag? Pak dan de uurtjes in de ochtend of 

aan het eind van de middag. 

Heb je aan alles gedacht, vergeet dan vooral niet te genieten! Ook als de kleine doodmoe in slaap valt van 

alle opgedane indrukken. 

 
Bron: diverse internetsites en de redactie 

 

 

 

Nieuwsbrieven (klik op de links): 

 

- Raadar – Nr.5/2022 mei – met in dit nummer: 

• U komt toch ook naar de Dag van de Hond? 

• Geslaagde nulmeting brachycephale rassen 

• Training BOAS-screening uitgebreid naar andere landen 

• Jan Andringa benoemd tot erekeurmeester 

• Chesapeake Bay Retriever Club viert 50-jarig bestaan 

• Terugblik op de European Dogsshow in Parijs 

 

- Raadar – Nr.7/2022 juni – met in dit nummer: 

• Geslaagde tiende Dag van de Hond 

• De zomerse ledensessies komen er weer aan 

• Besluitenlijst 56e Algemene Vergadering Raad van Beheer 

• Organisatie Youth Zomerkampen 2022 in volle gang 

• Jaaroverzicht 2021: Genieten van honden ondanks corona 

• Team NL Wereldkampioenschap Agility bekend 

 

 

 

Dekbericht: 

 

Kennel du Domaine des Dhalbergs – Frankrijk 

 

Op 30 juni is INKA Tatra Love (HD-A) gedekt door  

MIANEK du Domaine des Dhalbergs (HD-A) 

Deze combinatie voldoet aan de gestelde eisen in 

Frankrijk. 

 

Indien INKA drachtig is, worden de pups eind 

augustus verwacht. 

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

Contactinfo 

Nieuws van de Raad van Beheer 

Fokkerijberichten 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2022/ra2022_05.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2022/ra2022_07.pdf
mailto:laurent.leblanc0925@orange.fr?subject=Info%20Jasna%20et%20Mianek
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Fokplanning 

 

Kennel Von Tatras Treuer 

Seele – Duitsland 

 

Er is een nest gepland met GOSKA 

KOCHANA Bialy Domownik (HD-

A2, ED 0/0) en AARON von Tatras 

Treuer Seele (HD-B2, ED 0/0).  Bij 

een geslaagde dekking worden de 

pups omstreeks september 

verwacht. 

 
  

Deze combinatie voldoet aan de in Duitsland gestelde eisen. 

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.  
 

 
 

 

 

Nadat ik de pups van Dusza en Tico op aarde had zien komen, wilde ik ze natuurlijk ook graag nog een keer 

in levende lijve zien voordat wij weer terug naar Zweden zouden afreizen. 

Op dinsdag 17 mei, waren de pups vijf weken oud en dat is een mooie leeftijd om ze te bewonderen omdat 

het al echte hondjes zijn en zijn ze dan vol in de fase zijn dat ze gaan ontdekken wat er buiten de werpkist 

of slaapruimte te doen is. Samen met mijn man Dirk gingen we onderweg naar Drenthe. Het weer beloofde 

die dag veel goeds. 

 

Bij aankomst in Elp moesten natuurlijk eerst 

de volwassen honden uitgebreid worden 

geknuffeld. Oma Zibah had snel in de gaten 

dat ik iets lekkers voor ze had meegenomen 

en ook dochter, en moeder van de pups, 

Dusza had best trek in een goed geurende 

hondensnack. De boel moest zelfs van tafel 

gehaald worden omdat de dames anders wel 

aan zelfbediening gingen doen. 

 

Ook de pups werden natuurlijk geknuffeld. 

Van enige terughoudendheid was totaal geen 

sprake. Voor hen was het de normaalste zaak 

van de wereld dat ze weer werden geaaid en 

opgepakt door vreemden. Daarna gingen ze 

Pupbezoek bij kennel Bialy Domownik 

mailto:tatra2006@hotmail.de?subject=Zuchtinfo%20(via%20TOPNl)
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
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direct weer aan de gang met spelen, schommelen of lekker rauwdouwen. Als 

je met zijn tienen bent, is er altijd wel een speelkameraadje in de buurt. Dirk 

had al snel teefje roze in het vizier, wat zijn favoriet bleek. Een kleine dame 

die voor de duvel niet bang was. 

 

De pups zagen er goed uit. Schoon en fris, goed gevuld, erg levendig en ze 

blaakten van gezondheid. We gingen ook nog even het grote deel van de tuin 

in met ze, dus schoon en fris was vanaf dat moment niet helemaal de juiste 

omschrijving meer. Voor Dora en Henk maakt dat allemaal niet uit. Van 's 

morgens vroeg tot laat in de avond worden de pups heel goed verzorgd en 

krijgen ze heel veel aandacht en wordt er gezorgd voor telkens weer nieuwe 

prikkels voor de pups, zodat ze zoveel mogelijk leren in de eerste paar weken. 

 

Na de koffie met wat lekkers, moesten de puppymagen ook weer gevuld 

worden. Dora had natuurlijk een routine in haar werk, omdat ze dit dagelijks 

meerdere keren moet doen. Ik heb dan ook alleen maar een beetje geholpen 

met het afwegen van het vlees en de bakjes in de trog geplaatst. En o ja, ik 

mocht er tijdens het eten op toezien dat ze allen hun eigen bakje zouden 

leegeten en niet opzij geduwd zouden worden door de dikkere pups. De 

kleinere en langzamere eters hadden inderdaad wat assistentie nodig om ook 

rustig hun bakje te kunnen leegeten. 

 

Daarna hebben we van alle pups nog een portretfoto gemaakt voor de 

website. Zo blijven de pupkopers, naast alle WhatsApp berichten ook 

helemaal op de hoogte. Het was weer tijd om afscheid te nemen, maar niet 

voordat alle honden nog een dikke knuffel kregen, waarbij Zibah en Dusza 

uiteraard ook niet vergeten werden. 

 

Dora en Henk, bedankt voor de gastvrijheid en de gezellige middag. Er is 

weer een prachtig nest grootgebracht en daar mogen jullie trots op zijn. 

Ik hoop dat de kleintjes het ondertussen fijn hebben bij hun nieuwe gezin en 

hopelijk kom ik ze nog eens tegen op één van onze evenementen. 

 

Wilma 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nieuwe aanmeldingen: 

01-05-2022 Malgorzata Lubas-Kraft Plancenoit BE 

01-05-2022 Martin Kraft Plancenoit BE 

10-05-2022 Valerie Valk Vlist 

10-05-2022 Ron Conraads Vlist 

15-05-2022 Erwin Zwerink Losser 

15-05-2022 Tanja Wolthuis Losser 

 

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. 

 

Ledenmutaties 
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Leer je hond om niets van de straat buiten te eten. 

Onze missie is om het leven van onze Tatrahonden zo aangenaam mogelijk te laten zijn en we proberen 

daarbij te helpen door middel van soms educatieve inhoud en tips. 

Tatrahonden hebben, net als elke hond, een zeer goede neus en daarmee ruiken en snuffelen ze hun 

omgeving af. Ze komen dan ook regelmatig in contact met zaken als paardenvijgen, koeienmest, een stukje 

kadaver of iets anders dat naar hun mening een niet te versmaden hapje is. Als eigenaar kun je dan 

behoorlijk op de koffie komen, wanneer ze iets hebben opgegeten wat niet zo best voor ze is.  

Dit overkwam mezelf laatst met onze Tatrahond Zibah die in een onbewaakt ogenblik een paardenvijg opat 

waar ze vervolgens heel ziek van is geweest. Haar darmen waren dermate van slag dat ze alleen maar 

bloed poepte. Uiteindelijk is dat wel goed gekomen met behulp van de dierenarts die antibiotica voorschreef, 

in combinatie met pijnstillers voor de heftige krampen en een ondersteunend middel om de darmflora weer 

te herstellen. Ik hoef jullie niet te vertellen dat de rekening niet onderdeed voor een luxueus à la carte 3 

gangen diner met 2 personen! Maar dat terzijde. 

 

Ervoor zorgen dat je hond begrijpt dat niet alles op de grond maar voor het grijpen ligt, kan mogelijk 

levensreddend zijn. Maar, hoe leer je je hond om dingen te laten liggen? Het "laat het" commando is precies 

de cue die je nodig hebt. 

 

Je hond leren wanneer hij iets mag pakken/eten 

Het is de bedoeling dat je hond leert om gevallen voorwerpen te negeren door het ontwikkelen van 

automatisch gedrag. Met andere woorden, in plaats van een voorwerp van de grond te pakken, moet hij 

het ongevraagd laten liggen. Je zult niet altijd als eerste het ‘gevaar’ zien en dus ook niet op tijd kunnen 

waarschuwen. Idealiter zou je hond naar jou moeten kijken voor toestemming voordat hij iets van de grond 

oppakt of eet. Dat is een hele opgave, vooral voor sommige honden, maar met behulp van een aantal 

stappen kun je dat je hond leren. 

 

Een vrije-keuze oefening is een goede manier om je hond het commando "neem het." te leren Dit betekent 

in wezen "je mag dit nu opeten". Dit is vooral belangrijk voor grijpgrage honden die traktaties uit je hand 

grissen. Daarmee maak je ook duidelijk aan de hond wanneer iets goed is om te eten. Bijvoorbeeld, als je 

brokjes op de grond laat vallen zodat je hond kan speuren naar zijn eten. Vrije-keuze-oefeningen helpen 

een hond om het onderscheid te maken. 

 

1. Neem iets lekkers en sluit je hand erover heen. Laat je hond op alle mogelijke manieren proberen 

om het uit je hand te pakken, inclusief pootjes geven, likken en neusjes geven aan je hand. 

2. Zodra hij stopt met zijn pogingen, zeg je bijvoorbeeld: “goed zo”, opent onmiddellijk je hand en zegt  

de woorden : “pak maar” en de hond mag het lekkers opeten. Het doel is om te laten zien dat het 

niet besteden van aandacht aan de traktatie, precies datgene is wat een traktatie oplevert. 

3. Na een aantal pogingen, zal je hond zich terug gaan trekken van je vuist of de traktatie gaan 

negeren. Wacht dan een paar seconden voordat u zegt "pak maar" en de traktatie aanbiedt. 

4. Plaats de traktatie op je open handpalm. Als je hond probeert om de traktatie te pakken, sluit je je 

hand en wacht tot je hond het weer gaat negeren. Zodra hij het negeert, zeg dan "pak maar", en 

bied de traktatie aan. 

 

Je hond leren wanneer hij "het moet laten" 

Als je hond het voedsel in je open handpalm negeert totdat de "pak maar" aanwijzing wordt gegeven, weet 

je dat hij het concept begrijpt om dingen met rust te laten totdat anders wordt opgedragen. Tenminste voor 

voorwerpen in je hand! Nu is het tijd om dingen naar de vloer te brengen. 

 

1. Leg een traktatie op de grond met je hand erover. Laat je hond proberen de traktatie te pakken. 

Zodra hij stopt met proberen, prijs en beloon je hem. Gebruik  NIET de traktatie op de grond. Hoewel 

je de beloning kunt aanbieden met de "pak maar" cue, is het tijd voor je hond om te leren dat dit 

niet gaat over het uiteindelijk krijgen van wat op de grond ligt. Immers, gevallen medicijnen zullen 

nooit voor het grijpen liggen. In plaats daarvan, beloon je je hond met iets anders, wat ultralekker 

is uit je zak of andere hand. Met andere woorden de beloning die hij nu krijgt is van hogere waarde 

dan hetgeen op de vloer ligt. Daarmee wordt voor de hond benadrukt dat, wanneer hij geen aandacht 

geeft aan wat op de vloer ligt, dit leidt tot de kans op nog betere en lekkerder dingen. 

Niets van de straat laten eten! 
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2. Wanneer je hond de bedekte traktatie op de grond gemakkelijk negeert, begint je je hand weg te 

halen. Maar, wees klaar om de traktatie opnieuw te bedekken indien nodig. Het doel is dat je hond 

de onbedekte traktatie volkomen negeert, maar u wilt koste wat kost voorkomen dat je hond het 

eten krijgt. Wanneer je hond wegkijkt, terug deinst, of op een andere manier desinteresse toont in 

het onbedekte voedsel, prijs en beloon met een traktatie van hogere waarde uit je andere hand. 

3. Doe je hond aan de lijn en doe dezelfde oefening rechtopstaand. Behalve nu, gebruik je voet in 

plaats van je hand om het gevallen voedsel te bedekken. De riem is om te voorkomen dat je hond 

het voedsel pakt dat je per ongeluk mist of wegschopt. 

4. Als je hond automatisch het voedsel met rust laat wanneer je het op de grond laat vallen, heb je 

een goede impulscontrole aangeleerd. Nu ben je klaar om het commando "laat het" toe te voegen. 

Omdat je hond het concept begrijpt, zou je het commando niet hoeven te gebruiken, maar het is 

ook fantastisch voor andere situaties. Voordat je het eten laat vallen, zeg je tegen je hond “laat het". 

Wanneer je hond het voedsel negeert, prijs en beloon hem dan met de lekkernijen met een hogere 

waarde in je andere hand. Na vele herhalingen, zal je hond de betekenis van het commando 

begrijpen. 

 

Deze simpele, maar oh zo praktische commando’s, kunnen wellicht voorkomen dat jou hond/pup hetzelfde 

overkomt als onze Zibah.  

 

Je hond "Laat het" leren in verschillende 

situaties  

In de echte wereld, zijn er overal gevaren, zoals een 

broodje op de stoep of vuilnis in het park. Nu is het tijd 

om je training op te voeren en je hond langs dingen te 

laten lopen die genegeerd moeten worden. 

 

Plaats, terwijl je hond niet in het vertrek is wat 

laagwaardige traktaties in een rij op de grond. Plaats 

ze een paar meter uit elkaar. Breng nu je aangelijnde 

hond in het zicht van de vloer traktaties, zeg "laat het," 

en loop langs de rij. Bij elke traktatie, prijs en beloon 

je je hond weer met iets extra lekkers voor het 

negeren van de vloertraktatie, loop dan door naar de 

volgende. Probeer niet om de hele rij in een keer te 

doen. Als je hond probeert de traktatie op de grond op 

te eten, bedek hem dan snel met je voet en gebruik de 

lijn om te voorkomen dat je hond de traktatie voor jou 

bereikt. 

Wanneer je hond elke traktatie een voor een negeert, 

probeer dan langs de hele rij te lopen na het geven van 

het commando "laat het". Beloon een succesvolle run 

met iets extra speciaals zoals een spelletje 

touwtrekken of een kauwbot. Laat je hond zien dat het 

negeren van dingen de kans op iets nog geweldigers 

betekent. 

Herhaal de bovenstaande oefeningen buiten op de 

stoep of in de tuin. Hoe meer locaties waar je traint, 

hoe beter je hond zal reageren, ongeacht waar je bent. 

Vervang het voer op de grond door andere voorwerpen waar je hond dol op is, zoals kauwspeeltjes of 

tennisballen. Dit leert je hond begrijpen dat het commando “laat het” niet alleen geldt voor voedsel maar 

voor alles wat je niet wilt dat hij pakt.  

 

Als je traint met je pup hond, doe dat dan met mate en voor pups niet langer dan 5 minuten 

achter elkaar, voor oudere honden is 15 minuten genoeg. Wetenschappelijke resultaten toonden 

aan dat honden die 1-2 keer per week werden getraind een significant betere leerprestatie 

hadden dan honden die dagelijks werden getraind, en dat honden die slechts 1 sessie per dag 

werden getraind een significant betere leerprestatie hadden dan honden die 3 sessies achter 

elkaar werden getraind. 
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Agenda 2022 

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

 Zondag 13 november – Najaarswandeling (locatie nog te bepalen) 

 

Mogelijk zullen we in het najaar onze leden bijeen roepen voor een extra Algemene Vergadering. 

 
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. 
 

 
 

Het is weer zomer! Voor de volgende editie van de Tatra TOPnieuws zijn we op zoek naar jullie foto's en 

verhalen. Wat doen jullie met de hond tijdens de vakantie? Mag hij mee en gaan jullie zwemmen, kamperen 

of naar het strand? Blijkt bij jullie ook dat de hond net even te veel plaats inneemt in de auto tijdens de 

vakantie of dagje uit? Was jullie hond misschien nog een grotere attractie dan de attractie zelf? Misschien 

gaat de hond wel naar een pension, uit logeren of heeft hij oppas aan huis? 

 

We zijn benieuwd naar jullie verhalen en foto's. Deze willen we de volgende keer samenbundelen tot een 

zomers geheel. 

 

De inzendingen kunnen tot 24 augustus worden ingestuurd naar redactie@topnl.eu. Vergeet daarbij niet de 

naam van je hond(en) te vermelden. 

 

 
 

 

  

TOPNL-agenda 

Jouw Tatrahond in de zomer 

mailto:redactie@topnl.eu
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Botulisme en blauwalg 

 

Het is verleidelijk met zomerse temperaturen, maar wees 

alert voordat je, wellicht samen met je hond een duik in 

het water neemt. Door aanhoudende warmte nemen 

botulisme, blauwalg en vissterfte elke dag verder toe. 

Maar wat is botulisme en is het gevaarlijk, en hoe zit dat 

met blauwalg?  

 

De meeste mensen denken dat blauwalg en botulisme 

hetzelfde zijn en deze alleen in de zomer voorkomt. Voor 

blauwalg geldt dat wel maar niet voor botulisme. Het komt 

het gehele jaar voor, alleen zijn het aantal gevallen in de 

winter veel minder dan in de zomermaanden. In een 

uitgave van TTN van verleden jaar hebben we al eerder 

aandacht besteed aan blauwalg.  

 

In de maanden juli, augustus en september is de watertemperatuur vaak boven de 20 graden en is er 

weinig wind. Blauwalgen kunnen zich onder deze omstandigheden massaal ontwikkelen als er veel 

voedingsstoffen en weinig waterplanten zijn. Slechts een aantal blauwalgen produceert gifstoffen. In hoge 

concentraties vormen deze gifstoffen een risico voor de volksgezondheid. Vooral in drijflagen komen soms 

hoge concentraties gif voor. 

Blauwalgen zijn met het blote oog alleen te herkennen als ze kolonies vormen. De meeste blauwalgen 

hebben een groene kleur, maar er zijn ook soorten die roodbruin of bruingroen zijn.  

Blauwalgen zien er verschillend uit, van groene bolletjes, vlokjes, of een verfachtige laag tot een groene 

soep. Ook kan er op het water blauw of wit schuim liggen. Het water ruikt naar vis en naar rottende planten. 

 

Wat zijn de ziekteverschijnselen bij vergiftiging? 

Honden die water drinken dat blauwalgen bevat, of die de algen uit hun vacht likken nadat ze in dergelijk 

water hebben gezwommen, kunnen een aantal symptomen vertonen. Meestal zijn deze 12 uur na het 

zwemmen merkbaar, waaronder: 

 Ongecoördineerd lopen 

 Misselijkheid 

 Braken 

 Diarree 

 Koorts 

 Flauw vallen 

 Toevallen 

Als je deze verschijnselen bij je hond opmerkt, op welk moment dan ook, moet hij onmiddellijk naar een 

dierenarts. Dit zijn namelijk zeer ernstige tekenen, die kunnen wijzen op leverfalen als gevolg van 

blootstelling aan blauwalgen. 

 

Wat is botulisme? 

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water 

met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu 

(bijvoorbeeld een dode vogel) ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert zich dan zeer snel en scheidt 

daarbij een giftige stof (botuline) af.  

Deze zeldzame infectieziekte kan ook bij honden voorkomen en wordt veroorzaakt door de inname van 

bedorven of rauw vlees, bijvoorbeeld van kadavers dat de Clostridium botulinum type C-bacterie bevat. De 

bacterie produceert een neurotoxine, botuline genaamd, dat het zenuwstelsel van honden kan aantasten. 

Hoewel honden over het algemeen resistent zijn tegen het toxine, veroorzaakt besmet vlees, wanneer het 

in grote hoeveelheden wordt geconsumeerd, botulisme Regelmatig wordt oppervlaktewater gecontroleerd 

en bij een verdenking wordt middels borden gewaarschuwd. 

 

Medisch 
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Foto: botulisme in Sterrenburgpark 

 

Symptomen 

De belangrijkste symptomen van botulisme manifesteren zich binnen 12 tot 36 uur na inname en zijn onder 

meer: 

 Spierzwakte en verlamming beginnend bij de achterste ledematen en zich verspreidend naar romp 

en nek en voorpoten 

 Kwijlen, braken of diarree 

 Pijn in de onderbuik 

 Moeite met kauwen en slikken 

 Verminderde hartslag 

 Problemen met zien 

 Ademhalingsmoeilijkheden 

 

Botulisme is een ernstige aandoening die onmiddellijke medische aandacht vereist. Als je hond  een van 

deze aandoeningen vertoond, moet de dierenarts met spoed worden geraadpleegd. 

 

Diagnose 

Aangezien de symptomen van botulisme lijken op die van vergiftiging en andere aandoeningen van het 

zenuwstelsel, kunnen dierenartsen de aandoening alleen vaststellen door middel van het eliminatieproces. 

Zij moeten op de hoogte zijn van de voorgeschiedenis van de besmette hond, de symptomen en of hij 

snuffelend rond een kadaver is aangetroffen. Monsters van urine, ontlasting, braaksel of voedsel kunnen 

worden getest op botuline. Maar soms is de concentratie botuline toxine laag op het moment van de test 

en kan het worden gemist. Röntgenfoto's van de borstkas kunnen uitsluitsel geven of de longen niet zijn 

aangetast, aangezien botuline de ademhalingsspieren kan verlammen. 

 

Behandeling en herstel 

In gevallen van mild botulisme kan ziekenhuisopname gedurende een paar dagen en intraveneuze voeding 

nodig zijn. In de ongelukkige omstandigheden van een acute infectie, kan je hond moeite hebben om zelf 

te ademen. In dat geval kan hij op de intensive care worden geplaatst met een beademingsapparaat voor 

ademhalingsondersteuning en een maagsonde voor voeding. Type C antitoxine wordt ook verstrekt in 

gevallen van bevestigd botulisme om de bacterie te bestrijden. Als de hond de onmiddellijke gevolgen van 

botulisme eenmaal heeft overleefd, duurt het één tot drie weken voordat hij weer helemaal gezond is. Het 

is belangrijk om gedurende deze tijd alle aanwijzingen van de dierenarts op te volgen. 
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Preventie 

De beste manier om botulisme te voorkomen, is je hond ervan te weerhouden kadavers of bedorven vlees 

te eten. Zelfs als het rauwe vlees uit de winkel in de koelkast is bewaard, geef het hem  dan niet te eten 

als het meer dan een week oud is. Rauwe vlees moet vers zijn, uit spiervlees bestaan en geen ingewanden 

of darmen bevatten. Wanneer je je harige vriend meeneemt voor een wandeling in een park of op het 

platteland, moeten zij voor hun eigen veiligheid in de gaten worden gehouden. Het is grotendeels aan ons, 

hun baasjes, om ervoor te zorgen dat ze geen bedorven vlees tegenkomen en het per ongeluk inslikken. 

 
Bron: petcarerx.com en redactie 

 

 

 

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 augustus 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

