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Contributie:  Per lid 28,50 euro (2021) 

(Buitenlandse leden betalen 10 euro extra voor de verzending 
van het Clubblad)  
Gezins- en jeugdlid 13,50 euro 
Zelfstandige jeugdleden en 65+ leden 21,50 euro.  

 
Betaling: Papillon en Phalène Club Nederland 

IBAN: NL35INGB0003649888  
Buitenlandse leden BIC: INGBNL2A 

 
Advertenties en ingezonden stukken: 
Advertenties en ingezonden stukken worden geplaatst buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. Niets van deze uitgave 
mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de P.P.C.N. 
 
Opgericht De “Papillon en Phalène Club Nederland” is opgericht 

op 27 juni 1976. 
 
Website           http://www.ppcn.eu 
 
De Vlinderpost verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor de volgende 
Vlinderpost graag voor 20 mei 2021 aanleveren. 
 
VerenigingsFokReglement 
De PPCN heeft een verenigingsFokReglement dat goedgekeurd is door de 
R.v.B. Iedere fokker, maar ook eigenaren van dekreuen moeten zich strikt 
houden aan dit reglement. Overtreders kunnen door de R.v.B. op diverse 
manieren gestraft worden. 
Het VerenigingsFokReglement staat op onze website onder de kop 
formulieren. 
 
Raad van Beheer 
 
Bent u geïnteresseerd in allerlei wetenswaardigheden over honden en in het 
bijzonder over uw hond? Kijk dan eens op www.houdenvanhonden.nl. Dat is 
de website van de Raad van Beheer met een schat aan informatie over 
honden. Ook over uw hond! Gezondheidstesten, informatie over de ouders 
van jouw hond, wedstrijduitslagen, evenementen, cursussen en nog veel 
meer. Een antwoord op heel veel mogelijke vragen. 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming      
 
Ook de P.P.C.N. dient zich te houden aan de privacywetgeving in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.                                                                                    
De statuten, het huishoudelijk reglement, het VerenigingsFokReglement en de 
Privacy Policy vindt u op onze website.                                               
Voor externe deelnemers geldt dat u akkoord gaat met het delen van foto’s, 
video’s en informatie over de activiteiten op sociale media en het 
verenigingsorgaan (Vlinderpost, Facebook en Website), tenzij u hiertegen 
uitdrukkelijk bezwaar aantekent bij het bestuur. 
Het lidmaatschap van onze club moet opgezegd worden voor 1 
december van het lopende jaar 
 
 
 
 

 

Henny Groos 
Prins Bernhardstr. 
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4709 Nispen ( NL) 
Gsm. 0616821601 
melieven@live.nl 
www.melieven.nl 
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Van de voorzitter  
 
Ik had u graag een optimistischer geluid willen laten 
horen, maar ja, dagelijks staat het nieuws nog steeds 
bol over voornamelijk het coronavirus. Ook in 
hondenland hoor je helaas niets anders. Als je met 
mede hondenfreaks aan de telefoon zit, hoor je dat het 
virus bij iedereen nu wel heel dichtbij komt. Ja, het 
contact is momenteel bijna alleen via de telefoon, 
omdat je maar met één persoon op bezoek mag 
komen en dat maakt het op visite gaan bijna 
onmogelijk voor ons. De afstanden in Nederland zijn 
dan wel niet zo groot, maar ik ga het liefste samen met 
Hans op stap en dat is nu geen goed idee in deze 
barre tijden. 

 

  
De aanwas van puppy’s is momenteel een stuk lager, of het lijkt maar zo, want 
ik merk dat er vaak berichten van mensen komen die nu een puppy zoeken. 
Het is nu inderdaad zo, dat iedereen nu tijd heeft om een lief puppy’tje op te 
voeden en in huis te nemen. Nu met de avondklok en de lockdown hebben de 
asielen hier in de buurt de policy dat je op dit moment geen honden bij ze kan 
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ophalen. Ze zijn natuurlijk bang dat de mensen alleen maar een hond willen, 
omdat ze dan in de avondkloktijd toch hun late wandelingetje kunnen maken. 
En dit kan alleen met een hond. Ook een nieuwe kat, oud of jong, zijn 
ontzettend veel gevraagd. Het asiel hier in de buurt heeft aangegeven dat 
honden pas na het ophouden van de avondklok, kunnen worden opgehaald. 
Nu maar hopen dat, als de maatschappij weer een beetje gaat functioneren, 
dat er nog steeds plaats is bij de mensen en dat ze ze niet massaal gaan 
terug brengen. 
 
Gezinnen zitten nu allemaal thuis en ik kan het mij heel goed voorstellen dat 
thuiswerken veel gezelliger is met een helpende hand naast je bureau, die je 
graag wel zou willen helpen om de paperassen te sorteren die het baasje zo 
lief voor ze heeft uitgespreid. 
 
Ik vraag mij nu echt af of de in deze tijd geboren puppy’s nu veel liever en nog 
socialer zullen zijn, aangezien een fokker door het thuiswerken nu tijd in 
overvloed heeft hiervoor. 
 
Hier in huis is het in ieder geval (te) rustig nu Djuka er niet meer is en dit wordt 
momenteel wel gecompenseerd door een nestje kittens van twee maanden 
oud, die in onze ogen ook veel liever en makkelijker zijn dan we gewend zijn. 
Kan natuurlijk ook aan de fantastische combinatie van een hele lieve moeder 
en vader zijn, maar toch kan ik mij niet onttrekken aan de vraag of ons vele 
thuis zijn, hier ook niet aan bijdraagt. Denkt u er nog aan dat uw puppykopers 
een abonnement voor onze club krijgen? U kunt dit aan ze uitleggen en hier 
mooie sier mee maken en op hetzelfde moment steunt u ook nog onze 
rasclub.  
 
Het klinkt onmogelijk, maar we hopen u bij deze toch te mogen uitnodigen 
voor ons Vlinderweekend met hierbij een ALV, wat weer staat gepland voor 
het eerste weekend van september 2021. Eigenlijk hoort de ALV eerder in het 
jaar plaats te vinden, maar het lijkt er niet op dat op korte termijn de regels 
zullen worden versoepeld hiervoor. Dit alles is natuurlijk onder voorbehoud, 
want je weet maar nooit hoe het met het coronavirus en de vaccinaties 
hiervoor gaat lopen. De locatie is zoals altijd weer Het Veluws Hof in 
Hoenderloo, onze gezellige stek.  
 
Ik hoop u in betere tijden weer eens in goede gezondheid in persoon te 
mogen ontmoeten. 
 
Christine Winckel 
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Van de secretaris 
 
Hallo allemaal, 
 

Het is nu winter en het voorjaar laat nog even op zich 
wachten. De kerst en oud en nieuw hebben we weer 
achter de rug. Het vuurwerk verbod was hier in 
Hoogeveen maar weinig van te merken er werd nog 
behoorlijk geknald. Wij zijn er weer goed door 
gekomen, ik hoop u ook. Er zijn nog steeds 
maatregelen tegen corona die steeds strenger 
worden. Zoals zelfs een avond klok. En een vaccin in 
het vooruitzicht . toch hopen we er dit jaar weer een 
leuk jaar van te maken.  
  
De evenementen die nu gepland staan zijn, de CACIB show/rasverenigingen 
dag van de KC Arnhem en omstreken. Op 7 & 8 augustus 2021. Op 7 
augustus komt de heer J. Muldoon ons ras keuren en wij houden onze 
kampioenshaps clubmatch in Gorinchem op de rasverenigingen dag op 8 
augustus 2021 . we hopen op veel inschrijvingen. Wij hebben een ras 
specialist gevonden die voor ons het ras wil keuren. Meneer W. Wellens is 
onze keurmeester die dag. de inschrijvingen gaan nu anders dan u van ons 
gewend bent . dit gaat via de online dog show site. 
En het vlinderweekend is gepland in het eerste weekend in september. 
Hierover kan rob de penningmeester u meer vertellen, boekingen kunt u bij 
hem doorgeven voor een huisje of een campingplaats. 
Voor nu zijn er bij de raad van beheer veel veranderingen aan de hand door 
dat er een nieuw bestuur is gekozen en die een frisse wind laten waaien. Ook 
hun fok regelement is aangepast, daar door zijn er regels die ook op ons van 
toepassing zijn als fokker. Basisreglement Welzijn en Gezondheid 
(houdenvanhonden.nl) deze zullen ook in ons VFR verwerkt worden. Volgens 
algemeen punt 1.3. in ons VFR. 
Verder willen wij als bestuur kijken wat de mogelijkheden zijn om ons VFR met 
de tijd mee te laten gaan. Of er mogelijkheden zijn om DNA testen in te 
voeren , te denken aan PAP PRA 1 Progressive Retinal Atrophy Papillon & 
Phalène Type (PAP-PRA 1) - AnimaLabs©  Centronuclear Myopathy 
(animaldnadiagnostics.co.uk)  deze test wordt al heel veel gebruikt ook in het 
buitenland. Hierbij zit ik te denken aan het protocol wat in Noorwegen wordt 
gebruikt. Voor het eerste nest een ecvo oogtest en een PAP PRA 1 test en 
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daarna op hun 5de  jaar en bij het 7de  jaar weer een ecvo oogtest. Hier moet 
dan een fokkers overleg aan besteed worden. U kunt zich hier alvast voor 
opgeven zodat we weten met hoeveel mensen we rekening moeten houden. 
lees u vast zo veel mogelijk in zodat we er samen iets moois van kunnen 
maken. Een datum volgt nog voor dit overleg. 
De patella luxatie test blijft gewoon zoals die is . 
De onder staande 2 DNA testen zouden een aanbevelend karakter kunnen 
krijgen.  
VWB  Paw Print Genetics - Von Willebrand Disease I in the Papillon en NAD 
Neuroaxonal Dystrophy Papillon Type (NAD) - AnimaLabs© ook deze wordt al 
vaak door fokkers gebruikt. 
DNA onderzoek is al niet meer vreemd bij onderzoek bij honden. De raad van 
beheer komt bij een nest dat aangemeld wordt voor stamboom aanvraag 
kijken. meestal op de leeftijd van 5 weken om de chip te plaatsen en een DNA 
swap afnemen bij elke pup uit het nest om te kijken of de ouders wel de 
opgeven ouders zijn. U kunt hier meer over vinden bij de raad van beheer. 
DNA-onderzoek bij je hond (houdenvanhonden.nl)  
Zoals u kunt lezen zit uw bestuur niet stil en zijn er druk mee om alles op tijd 
rond te krijgen zodat het een leuk jaar wordt . 
Ik hoop u snel een keer weer te zien. 
Aly Boersma de Wit. 
Secretaris PPCN 

 

 
 
Van de penningmeester 
 
Financieel hebben we 2020 achter ons gelaten en afgesloten. Het was een 
jaar met weinig verassingen op dit gebied. We hebben in 2020 € 1050 van de 
spaarrekening moeten gebruiken, omdat we in het begin van dat jaar met wat 
onbetaalde rekeningen zaten, maar verder zijn we met de hakken over de 
sloot 2021 in gehinkeld. We hebben besloten om de Vlinderpost in kleur uit te 
geven en dat is een succes, mag ik wel zeggen. Er moet nog het een en 
ander aan gespijkerd worden, zodat we de communicatie met de leden nog 
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kunnen te verbeteren en mede anderen te enthousiasmeren lid te worden van 
onze club. Ook proberen we de Vlinderpost op de leestafels van bijvoorbeeld,  
dierenartsen te krijgen. Op deze manier hopen we dat de club meer 
bekendheid krijgt en zo meer leden aan trekt. Dus als u in de gelegenheid 
bent om de Vlinderpost ergens bij een dierenarts, dokter of bejaardentehuis 
op de leestafel te krijgen, laat het dan weten. U krijgt dan één of meerdere 
exemplaren toegestuurd. De evenementen, voor zover niet afgelast, hebben 
geld opgebracht en niets gekost. Dat heeft de penningmeester natuurlijk een 
goede nachtrust bezorgt. Wel heel jammer dat we zoveel hebben af moeten 
lasten.  
 
De bankkosten zijn de laatste jaren flink 
gestegen. Was dat vroeger gratis, betalen we 
nu € 155 per jaar.  

Zoals zoveel penningmeesters schrijven: MEER 
LEDEN en laten we hopen dat dat gaat lukken 
in 2021.  
 
Met warme groeten, 
 
Rob van Tholen. 
Penningmeester/ledenadministratie. 
 
 

Van de redactie 

 
In deze Vlinderpost hebben 18 leden sneeuwpretfoto’s ingezonden en 
daarvoor wil ik jullie hartelijk danken. Er waren prachtige en veelzeggende 
foto’s van genietende honden bij. Het bestuur vond het lastig, maar de foto 
van Nuka van Jana van Herck is unaniem door het bestuur als mooiste foto 
gekozen. Nuka kijkt zo verwachtingsvol naar boven om te achterhalen waar al 
die sneeuwvlokken toch vandaan komen en bovendien is de foto, qua 
compositie en licht, ook erg mooi. 
Het levert Jana een eervolle vermelding op.  
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Beste leden, 
 
Graag wil ik met jullie terugblikken op het jaar 2020. 
Wat was dat een raar jaar, voor velen een jaar waarin er veel is gebeurt door 
de corona. 
Misschien wel in quarantaine gezeten, corona gehad of een dierbare verloren 
aan het virus. 
Ikzelf werk in het ziekenhuis en heb het van heel dicht meegemaakt…..nou ja 
eigenlijk ook niet. Mijn afdeling heeft gewoon doorgedraaid, dus had ik niks te 
maken net corona. Totdat mijn afdeling in december werd getroffen door het 
virus. Onze afdeling werd volledig gesloten wij moesten allemaal thuis in 
quarantaine. De helft van mijn collega’s heeft corona gekregen, waaronder 
ikzelf ook. Gelukkig milde klachten en niet ziek geweest. De enigste nasleep 
die ik nu nog ervaar is dat ik bijna geen reuk en smaak meer heb. Ik denk dat 
ik nog maar ongeveer 10% ruik en proef. 
Toen ik thuis zat met corona (3 weken) was mijn Sanne uit logeren bij mijn 
ouders. Na een week was ik er klaar mee en heb ik haar terug genomen in 
huis. Zo kon ik (ondanks de corona) toch even de deur uit en met haar 
wandelen. Ook nu is ze (en mijn werk) soms mijn redding dat ik met de 
avondklok de deur uit mag ha ha.  
 
Maar goed weer even terug naar afgelopen jaar. Voor de club was het ook 
een vreemd jaar. Alleen de nieuwjaarreceptie is doorgegaan zoals gepland. 
Hier kon ik zelf niet bij aanwezig zijn, maar heb vernomen dat het erg gezellig 
was. Verder zijn alle activiteiten afgelast behalve het vlinderweekend! Dat kon 
met wat aanpassingen gelukkig gewoon doorgaan. 
Wat hebben we genoten met z’n allen, het was mooi weer, gezellig en goed 
bezocht ondanks de corona. 
Tja en dan nu 2021………wie zal het zeggen hoe het gaat lopen. Voorlopig 
durven we geen activiteiten te plannen. Voorzichtig denken we al wel aan het 
vlinderweekend, maar of dat doorgang zal krijgen dit jaar? Ik en wij allemaal 
hopen het. Voorlopig zitten we nog volop in de lock down op het moment dat 
ik dit schrijf. Ik hoop echt dat de vaccinaties zijn werk gaat doen en dat we 
weer terug kunnen naar normaal. Zelf denk ik eerlijk gezegd dat dat nog wel 
even duurt. 
We wachten af hoe 2021 zal gaan verlopen. Ik hoop dat ik volgend jaar een 
mooi verhaal kan schrijven over alle activiteiten die we hebben gedaan dit jaar 
………… 
 
Ondersteunend secretariaat 
Ingrid Hayma (en mijn vlinder Sanne) 
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KCM (KampioenschapsClubMatch) 8 augustus 2021 
 

Aankondiging  
 

De PPCN heeft in samenwerking met de Pinkstershow de mogelijkheid 
om een KCM te organiseren. 

 
Dit word een 2 daags evenement op 7 & 8 augustus 2021 te 

Gorinchem. 
 

7 augustus de CACIB SHOW met keurmeester de heer  
J. MULDOON (IE) 

 
8 augustus wordt onze kampioenschapsclubmatch gehouden. 

Daarvoor hebben wij keurmeester de heer W. WELLENS (NL) bereid 
gevonden om ons ras te keuren.  

 
Hier is de mogelijkheid om een dubbele CAC te behalen bij genoeg 

inschrijvingen. 
 

U kunt de QR-code scannen voor inschrijven. 
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Het Vlinderweekend 
 
Ook dit jaar gaan we weer een super gezellig weekend organiseren op 
camping  ’T Veluwshof en ook dit jaar zijn er weer van die prachtige chalets te 
huur voor een speciaal tarief voor leden van de PPCN de volgende prijzen 
hebben we bij camping  ’T Veluwshof kunnen bedingen: 
 
Chalets; 
  

1 weekend 1 week 
 

Huur Chalet € 231.= € 323.= 
 

Schoonmaakkosten € 37.= € 37.= 
 

Bedlinnen € 24.= € 24.= €6 pp 2 pp € 12.= 
Totaal € 292.= € 384.= 

 

Korting PPCN lid €- 39.25 €- 54.90 
 

Borg slagboompas € 35.= € 35.= Terug bij vertrek  
€ 287.75 € 364.90 

 

 
Kamperen; 
 

Per nacht 3/9 – 6/9 
 

€ 19.50 o.b.v. 2 personen   
€   4.50 Extra persoon per nacht 

Aankomst dagen er voor Tot 28/8 € 32.= o.b.v. 2 personen 
Aankomst dagen er voor v.a. 28/8 € 26.= o.b.v. 2 personen   

€   4.50 Extra persoon per nacht 
 
De Honden kosten € 2,= per dag en de tweede hond is gratis  
Op de website www.ppcn.eu vind u de foto’s en de namen van de diverse 
chalets als ook een plattegrond van de ligging van de div chalets, opgeven 
kunt u bij mij via penninmeesterppcn@live.nl of via telefoon 0618990904, 
wees er snel bij want vol = vol !!! 
 
Rob van Tholen. 
Uw penningmeester. 
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Nieuws over leden: 
 
In memoriam: 
 
Dolly Stam 
Dolly is overleden op 21 december 2020 op 73 jarige leeftijd. Wij wensen 
degenen die zij achter liet veel sterkte met dit verlies. 
 
Aspirantleden: 
Saskia van Dijk  BENNEKOM 
 
Er zijn geen bezwaren binnen gekomen tegen de aspirantleden genoemd in 
de Vlinderpost van december 2020 en helaas zijn er ook geen nieuwe leden 
aangemeld. 
 
Showuitslagen  
 
Er zijn in Nederland na Maastricht geen hondenshows meer geweest. 

 
Clubagenda: 
 
Kampioenschapsclubmatch 8 augustus 2021  
ALV    3 september 2021 (vooralsnog) 
Vlinderweekend   3 tot en met 5 september 2021 
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Sneeuwpret 
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Wat betekent het aaien voor je hond? 
 
Aaien: 
(niet alleen een liefkozing) 
Het aaien is een verbindingsteken tussen mens en dier. De een geeft graag 
aai, de ander knort, spint of smelt van genoegen als hij ze krijgt. Het schijnt 
zelfs levensverlengend te werken, maar het is in ieder geval rustgevend. Met 
de draad mee streelt u met de hand de flank van uw hond. U aait zijn 
wervelkolom en de achter haartjes tussen zijn ogen. U aait hem over de kop 
en onder het oor, over de rug en schouders en streelt lieflijk zijn halsharen. 
Maar betekent het aaien van de hond voor hem wel wat u denkt? De taal van 
de hond is beperkt. Lichaamstaal, dus ook het aaien is een belangrijk 
onderdeel van de hondentaal. In een wolvenroedel wordt hoofdzakelijk in 
lichaamstaal gecommuniceerd. Honden communiceren nog steeds op deze 
wijze. Het hangt van het betrokken lichaamsdeel af hoe de hond uw aai 
interpreteert. Maar spreken uw handen hondentaal? Is uw taal zinvol en bevat 
deze geen tegenstrijdigheden? Door een dominante hond over het bovenste 
gedeelte van het lichaam te strelen, herinnert u hem aan uw vriendelijke 
autoriteit, zoals ook een hond hoger in rang dat zou doen in de roedel. Aait u 
uw hond echter aan het onderste gedeelte van het lichaam, dan doet u het 
gedrag na van een hond die spontaan zijn onderworpenheid aanvaardt en is 
dat wel uw bedoeling? 
 
Wat is een aai? 
Uw hond ziet aaien niet alleen als de hand die door de vacht gaat, maar als 
een menselijke imitatie van signalen, die honden gebruiken om te 
communiceren. Door de hond te aaien spreken we met hem. Vandaar dat het 
belangrijk is om hem niet zo maar wat te vertellen! 
 
Een aai op de kop of snuit 
Wanneer u met uw hand de bovenkant van de kop en de snuit van de hond 
aait, staat dat voor hem gelijk aan het opleggen van de poot op de kop of het 
achtjes overbijten van de snuit door een dominante roedelgenoot. De 
boodschap is duidelijk: u bent vriendelijk, doch u bent de baas. Deze situatie 
doet hem goed, want een hond weet graag wie de baas is en wie de 
onderwerpende is en dat iedereen duidelijk zijn plaats heeft binnen de roedel. 
 
Een aai over de rug 
U bent nog steeds de baas, maar ineen leuke bui. Het is te vergelijken met 
een dominante hond die een andere hond uitnodigt om te spelen, door een 
poot op de rug te leggen. Dat willen zeggen: okee, ik ben de baas, maar kom, 
we gaan spelen en ons uitleven. Het is normaal dat uw hond zal opspringen 
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van vreugde. Hij denkt dat achter deze aai een wandeling, een spelletje of een 
lekkere bak voer verborgen zit. Blijft dit achterwege, dan zal de hond steeds 
gelatener op deze manier van aaien reageren. 
 
Een aai op de flank 
Tussen honden betekent dit een contact zonder enige vorm van agressie. De 
baas aait de hond en de hond vertaalt: hij is de baas, maar hij is ook  mijn 
beste vriend. 
 
Het aaien van nek en kin 

Hemels, of helemaal geweldig. U laat hem weten dat u 
hem net zo graag mag als een moeder haar puppy’s. Zij 
toont haar affectie door kleine kopknikjes en zachte 
likbeurtjes op deze plaats. Uw hond waardeert dit zo erg, 
dat hij zijn nek zal uitstrekken en u met smachtende blik 
zal aankijken. 

 
Het aaien van lippen en mondhoeken 
Hiermee imiteert u het onderdanige gedrag van een hond die lager in rang is 
ten opzichte van een dominante hond of het bedelgedrag van een puppy, die 
bij een volwassen hond om voedsel bedelt. U stelt zich dus onderdanig op. 
 
Het aaien van de borst 

Dit is simpelweg erotisch. Dit gevoel wordt ook 
opgewekt tijdens de dekking en wie weet hoe 
aangenaam dit is. Uw vriend krijgt een gelukzalige blik 
in zijn ogen en hij al vastgenageld blijven zitten, in de 
hoop dat het nog lang moge duren … voor hem geldt 
dit als een seksuele uitnodiging die hem in alle staten 
zal brengen. Indien hij uw aanbod aanneemt, valt hem 
niks te verwijten. U vroeg er immers om! 
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Het aaien van de buik. 
Deze manier van aaien is voorbehouden aan honden die beloond dienen te 
worden, of een hond te verzekeren van de liefde van de baas. De dominante 
hond zal hier erg van genieten, want het scherpt zijn ego (soms zelfs een 
beetje te veel!). deze wijze van aaien aangevuld met het aaien op het 
bovenste deel van de hond, wordt vaak aanbevolen bij onzekere honden. Zo 
maakt men ze zekerder en tegelijkertijd worden ze ook een beetje 
aangemoedigd. 
 
Het aaien van de aangeboden buik 
Deze manier van aaien is voorbehouden aan honden die beloond dienen te 
worden, of de hond te verzekeren 
Uw hond ligt met 4 poten in de lucht en toont hierbij de traditionele positie van 
onderworpenheid, zoals hij dat zou doen voor de dominante hond. Uw dient 
zijn houding te aanvaarden en zijn kwetsbaar opgestelde buik te aaien. Dit 
betekent: oké, we hebben elkaar begrepen. 
 
Pas op voor fouten! 
Terwijl u de hond knuffelt, kunt u hem beter niet in de ogen kijken. In 
hondentaal is oogcontact een bedreiging. Het is dus onduidelijk en 
tegenstrijdig voor de hond wanneer u hem zacht knuffelt en daarbij diep in de 
ogen kijkt. Al deze fouten zouden ongewenst represailles (grommen, 
dominantieconflicten met de baas, etc.) kunnen veroorzaken. Probeer dit te 
voorkomen door u te verplaatsen in de hond en uw eigen gedrag in 
hondentaal te vertalen. Voorkom ook voor zijn rust, en de uwe, ruzies in het 
huishouden. Hij trekt het zich aan en neemt alles voor zijn rekening. 
Geen harde muziek, orgel- en harmonicaconcerten ineens. De tonen kunnen 
zeer onaangenaam voor hem zijn. Maar wel lachen, knuffels, aaitjes en zachte 
muziek. Hij zal dit alles beantwoorden met eigen knuffels, grote likbeurten, 
zoals hij van zijn moeder heeft geleerd toen hij nog een puppy was. 
 
Bron: www.rumaweb.nl/newfoundlader  
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Raad van Beheer stapt uit Fairfokproject 
 
Per 1 februari 2021 heeft de Raad van Beheer de samenwerking binnen het 
Fairdog-project beëindigd. De doelstelling van Fairdog, een goed aanbod van 
gezonde en sociale rashonden, blijven wij onderschrijven als organisatie. Het 
bestuur heeft het volste vertrouwen in het door ons ingezette beleid en alle 
activiteiten die ontwikkeld worden vanuit de Raad van Beheer om de rashond 
in Nederland de positie te geven die recht doet aan de inzet van onze fokkers. 
Fairdog is een voortzetting van het succesvolle Fairfok-project van de Raad 
van Beheer, en loopt nu zo’n twee jaar. De ontwikkelingen van de afgelopen 
twee jaar hebben voor de Raad van Beheer echter niet de verwachte en 
gewenste voortgang laten zien. Wij zien een tendens waarin onze 
organisatievorm, onze verenigingen en de fokkerij van stamboomhonden niet 
op het begrip en de waardering kunnen rekenen die recht doet aan onze 
inspanningen. Binnen Fairdog worden regelmatig verantwoordelijkheden bij de 
rashondenfokkers gelegd, terwijl veel problemen bij de ongeregistreerde 
honden en fokkers liggen. De doelen van Fairdog lijken daarbij soms 
tegenstrijdig: men wil meer aanbod van zorgvuldig gefokte honden, maar 
bemoeilijkt de fokkerij van zorgvuldig gefokte honden in Nederland. 
Het bestuur heeft alles overwegende besloten om de samenwerking binnen 
Fairdog als partner te beëindigen. 
Wanneer er vanuit Fairdog advies gevraagd wordt, zullen wij dat zo mogelijk 
geven. Uiteraard zullen wij de samenwerking of overleggen met de 
afzonderlijke organisaties uit Fairdog daar waar het andere projecten of acties 
betreft, voortzetten of oppakken. Wij blijven als organisatie openstaan voor de 
contacten met de sector. 
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Afscheid Hannalore de Costalina aka Annabel   
 
 

Hier een berichtje over Hannalore. 
Roepnaam Annabel. 
Nr 8 in de ouderenparade. 
Wat had ik haar daar nog graag in 
gehad, maar ons lieve, stoere, vooral 
knappe Annabel: Hannalore de 
Costalina. 
Geboren op 5 mei 2008 en op 20 
januari 2021 is ze er niet meer. 
 
Ons eerste stamboom hondje.  
 
Mooi tot aan haar dood en lief, vooral lief, en zo knap, altijd bij ons, ijzersterk. 
Zag de dierenarts alleen voor haar inenting en 1 keer toen ze werd gebeten 
door een Drentse patrijs. 
De schat. Ze kwam uit België; we noemden haar ons Belgje liefkozend, en 
ons Ansje. Ze was van velen een harte diefje. 
 
Ze hard gespierde billen van het wandelen. 
Vijf mandjes tot haar beschikking en elke dag een wandeling; lekker los, 
krabbend in de natuur als ze plas deed.  
In haar jongere jaren deed ze behendigheid. 
Toen ze 9 was ging haar grote voorbeeld dood Fikkie en daar rouwde ze zo 
om, dat ze al snel een zusje Papillon kreeg: Fien (Nicolientje de Costalina).  
Ze doet/deed het gewoon goed als ze maar niet alleen was. 
 
Onze zo makkelijke Ansje. 
Zij kon nog wel, maar haar hartje niet meer … 
We moesten haar laten gaan .... 
 
Heel veel mensen in ons dorp kenden haar. De bloemen stromen binnen. 
 
Ze was zo’n drie keer per week bij m’n vader en genoot daar ook altijd erg. 
Eén week per jaar met ons op vakantie: ze leefde daar met een Wetterhoun.  
Ze kende alle regels en anders verzon zij de regels wel.  
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Ze had daar echt een huis met weilanden en tijdenlang vol plezier rennen en 
snuffelen … 
 
Ze is daar begraven in een bongerd zo mooi … 
 
Zo mooi als ze zelf, was ze ook. 
Puur en vol kracht … 
 
We missen de ree bruine ogen … 
 
Ons Annabel 
 

Groeten Tineke de Koning 

 
 

 
De ouderenparade 

En alweer is een oudere uit de parade naar de 
regenboogbrug gegaan. Dit maal is het Annabel van 
Tineke de Koning. We zullen haar prachtige uitstraling 
missen en we wensen Tineke veel sterkte met dit 
verlies.  
Deze parade kan natuurlijk worden uitgebreid met uw oudere jongere. 
Wanneer u ook zo’n leukerd heeft, kunt u hem of haar voorstellen voor de 
ouderenparade. Het liefst met een leuk verhaaltje er bij en een foto. Dat maakt 
het altijd compleet en kunnen de andere leden zich een beeld van uw hondje 
vormen.  
Wist u dat er leden zijn, die altijd eerst achterin het boekje kijken om te zien of 
er nog nieuwe hondjes bijgekomen zijn of dat er één overleden is. Het is echt 
een heel goed gelezen rubriek. 
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De ouderenparade 
 
1. Jinglebells it’s a Jack in the Box ( 1 februari 2006) 
Vader: Quincy 
Moeder: Byoux it’s a Jack in the Box 
Eigenaar: Mevr. T. Nicaise 
 
2. Hera v.d. Papillons Olympiuque (29 maart 2006) 
Vader: Queen Bless JP Tri Something 
Moeder: Danae Latona La Ferme Eloigne 
Eigenaar: De heer S.A. Last 
 
3. Kings and Queenies Love Love me do (18 april 2007) 
Vader: Infanta’s Love is in the Air 
Moeder: Xaffier Princess El-Afrafi 
Eigenaar: fam. Wendker 
 
4. Mistey van Jocohama (4 juli 2007) 
Vader: Liberty’s Star Dusty 
Moeder: Elvira de Maasgalm 
Eigenaar: Mevr. A. van Pallandt – Rake 
 
5. Jasmijn Carolina van de Maarsas (17 februari 2008) 
Vader: Menine’s Will-O The Wisp 
Moeder: Marjoleintjevan de Maarsas 
Eigenaar: Mevr. J. Bijlsma 
 
6. Siljans Jeppe (10 mei 2008) 
Vader: Siljans Opal 
Moeder: Connection So much Style 
Woont bij: Mw. N. Stel 
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