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DE VLINDERPOST   46e Jaargang  No. 1: maart 2022 
 
 
Contactgegevens Papillon en Phalène Club Nederland 
   Vossenweg 28 
   6721 BP Bennekom 
 
Voorzitter  Christine Winckel, 

tel: 06-30598124  
e-mail: secretariaatppcn@gmail.com of 
e-mail: raskatten@hetnet.nl  
 

Secretaris/    Ingrid Hayma 
Alg.Info            tel: 06-40306949 
                     e-mail: secretariaatppcn@gmail.com 
                 
Penningmeester/          Aly Boersma,  
ledenadministratie       tel: 06-46149126 

e-mail: penningmeesterppcn@live.nl   
  
Bestuurslid  Vacant 
 
Bestuurslid  Vacant 
   
Nestcontrole/dek- Aly Boersma  
Melding/geboorte- tel: 06-46149126 
Melding  e-mail: penningmeesterppcn@live.nl 
 
Pup informatie  Betty de Heer, tel. 0174416169 
   e-mail: bettydeheer@planet.nl                  
 
Redactie Vlinderpost  Nelleke Stel, Eikenhage 40,  
en verzending   9501 ZA Stadskanaal, 

tel: 0599-618205/06-22063150 
e-mail: vlinderpostppcn@gmail.com     

              e-mail: pieternella.stel@gmail.com  
 
Website  Saskia van Dijk 
   tel: 06-40306949 
   e-mail: secretariaatppcn@gmail.com 
 
Ereleden  mevr. H.M. de Vos,       

mevr. J.W.M. Thonhäuser 
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 Contributie: Lidmaatschap     € 28,50  
Buitenlandse lid    € 38,50  
(10 euro extra voor de verzending van het Clubblad)  
Gezin     € 48,50 
Gezins- en jeugdlid    € 13,50  
Zelfstandige jeugdleden en 65+ leden  € 21,50 
Pup lid     € 00,00 
(voor 1 jaar vanaf het moment van inschrijving) 

 
Opzegging:   Het lidmaatschap van onze club moet opgezegd worden voor   
   1 december van het lopende jaar. 
 
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 10 mei 2022 aanleveren. 
 
Verenigings FokReglement 
 
De PPCN heeft een VerenigingsFokReglement, dat goedgekeurd is door de 
Raad van Beheer. Iedere fokker, maar ook eigenaren van dekreuen moeten 
zich strikt houden aan dit reglement. Overtreders kunnen door de Raad van 
Beheer op diverse manieren gestraft worden. 
Het VerenigingsFokReglement staat op onze website onder de kop papieren 
formulieren. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ppcn.eu/
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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. 
 
 
 
 

Privacy Policy / Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 

 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.houdenvanhonden.nl/
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Van de voorzitter 
 

 
Er is weer veel gebeurd achter de schermen van 
de PPCN, zoals u al direct kunt zien. Vorig jaar 
eerst begonnen met de binnenkant te voorzien van 
kleur, was nu ook de voorkant aan een 
opknapbeurt toe. Wij horen graag uw mening 
hierover en als u hele mooie scherpe foto’s van uw 
lieveling heeft, ontvangen wij die graag. Wie weet 
staat uw hondje dan volgende keer op de voorkant. 
Geweldig om aan iedereen te laten zien toch ? 
 
Inmiddels is er een nieuw bestuurslid 
heringetreden; Rob van Tholen heeft de scepter 
van Aly Boersma weer overgenomen als penningmeester. Het duizelde Aly 
van alle cijfertjes en op dit gebied kon ze zichzelf, vond zij, niet optimaal 
inzetten voor onze club. Na overleg met Rob, die haar nog aan het inwerken 
was, heeft hij toen besloten zich wederom in te zetten bij de club als 
penningmeester. Nu dient hij dus opnieuw te worden gekozen op een ALV, 
welke zal gaan plaatsvinden tijdens ons vlinderweekend in het eerste 
weekend van september. U heeft het goed gelezen, “IT GIET OAN”. Wij 
hebben uitgebreid overleg gehad met de camping Het Veluws Hof, waarbij we 
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toch nog iets van korting hebben kunnen regelen, maar gezien de te 
verwachten drukte op de camping, wilden ze ons minder tegemoet komen dan 
normaal, wat tot een iets hogere prijs geleid heeft. Elders in het clubblad en op 
de site treft u hierover meer informatie aan en kunt u zich opgeven. We 
hebben dit jaar iets heel speciaals op het oog voor de zaterdag en dit zal u 
beslist niet willen missen. Wij hopen op een hoge opkomst ! 
 
Een opgeluchte Aly kon meteen van start met de hele papierwinkel voor de 
organisatie van onze kampioensclubmatch, waarbij wij dit jaar wederom 
meeliften met de grote Pinkstershow. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 5 
juni 2022. Als u heel veel rashonden wilt zien, moet u zeker hiernaartoe 
komen. De voorzitter van de Pinkstershow verzekerde mij, dat hij dit jaar toch 
wel de 4.000 ingeschreven honden zou gaan halen, gespreid over drie dagen. 
Traditiegetrouw vindt deze show weer plaats op de beide pinksterdagen, met 
hieraan vooraf nog een speciale show, de Hollandcup, waarbij in dit weekend 
in totaal 4 CAC’s kunnen worden gehaald. Mocht u het eens leuk vinden om 
uw hond door een keurmeester te laten bekijken, dan is dit een uitgelezen 
kans om dit te combineren met het bekijken van de andere keuringen in de 
hal. Er zullen tenslotte ruim 1.000 rashonden per dag daar rondlopen met hun 
eigenaren. Ook kunt u zoals altijd grote standhouders vinden, waar u op 
hondengebied alles kunt vinden, van riempjes, snoep en manden tot de meest 
luxe artikelen. Elders in dit blad treft u een aankondiging voor deze show aan 
met alle informatie. Als u alleen wilt komen kijken, bent u van harte welkom. Er 
dient een entree ad € 8,00 per persoon te worden voldaan bij de ingang. 
 
Verder vindt u in het blad de aankondiging voor de gezellige dag op zondag 
15 mei, deze keer in de handen van Ingrid en Saskia, die uitgebreid het 
terrein bij het Erkemederstrand hebben verkend, alvorens dit goed genoeg te 
hebben bevonden om hier dit te organiseren. En dan op zondag 19 juni wordt 
het uitgestelde uitje naar Giethoorn alsnog georganiseerd. Aly is hier aan het 
verkennen geweest en heeft een leuk programma gemaakt. 
 
Dit is nog niet alles ! Op zaterdag 16 juli 2022 organiseren wij wederom de 
BBQ bij hondenspeeltuin Bello te Rotterdam. We hebben de Speciaal slagerij 
van René van Schaik te Nieuwerkerk aan den IJssel weer bereid gevonden 
ons voor een hele leuke prijs van heerlijk BBQ-vlees te voorzien, zodat wij dit 
ook dit jaar voor een leuke prijs kunnen aanbieden. Meer informatie hierover 
vindt u op de site en u kunt zich bij mij hiervoor opgeven. Vorig jaar was dit 
een enorm succes, zodat werd besloten dit opnieuw te gaan organiseren. 
 
Al deze evenementen kunt zoals gebruikelijk terugvinden op onze site 
www.ppcn.eu, waar u alles nog eens rustig kunt nalezen en kunt zien bij wie u 
zich voor welk evenement kunt opgeven 
 

http://www.ppcn.eu/
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Van de vervangend penningmeester 

 
 
We kunnen terugkijken op een goed jaar financieel 
gezien. we hebben geen geld van de spaarrekening 
hoeven te gebruiken mede doordat de show en het 
vlinderweekend voor een fikse opbrengst hebben 
gezorgd, en een paar stevige donaties dank daar voor. 
 

op dit moment staat er €1995,= op de rekening en  
€ 7096 op de spaarrekening. 
Er hebben  7 leden nog niet betaald op moment van 
schrijven totaal € 230,= nog tegoed dus. 
 
Het is voor een penningmeester altijd weer een heel gedoe om al de 
contributie binnen te halen en gelukkig betalen bijna alle leden ruim op 
tijd en daar ben ik dan ook dankbaar voor. 
 
Zoals jullie zien hebben we een nieuwe glossy voorkant van de 
Vlinderpost het kost wat meer en we hopen dat jullie het mooi vinden 
en dat we het kunnen blijven betalen. 
 
 
Rob van Tholen 

 
penningmeesterppcn@live.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:penningmeesterppcn@live.nl
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Van de redactie 

  

 
Beste lezers van onze Vlinderpost. 
Door tijdgebrek van Nelleke Stel is de vlinderpost deze keer samengesteld 
door Saskia van Dijk en Ingrid Hayma.  
Zoals u kunt zien hebben we een nieuwe voorkant van 
onze Vlinderpost ontworpen.  
Dit met dank aan Rob van Tholen en Saskia van Dijk 
Tevens is de voorkant afgedrukt in fullcolour op mooi 
glossy papier, hierdoor hopen we een nog mooiere 
Vlinderpost aan u te kunnen presenteren. 
Het bestuur is erg trots op deze vernieuwde Vlinderpost, 
we hopen u ook. 
Iedere nieuwe Vlinderpost wordt voorzien van een 
nieuwe foto van een vlinderhondje. 
Lijkt het u leuk dat uw vlinderhondje op de voorpagina 
van de Vlinderpost komt en heeft u hierbij een leuk 
verhaal, dan ontvangen we graag van u een mooie foto met een verhaal.  
U mag mailen naar vlinderpostppcn@gmail.com 
Wie weet staat uw geliefde vlinderhondje binnenkort op de voorpagina van de 
Vlinderpost. 
 
Ondertussen zijn er nieuwe adverteerders bijgekomen, waardoor we meer 
geld aan diverse doeleinden kunnen besteden. Dit wordt zeer gewaardeerd. 
 
Deze editie van de Vlinderpost staat in het teken van Pasen. 
Wij hebben diverse paaseieren verstopt in deze editie van de Vlinderpost. 
Kunt u ze allemaal vinden en ons vertellen hoeveel het er zijn? 
Als u het aantal weet, mag u die doormailen aan vlinderpostppcn@gmail.com 
De uitslag zetten we op de website onder het kopje nieuws. 
U ontvangt tevens een leuke attentie die thuis 
wordt gestuurd. 
 
Verder wensen we u veel leesplezier en hopen u 
binnenkort te zien op een van onze activiteiten. 

 
De redactie 

 

 

 

mailto:vlinderpostppcn@gmail.com
mailto:vlinderpostppcn@gmail.com
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Pup bemiddeling 

 

 
Op dit moment  zijn er 2 puppy’s te koop. (zie foto) 
 
Fokker: Grace Eilander. 
Moeder: Nathalie`s Dog Quintey  
Vader: Frenkie de la Maille Dunes  
Geboren: 13 januari 2022  
Geslacht: 2 reutjes 0 teefjes 
Telefoon: 06-30596907 
Email:   gsmeilander4@gmail.com  
Voldoen aan de eisen van ons VFR 

 

 

 

 

 

 

  Nieuws over de leden 
 

 
Aspirant-lid: 

 
Tamara van Groningen 
 
Tegen aspirant-leden kunt u bezwaren indienen bij het secretariaat binnen 14 
dagen na het verschijnen van dit blad. 
 
Tegen het aspirant-lid Hans Metselaar is geen bezwaren binnengekomen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mailto:gsmeilander4@gmail.com
mailto:gsmeilander4@gmail.com
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Wie staat erop het voorblad 

 

 
Deze editie staat Vlinderhondje Ellie van de eigenaar Grace Eilander op het 
voorblad. 
 
Omdat Ellie (Nathalie's Dog Quintey) bij ons in een roedel van 3 grote 
jachthonden terecht kwam, besloten we ook haar als jachthond op te leiden. 
Met 16 weken oud begonnen we de training. En zo stond Ellie haar 
"mannetje" tussen de Retrievers en Staande honden. We moesten wel 
uitkijken dat Ellie zelf niet als dummie gebruikt werd door de grote jongens en 
haar apports moesten aangepast worden op haar lichaamsgewicht, maar wat 
heerlijk om te zien hoeveel moed en ijver dit kleine hondje in zich heeft!  
 
Groetjes 
Grace Eilander 

 
 

 

Clubagenda 

 

 

• 15 Mei 2022 Gezellige dag Strandwandeling Erkemederstrand 

• 05 Juni 2022 KCM (Kampioenschapsclub Match) 

• 19 Juni 2022 Rondvaart Giethoorn 

• 16 Juli 2022 Hondenspeelplaats + BBQ 

• 2 - 4 September 2022 Vlinderweekend 

 
Hou de website in de gaten voor actuele informatie en activiteiten 

www.ppcn.eu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ppcn.eu/
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Gezellige dag Strandwandeling 
Erkemederstrand 15 mei 2022 

 
 
Lieve leden, 
 
Op Zondag 15 Mei heeft het bestuur van de PPCN een gezellig dag 
georganiseerd voor onze leden. 
We gaan dit jaar naar het Erkemederstrand, of/wel het hondenstrand 
bij Zeewolde. 
Dit strand is 1,5 km lang en de hond mag daar heerlijk loslopen. 
 
Wat gaan we doen, hoe ziet de dag eruit: 

 
We komen om 10.00 uur met z’n allen bij elkaar in strandpaviljoen De 
Jutter.  
Hier zullen we onder het genot van een kopje koffie of thee met 
appelgebak weer gezellig kunnen bijkletsen.  
Rond 11.30 uur gaan we een heerlijke wandeling maken over de dijk 
en langs het stand.  
We zullen ongeveer 1 tot 1,5 uur lopen, voor de mensen die dat te 
lang vinden kunnen we het met een half uurtje inkorten. 
De hondjes mogen hierbij los lopen en genieten van de dijk, het 
strand en water. 
Dit geld natuurlijk ook voor de baasjes! 
 
Rond 13.00 uur worden we weer terugverwacht in het strandpaviljoen 
De Jutter om daar te genieten van een heerlijke lunch. 
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Deze lunch zal onder meer bestaan uit:  
Soep, 2 broodjes, divers beleg (hartig en zoet), 
een kroket, salade en diverse soorten drinken. 
Na de lunch, rond 14.30 uur gaan we nog midgetgolven. 
We hopen op mooi weer, maar mocht het weer te slecht  
zijn, zal het midgetgolven komen te vervallen. 
 
Kortom een leuke, gezellige en gevulde dag voor de  
baas en zijn hondje(s). 
 
De kosten bedragen € 25,- pp, voor deze hele dag, daar hoef je 
het niet voor te laten. 
 
Heeft u zin om aan deze gezellige dag deel te nemen, dan kunt u 
zich opgeven VOOR 4 MEI bij het secretariaat van onze club. 
U mag mailen naar secretariaatppcn@gmail.com en de volgende 
gegevens doorgeven: 

- Naam 
- Aantal personen en hondjes 
- Eventueel dieet 

 
De kosten kunt u overmaken VOOR 4 MEI op rek nummer: 
NL35INGB0003649888 van de Papillon en Phalène Club 
Nederland o.v.v. uw naam en gezellige dag Zeewolde. 
 
Aanmelden is betaling verplichting! 
Strandpaviljoen de Jutter hanteert de dan eventueel geldende 
QR-code regeling. Houd hier rekening mee! 
 
Na inschrijving ontvangt u na 4 Mei via de mail verdere informatie 
van ons. 
 

We zien u graag op zondag 15 Mei in Zeewolde! 
 

   Met vriendelijke groet, 
   Ingrid Hayma 
   Secretariaat PPCN 

 

mailto:secretariaatppcn@gmail.com
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KCM (Kampioenschapsclub Match) 5 juni 2022 
 

 
 
 
 
 
 

Kampioenschapsclub Match 5 juni 2022 
 

       Aankondiging 
 

De PPCN heeft in samenwerking met de Pinkstershow en Holland cup 
wederom de mogelijkheid om een KCM te organiseren. 

 
Dit word een 3 daags evenement op 4,5 en 6 juni 2022 te Gorinchem. 

 
4 juni de Holland cup de CACIB SHOW met keurmeester 

De heer ANCA GIURA uit Roemenië 
 

5 JUNI  wordt onze kampioenschapsclub match gehouden. 
Daarvoor hebben wij keurmeester mevrouw MAMPAEIJ - ROVERS (NL) 
bereid gevonden om ons ras te keuren. Hier is de mogelijkheid om een 

dubbele CAC te behalen bij genoeg inschrijvingen 
 

6 juni de CACIB SHOW 47 STE PINKSTERSHOW  met de keurmeester 
De heer Muldoon uit Ierland 

 
U kunt de QR-code scannen voor inschrijven of via 

Sluiting`s datum 22-05-2022 

NL: https://www.onlinedogshows.eu/nl/Show/Index/2352/PapillonandPhaleneSpecialty 

http://www.ppcn.eu/media/Show/Handleiding__Back_office_-_Registration_-_NL.pdf 

 

 
  

https://www.onlinedogshows.eu/nl/Show/Index/2352/PapillonandPhaleneSpecialty
http://www.ppcn.eu/media/Show/Handleiding__Back_office_-_Registration_-_NL.pdf
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Rondvaart Giethoorn zondag 19 Juni 2022 
 
 
Na veel zoeken hebben wij een leuk uitje gevonden en hopen dat jullie er net 
zo over denken. Wij  hebben deze keer voor Giethoorn gekozen.  
Wij hopen dat jullie het leuk vinden om eens een ander stukje Nederland te 
bekijken. 
 
Prijs per persoon €30.00 
 
We starten bij: 
Restaurant Smit Giethoorn 
Zuiderpad 58 
8355 CC Giethoorn  
0521 361625 
 
Voor navigatie; frensensteeg 1 
aanhouden. Bij de rode vlag met Giethoorn erop moeten we zijn. 
 
Het programma is als volgt: 
 
10.00 uur: Koffie met appelgebak. 
11.45 uur: Rondvaart door Giethoorn.  
13.00 uur: een twaalf uurtje met soep naar keuze 
14.00 uur: Wandeling door Giethoorn. 

 
Heeft u zin om aan deze gezellige 
dag deel te nemen, dan kunt u zich 
opgeven VOOR 8 JUNI bij het 
secretariaat van onze club: 
secretariaatppcn@gmail.com en de 
volgende gegevens doorgeven: 

- Naam 
- Aantal personen en hondjes 
- Eventueel dieet 

 
Aanmelden is betaling verplichting! 

 
De kosten kunt u overmaken VOOR 8 JUNI op rek nummer: 
NL35INGB0003649888 van de Papillon en Phalène Club Nederland o.v.v. uw 
naam en Rondvaart Giethoorn 
 
. 

mailto:secretariaatppcn@gmail.com
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Het Vlinderweekend 
 
 
De zon gaat weer schijnen voor het vlinderweekend, we gaan door het was 
even schrikken toen Het Veluws hof met de prijzen voor 2022 kwam, we 
moeten stevig meer gaan betalen voor o.a. de tent huur en dergelijke maar 
door slim om te gaan met de div mogelijkheden en een genereus sponsor 
aanbod en div verkoop initiatieven waarover later meer,  gaan we er weer een 
knaller van maken een weekend vol activiteiten lekker eten en natuurlijk de 
vlinder race. 
 
De prijzen voor de chalets zijn ook bekend voor de 4 persoons krijgen we  
€ 20,- korting per weekend en voor de zespersoons € 30,- en wat heel 
interessant is en ook beregezellig , het kampeerveld , dit jaar staan we als 
club allemaal bij elkaar op het kampeerveld vlak aan het activiteitenterrein en 
we krijgen € 6,50 korting per nacht. Boek snel want er zijn maar een beperkt 
aantal plaatsen en op het kampeerveld mogen meer dan twee honden mee ! 
 
We rekenen op jullie allemaal om er weer een super weekend van te maken . 
 

 
Het gebit 

 
 

Het gebit 
Deze keer gaan we het gebit van onze honden eens nader bekijken. 
De functie van het hondengebit is dat van een vleeseter. Dat betekent dat de 
snijtanden gebruikt worden om het vlees van botten te knagen. De langere 
hoektanden worden gebruikt om een prooi te grijpen en de kiezen worden 
gebruikt om het vlees te scheuren. 
In de onze ras standaard staat over het van de papillon dat het “tamelijk zwaar 
en goed op een normale wijze sluitend” moet zijn. 
Een normale sluiting betekent dat een schaargebit de voorkeur heeft. Met 
andere woorden: het gebit moet werken als een schaar. Twee lagen die bij 
elkaar langs kunnen snijden, zodat de hondjes goed op botten kunnen 
knagen. 
Een hondengebit kun je in 
4 vormen omschrijven: het 
schaargebit, het tanggebit, 
de overbeet en de 
onderbeet.  
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Het volwassen gebit van de hond bestaat uit 42 elementen, namelijk: 
 
12 snijtanden:  6 in de bovenkaak en 6 in de onderkaak 
4 hoektanden:  2 in de bovenkaak en 2 in de onderkaak 
16 premolaren:  8 in de bovenkaak en 8 in de onderkaak (zogenaamde 
voorkiezen) 
10 molaren:  4 in de bovenkaak en 6 in de onderkaak. (zogenaamde ware 
kiezen) 
De molaren ontbreken in het puppygebit. 
 
Puppies worden zonder tanden geboren. Twee tot vier weken na de geboorte 
komen de eerste tanden van het melkgebit door. Rond de 7e levensmaand is 
het hele gebit gewisseld en heeft de hond zijn permanente gebit. 
In onderstaande tabel staat wanneer het melkgebit doorbreekt en wanneer dit 
melkgebit gewisseld wordt. 
 

tand doorbraaktijdstip melkgebit wisseltijdstip permanent gebit  

      

snijtanden 3-4 weken 3-5 maanden 

hoektanden 3-5 weken 5-7 maanden 

premolaren 4-12 weken 4-6 maanden 

molaren   4-7 maanden 

De ontwikkeling van het permanente gebit gaat verder op het moment dat de 
kaken uitgegroeid zijn, omdat de permanente tanden een stuk groter zijn dan 
het melkgebit en dus meer ruimte nodig hebben. Door de groei van het 
permanente gebit zullen de wortels van de melktanden opgelost worden en zal 
het melkgebit uitvallen. 
 
De algemene stelregel omtrent het wisselen van het gebit bij de hond is: 
 

Een melktand en een permanente tand van hetzelfde type 
Mogen niet tegelijkertijd op dezelfde plaats 

In de bek aanwezig zijn! 
 
Problemen bij de ontwikkeling van het gebit. 
 
Persisterend melkgebit: Wanneer een melktand 
(witte pijl) te lang aanwezig bljift of helemaal niet 
uitvalt kan dit leiden tot een afwijkende stand van 
de blijvende tand (open pijl) omdat deze op een 
verkeerde plek zal doorbreken en in de verkeerde 
richting zal uitgroeien. 
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Problemen bij het volwassen gebit 

  
Tandplak is een zachte laag op de tanden die bestaat uit levende en dode 
bacteriën, calcium en fosfor uit het speeksel, voedselresten en water. Het kan 
leiden tot tandvleesontsteking (gingivitis) en uitgebreid verval van slijmvlies, 
botdelen en uitval van elementen (parodontitis).  
Als tandplak verkalkt ontstaat tandsteen. Het wordt verwijderd met een 
speciale tang en met ultrasone reiniging onder sedatie. 
 

  
 
Caries: Er ontstaat een 'gaatje' in een tand of kies. Het ontstaat door voedsel 
dat zich ophoopt tussen de tanden en kiezen en zuurvorming door bepaalde 
bacteriën waardoor het glazuur aangetast wordt. Gaatjes komen echter 
zelden voor bij honden. 
 

  
Afgebroken hoektand bij de pup: De melkhoektand kan afbreken door 
bijvoorbeeld ravotten met andere pups of dat er een touw of handdoek uit de 
bek wordt getrokken. Het snel trekken van de afgebroken melkhoektand kan 
beschadiging van de blijvende tand in veel gevallen voorkomen. 
 
Te weinig elementen: Dit kan veroorzaakt worden doordat een permanente 
tand niet doorbreekt. De tand kan in zijn ontwikkeling gestoord zijn of het 
slijmvlies is te dik zodat de tand er niet door heen komt. Soms kan chirurgisch 
ingrijpen nodig zijn. 
 
Te veel elementen: Wanneer er te veel 
elementen aanwezig zijn kan de extra 
tand of kies beter getrokken worden 
omdat deze vaak problemen geeft 
(ruimtegebrek, achterblijven van 
voedselresten). 
 

 
Tandverkleuringen: Belangrijke oorzaken hiervoor zijn trauma (ongeluk of val), 
het gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de groei (tetracyclines) en ziekten 
(bijvoorbeeld hondenziekte). 
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Afgesleten en afgebroken tanden: Tanden en kiezen slijten bij het ouder 
worden van de hond. Deze slijtage ontstaat door het langs elkaar schrapen 
van de elementen bij het kauwen, maar ook door het kauwen en knagen op 
speeltjes, hout of stenen. Ter preventie kan gekozen worden voor bijvoorbeeld 
gladde speeltjes die minder zand bevatten dan ruwe. Zand is namelijk een 
belangrijk schuurmiddel bij het ontstaan van slijtage. 
Bij afgebroken tanden is trekken vaak de enige oplossing. 
 
 
Preventie van gebitsproblemen 
 
Uit onderzoek blijkt dat 80% van de honden ouder dan drie jaar 
gebitsproblemen heeft. Het voorkomen van gebitsproblemen is uiteraard beter 
dan het genezen ervan. Het belangrijkste onderdeel bij de preventie berust op 
het voorkomen of vertragen van de vorming van tandplaque en tandsteen 
omdat dit voor veel gebitsproblemen het beginpunt is. Door tandplaque en 
tandsteen wordt het slijmvlies rond tanden en kiezen aangetast en ten gevolge 
hiervan kunnen tanden en kiezen los raken en uitvallen. Tevens kunnen de 
bacteriën die bij deze processen een rol spelen elders in het lichaam 
ontstekingen veroorzaken (hartkleppen, nieren, lever) met alle gevolgen van 
dien. 
De dierenarts kan het gebit van de hond uiteraard reinigen en schoonmaken, 
we kunnen losse elementen trekken en we kunnen eventuele 
ontstekingsprocessen met medicijnen verhelpen. De dagelijkse verzorging van 
het gebit van uw hond is echter misschien wel belangrijker! 
En dat is sneller gezegd dan gedaan. Het geven van kauwspeelgoed, 
buffelhuidenbotten enzovoort, wordt niet meer door de hond gebruikt als het 
dier last heeft van de bek of het dier heeft gewoon geen interesse. Het 
poetsen van de tanden kan een dagelijks of wekelijks gevecht worden en ook 
dat wil je liever niet. Toch is aandacht voor het gebit een must en een eerste 
reiniging van het gebit door de dierenarts moet zo lang mogelijk worden 
uitgesteld. 
 
Het poetsen van het gebit heeft natuurlijk de voorkeur, maar er zijn andere 
ondersteunende middelen. Middelen die je door het drinkwater kunt doen en 
middelen die je door of over het voer kunt doen. Sommige van onze prinsen 
en prinsessen weigeren echter ieder water of voer wat ook maar iets bevat, 
waarvan zij vinden dat het er niet thuis hoort. Dan blijft het poetsen en 
verzorgen van het gebit de enige optie of in ieder geval dan een regelmatige 
schoonmaakbeurt bij de dierenarts. 
 
Bronnen: internet en Toepoels Hondendokter 
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De ouderenparade 
 
 
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 erbij 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. 

 
 

1. 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 

 

2. Mistey van Jocohama (4 juli 2007) 

Vader: Liberty’s Star Dusty 

Moeder: Elvira de Maasgalm 

Eigenaar: Mevr. A. van Pallandt – Rake 

 

3. Jasmijn Carolina van de Maarsas (17 februari 2008) 

Vader: Menine’s Will-O The Wisp 

Moeder: Marjoleintje van de Maarsas 

Eigenaar: Mevr. J. Bijlsma 

 

4. Siljans Jeppe (10 mei 2008) 

Vader: Siljans Opal 

Moeder: Connection So much Style 

Woont bij: Mw. N. Stel 

 

 

 

 

 

 

 


