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Contributie:  Per lid 28,50 euro (2020) 

(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.nl 
 
De Vlinderpost verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor de volgende 
Vlinderpost graag voor 20 november 2020 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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Van de voorzitter (augustus 2020) 
 
Het wordt deze keer een bijzonder voorwoord voor ons blad. De maatschappij 
zoals wij die kennen is veranderd in een 1,5 meter gemeenschap en bijna alle 
activiteiten van de verenigingen waarvan u lid bent, zijn afgelast of uitgesteld. 
We hadden als pril bestuur ons zo verheugd om onze leden te ontmoeten bij 
de gezellige dag, maar dat moesten we net als onze ALV daarvoor afzeggen 
wegens de Covid-beperkingen. 
 
Vele beslissingen moesten hierna nog 
genomen worden over het wel of niet 
doorgaan van onze verdere 
evenementen. Een goede beslissing 
was volgens mij om het 
vlinderweekend een week uit te 
stellen, zodat onze gastheer ’t Veluws 
Hof in staat zou zijn ons goed te 
ontvangen met inachtneming van de 
geldende RIVM-beperkingen en wij 
met een gerust gevoel konden 
samenkomen met onze hondjes.  

5 
 

  
Het is natuurlijk voor ons vlinderweekend een jubileum, want dit jaar zal het 
voor de twintigste keer georganiseerd gaan worden en het zou toch 
ontzettend jammer zijn als we juist dit jubileumjaar zouden moeten overslaan. 
Het heeft er nog een tijdje om gehangen, want de regelgeving wordt op dit 
moment weer aangescherpt, maar zoals het er nu uitziet, gaat het gewoon 
door.  
Het voorlopig programma, met hierin een heleboel vaste items, voor het 
weekend treft u elders in het clubblad aan. Hoogtepunt zal wederom op de 
zondagmiddag de traditionele vlinderrace zijn, waarvoor u zich zoals altijd kunt 
inschrijven bij Dick Thonhauser.  
 
Op vrijdag zullen wij de eerder afgelaste ALV alsnog houden. Desnoods 
buiten op het veld als de situatie dit vereist, want dan kan ook onze interim 
penningmeester eindelijk officieel in zijn functie worden gekozen. Alle lof voor 
onze Rob die al maanden bezig is de financiële administratie van de club te 
reorganiseren tot een gebruikersvriendelijker en overzichtelijker geheel. Het is 
mij al duidelijk dat de administratie bij hem in goede handen is. 
 
Ook op onze kersverse secretaris Aly rust nu extra druk, want door ziekte ben 
ik zelf de laatste maanden niet in staat om haar bij haar werkzaamheden te 
helpen. Gelukkig hebben wij een zeer actieve WhatsApp-groep, waarin we 
goed en veel overleg plegen.  
 
Nog een belangrijke beslissing die wij moesten nemen is dat de geplande 
clubmatch voor 22 november geen doorgang zal gaan vinden. Dit is een 
binnen-evenement wat teveel risico’s met zich mee gaat brengen en waar je 
ook te afhankelijk bent van invloeden van buitenaf, zoals keur- en ringmeester 
en de toegestane mogelijkheden van de locatie. In deze vreemde tijden is het 
mogelijk dat zij het misschien niet aandurven om te komen, of dat het gezien 
de regelmatig veranderde regelgeving, niet mag. Als bestuur hebben wij dan 
ook besloten tot afgelasting van dit evenement, gezien het risico dat dit last 
minute alsnog gecanceld zou kunnen worden, wat dan een enorme financiële 
aanslag op de toch al niet zo grote kas van de PPCN zou zijn.  
 
Indien u met uw hondje alle testen al gedaan heeft en u alleen nog maar één 
showuitslag nodig heeft om met hem/haar een nestje te nemen, dan kunt u 
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hiervoor schriftelijk onze secretaris Aly Boersma benaderen om dispensatie 
voor de missende showuitslag aan te vragen. Let wel, aan alle overige testen 
en vereisten moet dan wel al zijn voldaan. De showuitslag kan dan in een later 
stadium alsnog worden ingehaald en aan de vereniging overhandigd. 
 
De voorzitter. 
 
Van de redactie 
 
Het was eerst de bedoeling om de Vlinderpost al in augustus uit 
te brengen. Dat is mij helaas niet gelukt. Dit is ook de reden dat 
bijvoorbeeld het voorwoord van de voorzitter al voor het 
weekend geschreven is. 
Verder dank ik Henni Brouwer en Christine Winckel voor hun 
bijdragen en Dick Thonhauser voor de foto’s. 

 

 
 
Nieuws over leden: 
 
Er zijn geen bezwaren binnen gekomen tegen de aspirantleden genoemd in 
de Vlinderpost van juni 2020. 
 
Aspirantleden: 
 
Mw. J. van der Zwart  Numansdorp 
Dhr./mw. Bravenboer  Bemmel 
 
Showuitslagen Zwolle (keurmeester: Melchior Marie-Josée (Luxemburg)) 
 
Nathalie Janssen 
Frenkie De La Maille Dunes; reu; junior klasse   3U 
Chakira De La Maille Dunes; teef; junior klasse   4U 
Beauty Butterfly De La Maille Dunes; teef; tussen klasse 1U 
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Clubagenda 2020 en 2021 
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten de Kampioenschapsclubmatch in 
november 2020 niet door te laten gaan. Afhankelijk van de richtlijnen van het 
RIVM kan worden besloten activiteiten te organiseren. Via verschillende 
kanalen wordt dit kenbaar gemaakt. 
 
 
Nieuws Rasgroep 9 van de Raad van Beheer 

Onder invloed van de campagne van de Stichting Dier en Recht is het in 
Nederland nu verboden om honden te fokken met een korte voorsnuit. Dit 
geldt voor meer dan 30 rassen. De minister heeft een rapport laten opstellen 
door de Universiteit van Utrecht met de opdracht om criteria te formulieren die 
ter handhaving van artikel 3.4 van het Besluit Houders van Dieren uit 2014 
kunnen dienen. Daarop hebben de rasverenigingen van 12 kortsnuitrassen, 
waarvan de meesten uit Rasgroep 9 komen, vorig jaar, samen met de Raad 
van Beheer, een fokbegeleidingsplan opgesteld en naar het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestuurd. Op 30 april heeft de Minister 
dit plan afgewezen. Hierop heeft de Raad van Beheer een antwoord gestuurd 
aan het Ministerie en tevens besloten geen stambomen meer te willen 
afgeven voor nakomelingen, waarbij de verhouding hoofd versus snuit kleiner 
is dan 0,3. Dat zou betekenen dat voor 12 rassen vanaf 18 mei geen 
stambomen meer zouden worden afgegeven. Het gaat om de Affenpincher, 
Boston terriër, Engelse Bulldog, Franse Bulldog, Griffon Belge, Griffon 
Bruxellois, Petit Brabaçon, Japanse Spaniël, King Scharles Spaniël, 
Mopshond, Pekingees en Shih Tzu. Je kunt je voorstellen dat dat voor de 
betreffende rasverenigingen een ijskoude douche was. 
  
Hiermee wijkt Nederland af van de FCI-rasstandaarden en plaatst zich dus 
buiten de kynologie in andere landen. Het houden en importeren van deze 
rassen mag nog wel. Dus moeten liefhebbers en fokkers naar het buitenland 
als ze een hond willen die aan de rasstandaard van de FCI voldoet. Ook wordt 
hiermee de ongeorganiseerde fokkerij in de kaart gespeeld; lees 
“broodfokkers”.  
 
Dit verhaal niet nieuw. Ook niet in andere landen. 
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Ondertussen heeft de Raad van Beheer, in overleg met de FCI, bepaald dat 
de Nederlandse wetgeving vóór de regels van de FCI gaat en heeft in overleg 
met de rasverenigingen een stappenplan opgesteld. Dat dit niet zonder slag of 
stoot gaat, is te lezen op de site van de Raad van Beheer: 
https://www.houdenvanhonden.nl/ 
 
Waarom nu een verhaal over andere rassen dan de onze? 
 
Welnu de Stichting Dier en Recht heeft een rapport uitgebracht over 
“Miniatuurhondjes: de kleinste honden hebben de grootste problemen”. Daarin 
wordt gesteld dat alleen honden boven de 10 kilo gezond zijn.  
En aldus komt de Epagneul nain Papillon voor op de lijst, waarvan de 
Stichting vindt dat ze niet aan de gezondheidscriteria voldoen. Zie 
https://www.dierenrecht.nl/sites/default/files/2020-05/rapport-
miniatuurhondjes.pdf 
 
Het doel van de Stichting Dier en Recht is gezondheid en welzijn van de 
dieren te verbeteren. Daarvoor staat ook de Nederlandse georganiseerde 
kynologie.  
 
Wat u hiervan vindt, mag u zelf 
bepalen. 

 
 
Vlinderweekend 4 t/m 7 september 2020  

Het vlinderweekend was dit jaar een week later vanwege de corona regels, 
en ook nog onzeker of het door zou kunnen gaan. Maar het is gelukt, en het 
weer werkte prima mee. Niet te warm, niet te koud. En met de twee grote 
partytenten op het veld hadden we een prima plek voor de vergadering op 
vrijdag en lunch op zondag. 
Ingrid Hayma en haar vriendin Saskia hadden aangeboden om de catering te 
verzorgen, en dat was echt een heerlijke verrassing, met zelf gebakken cakes 
in vele verschillende smaken, die ook heerlijk smaakten; wat een traktatie! 
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Ook onze voorzitster Christine Winckel had ook een paar heerlijke cakes 
gebakken, alleen daarom kon het weekend niet meer stuk. 
 
Vrijdag was het samenkomen met koffie en thee, gezet door Ingrid en haar 
moeder Baukje Hayma. Wij zijn blij dat zij er weer bij was, nadat zij deze 
winter ernstig ziek was geweest. Daarna hadden we een kleine gezellige 
wandeling, waarbij Ingrid een koelkast zag staan, die we gratis mochten 
meenemen. Dat kwam goed uit voor de rest van het weekend om beleg en 
salades koel te houden, wat een vondst! 

 
 
Om half acht begon de algemene ledenvergadering in de tent. Waar we eerst 
altijd naast elkaar in een kring zaten, gingen we nu op gepaste afstand aan 
verschillende tafels zitten vanwege de nieuwe regels. 
 
Toen het donker werd heeft de penningmeester Rob van Tholen met 
assistentie van Karel Blom, wat led verlichting opgehangen. Alleen Ingrid 
Hayma kon nog iets zien omdat zij op de computer de notulen deed. Met de 
verlichting erbij ging het weer beter. Dick Thonhauser maakte ondertussen 
foto's van de mensen die aanwezig waren, zoals hij alle jaren al heeft gedaan. 
 
Zaterdag morgen om 10 uur kwamen we weer samen in de tent voor koffie en 
cake. Ingrid Hayma was er al vroeg samen met haar vriendin Saskia, om 
koffie en thee te zetten, en de heerlijke cakes te serveren. Om 11 uur gingen 
we wandelen onder leiding van de penningmeester, en met begeleiding van 
een lekker zonnetje. De hondjes vonden het heerlijk, alleen voor hen zou je al 
naar het vlinderweekend gaan, wat hebben die een plezier met elkaar. Bij 
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Wat u hiervan vindt, mag u zelf 
bepalen. 
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terugkomst in de tent, gingen sommigen naar hun huisjes, maar er bleven ook 
mensen en hondjes in de tent om gezellig met elkaar te kletsen, en zeg nou 
zelf over een papillon raak je nooit uitgepraat.  
 

 
 
In de middag kwam Rie de Vos met allerlei spullen om een parcours voor 
hond en baas op te bouwen, met behulp van Dick Thonhauser. Het was een 
leuk parcours, waarbij de stokken met tennisballen erop voor veel hilariteit 
zorgden. Wat was dat moeilijk, maar het publiek vond het heel vermakelijk. 
Ingrid Onzenoort met Sterre won een mooie grote vlinder en Rina van Dieten 
een kleine vlinder, maar ook net zo mooi. 
 

 

Ingrid met Sterre 
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Rina met haar 
hondje 

 
 

 

Mariëtte met Birko 

 
In de avond gingen een aantal leden van de club gezellig steengrillen in 
restaurant de Ruggestee op het park. 
 
Zondag waren er om 10 uur al een aantal leden samen bezig om te helpen de 
lunch voor te bereiden, broodjes beleggen en salades klaarmaken, onder 
vakkundig oog van Ingrid en Saskia, en Baukje was er ook weer bij. Heel 
gezellig allemaal. Een paar leden zijn daarna nog gezamenlijk een wandeling 
gaan doen. 
Om 11 uur kwamen de andere leden voor koffie en cake, met natuurlijk hun 
hondjes erbij, die allemaal los liepen en speelden met elkaar. Van lieverlee 
kwamen er meer leden aan om met de vlinder race mee te doen. Wat leuk 
was, is dat er ook een aantal nieuwe puppy leden bij kwamen, die meteen 
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geïntroduceerd werden in de groep en aan de koffie, of thee, en de cake 
konden. 

 
Geen lid en toch gekomen 

 
Om 1 uur gingen we aan de heerlijke lunch, met lekkere soep, gemaakt door 
onze secretaresse Aly Boersma. 
Met verschillend belegde broodjes, salades en wraps, gemaakt door Ingrid en 
Saskia, en die vielen duidelijk in de smaak bij een groot aantal leden. 
  

 

Overheerlijke lunch 

 
 
En toen begon onze befaamde clubrace. Ooit een idee van Anneke en Dick 
Thonhauser en alle jaren een groot succes. Er waren zelfs mensen uit 
Duitsland gekomen om onze clubrace mee te maken. Anneke en Dick hebben 
al maanden van te voren werk aan het plaatsen van de hondjes. Dick let goed 
op leeftijd en kijkt ook naar de races van voorgaande jaren, als hij ze plaatst. 
  

13 
 

De hondjes vinden het grandioos, maar de baasjes genieten echt mee. Wat 
een plezier. Er komen ook toeschouwers van het park om het mee te maken.  
Alleen al om te zien wat de baasjes allemaal uithalen bij de finishlijn om hun 
hondjes te lokken. 
Bij de senioren wilde Jeppe van onze Vlinderpost verzorgster, Nelleke Stel, 
niet vertrekken en dus rende Nelleke - onder hilariteit van het publiek - zelf 
maar vooruit. Nou daar ging Jeppe, achter zijn baasje aan; toch gelukt om 
over de finish te komen.  
In de finale eindigden op de Ximea Westhof met Melina op de eerste plaats, 
Joke Blom met Moppie op de tweede plaats, Nathalie Janssen met Pasha op 
de derde plaats en Henni Brouwer met Orby op de vierde plaats. 
Onder luid applaus namen zij hun bekers in ontvangst. Nog even poseren, 
met beker en hondje, voor de camera van Dick. Hij heeft alle foto's van alle 
vlinderweekenden nog.  
 

Ximea met Melina 

 
 
 
 
En alle leden kregen een mooie afdruk van verschillende papillon schilderijen 
mee. Deze zijn geschilderd door een oud lid van de club, heel mooi.  
Het was weer een prachtig weekend, met mooi weer en veel plezier voor hond 
en mens.  
Met dank aan alle medewerkers, en speciaal dank aan Rie de Vos voor de 
spelletjes middag, Anneke en Dick Thonhauser voor de organisatie op  
het park en natuurlijk de vlinder race, Ingrid Hayma, haar moeder Baukje, en 
Saskia die voor het eerst met de hele club geconfronteerd werd. Dankjewel 
voor het verzorgen van al het eten en het notuleren. Ook Anja Janssen 
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bedankt En natuurlijk het bestuur van de club, met de voorbereidingen om het 
toch te kunnen laten doorgaan, ondanks alle corona maatregelen. De 
vergadering, de tombola, waar weer mooie prijzen bij waren, en de soep. 
Jullie allen bedankt voor weer een grandioos weekend met onze vlindertjes 
waarin we boften met het mooie weer.  
 
Warme groetjes 
Henni Brouwer 
 
Uitslagen Vlinderweekend 
 
Spelletjes: 
De meeste punten en winnaar was Sterre van Ingrid van Onzenoort met 46  
punten. Daarmee had ze een voorsprong van 8 punten op no. 2. 
 
De veruit snelste tijd was voor Birko van Mariette Hamers. 
 
De poedelprijs was voor de hond van Rina van Dieten met 9 punten. 
 
Vlinderrace: 
Finale: 
1e  Melina van Ximea Westhof  Tijd over 60 m = 8,16 sec. 
2e  Moppie van Joke en Karel Blom 
3e Pasha van Nathalie Janssen 
4e Orby van Henni Brouwer 
 

 

Finalisten 
Vlinderrace 

15 
 

Senioren: 
1e Sterre van Ingrid van Onzenoort Tijd over 30 m = 4,21 sec. 
2e Kitty (eigenaar onbekend) 
3e Djuka van Christien Winckel 
4e Jeppe van Nelleke Stel 
 

Seniorenrace 

 
 
Nog meer foto’s van het Vlinderweekend (met dank aan Dick Thonhauser) 
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Voedselallergie – 10 misverstanden 
 
Er is bijna geen onderwerp te vinden waarover zoveel misverstanden zijn dan 
voedselallergie. 
 

 
Hieronder 10 misverstanden: 
 
1. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben, want ik geef voer zonder 

granen. 
Honden en katten zijn meestal allergisch voor eiwitten en slechts een 
minderheid is allergisch voor granen (meestal gaat het dan om tarwe). Als je 
denkt dat je dier allergisch is, zal het dus niks uitmaken of je je hond voer 
zonder granen geeft. 
 
2. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben, want ik geef hem 

glutenvrij voer. 
Hiervoor geldt hetzelfde als voor granen: glutenallergie komt bij honden en 
katten weinig voor. 
Sterker nog: glutenallergie en tarwe-allergie zijn eigenlijk hetzelfde. 
Glutenallergie wordt vaak verward met glutenintolerantie (dit heet bij mensen 
Coeliakie en is een auto-immuunziekte die o.a. zeer heftige 
maagdarmproblemen veroorzaakt) en glutensensiviteit (dit is een 
verzamelnaam voor vage maagdarmklachten die een relatie met het eten van 
gluten lijken te hebben). Een aan Coeliakie verwante ziekte komt bij honden 
een hoogst enkele keer voor en voor glutensensiviteit bij honden blijft het 
gissen. Al met al lijken gluten bij dieren niet echt problemen te veroorzaken, 
maar, omdat gluten nou eenmaal in het verdomhoekje zitten, maken 
voedselproducenten glutenvrij voer. 
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3. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben, want ik geef uitsluitend 
vers vlees. 

Als je allergisch bent voor bijvoorbeeld rundereiwit (het meest voorkomende 
voedselallergeen bij honden) dan maakt het niet uit of je dit eiwit nu rauw, 
gekookt of in een brok binnen krijgt. Vers vlees voeren, beschermt dus niet 
tegen een voedselallergie. Dit staat helemaal los van de discussie of vers 
vlees nu wel of niet beter is dan ander voer. 
 
4. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben, want ik geef altijd een 

natuurlijk voer. 
“Natuurlijk” is een term die veel voedselproducenten graag gebruiken, want 
het klinkt heel goed. Maar wat betekent het? De term “natuurlijk” is niet 
beschermd, dus iedereen kan het zeggen (en doet dat dus ook). Maar of je nu 
wel of niet graag natuurlijk voert, als je hond allergisch is voor rundereiwit, 
maakt het niet uit hoe natuurlijk het voer is. Als zou je hond zelf een koe 
vangen en oppeuzelen, dan nog zou hij er jeuk van krijgen. 
 
5. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben, want ik geef altijd een 

voer van goede kwaliteit. 
Ook in voer van goede kwaliteit zit rundereiwit, zuivel, kippeneiwit etc., maar 
als je dier er niet tegen kan, zal hij toch klachten krijgen. 
 
6. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben, want hij krijgt altijd 

hetzelfde voer. 
Voedselallergie ontwikkel je op een voedselbestanddeel dat het lichaam (lees: 
immuunsysteem) al kent. Het is niet voor niks dat rundvlees het meest 
voorkomende voedselallergeen bij de hond is. Dat komt omdat in de meeste 
hondenvoeders rundvlees verwerkt is. Dus altijd hetzelfde voer geven, 
beschermt niet tegen voedselallergie. 
 
7. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben, want ik ben al een paar 

keer van voer veranderd en het hielp niet. 
De meeste voeders bevatten gewone eiwitten als rund en kip: ook als er op de 
verpakking staat “met lam” of “met konijn” zitten deze eiwitten er met kleine 
hoeveelheden in. Als de klachten niet minder worden na een voederwisseling, 
zegt dat dus niets over een voedselallergie. 
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8. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben, want ik heb hem een 
hypoallergeen voer gegeven en dat hielp niet. 

Hyperallergene voeders zijn precies datgene wat de naam zegt. 
Hyperallergeen betekent letterlijk: laag allergeen. Dus niet: niet-allergeen. Dat 
betekent dus dat er een kans is dat je hond toch allergisch reageert op dit 
voer. Daarom kun je dus nooit met zekerheid zeggen dat je dier geen 
voedselallergie heeft, als het niet opknapt van dit voer. 
 
9. Mijn dier is allergisch voor allerlei voedingsmiddelen, want dat is uit 

(bloed)onderzoek gebleken. 
Tot nu toe is er geen enkele betrouwbare bloedtest, waarmee kan worden 
vatgesteld of een hond voedselallergie heeft en zo ja, voor welke 
voedingsmiddelen hij gevoelig is. Datzelfde geldt voor testen, waarbij je haar 
moet opsturen. De enige betrouwbare methode is een eliminatiedieet. 
 
10. Mijn dier heeft voedselallergie, dus hij moet eiwitvrij of eiwitarm voer 

krijgen. 
Een dier wat voedselallergie heeft, is gevoelig voor één of enkele soorten 
eiwitten: niet voor alle eiwitten. Een hond heeft eiwitten nodig om goed te 
kunnen functioneren. En dat is geen enkel probleem, ook niet bij 
voedselallergie, zolang ze maar niet die soort eiwitten krijgen waar ze niet 
tegen kunnen. 
 

 

Plaatsen die aanwijzingen kunnen 
geven die duiden op een 
voedselallergie. 
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8. Mijn dier kan geen voedselallergie hebben, want ik heb hem een 
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Plaatsen die aanwijzingen kunnen 
geven die duiden op een 
voedselallergie. 
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De honden escape room. 
 
Op een mooie zaterdagmiddag, hadden wij, Orby en ik, samen met Karin en 
haar border collie Ogre, een afspraak in Bergen op Zoom. Wij gingen naar 
een clublid die daar de hondenschool,  “Dogs in Touch” heeft, Jacqueline van 
Vlimmeren. 
In het weekend bouwt zij, in een grote hal, een parcours op, waar een escape 
room gespeeld kan worden.  
Het heet Free Wifi, genoemd naar haar eigen vlindertje. Het parcours gaat 
dan ook in z'n geheel, je raadt het al, over papillons. 
Dus voor ons extra leuk, en leuk was het zeker. Het gaat allemaal rustig aan, 
dus geen rondrennen, maar veel nadenk spelletjes voor de honden.  
Ik leerde mijn Orby op een hele andere manier kennen, en zag ook dat ze het 
erg naar haar zin had. Meteen al bij binnenkomst sprong ze al op een 
onderdeel van het parcours en bleef daar ook parmantig zitten, mij daarbij 
heel duidelijk makend; “dit vind ik zo leuk”. Dus de dag kon niet meer stuk, en 
het werd nog leuker. Eerst ging Karin met Ogre, en daar zat Orby vol 
interesse naar te kijken om het daarna ook te proberen. En dat ging heel goed 
tot mijn verbazing, vandaar dat ik al eerder in dit stukje schreef, dat ik mijn 
vlindertje op een heel andere manier leerde kennen. 
Jacqueline vertelde dat Orby de eerste vlinder deelneemster in de escape 
room was, wat het voor haar ook extra leuk maakte. We scoorden dan ook 
daardoor heel goed, wat ik helemaal niet verwacht had, en dus een leuke 
verrassing was. Maar ja, als het dan ook over papillons gaat, is het misschien 
toch ook weer niet zo verrassend. 
We gaan het dan ook zeker nog een keer doen, alleen al om mijn hondje zo te 
zien genieten, een echte aanrader zogezegd. 
Voordat iemand denkt: “ja maar, hoe zit het dan met de corona regels”.  
Jacqueline had het dan allemaal ook goed geregeld in deze corona tijd, dus 
daar hoefden wij ons geen zorgen over te maken. En Free WiFi.....die was 
dan ook echt free op het eind.  

 
Henni Brouwer 
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Foto-impressie escaperoom 
 

  

 

  



20 
 

De honden escape room. 
 
Op een mooie zaterdagmiddag, hadden wij, Orby en ik, samen met Karin en 
haar border collie Ogre, een afspraak in Bergen op Zoom. Wij gingen naar 
een clublid die daar de hondenschool,  “Dogs in Touch” heeft, Jacqueline van 
Vlimmeren. 
In het weekend bouwt zij, in een grote hal, een parcours op, waar een escape 
room gespeeld kan worden.  
Het heet Free Wifi, genoemd naar haar eigen vlindertje. Het parcours gaat 
dan ook in z'n geheel, je raadt het al, over papillons. 
Dus voor ons extra leuk, en leuk was het zeker. Het gaat allemaal rustig aan, 
dus geen rondrennen, maar veel nadenk spelletjes voor de honden.  
Ik leerde mijn Orby op een hele andere manier kennen, en zag ook dat ze het 
erg naar haar zin had. Meteen al bij binnenkomst sprong ze al op een 
onderdeel van het parcours en bleef daar ook parmantig zitten, mij daarbij 
heel duidelijk makend; “dit vind ik zo leuk”. Dus de dag kon niet meer stuk, en 
het werd nog leuker. Eerst ging Karin met Ogre, en daar zat Orby vol 
interesse naar te kijken om het daarna ook te proberen. En dat ging heel goed 
tot mijn verbazing, vandaar dat ik al eerder in dit stukje schreef, dat ik mijn 
vlindertje op een heel andere manier leerde kennen. 
Jacqueline vertelde dat Orby de eerste vlinder deelneemster in de escape 
room was, wat het voor haar ook extra leuk maakte. We scoorden dan ook 
daardoor heel goed, wat ik helemaal niet verwacht had, en dus een leuke 
verrassing was. Maar ja, als het dan ook over papillons gaat, is het misschien 
toch ook weer niet zo verrassend. 
We gaan het dan ook zeker nog een keer doen, alleen al om mijn hondje zo te 
zien genieten, een echte aanrader zogezegd. 
Voordat iemand denkt: “ja maar, hoe zit het dan met de corona regels”.  
Jacqueline had het dan allemaal ook goed geregeld in deze corona tijd, dus 
daar hoefden wij ons geen zorgen over te maken. En Free WiFi.....die was 
dan ook echt free op het eind.  

 
Henni Brouwer 

21 
 

Foto-impressie escaperoom 
 

  

 

  



22 
 

Djuka in de ouderenparade 
 
 
Even een nieuwe deelnemer voorstellen voor de ouderenparade: Djuka, 
officieel genaamd Ariel en geboren op 29 juni 2007 bij de moeder van onze 
Aly Boersma, jullie allen bekend. Ik had mij georiënteerd op een leuk klein 
hondje, waar je ook iets mee kon doen en een boekje aangeschaft bij 
een bekende internet boekhandel. Wat mij vooral aansprak in dit ras was het 
ontzettend goede karakter, wat typerend was voor het hele ras. Aly gaf aan de 
verkoop van haar moeders hondjes voor haar te regelen en zij had nog twee 
reutjes beschikbaar. Ik ben dus vol enthousiasme in de auto gestapt en de 
flinke rit richting Hoogeveen gereden, ruim 2 uur tuffen. Bij Aly op de bank 
gaan zitten en de beide reutjes uitgebreid bestudeerd. Na een uurtje vroeg Aly 
welke van de vijf pups ik wilde hebben. Ik was heel verbaasd dat ik ook een 
teefje mocht kiezen, want dat had ik niet verwacht. De door ons gekozen 
gekozen naam was ook bedoeld voor een reu. Maar ja, als ik mocht 
kiezen, dan liever een ontzettend pittig teefje, wat er ook in het nest zat en we 
toch besloten voor haar te gaan. Tja de naam, dat was een probleem, want de 
kinderen gingen niet akkoord met Duchess, wat de vrouwelijke versie van 
Duke was, dus Duke maar een beetje verhaspeld, zodat het toch een 
vrouwelijke naam werd, Djuka dus. Later hier weer spijt van, want Djuka blijkt 
een Surinaams scheldwoord te zijn. 
Wat een plezier hebben wij nu al die jaren van de kleine deugniet gehad. Ik 
was natuurlijk gewend aan grote herdershonden, dus mijn ukkepuk moest er 
ook aan geloven en ging naar cursus. Iedereen lachen, dat ik met net 1 kilo 
daar op het veld stond.  
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Het mooie was wel dat de kleine 
slimmerd al die andere grote 
honden het nakijken gaf en elke 
diploma met de hoogste cijfers 
van de groep haalde.Zij zorgde 
ervoor dat de mensen met 
respect naar een vlinderhondje 
gingen kijken en er werd veel 
over haar ras gevraagd. In totaal 
heeft zij vijf diploma’s voor 
gehoorzaamheid gehaald en vele 
mensen versteld doen staan van 
haar slimheid. Na een jaar of vijf 
ben ik begonnen met 
behendigheid, maar zij bleek veel 
meer talent hiervoor te hebben 
dan ik. Mijn zoon Casper had hier 
meer gevoel voor en nam het 
trainen met haar van mij over en 
hij is op een bepaal moment ook 
wedstrijden met haar gaan lopen, 
niet geheel onverdienstelijk, 
hoewel de paaltjes een moeilijk 
punt bleven voor de combinatie. 

 

 
Als jarenlange fokker van katten, dacht ik van “zo, nu gaan we maar een 
nestje met haar nemen”. Pfff, dat was lastiger dan ik dacht. Showen een 
aantal keren, de verplichte testen doen, een kennelnaam aanvragen en KK1 
en KK2 gedaan, zonder diploma te halen overigens. Hierna heeft zij mij een 
paar keer een ontzettend leuk nestje gegeven, waarvan haar dochter Stippy 
jaren bij ons heeft gewoond, tot aan haar voortijdig overlijden. 
Nu is Djuka een echte oude dame geworden, ze hoort wat slechter, ze ziet 
wat slechter en is nog eigenwijzer geworden. Toch hopen we dat ze nog jaren 
mee zal gaan en we willen haar voor geen goud kwijt! 
 
Christine. 
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Siljans Jeppe in de ouderenparade 
 
Jeppe is geboren op 10 mei 2008 in Zweden op de grens met Finland in de 
kennel Siljans Connection van Veso Toivanen. 
Zijn vader heet Siljans Opal en zijn moeder Connection So Much Style. 
Ergens tussen april 2011 en mei 2012 is Jeppe geimporteerd naar Nederland 
en gaan wonen bij Carine Rutten. Jeppe is vader geworden van 2 zoontjes: 
Up and Down’s When will I See You en Wonderfull World. Verdere informatie 
over eventuele nazaten in Finland of Zweden heb ik niet kunnen vinden. 
Jeppe is bij mij komen wonen in oktober 2017. In dat zelfde jaar heb ik van 
heel veel afscheid moeten nemen, waaronder mijn moeder en mijn bijna 17 en 
half jarige vlinder Jordy. Carine bood mij Jeppe aan om voor te zorgen. Na 
veel nadenken heb ik besloten om hem mee naar huis te nemen en dat heeft 
voor ons beide zeer goed uitgepakt. 
Jeppe is een zeer aanhankelijk hondje geworden en daarmee ook eenkennig. 
Hij wijkt niet van mijn zijde.  
 
Nelleke  

Jeppe 
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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 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, 
 
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. Geena de Costalina (5 april 2007) 
Vader: Ecstacy de Costalina 
Moeder: Marrics Art Deco 
Eigenaar: Mevr. H. Groos 
 
4. 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 
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5. Ariel (29 juni 2007) 
Vader: Darcy van op Sinjoorke 
Moeder: Cassandra 
Eigenaar: Mevr. C. Winckel 
 
5. Mistey van Jocohama (4 juli 2007) 
Vader: Liberty’s Star Dusty 
Moeder: Elvira de Maasgalm 
Eigenaar: Mevr. A. van Pallandt – Rake 
 
6. Jasmijn Carolina van de Maarsas (17 februari 2008) 
Vader: Menine’s Will-O The Wisp 
Moeder: Marjoleintjevan de Maarsas 
Eigenaar: Mevr. J. Bijlsma 
 
7. Hannalore de Costalina ( 5 mei 2008) 
Vader: Siljans Art Deco Connection 
Moeder: Connection Forever Red Hot 
Eigenaar: Mevr. T. de Koning 
 
8. Siljans Jeppe (10 mei 2008) 
Vader: Siljans Opal 
Moeder: Connection So much Style 
Woont bij: Mw. N. Stel 
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Genieten van de laatste zonnestralen 
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Wij fokken vanzelfsprekend volgens het verenigingsfokreglement van de
Papillon en Phalène club in Nederland. Vanzelfsprekend zijn al onze honden
in het bezit van Gezondheidsverklaring en geldig PRA/Patella testen.

Onze pups groeien op in de huiselijke kring. Wij zijn gecertificeerd met het
Fokkers Keurmerk van de Ombudsman voor dieren.
Papillons

Papillons

Jeannette Meulenbroek,
Asterstraat 14
5241 BR Rosmalen
Tel. 0735221742
Mob. 0623282330
Mail: roastarrys@hetnet.nl
Site: www.roastarrys.nl
Voor al uw Papillonartikelen:
www.roastarrysshop.nl

 
Papillon Kennel

Jos en Anja Janssen
Rijksweg 33 
5854AS Nieuw-
Bergen  (Limburg) 

Tel. 0485-343153 
 

anjojanssen@hetnet.nl 
 

www. 
delamailledunes.nl
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