CONTINENTALE DWERGSPANIEL VLINDERHONDJE EN NACHTVLINDERHONDJE (FCI 77)
Ras info
Dit ras bestaat uit twee variëteiten: het Vlinderhondje (Papillon) met staande oortjes en het nachtvlinderhondje (Phalène) met hangende oortjes.
Het is reeds een zéér oud ras, dat via Italië is uitgezworven naar het Franse hof en zo ook bij ons belandde. Op talrijke schilderijen van grote meesters,
vindt men deze hondjes terug en bevestigen zij ook de hoge waardering die ze kregen bij de adel en vorstenhuizen.
Wie herinnert zich niet het dramatisch verhaal van de Franse Koningin Marie Antoinette, die tot op het schavot begeleid werd door haar dwergspaniel?
De komst van de Franse revolutie zorgde er ook voor dat er een einde kwam aan de hoge status van de dwergspaniels bij de Franse adel, maar de
interesse werd wel overgenomen door de gegoede burgerij in België en Nederland en later ook terug in Frankrijk.
Rond 1900 ontdekte de Belgische kynologie opnieuw het vlinderhondje. In 1903 verschenen voor het eerst dwergspaniels (met de twee oordrachten) op
hondenshows in België. Na de Eerste Wereldoorlog werden de twee variëteiten in het Belgisch stamboek opgenomen. In 1934 werden de raspunten
vastgelegd en werden zij erkend als Frans-Belgisch ras.
Het is een elegante verschijning met matig lange benen en fijn bot, wat hun sierlijkheid ten goede komt. Deze wordt nog benadrukt door de lange
bevedering (beharing). De staart wordt zijdelings als een pluim over de rug gedragen.
Het VLINDERHONDJE heeft opstaande oren die schuin naar buiten gericht zijn, waardoor ze gelijken op de uitgespreide vleugel van een vlinder. Het
NACHTVLINDERHONDJE heeft hangende oortjes, zoals de gevouwen vleugeltjes van een nachtvlinder. Dit is ook de oudste variëteit.
Deze hondjes zijn charmant, schrander, levendig en temperamentvol, maar ook sterk en sportief. Ze zijn soms echt onvermoeibaar en lange wandelingen
maken is zeker geen probleem. Denk aan hun afstamming: het zijn spaniels en ze hebben dus ook nog een jachtinstinct mee gekregen en gaan graag op
jacht naar een konijntje, vogel of muis, wanneer ze de kans krijgen. Ze zijn erg gehecht aan hun baasjes en kunnen zich wat bezitterig gedragen. Door hun
wat afstandelijkheid tegenover vreemden zijn het dan ook zeer goede waakhondjes, die bij de minste onraad verwittigen. Vlinderhondjes zijn sterke
hondjes en kunnen best hun mannetje staan in de uitvoering van een gehoorzaamheidsprogramma of in agility.
Het is een klein en elegant hondje, dat weinig gezondheidsproblemen kent en eveneens een ideale gezel is voor mensen met een kleinere behuizing.
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Verplichte testen
Test

Onderzoek
methode

In te zenden
formulier

Aanbevolen
frequentie

Epilepsie

Onderzoek
dierenarts

Kopie resultaat

Dekreu: jaarlijks
Teef : voor elke
dekking

Fok advies opgemaakt door de rasvereniging

Vererving (nog) niet bepaald
Volgende combinaties worden aanbevolen:
Vrij x Vrij
Advies: niet fokken met lijders
Voor info :
http://www.vfc.vlaanderen/uploads/formulieren/epilepsie%2020160108.pdf
Mitral Valve
Auscultatie Kopie resultaat
Dekreu: jaarlijks Honden jonger dan 5 jaar met hartruis worden uitgesloten voor de fokkerij,
Disease
of hartecho
Teef : voor elke tenzij fokwaardeschattingen voorhanden zijn.
(MVD)
dekking
Honden boven de 5 jaar met een hartruis moeten niet uitgesloten worden
Hart onderzoek
op voorwaarde dat ze na de leeftijd van 3 jaar minimaal eenmaal officieel
hartruis vrij bevonden zijn.
Voor info : http://www.vfc.vlaanderen/hart-onderzoeken/
Patella Luxatie
Onderzoek Kopie resultaat
1 x na de leeftijd Advies: afgeraden om met een som groter dan 1 te fokken d.w.z. zowel links
onderzoek
dierenarts
van 1 jaar
als rechts opgeteld van 1 hond
(knietjes)
Meer info: http://www.vfc.vlaanderen/patella/
Progressieve
DNA test
Kopie officieel
Eenmalig
Aanbevolen combinaties:
Retina Atrofie
resultaat
Vrij x Vrij
(PRA)
Vrij x drager
oog onderzoek
Voor meer info: http://www.vfc.vlaanderen/dna-testen/
Rasvereniging(en) (Enkel de rasverenigingen die het protocol ondersteunen in hun fokbeleid)
Club Royal du Petit Griffon, du Brabançon et de l'Epagneul NC Papillon et
Phalène (KKUSH 10)
Clepnaco (KKUSH 1182)

www.griffon-papillon.be
www.clepnaco.be
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