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Vlinderweekend van 30 augustus t/m 2 september 
2019 

Het Vlinderweekend was een groot succes. Het weer was prima en we 

genoten allemaal van de goede sfeer, leuke spelletjes, lekker eten, 

wandelingen en niet te vergeten natuurlijk de Vlinderrace. 

Vrijdagavond begonnen we met een wandeling, daarna een kopje koffie of 

thee met wat lekkers en het uitreiken van het programma voor het 

weekend. 

Op zaterdag kwamen we na weer een fijne wandeling bij elkaar in de tent 

en kregen we na de koffie met heerlijke cake gebakken door ons lid Boukje 

Hayma uit de clubkas allemaal een broodje met kroket, heerlijk. 

 

 

  

 

Daarna was er geen clubmatch, zoals we de laatste jaren gewend waren, 

maar werden er spelletjes gespeeld. Onze leden en hun hondjes deden 

enthousiast mee. B.v. slalommen voor baasje en hond tussen buizen door 
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met daarop een tennisbal, een gevallen bal was drie strafpunten, of voor de 

baasjes een vlinder tekenen in spiegelschrift.  

  

Moeilijk hoor. Het hondenbadje dat ook betrokken was bij de spelletjes 

werd door sommige hondjes gebruikt als verkoeling, want het was heet. 
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Totaalwinnaar werd Rina van Dieten met haar vlindertje. 

Er waren nog veel meer spellen aanwezig maar door de hoge temperatuur 

buiten was het beter om de hondjes en ook de mensen rust te geven. 

 

’s Avonds 

gingen er 

diverse 

leden 

steengrillen 

in het Witte 

Huis. 
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Op zondag waren sommige leden al weer vroeg uit de veren want de lunch 

moest voorbereid worden. De zusjes Hamers hadden alle boodschappen 

gedaan en verzorgden ook de catering. (applaus) 

 

 

Na de koffie met cake werd er samen geluncht, heerlijke soep gemaakt 

door Aly Boersma, lekkere salades, broodjes en watermeloen toe. 

Fantastisch! 

Toen kwam het hoogtepunt van het weekend: de vlinderrace. Het was 

zoals altijd reuze spannend. De race voor de volwassen papillons was heel 

enerverend. In de halve finale liep Moppie, de winnares van verleden jaar, 

plotseling terug naar bijna de startplaats, in haar staart gebeten werd er 

later verteld, persoonlijk heb ik dat niet gezien. Het was wel heel jammer, 

want ze ging als een speer.                                                                                               

De finale moest overgedaan worden omdat Brom van de familie Brand wel 

won, maar te vroeg gestart was. Allemaal reuze spannend. De uiteindelijke 

winnares werd Pepper van Aly Boersma, Proficiat! 
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Aly Boersma met Pepper die de 

vlinderrace 2019 won in een winnende tijd 

van 7,01 sec. 

 

De beste van de drie ingeschreven pups, alle drie bijna even oud ongeveer 

vier en een halve maand - dat ging dus mooi gelijk op -werd Teddy van 

Juliana Brinkman. 

  

Beste pups Beste veteranen 

 

Bij de veteranen, ging Djuka van Christine Winckel met de eer strijken. Ze 

liep nog als een jonge hond, terwijl ook de andere oudere hondjes nog 

stevig doorrenden. 

De finale van de andere rassen werd gewonnen door Malia van mevr. van 

de Graft. 
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Beste andere rassen Finale vlinderrace 

Na de race was er de prijsuitreiking. Voor de eerste vier van elke klas was 

er een mooie beker en voor iedere deelnemer aan het weekend een mooie 

mok gedecoreerd met vlinders en bloemen door Janneke Brinkman en een 

klein notitieboekje.  

Diverse leden werden door onze voorzitter Anneke bedankt voor al het 

werk dat er verzet was om van dit weekend weer een succes te maken. 

Een groepsfoto sloot het geslaagde weekend af. 
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De leden die een huisje hadden gehuurd moesten maandag hun sleutel 

inleveren en konden de zondagavond naar eigen inzicht invullen. 

Al met al een heel geslaagd weekend, heel erg jammer dat het op deze 

manier ons laatste weekend was. 

Rie de Vos 

 
 

 
 


