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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.nl 
 
De Vlinderpost verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor de volgende 
Vlinderpost graag voor 20 augustus 2021 aanleveren met uitzondering 
van bijdragen van het Vlinderweekend. 
 
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. 

13 
 

4709 Nispen ( NL) 
Gsm. 0616821601 
melieven@live.nl 
www.melieven.nl 
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Van de voorzitter  
 
Ik kan eindelijk dit stuk beginnen met positiever 
nieuws over het huidige clubjaar. Als ik dit stukje 
schrijf gaan volgende week veel instellingen weer 
open en de al open zijnde plekjes mogen hun 
openingstijden uitbreiden met veel meer 
mogelijkheden. Niet dat alles weer is zoals weleer en 
dat zal waarschijnlijk nooit meer hetzelfde worden, 
maar het gaat nu weer ergens op lijken. Ik heb 
afgelopen week mijn eerste vaccinatie gehad en dit 
geeft mij in ieder geval een veiliger gevoel en dat zal 
over een maandje nog beter worden na de tweede 
vaccinatie. 

 

 
In principe is dit een jubileumjaar, want in juni bestaat de PPCN 45 jaar, maar 
wij hebben als bestuur besloten, helaas net zoals al zoveel andere zaken, hier 
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geen ruchtbaarheid aan te geven door de corona pandemie. We gaan bij het 
50-jarig bestaan dit dik inhalen, dus nog even geduld met het grote feest. 
 
Ik had jullie verteld over het feit dat onze Djuka plotseling ziek geworden was 
en hierna snel is overleden. Wij hadden beslist om niet meer aan een jonge 
hond te willen beginnen. We zijn in overleg gegaan met Jos en Anja Janssen 
over de aanschaf van een wat ouder vlindertje. Zij zouden ons misschien 
kunnen helpen hierbij, maar uit diverse gesprekken kwam naar voren dat het 
niet eerlijk zou zijn voor een ouder hondje om te moeten wennen aan al mijn 
katten en dat zijn er heel veel. Misschien bekend, maar ik ben al bijna 40 jaar 
fanatiek fokker van 2 kattenrassen en zoals iedere fokker, heb je er dan meer 
dan twee, in mijn geval 12. Ik kon niet anders dan Anja gelijk geven en toen 
zijn we ons (in ieder geval al geestelijk) gaan voorbereiden op het feit dat er 
dan dus weer een puppy ons huishouden zou gaan verrijken. Toen wij bij hun 
op bezoek waren werd er net een ontzettend leuk teefje gedekt en ik gaf aan 
Anja aan, dat als er uit die combinatie een teefje zou komen, ik daar graag 
voor in aanmerking zou komen. Papa was er op dit moment natuurlijk ook, 
zodat ik hem ook gelijk kon bewonderen en ook hij sprak mij enorm aan. Kat 
in ‘t bakkie denk je dan, maar er moet natuurlijk wel een teefje geboren 
worden, want ik wil geen reutje. Een tijd van onzekerheid brak aan en op 1 
april, laat in de avond kwam het verlossende woord, er was die avond een 
teefje geboren uit die oudercombinatie en of wij nog interesse hadden. 
Jaaaaa, was mijn antwoord en snel werd er een naam verzonnen met de 
gewenste Z, Zoë, die dus eind mei ons huishouden komt versterken. 
We hadden nog van alles in huis, maar niets leuker dan nieuwe dingen voor 
Zoë aanschaffen, want ik wil haar niet opschepen met de oude spulletjes van 
Djuka en zij verdient haar eigen nieuwe garderobe en outfit. Dus op het 
internet en in diverse dierenwinkels allerlei leuke en praktische zaken 
aangeschaft, wat de beleving van een nieuw hondje nog groter maakte. Jullie 
kunnen kennismaken met haar tijdens het vlinderweekend, want het is nu 
zeker dat dit doorgaat. Komen jullie ook nog ? 
 
Eigenlijk hoop ik voor die tijd nog een aantal van jullie tegen te komen op onze 
tentoonstelling, de eerst sinds 2019, georganiseerd in samenwerking met de 
Pinkstershow en Eukanuba, die is verzet van Pinksteren naar 7 en 8 augustus 
2021, in de evenementenhal in Gorinchem. 
 
Verderop in het blad treft u nog de agenda aan voor onze ALV, die wij gaan 
houden op het Veluws Hof tijdens het Vlinderweekend, waar ik hoop jullie 
allemaal in grote getale weer te ontmoeten. Let u op het inschrijven voor de 
Vlinderrace? 
 
Christine Winckel 
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Van de secretaris 
 
Hallo allemaal. 

Hierbij weer een stukje van jullie secretaris. 

Er is niet zo heel veel nieuws te melden.  
We zijn druk met de voorbereidingen van de show in 
Gorinchem. Er zijn nu nog maar 5 inschrijvingen 
binnen en we hopen dat er nog meer bijkomen. Dit is 
ook een kans voor mensen die eens willen kijken hoe 
hun hondje het doet. Of voor mensen die nog een 
beoordeling missen voor het VFR. Want na deze show 
wordt er geen dispensatie meer gegeven wegens het 
niet kunnen meedoen aan de show wegens corona. 
Persoonlijk verwacht ik dus dat er (beginnende) 
fokkers zijn die hier gaan inschrijven zodat ze kunnen 
voldoen aan de eisen van het VFR.  
 
Waar we trouwens graag het een en ander in veranderd zien. Wegens nieuwe 
technieken waar over ik heb geschreven in het vorige blad. Waar helaas maar 
2 fokkers op hebben gereageerd. Dat is wel erg weinig. Ook beginnende 
fokkers zouden hier in geïnteresseerd moeten zijn. Het gaat tenslotte over de 
toekomst. Zelf zie ik er weinig in om elk jaar maar weer een ECVO-oogtest te 
doen, waarvan je van tevoren al weet wat eruit komt. Dit kan voorkomen 
worden door een PAP-PRA 1 test te doen. Dit is een DNA test: dus 100% 
zeker. De bedoeling is om voor de eerste dekking een ECVO-oogtest te doen. 
Daarna de eerste jaren niet meer als uw hondje de PAP-PRA 1 test heeft en 
vrij is. Nederland loopt erg achter wat dat betreft. 
Er zouden veel meer DNA testen moeten komen, maar daar word nog aan 
gewerkt.  
 
Wil je hier over mee praten als (beginnend) fokker? Geef je dan op via het 
secretariaat. Zodra het kan word er een datum geprikt. Ik hoop van jullie te 
horen.  
 
Groetjes, 
Aly Boersma de Wit 
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Clubagenda: 
 
Kampioenschapsclubmatch 8 augustus 2021  
ALV    3 september 2021  
Vlinderweekend   3 tot en met 5 september 2021 

 

Nieuws over leden: 
 
Aspirantleden: 
1. Ingrid  Klerx, Geldrop 
2. Max van Veelen, Oene 
3. Patrick van Veelen, OenePatrick 
 
Showuitslagen  
 
Er zijn in Nederland na Maastricht geen hondenshows meer geweest. De 
eerstvolgende shows zijn: 18, 19 en 20 juni door de Utrechtse 
Rashondenvereniging en 10 en 11 juli door de KC Zwolle en vervolgens de 
Pinkstershow en onze KCM op 7 en 8 augustus 2021.   
 

KCM (KampioenschapsClubMatch) 8 augustus 2021 
 
Schrijf u in! Scan de QR-code. 
 
Kynologisch Reglement; Hoofdstuk IV, Titel 5, Afdeling 
7, Artikel IV.44, lid 3 
“Voor de toepassing van het eerste lid telt een 
Nederlandse kampioenschapsprijs behaald op een 
Kampioenschapsclubmatch voor één 
kampioenschapsprijs, indien tijdens de 
Kampioenschapsclubmatch minder dan 20 honden van 
het desbetreffende Ras, onderscheidenlijk de 
desbetreffende Variëteitsgroep zijn ingeschreven, dan 
wel minder dan 16 honden aan de keuringen 
deelnemen, inschrijvingen in een eventuele puppy- of 
Jongste puppy klasse niet meegerekend.” 
 
Met andere woorden: 
Dubbele CAC bij inschrijving van 20 honden en bij 
keuring van 16 honden. 
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Nieuws van de Raad van Beheer 

 
 
STAMBOOMPUPS ONDERSCHEIDEN ZICH POSITIEF IN DE MEDIA.  
Op 6 mei jl. zond het WNL-programma ‘De stand van Nederland’ een 
reportage uit over coronapups. Uit deze reportage werd uitermate goed 
duidelijk wat het verschil is tussen een pup afkomstig uit de commerciële 
hondenhandel en een pup van een verantwoorde fokker van 
stamboomhonden. Bekijk de uitzending van Stand van Nederland, aflevering 
15 van 6 mei op NPO Start. 
 
KENNIS TOUR ONLINE Vanwege het grote succes en de enthousiaste 
reacties van de deelnemers op eerdere sessies van de Kennis Tour Online, 
organiseert de Raad van Beheer op donderdag  

 17 juni aanstaande een online sessie met de lezing ‘Keuzes in de 
fokkerij’ van Marjoleine Roosendaal.  

Er komen onder het voorbehoud van coronamaatregelen ook weer ‘gewone’ 
sessies in het kader van de Raad van Beheer Kennis Tour aan.  

 2 oktober 2021 in zalencentrum De Camp in Woudenberg: ‘Gangwerk 
in beweging’ van Dick Rutten en Rob Douma.  

 22 november 2021 bij Van der Valk in Nieuwerkerk aan den IJssel: 
‘Erfelijke skeletafwijkingen bij de hond; screening en klinisch beeld’ 
van Herman Hazewinkel.  

Let op! Dit zijn inhaalsessies, die al zijn volgeboekt. Als er nog plaatsen 
vrijkomen, laten we dat via de eigen mediakanalen weten. Meer informatie en 
inschrijven Nadere informatie over de genoemde sessies en het 
inschrijfformulier vindt u op de website van de Raad van Beheer. 
 
LET OP: ALLE FOKKER’s MOETEN ZICH REGISTREREN IN NIEUW I&R-
SYSTEEM  
In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De 
registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het 
buitenland komt. In de loop van 2021, waarschijnlijk niet vóór 1 oktober, 
komen hier regels bij.  
De nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere 
controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter 
kan worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden de fokker, importeur, 
dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond 
vandaan komt, en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.  
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Het Vlinderweekend en Vlinderrace 
 
Ook dit jaar bereiden we ons weer voor op een gezellig vlinderweekend, met 
natuurlijk, niet te vergeten, de beroemde en ongeëvenaarde vlinderrace. 
Geestelijk vader hiervan is Dick Thonhauser, die de race dit jaar ook weer 
gaat organiseren. 
Het inschrijven voor de race kan, zoals altijd, weer via Dick Thonhauser, per 
telefoon 072 504 4328 / 06 36442753  of email dick@el-afrafi.nl.  
Het inschrijfformulier treft u aan op pagina 28. 
 
Er zijn nog van die prachtige chalets te huur op Camping  T Veluwshof, ze zijn 
te boeken voor een weekend of een week tegen een speciaal gereduceerd 
tarief voor leden van de PPCN.  
Een vierpersoons chalet huur je al voor € 288 op basis van twee personen 
incl. schoonmaken voor een weekend. Voor meer info mail naar: 
penningmeesterppcn@live.nl of bekijk de film op youtube 
https://youtu.be/8FG4PwyKVEI.   
 
We hopen dat jullie allemaal weer komen. Op zondag er is koffie met wat 
lekkers erbij en een lunch en in de middag de Vlinderrace. Rondom het 
weekend zijn er wandelingen en worden er diverse activiteiten georganiseerd, 
waarvan we u middels een nieuwsbrief te zijner tijd op de hoogte zullen 
stellen. 
Op de website http://ppcn.eu kunt u het verslag van het vorig jaar nog eens 
lezen. 
 
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. 
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Agenda ALV 
  
Het bestuur van de Papillon en Phalène Club Nederland nodigt u uit tot het  
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 3 september 2021.  
Locatie: Recreatiepark ’t Veluwshof (in de tent op het voetbalveld), Krimweg 
152 in Hoenderloo.  
Aanvang rond 19.30 uur. 

Agenda. 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen vergadering 2020 goedkeuring 
3. Benoeming Ingrid  Haijma als bestuurslid 

Tegenkandidaten kunnen tot één week voor de vergadering schriftelijk 
worden voorgesteld aan het secretariaat, vergezeld van een 
rechtsgeldige ondertekening door tien stemgerechtigde leden van de 
PPCN. 

4. Ingekomen stukken. 
5. Jaarverslag 2020 
6. Financieel jaarverslag 2020 
7. Kascommissie verslag 
8. Décharge penningmeester 
9. Benoeming nieuwe kascommissie plus reserve lid 
10. Aanpassingen vereniging fok regelement 
11. Rondvraag 
12. Sluiting van de vergadering. 

De algemene vergadering is alleen toegankelijk voor leden die hun contributie 
over 2021 hebben betaald. Introducés zijn niet toegestaan. 
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Notulen ALV 4 september 2020 (agendapunt 2) 
 
Plaats:  ’t Veluws Hof te Hoenderloo  
Aanvang:   19.30 uur  
Aanwezig:   8  leden en 3 bestuursleden.  
Afwezig met berichtgeving: Rie de Vos en Roel v Telgenhof, Anja en 
Nathalie Janssen, Jenny en Jaap Bijlsma, Paul v Zwieten, Kristel en Mariette 
Hamers, Ingrid van Onzenoort, Henny Groos. 
 
 

 
 
 
Agenda:  
 
1. Opening van de vergadering door de voorzitter: Om 19.50 heet Christine 
iedereen welkom op deze vergadering. Zij geeft aan dat het een moeilijk jaar 
is geweest voor de club. Alle activiteiten zijn helaas afgezegd en de vraag is 
wanneer we weer activiteiten kunnen organiseren, zodat de clubband 
versterkt kan worden. 
 
2. Notulen van de buitengewone ALV van 1 december 2019: Anneke heeft 
een vraag naar aanleiding van de rondvraag in de notulen van december 
2019. Het gaat over het nieuwe Honden- en Katten-Besluit met betrekking tot 
het al dan niet hebben van een diploma als je fokt. Rie zou een brief naar de 
Raad van Beheer sturen om te achterhalen wat het Besluit hierover zegt. Dat 
is ook gebeurt, maar we hebben niets meer gehoord.  
Je moet een diploma hebben om je vakbekwaamheid aan te tonen. Het blijkt 
dat men al jaren een vakbekwaamheidsdiploma moet hebben als je 
bedrijfsmatig fokt. De vraag blijft, wat bedrijfsmatig fokken is. De toekomst zal 
het uitwijzen. Er wordt nu gecontroleerd op een diploma, als je die niet kan 
tonen, krijg je de tijd om een diploma te halen.  
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Er wordt opgemerkt dat de gemaakte opmerkingen niet zijn verwerkt in de 
notulen en ze worden dus als niet volledig beschouwd. Besloten wordt uit te 
gaan van de notulen die in de vlinderpost staan en deze goed te keuren. 
 
3. Ingekomen stukken: Er zijn geen belangrijke ingekomen stukken. Echter er 
is wel het nodige gepubliceerd over het fokken met kortsnuiten en over het 
fokken met honden onder de 10 kg. Zodra er meer nieuws is, horen we dat. 
 
4. Plannen van het bestuur over 2019: Dit moet het komende jaar van 2020 
zijn. De KCM zal in november 2020 niet doorgaan. Verder blijft het allemaal 
onzeker in verband met corona. Plannen over 2021 kunnen we niet geven. 
 
5. Financieel jaarverslag over 2019: Zie punt 6. 
 
Punt 5a: Jaarverslag secretariaat.  
Het jaarverslag van het secretariaat/vereniging is niet gemaakt en ontbreekt, 
Aly wist niet dat ze deze moest schrijven. We maken er punt 5a van 
(jaarverslag secretariaat) 
Deze staat in boekje 1 van 2020, bladzijde 15, daar staat een verslag van Aly, 
wat kan worden beschouwd als het jaarverslag. Niemand heeft er op- en 
aanmerkingen over. 
 
6. Verslag van de kascommissie over het overnemen dan de financiële 
administratie en de rekeningen verantwoording van mw. Jenny Bijlsma: De 
overdracht van Jenny Bijlsma is niet vlekkeloos verlopen. Rob heeft weinig 
informatie en papieren gekregen. Hij heeft geprobeerd er nog wat van te 
maken en het financieel op de rit te krijgen. 
Er waren nog een hoop onbetaalde rekeningen. Er zijn ook veel reiskosten 
gedeclareerd. Om kosten te sparen, gaat het nieuwe bestuur veel doen via 
videobellen. Er is geen verslag van de kascontrolecommissie. Waarschijnlijk 
heeft er geen kascontrole plaatsgevonden bij de overdracht van Jenny naar 
Rob. Jenny weigert elk contact met het nieuwe bestuur. Het geld onder 
beheer van Jenny is wel verantwoord. Er zijn alleen geen bewijzen van. We 
hebben een kritiek aantal leden en sparen bijna niks. We moeten proberen de 
nieuwe (gratis) puppyleden te behouden. Voorgesteld wordt dat we het jaar 
2020 als overbrugging zien en opnieuw beginnen in 2021. We willen in maart 
2021 een kascontrole laten uitvoeren en vanaf dan opnieuw beginnen. Rob wil 
graag meer openheid geven over de financiën. 
 
7. Décharge van de ex-penningmeester mw. Jenny Bijlsma: We hebben geen 
kasverslag, maar toch willen we décharge verlenen aan Jenny. Rob is anders 
hoofdelijk aansprakelijk bij problemen. Iedereen (8 leden) stemt in met het 
décharge verlenen voor Jenny. Anneke geeft aan dat er wel een verslag moet 
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komen. Desnoods met verwachte in- en uitgaven. Rob heeft een klein 
verslagje, die wordt toegevoegd aan dit verslag. 
 
8. Bestuursverkiezing van Rob Tholen als penningmeester van de PPCN: Er 
zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen. De rest van de leden stemmen 
unaniem in om Rob toe te laten treden als penningmeester van de PPCN. 
 
9. Benoeming kascommissie en een reservelid: Anneke Thonhauser, Karel 
Blom en Flip Vermeulen als reserve lid 
 
10. Het eventueel aanpassen van het fokreglement, overeenkomstig het 
besprokene in de buitengewone ledenvergadering van 14 april 2019: Deze 
punten zijn niet gepubliceerd aan de leden. We stellen dit punt uit naar de 
leden vergadering van Maart 2021. Van te voren wordt er gezorgd dat de 
punten in het boekje worden gepubliceerd. 
 
11. Rondvraag:  
Anneke: er staat in de clubbladen van maart en juni verschillende informatie. 
Het gaat om stemrecht, als iemand niet bij de vergadering aanwezig kunnen 
zijn. In de ene blad staat hoe het moet, in de andere staat daar niks meer 
over. Bij veranderingen moet dit gemeld worden.  
Anneke dankt het nieuwe bestuur dat ze de club hebben overgenomen en 
wenst ze veel succes en sterkte.  
Henni: hoe laat moeten we morgen aanwezig zijn? 10.00 uur of 11.00 uur  
10.00 uur koffie drinken en 11.00 uur wandeling. 
Aly: er hoeft voorlopig maar 1 showuitslag aangeleverd te worden om te 
mogen fokken in verband met corona. Fokkers kunnen dispensatie aanvragen 
bij de club en later alsnog de 2e showuitslag inleveren 
Rob: er zijn een aantal ereleden. Ze betalen geen contributie. Dit wordt een te 
zware belasting voor de club. Rob wil eigenlijk de zittende bestuursleden vrij 
houden van het lidmaatschap in plaats van de ereleden. Rob gooit dit vast in 
de groep en wil daar in de toekomst over gaan nadenken. Volgens Anneke 
zijn er maar 2 ereleden, maar volgens anderen zijn er meerdere ereleden. 
Misschien ook een stimulans om gratis lidmaatschap aan te bieden als je in 
het bestuur komt? Ook krijgt Rob geregeld de vraag van puppyleden hoe ze 
om moeten gaan met een puppy. Hoe kunnen we ze voorzien van info? Om 
onze kennis over te dragen. Niet op de site zetten, want dan hebben ze de 
info gratis. Bijvoorbeeld een boekje maken en die toezenden aan de nieuwe 
puppyleden? 
 
12. Sluiting van de vergadering:  Christine sluit de vergadering om 21.01 en 
hoop ons allen in april weer te mogen ontvangen op de volgende vergadering. 



14 
 

Jaarverslag 2020 (agendapunt 5) 

 
Hierbij een beschrijving van hoe 2020 is verlopen voor onze club onder het 
nieuwe bestuur: voorzitter: Christine Winckel, secretaris: Aly Boersma de Wit 
en penningmeester: Rob van Tholen. 
De clubagenda zag er zo uit. 
29 maart: ALV. 
7 juni: gezellig dag. 
28 en 29 augustus: vlinderweekend. 
22 november: Clubmatch Berlicum. 
Zo stond die in het eerste club blad vermeld. Helaas door corona ging er veel 
niet door en werden datums veranderd. 
Daarom nu zoals het jaar voorbij is gegaan aan ons. 
Afscheid genomen van Jantina Janssen en die is vervangen door Rob van 
Tholen die nu onze penningmeester is. 
Rie de vos heeft per 1 januari afscheid genomen en die maakte altijd het club 
blad. Nelleke Stel is erbij gekomen om ons clubblad de Vlinderpost te maken.  
Januari .. de nieuwjaarsbijeenkomst. 
7 juni gezellige dag . ging niet door wegens corona. 
4 september de alv . 
Vlinderweekend ging gelukkig wel door op 4 t/m 7 september . 
22 november clubmatch ging niet door. 
December nummer voor het eerst het clubblad in kleur uitgebracht. 
Het herintreden als bestuurslid van Ingrid Hayma . 
Kort maar krachtig. 
  
Aly Boersma de Wit . 
Secretaris. 

 
Financieel jaarverslag 2020 (agendapunt 6) 
 
Op het moment van schrijven is er € 1288,91 in kas en op de spaarrekening 
staat € 7096,41. 
Een steeds groter wordende post zijn de bankkosten. Die bestaan uit de 
kosten voor betalingsverkeer die we elke maand moeten betalen. Op het 
moment van schrijven is dat voor dit jaar al € 86,92. De “Vlinderpost” kost 
ongeveer € 500 per editie. Op het moment van schrijven hebben we er nog 3 
edities te gaan en zal er dit jaar dus nog ca. € 1500,- hieraan uitgegeven 
worden.  
Te verwachten is dat er een positief resultaat uit het Vlinderweekend komt en, 
dan hoop ik, dat we dit jaar maar € 500 van de spaarrekening gaan gebruiken. 
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Wat de kosten en baten van de Clubmatch gaan worden is niet te voorspellen, 
daar het een geheel nieuwe opzet is en ook de omstandigheden i.v.m. corona 
een prognose hierover vrijwel onmogelijk maken. Er zijn geen bestuurskosten, 
omdat we als bestuur zo voordelig mogelijk opereren. Dit mag wel even 
gezegd worden . 
 
Tijdens de ALV zal ik nadere informatie geven over de inwerkingtreding van 
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021. De 
WBTR is bedoeld om een beter toezicht op het bestuur van verenigingen en 
stichtingen te krijgen. Er wordt meer verantwoording bij de bestuursleden 
gelegd: bijvoorbeeld alle bestuursleden kunnen aansprakelijk gesteld worden 
voor malversaties van de penningmeester. De bedoeling daarvan is, dat er 
door de mede bestuursleden mee opgelet en gecontroleerd wordt op de 
financiële administratie. Bij de PPCN doen wij dit al door zo open mogelijk te 
zijn en de andere bestuursleden hebben ook toegang tot de bank, zodat er 
een dubbele controle is. Het een en ander zal nog wat aanpassingen vergen 
en misschien zelfs een statuten aanpassing, maar zover zijn we nog lang niet. 
Hieronder het overzicht, zoals dat nu in de boeken staat: 

 Ontvangsten  Uitgaven  
Contributie 529,25 63,50 
Donaties 22,00  
Advertenties 200,00  
Diverse inkomsten 3,26  
Vlinderpost  497,36 
Kantoorkosten  9,60 
Bankkosten  86,92 
Verzekering   171,54 
Diverse kosten  233,72 
Totaal € 754,51 € 1 062,64 

 
In het bovenstaande lijstje zien we dat er ongeveer € 300 meer is uitgegeven 
dan er binnen is gekomen. Dit komt, omdat een groot gedeelte van de 
contributie voor dit jaar al is geïnd in het voorgaande jaar. 
De post “diverse kosten” bestaat uit de leden afdracht aan de Raad van 
Beheer: een forse kostenpost, maar helaas noodzakelijk als aangesloten 
rasvereniging. 
Tot zover de cijfers. Uiteraard ben ik altijd bereid een toelichting te 
verschaffen; het is per slot van rekening allemaal van jullie leden en, als jullie 
penningmeester, beheer ik de pot alleen maar, omdat het met 120 leden 
tegelijk wat moeilijk zal gaan. 
 
Met vriendelijke groet jullie penningmeester Rob van Tholen. 
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IJsjes maken 

 
Als het warm weer is eten we massaal ijsjes en misschien wil jij jouw hond ook 
wel eens een ijsje geven. Dan geef je natuurlijk geen ijsje die je zelf eet, daar 
zit veel te veel suiker in en dan is nou juist niet goed voor honden. Wil je jouw 
hond toch een verkoelende snack geven met het warme weer? Wat dacht je 
van zelfgemaakte hondenijsjes.  
Er zijn 2 gouden regels voor het geven van bevroren producten aan je hond 
en dat is: met mate en eerst even afspoelen onder de kraan om vastplakken 
van de tong te voorkomen. 
Kijk hoe je hond reageert op het ijsje. Likken en er kleine stukjes van afbijten 
is goed. De hond moet echter niet de koude brok in één keer opschrokken. 
Geef ijsjes met mate. Te veel ijskoud eten kan namelijk maagdarmkrachten 
veroorzaken. Bovendien zijn het extra calorieën voor je hond. 
Sommige honden kunnen niet zo goed tegen zuivelproducten. Geef je hond 
daarom eerst een klein beetje, zodat je kunt zien hoe je huisdier er op 
reageert. Raakt je hond aan de diarree? Dan kun je beter kiezen voor een 
recept zonder yoghurt. 
Geef een ijsje altijd buiten in verband met knoeien. 
 
Recept met pompoen, pindakaas en yoghurt 
Ingrediënten: 
2 bananen 
4 eetlepels gepureerde pompoen 
2 eetlepels biologische honing 
2 eetlepels pindakaas (zonder suiker én zonder xylitol of aspartaam) 
400 ml geitenyoghurt 
Siliconen ijsblokjes vorm 
Verwarm de oven op 200 graden en zet de pompoen met schil en al in de 
oven. Laat de pompoen 5-10 minuten in de oven totdat deze makkelijk te 
snijden is. Snijd de pompoen in kleine stukken en pureer deze. Prak de 
bananen fijn met een vork, voeg de honing en de pindakaas toe en de 
gepureerde pompoen (afgekoeld). Roer de ingrediënten door elkaar en voeg 
de biologische geitenyoghurt toe. Meng alle ingrediënten goed door elkaar. 
Als je alles goed hebt gedaan heb je nu een glad mengsel. Giet het mengsel 
in de ijsblokjes vorm en laat deze 1 of 2 keer op het aanrecht stuiteren 
(zachtjes) om de luchtbelletjes uit het mengsel te verwijderen. Plaats de 
ijsblokjesvorm in de vriezer en laat deze bevriezen. 
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Recept hondenijsje pindakaas en banaan 
Ingrediënten: 
540 ml magere yoghurt 
100 gram pindakaas 
1 banaan 
1 eetlepel honing 
Hondenkoekjes 
Benodigdheden: plastic of papieren bekertjes 
 
Doe de yoghurt, pindakaas, banaan en de honing in een kom. 
Meng het geheel met een mixer tot een glad mengsel. 
Schenk het mengsel in de bekertjes en steek er een hondenkoekje in als 
stokje. 
Zet de bekertjes in de diepvries en laat ze een nachtje staan. Verwijder het 
bekertje. 
 
Recept hondenijsje appel-yoghurt 
Ingrediënten: 
225 gram magere yoghurt 
120 ml appelmoes (zonder suiker) 
1 eetlepel honing 
Doe de yoghurt en de appelmoes in een kom. 
Meng het tot het een egaal beslag is. 
Voeg de honing toe en meng het beslag nogmaals. 
Vul een ijstrede met het beslag en plaats het in de vriezer. 
Tip: Heb je geen ijstrede? Je kunt ook je KONG speeltje er mee vullen en in 
de vriezer stoppen! 
 
Recept hondenijsje Prinsje 
Ingrediënten: 
Een Prins NatureCare worst 
Water 
Benodigdheden: Twee bekertjes 
 
Snijd de worst in kleine blokjes 
Vul de plastic bekertjes met de blokjes worst 
Voeg water toe zodat de worst onder water komt te staan 
Zet de bekertjes in de vriezer, na een halve dag zijn ze klaar 
Haal het bekertje eraf, door hem in de lengte open te knippen 
 
Gezond genieten maar! 

 



18 
 

Noodopvang 

 
Kort geleden is er een verzoek binnengekomen bij het bestuur met een vraag 
over eventuele noodopvang van twee Papillons van een bejaarde dame. 
 
Mevrouw maakt zich zorgen over haar hondjes als zij onverhoopt niet (meer) 
voor ze kan zorgen bij ziekte, opname of overlijden. 
 
De meneer die deze vraag heeft voorgelegd, verwoordde het als volgt:  
“Hebben jullie een meldadres waar ze opgevangen kunnen worden in 
afwachting van herplaatsing bij een liefhebber? De dame in kwestie gruwelt 
van het idee dat ze naar een asiel zouden moeten en waar ze dan eventueel 
terecht zouden komen langs die weg.” 
Daarom de volgende OPROEP 
 
Zijn er leden die bij nood haar vlinderhondjes willen opvangen?  
Willen jullie dat kenbaar maken bij een bestuurslid?.  
 
Deze dame zal niet de enige zijn die zich zorgen maakt om haar lievelingen. 
Misschien zijn er leden die zich sowieso beschikbaar willen stellen voor 
noodopvang. Ook dan zouden we graag zien dat jullie je aanmelden bij het 
bestuur. 

PRA: wat is dat ook al weer? 

 
 
Gegeneraliseerde Progressieve Retina Atrofie, ofwel gPRA, is een erfelijke 
oogziekte die voorkomt bij honden. Het is een oogziekte die op latere leeftijd 
blindheid veroorzaakt en genetisch wordt doorgegeven aan volgende 
generaties. Het is moeilijk om dit eruit te fokken, omdat het een enkelvoudig 
recessief erfelijke afwijking is. 
Beide ouderdieren kunnen het gen bij zich dragen zonder het ziektebeeld te 
vertonen. 
Door PRA is er achteruitgang, degeneratie, van het netvlies. 
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Het netvlies bevindt zich op de binnenkant van de oogbol en bevat cellen, 
kegeltjes en staafjes, die het gezichtsvermogen bepalen. Deze cellen 
absorberen het licht dat door de ooglens gebundeld wordt en veranderen dit 
door chemische reacties in elektrische zenuwsignalen. 
 
Deze signalen worden via de oogzenuw naar de hersenen gevoerd, waar ze 
in een waarneembaar beeld worden omgezet. De staafjes zijn voor het zicht in 
schemer, de kegeltjes dienen voor het daglicht en het zien van kleuren. 
 
Bij PRA worden eerst de staafjes aangetast, waardoor de hond slechter gaat 
zien in schemerlicht. In een later stadium is er ook degeneratie van de 
kegeltjes, waardoor totale blindheid ontstaat. 
 
Er is geen behandeling voor deze ziekte. 
 
 

 

 
 
PRA op vroege leeftijd: 
Sommige rassen ontwikkelen al vroeg de ziektesymptomen, terwijl bij andere 
rassen de ziekte zich pas op latere leeftijd openbaart. Bij rassen waarbij de 
ziekte zich al vroeg ontwikkelt, is soms al sprake van nachtblindheid vanaf de 
geboorte! 
Totale blindheid treedt hier op tussen het eerste en vijfde levensjaar. 
Er zijn rassen die al symptomen van nachtblindheid vertonen vanaf de tweede 
maand, terwijl van totale blindheid bij dit ras sprake is rond het derde 
levensjaar. Bij deze rassen wordt de ziekte door een geremde ontwikkeling 
van de staafjes en kegeltjes veroorzaakt. 
 
 
 
PRA op late leeftijd 
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Bij rassen die pas op latere leeftijd PRA krijgen, kan het wel tot vier jaar duren 
voordat zich de eerste problemen met het gezichtsvermogen voordoen. 
Maar voor de meeste rassen geldt dat rond de leeftijd van vijf jaar totale 
blindheid optreedt, in het uiterste geval voor de leeftijd van acht jaar. 
Bij deze rassen ziet men in het begin nog geen enkel ziektebeeld. De ziekte 
ontwikkelt zich hier pas na de geslachtsrijpheid van de dieren. 
 
Het algemeen ziektebeeld 
 
Voor alle hondenrassen verloopt het ziektebeeld op dezelfde manier. Beide 
ogen degenereren gelijktijdig en in dezelfde mate. In het begin wordt bij de 
getroffen honden nachtblindheid geconstateerd. Dat wil zeggen dat zij hun 
gezichtsvermogen moeilijk kunnen aanpassen aan omstandigheden in 
schemerlicht. Na verloop van tijd doen dezelfde moeilijkheden zich voor bij 
daglicht. Sommige honden kunnen zich onzeker gaan bewegen, maar de 
meesten zullen zich na enige tijd uitstekend aan hun dagelijkse omgeving 
aanpassen, terwijl hun gezichtsvermogen steeds verder afneemt. Voorwaarde 
is dat de omgeving niet verandert. De baasjes hebben zelf vaak nauwelijks in 
de gaten dat hun hond langzaam blind wordt. Daarnaast ziet men een 
verwijding van de pupil, waardoor er een soort `schijnsel` ontstaat in de ogen, 
dat wordt veroorzaakt door een sterkere lichtweerkaatsing van het zieke 
netvlies. Vaak kan men ook een verandering constateren aan de ooglens, die 
troebel en ondoorzichtig wordt, uiteindelijk resulterend in een cataract. (staar). 
 
De baasjes hebben zelf vaak nauwelijks in de gaten dat hun hond langzaam 
blind wordt. Daarnaast ziet men een verwijding van de pupil, waardoor er een 
soort `schijnsel` ontstaat in de ogen, dat wordt veroorzaakt door een sterkere 
lichtweerkaatsing van het zieke netvlies. Vaak kan men ook een verandering 
constateren aan de ooglens, die troebel en ondoorzichtig wordt, uiteindelijk 
resulterend in een cataract. (staar). 
 
Normale retina 

 
 



21 
 

Retina met atrofie 

 
 

Eindstadium retina 

 
 
Hondenrassen zijn vaak door slechts enkele dieren gegrondvest, die destijds 
de voor het ras belangrijke kenmerken droegen. 
Door één, of misschien een paar van deze stamvaders of -moeders zouden 
bepaalde PRA veroorzakende mutaties in het betreffende ras kunnen zijn 
ingebracht. 
Bij de verdere opbouw van het ras, kon het defecte gen zich ongezien (want 
het is immers recessief) in de populatie uitbreiden. 
Door kruising van dieren die allebei dit recessieve gen bezaten, konden 
uiteindelijk nakomelingen ontstaan met twee defecte genen voor PRA. 
En zó wordt de ziekte zichtbaar in een populatie. 
 
Onderzoek naar PRA 
 
Om te onderzoeken of een hond deze ziekte heeft is er een DNA test 
beschikbaar bij een aantal laboratoriums. 
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Resultaten van zo’n onderzoek: 
 
Vrij  
(Pattern A) 

De hond heeft twee gezonde allelen 

Drager 
(Pattern B) 

De hond heeft een gezond allel en een defect allel. 

Lijder 
(Pattern C) 

De hond heeft dus twee defecte allelen. 

 
Het voordeel van de DNA test is, dat deze al op jonge leeftijd kan worden 
verricht en dat men het fok plan op tijd kan aanpassen en zoeken maar een 
passende partner. 
 
Ook ons bestuur is bezig om te kijken naar de mogelijkheden om DNA-testen 
in te voeren. 
Hiervoor wil het bestuur een fokkersoverleg beleggen. Vergeet u dus niet aan 
te melden bij de secretaris, Aly Boersma. 
  
Behandeling 
Er is geen behandeling voor de lijders aan deze aandoening. Fokken met 
beleid is de boodschap. 
 
Diverse bronnen op het internet. 

 

 



23 
 

Afscheid van Sina (Nisa) 
 

Sina(Nisa) op 5 mei 2021,  
geboren 20 februari 2009 

 
 
 
Nadat onze Krista was overleden aan borstkanker en wij op zoek gingen naar 
een nieuwe Papillon, kwamen wij Rosina tegen: een vrolijke pittige tante met 
als achternaam Roastarrys. Haar roepnaam was Nisa. Later hebben wij dit 
veranderd in Sina. Ik heb een dochter die heet Lisa en dat leek toch wel een 
beetje te veel op elkaar. Wij hebben haar opgehaald bij Jeanette van 
Meulenbroek in Rosmalen. Oorspronkelijk woonde zij bij Elly de Boef.  
Om te kijken of er een klik was met onze teckel Benjamin hebben wij deze 
mee genomen. Het klikte meteen. Ook bij Frans Jozef was het meteen raak. 
Zij voegde zich op zijn schoot en is daar de hele tijd blijven zitten. Die twee 
hadden elkaar dus gevonden. En zo is het ook altijd gebleven.    
Van Elly kregen wij natuurlijk advies over haar voeding en een hele zak voer. 
Dat was wel fijn. Zo kon ze stapsgewijs aan de nieuwe situatie wennen. 
De reis naar huis, met Benjamin en Nisa samen in de kofferbak, van 
Rosmalen naar Maastricht, verliep vlekkeloos. 
Sina was een vrolijke tante die graag speelde met ballie-ballie; het blauwe 
balletje met de puntjes. Later werd het een gele kleine tennisbal. Op het 
hondenlosloopveldje speelde zij graag en fanatiek met het balletje.  
Tegen andere hondjes wist zij duidelijk aan te geven; tot hier en niet verder. 
Toen echter begon ze minder te eten en verloor ook gewicht. Maar het duurt 
toch altijd wel even voordat je de oorzaak achterhaald hebt. Na veel 
onderzoek en veel bezoekjes aan de dierenarts was het de alvleesklier die 
niet goed werkte. Dit hebben wij op kunnen lossen met een enzymen poeder.   
Beetje bij beetje kregen wij onze vrolijke Sina weer terug. Ze knapte op en 
haar gewicht werd ook weer meer.  
Totdat een paar weken geleden haar eetlust weer behoorlijk afnam. In eerste 
instantie ga je dan denken dat ze het eten niet meer lekker vond en 
uiteindelijk, na een uitgebreid bloedonderzoek, bleek dat haar lever ernstig 
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ziek was.  Op advies van deze zeer sympathieke dierenarts hebben wij 
besloten dat het tijd was voor haar laatste reis naar de hondenhemel.   
Na een uitgebreide laatste knuffel en een bedankje voor de fijne tijd die wij 
met haar hebben gehad…hebben wij afscheid genomen.   
Wij zullen haar nog wel een hele tijd blijven missen.   
Benjamin (nu al 14 jaar) heeft haar draai ondertussen weer gevonden. 
 
Frans Jozef en Liesbeth Jansen, Maastricht 

 
De ouderenparade 

Helaas is Sina van de familie Jansen uit Maastricht 
overleden. Hoewel zij (nog) niet in de ouderenparade 
stond, wil ik vanaf deze plaats de familie veel sterkte 
wensen met het verlies van hun geliefde Sina. 
  
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 
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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. 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. Siljans Jeppe (10 mei 2008) 
Vader: Siljans Opal 
Moeder: Connection So much Style 
Woont bij: Mw. N. Stel 
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Fijne vakantie 
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Inschrijfformulier Vlinderrace 2021 Vlinderrace 
 

Zondag 5 September 2021, 
Recreatiepark ′t Veluws Hof, Krimweg 152-154, 7351 TM 

Hoenderloo 
 
Wilt U deelnemen met Uw hond aan de Vlinderrace, vul dan het onderstaande 
inschrijfformulier in en stuur dit op (via e-mail mag ook) vóór Vrijdag 28 
Augustus 2020 naar dit adres;  
D.J.Thonhäuser  
Mulmerlaan 9  
1705AB Heerhugowaard  
 
Tel: 072-5044328  
e mail : dick@el-afrafi.nl  
 
Het inschrijfgeld bedraagt €3,00 voor leden, en € 4,00 voor niet leden te 
voldoen op Vrijdagavond 4 September 2020. Met de gegevens van de 
inschrijfformulieren stellen wij het programma samen. Schrijf a.u.b op tijd in! 
 

Naam hond 
 

 

Ras 
 

 

Eigenaar  
 

 

Geboren d.d. 
 

 

Reu  
 

 

Teef  
 

 

Eerder meegedaan? 
 

Ja / nee 

  


