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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 augustus 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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Privacywet      
 
Ook de P.P.C.N. dient zich te houden aan de privacywet die onlangs in 
werking is getreden.                                                                                     
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 secretaris 
 
Hallo allemaal. 
 
Ik hoop dat u allemaal nog goed gezond bent en van het mooie weer kunt 
genieten. Bovendien hoop ik dat u niet te veel hinder ondervindt van de 
corona maatregelen.  
Helaas zijn er veel dingen afgelast, zoals bij ons de gezellige dag. En de ALV 
hebben we moeten uitstellen. Of we in plaats van de gezellige dag nog iets 
anders gaan organiseren, hangt af van de versoepeling van de corona regels. 
Ook ons geliefde Vlinderweekend kwam in de knel en dat is nu een week 
opgeschoven naar 4 t/m 7 september. Ik hoop velen van jullie daar te zien. U 
kunt zich hier voor opgeven bij Anneke Thonhauser. Elders in het blad staat 
hierover een stukje. Ook de ALV word in het Vlinderweekend gehouden. 
Veel mensen hebben waarschijnlijk veel tijd vrij gehad of moesten thuis 
werken in verband met het corona virus. Zelf had ik dat geluk niet en heb door 
moeten werken met veel extra uren die ik later mag opnemen. Nu alles weer 
een beetje versoepeld wordt, maar we nog wel veel thuis moeten zitten, hoop 
ik dat u zich allemaal een beetje vermaakt. Veel mensen zijn aan het klussen 
gegaan. Zo ook wij bij ons thuis. Zoals dat gaat begin je met een plan; gaande 
weg komt er steeds meer bij. We zouden alleen de trap doen, maar het werd 
veel meer dan dat: de gang, de wc, de overloop en de slaapkamer. Maar het 
wordt allemaal wel weer netjes en dat is de bedoeling.  
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Voor de mensen die niet aan het klussen zijn en toch iets willen doen, is dit 
misschien wel leuk om een keer te proberen. Het word vast door jullie hondjes 
gewaardeerd. Een snuffelmat vinden de hondjes een leuke uitdaging. 
Hierbij de link:  https://www.wereldvanmama.nl/snuffelmat-maken-voor-je-
hond/ 
Ook vond ik nog een link om een speeltje te maken. Dit is ook van fleece, 
maar laat uw hondje er alleen onder toezicht mee spelen. 
https://weethetsnel.nl/instructie/1399-DIY-hondenspeeltje-zelf-maken-van-
stroken-fleece  
Ik wens u veel plezier hier mee en hoop u allen te zien op het Vlinderweekend 
of bij een andere gelegenheid. 
 
Met vriendelijke groeten  
Aly Boersma de Wit. 
 
 
 
Van de penningmeester 
 
We hebben op dit moment 112 leden. Er zijn vier leden die de contributie na 
herhaald schrijven niet hebben betaald en zij zijn inmiddels afgevoerd. Er zijn 
vanaf 1 januari 2020 elf puppy leden bij gekomen en er staan  momenteel nog 
twee extra te trappelen om te worden toe gelaten. Zij worden elders in deze 
vlinderpost vermeld. 
 
We zijn het jaar begonnen met een saldo van € 1.155.47. Er is € 813,00 aan 
contributie binnengekomen sinds 1 januari 2020 en € 225,00 aan advertentie 
gelden. We hebben € 1.175,64 aan achterstallige rekeningen uit 2019 betaald. 
Dit maakt dat als deze bedragen zijn verwerkt en alle normale kosten die de 
vereniging heeft, zoals afdracht instanties zoals RvB, verzekeringen en 
bankkosten, leidt tot een saldo op dit moment van € 137,37. De oplettende 
lezer zal dan zeggen, dat kan niet en dat heeft u goed gezien. Er is al 
gebruikgemaakt van de spaarrekening en dat zal ook nog een aantal keren 
gaan gebeuren dit jaar. Nu staat er op de spaarrekening nog voldoende saldo, 
zijnde € 8.096,41, maar wat er af gaat komt er niet zomaar weer bij. 
De verwachte kosten tot het eind van het jaar zullen zijn: ongeveer € 1.500,00 
voor de vlinderpost, € 100,00 bankkosten en € 400,00 organisatie kosten. Wat 
het vlinderweekeind en de tentoonstelling gaan kosten of opbrengen is niet te 
voorspellen gezien de huidige situatie Het is in ieder geval het doel van uw 
bestuur om de gelden van de vereniging in ieder geval zoveel mogelijk in te 
zetten om de kwaliteit van de vereniging te verbeteren. 
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Nieuws over leden: 
 
Er zijn geen bezwaren binnen gekomen tegen de aspirantleden genoemd in 
de Vlinderpost van maart 2020. 
 
Aspirantleden: 
 
Mevr. Linda Doorschodt Tolkamer 
Mevr. Marijke van Saet-Bokhove Lichtenvoorde 
 
Uitgeschreven leden: 
 
M. Donnely Tilburg 
P. Kelleners Maria-Hoop 
H.G. Mulder Löningen (Duitsland) 
 
Dispensatie dekking 
 
Het bestuur van de PPCN heeft eenmalig dispensatie gegeven aan de heer S. 
Hoefs voor een dekking tussen de teef Nala v. Broenshoof, geb:26-11-2018 
en de reu Nika`s Show I`M Hennessy Xo, geb., 30-04-2017. 
 
Excuses voor de lange lijsten. 
 
Lijst PL uitslagen van 1-1-2019 t/m 31-3-2020 
 
Naam hond NHSB 

nummer 
Geboorte- 

datum 
Eindbeoordeli
ng 

ORNETTA MOLLI  3123217 6-10-2017 Vrij – flexibel; 
beide 

ROWELA ROASTARRY'S 3078611 11-4-2017 Vrij – flexibel; 
beide 

ROMANIA ROASTARRY'S 3078610 11-4-2017 Vrij – normaal; 
beide 

CHAYNAH V. BROENSHOOF 3087204 16-6-2017 Graad 2; beide 
USHI DUSHI  DE LA MAILLE DUNES 3085951 30-5-2017 Vrij – normaal; 

beide 
FREYA V.'T OLDE HUUS 2995173 19-2-2015 Vrij – normaal; 

beide 
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ROKAYA ROASTARRY'S 3027546 11-12-2015 Vrij – normaal; 
beide 

ROSALIA ROASTARRY'S 3095837 8-9-2017 Graad 1;Vrij - 
flexibel;Graad 1 

WHOOPY DE LA MAILLE DUNES 3096228 7-9-2017 Vrij – normaal   
beide  

NATHALIE'S DOG JAMES BOND 3093414 9-8-2017 Vrij – normaal; 
PRADA HUNTER FOR THE CROWN 3136958 17-3-2018 Vrij – flexibel; 

beide 
MAGIC SUNRISE ZODIAC 3142379 9-12-2017 Vrij – normaal; 

beide 
NATHALIE'S DOG MIKA 3120010 24-4-2018 Vrij – normaal; 

beide 
NATHALIE'S DOG KISSES FULL 
KYARAH 

3094398 16-8-2017 Vrij – normaal; 
beide  

UNIQUE UNJA DE LA MAILLE DUNES 3085953 30-5-2017 Vrij – normaal; 
beide 

D'ALIE'S DOG OLIJFJE-KYONA 3116237 2-4-2018 Vrij – normaal; 
beide 

FOREVER MÉLODIE V.D. 
HERIKERVLIER 

3128890 3-7-2018 Vrij – normaal; 
beide 

AFRA ZE SFORY CETKOWANEJ 3145399 5-1-2018 Vrij – normaal; 
beide 

SALMA SUSIE CHARIZMA MAGIC 3139322 14-6-2015 Vrij – normaal; 
beide 

FREYA DEL COLLE OMBROSE 3139321 21-4-2018 Vrij – normaal; 
beide 

NAUGHTY GIRL FORUSSI 301524 6-2-2015 Vrij – normaal; 
beide 

UP AND DOWN'S YOEPIE YOEPIE 3110890 23-1-2018 Vrij – normaal; 
beide 

PEPERUDA STENLI STEM 3163889 26-2-2016 Vrij – normaal; 
beide 

NIKA´S SHOW I´M HENNESSY XO 3112605 30-4-2017 Vrij – normaal; 
beide 

NATHALIE'S DOG PEBBLES 3135516 22-9-2018 Vrij – normaal; 
beide 

NALA V. BROENSHOOF 3141137 26-11-2018 Vrij – flexibel; 
beide 

CHASING GLORY V.D. 
HERIKERVLIER 

3067683 1-1-2017 Vrij – normaal; 
beide 
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Lijst PRA uitslagen van 1-1-2019 t/m 31-3-2020 
 
Alle honden in onderstaande lijst zijn allen vrij van PRA 
 
Naam hond NHSB Geboortedatum 
ZOË V. BROENSHOOF 2891050 24-7-2012 
DELFI 2908153 28-12-2012 
LYNN V. BROENSHOOF 2970122 19-6-2014 
ELZA V. BROENSHOOF 3013650 30-7-2015 
TOOSKE DE LA MAILLE DUNES 3084961 23-5-2017 
ALBAMA'S MR FLYNN 2640444 19-1-2007 
MARITASJA'S HELENA NATASJA 3014809 12-8-2015 
LEANDRO FROM GEMINI'S HOME 2710655 25-6-2008 
ROWELA ROASTARRY'S 3078611 11-4-2017 
ROMANIA ROASTARRY'S 3078610 11-4-2017 
ORNETTA MOLLI 3123217 6-10-2017 
ATLANTIS LEGEND V.D. HERIKERVLIER 3011867 14-7-2015 
DOMITILLA DEL COLLE OMBROSO 3094075 14-4-2017 
OLIVIA DE LA MAILLE DUNES 3024997 15-11-2015 
RAMBO DE LA MAILLE DUNES 2871547 17-2-2012 
HINKEPI DE COSTALINA 2740349 16-6-2008 
MAGIC SUNRISE OF A KIND 3079373 19-7-2015 
ODILIA DE LA MAILLE DUNES 3024998 15-11-2015 
ROKAYA ROASTARRY'S 3027546 11-12-2015 
ROSALIA ROASTARRY'S 3095837 8-9-2017 
RONNEKE ROASTARRY'S 2960270 2-4-2014 
TOOT SWEET'S BONNIE PRINCE CHARLIE 2912053 7-7-2012 
PAPAROTTSIE WALK THE WALK 3135845 28-1-2017 
NO DEAL'S JOY TO THE WORLD 2876584 25-12-2010 
UP AND DOWN'S VIVA LAS VEGAS 2991228 22-12-2014 
CAIRO VON DER EDELRUH 3103846 22-2-2017 
ANGEL OF DESTINY VON DER EDELRUH 3075202 6-6-2016 
INTER WIN JAH SUN JAMAICA 2996125 11-8-2014 
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SPINILLONS COPPA TRINA 2906082 27-6-2012 
MELODIE DU PAPILLON GUCCI 2978775 11-9-2014 
USHI DUSHI  DE LA MAILLE DUNES 3085951 30-5-2017 
FREYA V.'T OLDE HUUS 2995173 19-2-2015 
MARITASJA'S CHARMAINE 2888885 1-7-2012 
KELLIKA'S JUMPER 2976091 2-4-2014 
SHIR-DEL'S DANICA 2879561 23-1-2012 
MAGIC SUNRISE ZODIAC 3142379 9-12-2017 
FREYA DEL COLLE OMBROSE 3139321 21-4-2018 
PARIS HILTON DE LA MAILLE DUNES 3036072 5-3-2016 
SCOOBY DOOBY DOO VON DER SESEKE 3049313 16-6-2015 
NATHALIE'S DOG JAMES BOND 3093414 9-8-2017 
SASCHA DE LA MAILLE DUNES 2874099 10-3-2012 
UNIQUE UNJA DE LA MAILLE DUNES 3085953 30-5-2017 
ROCXAN DE LA MAILLE DUNES 2871548 17-2-2012 
NATHALIE'S DOG MIKA 3120010 24-4-2018 
NATHALIE'S DOG KISSES FULL KYARAH 3094398 16-8-2017 
NATHALIE'S DOG MACHO MEN 3120006 24-4-2018 
DJAZZLYNN'S CLEVER CULLAN 3084366 20-5-2017 
NAVAJO 3034803 22-2-2016 
NAUGHTY GIRL FORUSSI 3015245 6-2-2015 
NATHALIE'S DOG AMORE ANGEL 2953031 4-2-2014 
UNIQUE UNJA DE LA MAILLE DUNES 3085953 30-5-2017 
RAFFEAL DE LA MAILLE DUNES 3059138 2-10-2016 
MELODIE DU PAPILLON DOUSCHA 3062229 2-11-2016 
NIKA´S SHOW I´M HENNESSY XO 3112605 30-4-2017 
VILARDEN'S NOBLE AFFECTION 2852873 3-2-2011 
AFRA ZE SFORY CETKOWANEJ 3145399 5-1-2018 
FAY A WHITE PEARL V.D. HERIKERVLIER 3128889 3-7-2018 
ESMERALDA LADY V.D. HERIKERVLIER 3128881 2-7-2018 
DYNAMIC JAX V.D. HERIKERVLIER 3096608 12-8-2017 
PHOEBE 2936930 2-9-2013 
FOREVER MÉLODIE V.D. HERIKERVLIER 3128890 3-7-2018 
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MELODIE DU PAPILLON DUVELL 3062227 2-11-2016 
QUEEN OF HEARTS FROM GEMINI'S HOME 3076883 26-3-2017 
SASCHA DE LA MAILLE DUNES 2874099 10-3-2012 
SWEET LITTLE BUTTERFLY ORLANDO 2860182 8-2-2010 
WHOOPY DE LA MAILLE DUNES 3096228 7-9-2017 
PRADA HUNTER FOR THE CROWN 3136958 17-3-2018 
INTER WIN PRIMADONNA 3086773 1-1-2016 
CHASING GLORY V.D. HERIKERVLIER 3067683 1-1-2017 
PIPISTRELLE CREAMER'S DREAM 2899136 30-7-2008 
UP AND DOWN'S YOEPIE YOEPIE 3110890 23-1-2018 
LAVATERA IZOLDA 3167763 18-6-2018 
FREYA DEL COLLE OMBROSE 3139321 21-4-2018 
FAITHFUL FRIEND V.D. HERIKERVLIER 3128886 3-7-2018 
HAICO DE LA MAILLE DUNES 2965888 11-5-2014 
SHOWMAN 2833673 8-4-2011 
QINCY DE LA MAILLE DUNES 2867623 8-1-2012 
AICHA DE LA MAILLE DUNES 3001154 14-4-2015 
NATHALIE'S DOG CASANOVA COEN 2984943 4-11-2014 
VICTORIA FROM GEMINI'S HOME 2981046 29-9-2014 
TWIGGY FROM GEMINI'S HOME 3094897 28-8-2017 
MISTERIYA NYMRAH 3086774 11-10-2016 
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Clubagenda 2020 
In verband met eventuele maatregelen van het OutbreakManagementTeam 
moeten we deze agenda als voorlopig beschouwen. In de Vlinderpost van 
september wordt u opnieuw geïnformeerd over de nu geplande 
kampioenschapsclubtmatch. 
De Algemene Ledenvergadering staat nu gepland in het Vlinderweekend en 
wel op  
4 september  Algemene Vergadering Hoenderloo 
4-7 september  Vlinderweekend Hoenderloo 
22 november  Kampioenschapsclubmatch in Berlicum 

Noteert u de data al vast, zodat u bij al onze activiteiten aanwezig kunt zijn? 
 

 
Uitnodiging ALV Hoenderloo 4 september 2020 
 

Het bestuur van de Papillon en Phalène Club Nederland nodigt u uit tot het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 4 september 2020.  

Locatie:  Recreatiepark ’t Veluwshof in de tent op het voetbalveld.
  Krimweg 152 in Hoenderloo 
  Aanvang 19.30 uur. 

1. Opening van de vergadering 

2. Notulen van de buitengewone Algemene Ledenvergadering van 1 
december 2019 

3. Ingekomen stukken 

4. Plannen van het bestuur over 2019 

5. Financieel jaarverslag over 2019 

6. Verslag van de kascommissie over het overnemen van de financiële 
administratie en de rekening en verantwoording van mevrouw Jenny 
Bijlsma 

7. Décharge van de ex-penningmeester mevrouw Jenny Bijlsma 

8. Bestuursverkiezing van Rob Tholen als penningmeester van de PPCN 
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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 

9 Benoeming kascommissie en een reserve lid 

10. Het eventueel aanpassen van het fokreglement, overeenkomstig het 
besprokene in de buitengewone ledenvergadering van 14 april 2019 

11. Rondvraag 

12. Sluiting van de vergadering 

Zie voor de notulen en de jaarverslagen over 2019 de Vlinderpost van 
maart. 
 

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden.           

 
 
Vlinderweekend 4 t/m 7 september 2020  
Voor het opgeven van deelname aan het Vlinderweekend kunt u zich nog 
steeds opgeven bij Anneke (mobiel 06 16866256 / vast 072-5044328 / e-mail: 
havanezer@kpnmail.nl). Of zij nog een huisje of kampeerplaats kan regelen 
is, gezien de belangstelling voor binnenlandse vakanties, nog zeer de vraag.  
U bent natuurlijk altijd welkom bij de activiteiten tijdens het Vlinderweekend, 
ook als u niet op het Veluwshof logeert.  
Reserveert u alstublieft via Anneke. Dat scheelt u geld en levert ons goodwill 
op.  
Tarieven: 4 persoons huisjes voor € 315.00 euro voor een week en  
€ 225,00 euro voor een weekend incl. schoonmaak en voor 4 personen 
linnengoed. Voor onze hondjes betalen we € 2,00 per dag en de tweede hond  
gratis. Dit alleen als je via de PPCN boekt. Blijft u langer dan een week dan 
zijn de kosten € 15,00 per week en de tweede gratis.  
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Programma:  
 
Vrijdagmiddag/-avond: 
18.30 uur Welkom.  

U kunt dan ook al uw bijdragen voor de activiteiten betalen en 
eventueel al lootjes kopen voor de tombola. 

19.30 uur ALV (Alleen toegankelijk voor leden) 
Zaterdag: 
14.00 uur Spelletjes (afhankelijk van het weer kan de spelletjesmiddag 

naar de ochtend verplaatst worden) 
18.00 uur Steengrillen in het Witte Huis 
Zondag: 
11.00 uur Koffie/thee leuten in de tent op het voetbalveld. 
12.30 uur Uitgebreide lunch. Aly Boersma heeft beloofd weer een 

heerlijke soep te maken. 
14.00 uur Vlinderrace (Zie hiervoor het inschrijfformulier) 
16.00 uur Afsluiting met verdelen van de prijzen uit de tombola en 

prijsuitreiking Vlinderrace. 
 

Het zou fijn zijn als u voor de tombola wat prijsjes zou kunnen mee brengen 

De bijdragen voor de activiteiten zijn: 

 € 0,50 per lot of € 5,00 voor 11 lootjes voor de tombola 
 € 25,00 (circa) per persoon voor het steengrillen. 
 € 5,00 per persoon voor de lunch op zondag en € 6,50 voor niet-

leden. 
 € 3,00 voor leden en € 4,00 voor niet-leden per hond voor de 

Vlinderrrace. 
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 € 0,50 per lot of € 5,00 voor 11 lootjes voor de tombola 
 € 25,00 (circa) per persoon voor het steengrillen. 
 € 5,00 per persoon voor de lunch op zondag en € 6,50 voor niet-

leden. 
 € 3,00 voor leden en € 4,00 voor niet-leden per hond voor de 

Vlinderrrace. 
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Hond en corona  
Volgens RIVM kunnen honden besmet raken met het nieuwe coronavirus. Een 
hond kan waarschijnlijk het virus niet overbrengen naar een andere hond. Er 
zijn geen aanwijzingen dat een hond die besmet is met het nieuwe 
coronavirus het aan een mens kan overdragen. Bij één hond in Nederland zijn 
antistoffen tegen het nieuwe coronavirus aangetroffen. Dit betekent dat de 
hond besmet is geweest met het virus. De hond krijgt Covid-19 dus van zijn 
besmette baas. Dus kunnen we rustig met onze honden wandelen en laten 
spelen met andere honden. 

Mocht er een besmetting zijn bij u thuis, wordt er dus geadviseerd om met de 
hele roedel in quarantaine te gaan. 

Verder speelt hygiëne een belangrijke rol. Geadviseerd wordt om extra 
hygiëne toe te passen: handen wassen, handen wassen en handen wassen. 
Vervolgens wordt er geadviseerd om de oppervlaktes waar je huisdier komt 
zoals de water- en voerbak, bench, mand en daaromheen regelmatig goed 
schoon te maken en je hond niet te laten likken. 

Ben je zelf ziek of heb je symptomen? Zit je in quarantaine omdat je in contact 
bent geweest met iemand bij wie COVID-19 is vastgesteld? Het RIVM 
adviseert uit voorzorg om huisdieren dan niet te aaien of te knuffelen, 1,5 
meter afstand te houden van je huisdier en binnen te blijven. Vraag iemand 
anders om je hond uit te laten en indien nodig naar de dierenarts te brengen. 
Zorg er altijd voor dat iemand in je omgeving bij nood voor je huisdier kan 
zorgen, mocht je zelf ziek worden. 

Voor verdere tips kunt u de site van het RIVM raadplegen. 

Maak je je zorgen over (de gezondheid van) je huisdier? Bijvoorbeeld als het 
hoest, niest of lusteloos is, bel dan met je dierenarts en houdt je dier zo veel 
mogelijk binnen. 
 
Verschillende Coronavirussen 
 
Er bestaan verschillende types Coronavirussen. SARS-COV-2, het virus dat 
de aandoening COVID-19 veroorzaakt en nu zo actueel is, is daar één van. 
Coronavirussen veroorzaken verschillende ziektes bij verschillende 
diersoorten. Over het algemeen zijn de meeste Coronavirussen 
diersoortspecifiek, dit wil zeggen dat ze enkel een bepaalde diersoort 
infecteren en ziek maken. 



15 
 

De familie van Coronavirussen is onderverdeeld in vier groepen: 
1. Alphacoronavirussen 
2. Betacoronavirussen 
3. Gammacoronavirussen 
4. Deltacoronavirussen 
 
Het Coronavirus SARS-COV-2, dat de ziekte COVID19 veroorzaakt met 
vooral luchtwegproblemen, behoort tot de groep Betacoronavirussen. 
Coronavirussen die specifiek bij honden en katten kunnen voorkomen 
behoren tot de Alphacoronavirussen. Het is goed om te weten dat er dus 
verschillende soorten Coronavirussen zijn, met hele verschillende 
ziektebeelden en gevolgen. 
Het Coronavirus dat bij honden kan voorkomen (CCoV) is niet besmettelijk 
voor mensen. Het infecteert het maagdarmstelsel van de hond, waardoor ze 
o.a. diarree kunnen krijgen. Maar dit is dus een hele andere variant van het 
Coronavirus dan de SARS-COV-2 die COVID-19 veroorzaakt. 
 
Hieronder treft u overzicht aan: 
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Dwight is overleden 
 
Op 2 april jl. hebben we tot ons groot verdriet Dwight op 12 jarige leeftijd 
moeten laten inslapen. Na onderzoek door onze dierenarts en in het vervolg 
daarop een onderzoek door een cardioloog bleek onze Dwight een lekkende 
hartklep te hebben. Met medicijn gebruik zou hij nog een tijdje mee kunnen 
gaan, maar het werd al na twee dagen duidelijk dat dit erg optimistisch bleek 
te zijn. Hij begon het erg benauwd te krijgen en zijn ademhaling werd ook 
steeds slechter. Op diezelfde avond hebben we toen direct contact gezocht 
met het dierenziekenhuis in Rijswijk waar hij ook door de cardioloog was 
onderzocht. We konden meteen langskomen, maar de eindconclusie was 
duidelijk. Om hem verder lijden te besparen is er toen ingegrepen. 
We hebben indertijd Dwight over mogen nemen van Herma en Hans Mulder 
uit Löningen. Hij was toen net 6 jaar geworden. We moeten eerlijk zeggen dat 
we zes fantastische jaren met hem hebben gehad. Hij ging altijd met ons mee 
met de caravan naar verschillende landen, waaronder ons favoriete land Italië. 
Net zo als wij genoot hij ook altijd van de campings en mooie omgeving.  
Zo is het zelfs een keer gebeurd dat toen wij een bekeuring dreigden te krijgen 
omdat we ergens in Florence verkeerd geparkeerd stonden, Dwight zo tekeer 
ging tegen de politieman, dat deze zei: ‘nou schiet maar op, maar wel gelijk 
wegwezen’. We waren Dwight dit keer erg dankbaar voor zijn spontane 
optreden. 
Dwight kon ook altijd goed luisteren, vond het heerlijk om veel te wandelen en 
was absoluut geen aansteller. Zelfs in het ziekenhuis vond men hem een 
stoere kanjer. 
En zo zullen wij altijd aan hem blijven denken. 
 

 

Caybandra’s Dwight  

 5 januari 2008  

† 2 april 2020 

Vader: Ello Tammes  

Moeder: Saphyra-Byou 
d’Ándré  

Eigenaar: Mevr. B. de Heer  

 

 
Betty en Lex de Heer 
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Ouderenparade 
 
Zoals u heeft kunnen lezen is Dwight van Lex en Betty de Heer helaas 
overleden. We wensen hen veel sterkte met dit verlies. 
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 
 
5. Mistey van Jocohama (4 juli 2007) 
Vader: Liberty’s Star Dusty 
Moeder: Elvira de Maasgalm 
Eigenaar: Mevr. A. van Pallandt – Rake 
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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 
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Inschrijfformulier Vlinderrace 2020 
Vlinderrace Zondag 6 September 2020, 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  

Reu  

Teef  

Eerder meegedaan Ja/nee 
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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




