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DE VLINDERPOST 44e Jaargang            No. 1 maart 2020 
 
Voorzitter  Christine Winckel, 

tel. 06 30598124  
e-mail: secretariaatppcn@gmail.com of 
e-mail: raskatten@hetnet.nl  
 

Secretaris/    Aly Boersma,  
Alg.Info            tel. 0646149126 
                     e-mail: ppcn-secretariaat@hotmail.com 
                 
Penningmeester/         Rob van Tholen  
ledenadministratie tel. 06-18990904 
   e-mail: penningmeesterppcn@live.nl   
 
  
Bestuurslid  VACANT 
   
Ereleden                       mevr. H.M. de Vos,       
                              mevr. J.W.M. Thonhäuser 
 
Nestcontrole         Henny Groos, Prins Bernhardstraat 13,  
   4709 AT Nispen.  
                                e-mail: nestcontroleppcn@gmail.com 
 
Pupinformatie      Betty de Heer, tel. 0174416169 
   e-mail: bettydeheer@planet.nl 
 
Redactie Vlinderpost Nelleke Stel, Eikenhage 40,  
en verzending  9501 ZA Stadskanaal, 

tel.0599-618205/06-22063150 
e-mail: vlinderpostppcn@gmail.com     

              e-mail: pieternella.stel@gmail.com  
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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 mei 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 activiteit op sociale media en 
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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Aspirantleden: 
 
Dhr. Hoefs Haarlem 
Mw. Grace Eilander Overasselt 
Mw. Astrid Vemden Molenhoek 
Mw. K.A. Sjouw-Visser Almelo 

 A. van Houten  Duiven 

 Andere Dirksen Enschede 
Mw.  Ximena Westhof Amsterdam 

 J. van Hoeij Etten Leur 
Dhr.  Ruben Diegelmann Almere 
Mw.  Sophia van Strien Raamsdonkveer 
Mw.  Marnie Verkooijen Brunssum 
 
 
 
 
 
Van de secretaris 
                        
Het is nu eind januari als ik dit bericht schrijf. En er is al een hoop gebeurt 
sinds wij met het nieuwe bestuur aan de slag zijn gegaan. Jantina heeft 
afscheid genomen en Rob van Tholen heeft zolang ons ondersteund als 
penningmeester. Ik ben een plaatsje door geschoven naar het secretariaat.  
Er zijn veel documenten die verandert moeten worden en er moet ook nog 
veel besproken worden. Dat is best veel, maar tot nu toe lijkt het aardig te 
lukken. Samen zullen we het wel redden.  
Toch hoop ik dat er nog een paar bestuursleden bij komen. Omdat vele 
handen licht werk maken. Als er een bestuurslid weg valt zitten we gewoon 
met een probleem.  
Daarom toch ook nog weer een oproep om er over na te denken of u iets 
voor de club kunt betekenen. Het hoeft niet veel te zijn, maar alle beetjes 
helpen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning tijdens een evenement of 
een locatie vastleggen voor een bijeenkomst. Ideeën zijn er zat, maar de 
tijd om het uit te voeren ontbreekt nog wel eens. 



6 
 

 
Eind december zijn mijn man en ik 
naar de zusjes Hamer geweest en 
zijn we heel hartelijk ontvangen 
door Mariëtte en Kristel. Compleet 
met appelbollen. Erg lekker. We 
hebben daar alles op gehaald voor 
het versturen van de Vlinderpost. 
En bij het weer naar huis gaan, 
hebben de dames ons nog het hele 
mooie uitzicht laten zien, waar ze 
elke dag van kunnen genieten en 
het bos op loopafstand. Wat wil je 
nog meer. Dames, ik hoop dat de 
bloemen lang hebben gestaan en 
dat jullie iets leuks hebben gekocht 
voor jullie cadeaubonnen. Dank 
jullie wel voor alles. 

 
Ondertussen hebben we de nieuwjaarsbijeenkomst gehad. Die is gezellig 
verlopen. We zijn dit jaar in Zevenhuizen geweest, omdat, zoals ik al 
eerder heb vermeld, Gaanderen niet beschikbaar was. Het was een leuke, 
lichte zaal. Alles was aanwezig om er een leuke dag van te maken. 
Gelukkig kon ik met Nelleke meerijden, omdat mijn auto net die week kapot 
ging. Met alle spulletjes was het zonder auto niet zeker of ik er überhaupt 
bij kon zijn. Ik had dat in de trein nooit allemaal kunnen houden. Een 
huurauto was op korte termijn ook niet beschikbaar. Tenminste niet een die 
betaalbaar was. Ondanks deze perikelen hebben we een gezellige dag 
gehad. We hebben heerlijk bij kunnen praten. De soep was best lekker, al 
kwam deze dit keer uit blik. Iedereen liet zich de lekkere hapjes goed 
smaken en we hadden een mooie gevulde prijzentafel voor de bingo. 
Dankzij mevr. Blom en Hennie Brouwer waren er zelfs een paar extra 
prijsjes. Zover ik weet, had iedereen aan het einde van de dag een prijsje 
mee naar huis. Dit jaar waren er 2 rondes gratis en de volgende ronden 
waren 2 euro per ronde. Dat was nieuw, maar ik heb niemand horen 
klagen. Van de opbrengst hebben we de zaal en de drankjes kunnen 
betalen. Daar was ik heel erg blij mee. Ik hoop u ook. Misschien kunnen we 
het zo nog eens vaker doen.  
Als u dit leest, zitten we al weer vlak voor de ALV. Deze word gehouden op 
29 maart 2020 op camping “Het Veluwshof” in het Witte Huis te 
Hoenderloo. Ik hoop veel leden te begroeten. We gaan deze keer de 
vergadering combineren met een wandeling. Na de wandeling beginnen 



7 
 

we, onder het genot van een versnapering, met de vergadering. Dat is 
nieuw en heeft onze Rob van Tholen voorgesteld. 
Zoals u misschien al heeft gezien, heeft Rie de Vos nu ook afscheid 
genomen van de Vlinderpost. Nelleke Stel heeft de redactie en de 
verzending van de Vlinderpost op zich genomen.  
We willen Rie bedanken voor de jarenlange inzet voor de Vlinderpost. En 
Nelleke heel veel succes met het maken van de Vlinderpost. Heeft u een 
stukje voor de Vlinderpost dan kunt u het naar haar opsturen. Haar 
gegevens staan op het eerste blad van de Vlinderpost. 
 
Met vriendelijke groeten en hopelijk snel tot ziens 
Aly Boersma de Wit. 
Secretaris 
                                         

Clubagenda 2020 
29 maart  Algemene Vergadering Hoenderloo 
7 juni   Gezellige dag   
28/29 augustus  Vlinderweekend Hoenderloo 
22 november  Kampioenschapsclubmatch in Berlicum 

Een mooie volle agenda. Noteert u de data al vast, zodat u bij al onze 
activiteiten aanwezig kunt zijn? 
 

Beste clubleden, 
 
Ik wil mij even voorstellen aan jullie, 
omdat mij is gevraagd om 
penningmeester in het nieuwe 
bestuur te worden, en ik deze 
bestuursfunctie heb aanvaard. Het 
is misschien prettig voor de leden 
om te weten met wie zij eventueel 
mailen. 

 
 
Mijn vrouw en ik hebben sinds 2004 Papillons. Het eerste vlindertje, Bixby, 
was een idee van mijn vrouw en ik wist niet wat te verwachten. Wij hadden 
in die tijd al een rottweiler. Dat klinkt griezelig, maar gelukkig was die van 
ons een sul, en hij was meteen helemaal verliefd op het vlinderpupje. En ik 
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ook trouwens; het leek wel een soort vlindervirus waar ik mee besmet was. 
Het bleek een dapper hondje te zijn, wat echt nergens bang voor was. We 
werden ook lid van de PPCN. In eerste instantie mijn vrouw, en later ook 
ikzelf. Omdat we heel fijn ontvangen werden door het bestuur en de leden, 
zijn we altijd lid gebleven en hebben we ook leuke vrienden erbij gekregen. 
Bij het vorige bestuur ben ik al vervangend penningmeester geweest, dus 
bleek het logisch voor het opstartend nieuwe bestuur, dat ik in dit bestuur 
de functie zou gaan bekleden.  
Ik ben blij dat de club verder gaat zoals het altijd is gegaan, en wil daar 
graag bij helpen. Zeker omdat de andere bestuursleden erg hun best 
hebben gedaan om de club te behouden zoals hij was. Met het 
vlinderweekend, de clubmatches, gezellige dagen en zoals afgelopen 
januari, een hele leuke nieuwjaarsreceptie. Inmiddels hebben wij twee 
vlinders, die echt overal mee naar toe gaan, Orby, de opvolgster van Bixby, 
en Swietje, het hondje van mijn overleden schoonzus.  
 
Rob van Tholen. 
 

Beste leden, 
Per 1 januari j.l. ben ik, zoals jullie allemaal weten na jaren gestopt als 
bestuurslid/tijdelijk secretaris van onze club. 

Het was de bedoeling dat ik nog een tijdje door zou gaan met de 
Vlinderpost, maar achteraf lijkt me dat toch niet zo’n goed idee. 

Het nieuwe bestuur moet met frisse ideeën kunnen werken en ook voor de 
Vlinderpost lijkt het me beter dat de redactie niet langer door mij gedaan 
wordt, maar door iemand anders. Een hele nieuwe start, zullen we maar 
zeggen.  
Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, en ik hoop dat Nelleke Stel - mijn 
opvolgster -  net zoveel plezier aan het maken van de Vlinderpost zal 
beleven als ik al die jaren heb gehad. 
Alle leden die stukjes aangeleverd hebben in de afgelopen jaren, hartelijk 
dank. Zonder jullie was het niet mogelijk een leuk blad te maken. 
 
Met vriendelijke groeten                                                                            
Rie de Vos 
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Redactie Vlinderpost 
 
Zoals jullie weten heeft Rie de Vos aangegeven haar activiteiten voor de 
club drastisch in te perken. Dit geldt ook voor de samenstelling van de 
Vlinderpost. Rie blijft echter met raad en daad op de achtergrond 
aanwezig.  
Toen Aly Boersma mij vroeg om te helpen met de Vlinderpost, heb ik ja 
gezegd, omdat ik het zonde vind dat de PPCN ten onder gaat aan te weinig 
menskracht. Net als we niet van Anneke en Rie konden verwachten, dat zij 
de club in hun tweeën beheerden, kunnen we dat ook niet verwachten van 
Christien en Aly. Het enige wat ik kan beloven is dat ik heel erg mijn best 
zal doen.  
Het komende jaar zie ik voor de club dan ook als een opstartjaar naar 
betere tijden. 
 
Laat ik dan ook maar eens beginnen mij 
voor te stellen. 
Mijn naam is Nelleke Stel en ik leef 
samen met mijn 12 jarige 
herplaatsreutje Jeppe in Stadskanaal.  
Daarnaast werkt ik nog 36 uur voor de 
gemeente Westerwolde als medewerker 
documentaire gegevensbeheer en dat is 
gewoon een nieuwe naam voor 
archiefbeheerder. Overdag zorgen de 
buren voor Jeppe. Alleen dankzij hen, 
kon ik weer voor een hondje zorgen. 
 
Jeppe is feitelijk mijn 4e hondje. Toen ik 3 jaar was, kreeg ik mij eerste 
hondje. Dwergpincher reu Sjonnie was mijn baby in de poppenwagen en 
mijn kameraadje in de zandbak. Hij mocht echter maar 2 jaar oud worden. 
Daarna volgde je-weet-wel kater Judy, die meer dan 20 jaar ons leven 
deelde. Al die tijd was het toch een hond die we misten. Via de PPCN 
kwamen wij in bezit van Dandy van de Fjieldsichthoeve. Hij zorgde ervoor 
dat wij ons hart verpanden aan de papillon. Na het overlijden van Dandy op 
bijna 12 jarige leeftijd, werd al gauw Mon petit Cherie Jordy gehaald om 
ons gezin weer te completeren. Wat wij niet wisten, was het feit dat Jordy 
ons door moeilijke tijden ging loodsen. Toen mijn vader overleed, was het 
Jordy die mijn moeder hielp om door te gaan. En toen mijn moeder ernstig 
ziek werd, was het Jordy die mij als het ware ondersteunde om haar te 
kunnen verzorgen. Hij was toen al 17 jaar en ik wist dat hij mij niet zou 
kunnen helpen om door te gaan. Jordy stierf 2 maanden na mijn moeder. In 
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plaats van Jordy, is het nu Jeppe die mij helpt mijn leven te leven. Daar 
ben ik Carine Rutten dankbaar voor.  
Om terug te komen op de samenstelling van ons clubblad, hoop ik op jullie 
hulp en ondersteuning. Dus zie ik jullie bijdragen over de activiteiten van 
onze club en het dagelijks leven met jullie hondjes, graag tegemoet. Met 
name de fokkers en sporters onder onze leden daag ik uit om jullie 
belevenissen, en natuurlijk successen, met ons te delen. 
Voor nu dank ik Hennie Brouwer, Joke en Carel Blom en Rie voor hun 
bijdragen. 
 
Groetjes 
Nelleke Stel 
 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 19-01-2020 
 
Mij is gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over de 
nieuwjaarsbijeenkomst, die dit jaar werd gehouden in Zevenhuizen, Zuid-
Holland. 
 

  
 
 
We werden welkom geheten door 
onze nieuwe voorzitter, Christine 
Winckel in een zaal van de 
Duivenvereniging. Er waren 
ongeveer 20 mensen. 
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Helaas was Anneke ziek, maar Dick was er wel met de TV om alle leuke 
foto’s van een paar jaar Vlinderweekend te laten zien. 
Wie we ook misten waren natuurlijk Baukje en Willem. We hopen ook van 
harte dat het met Baukje weer goed mag gaan, zodat zij er volgend jaar 
ook weer bij kunnen zijn. 
We begonnen met koffie of thee met cake en daarna gezellig bijpraten. 
 

 

Na de soep, die er bij iedereen wel 
in ging, begon het hoogtepunt voor 
ons Blommetjes, de bingo. 
Schandalig hoe vaak we “bingo” 
hebben geroepen. Volgens mij 
mogen we volgend jaar niet meer 
mee doen. Er waren leuke prijzen 
en aan het eind ging niemand met 
lege handen naar huis. 

 
We hebben het, zoals elk jaar, weer heel gezellig gevonden. We willen ook 
Aly bedanken voor alles. Zij moest met Nelleke half Nederland doorkruisen 
om er te komen. 
We hopen dat er volgend jaar weer zo’n leuke dag is en dat er dan wat 
meer leden komen. 
 
Groetjes Joke & Carel Blom 
Meisie & Moppie 
 

 
 
Uitnodiging ALV Hoenderloo 29 maart 2020 
 

Het bestuur van de Papillon en Phalène Club Nederland nodigt u uit tot het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zondag 29 maart 2020.  

Voorafgaand aan de vergadering is er de mogelijkheid deel te nemen aan 
een heerlijke wandeling in de bossen rondom het Recreatiepark ’t 
Veluwshof. Degenen die een fijne wandeling niet afslaan, worden verzocht 
om rond 10.30 uur bij het Witte Huis te staan. Let wel, de lunch is voor uw 
eigen rekening. 
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Locatie:  Recreatiepark ’t Veluwshof in het Witte Huis 
  Krimweg 152 in Hoenderloo 
  Aanvang 12.30 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 

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 

 

Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst 
zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene 
vergadering zijn uitgenodigd. Stemgerechtigd in de algemene vergadering 
zijn alle gewone leden, ereleden, gezinsleden met uitzondering van 
jeugdleden en kandidaat-leden, waarvan de verschuldigde contributie voor 



13 
 

2020 uiterlijk de dag voor de ALV op de bankrekening van de 
ledenadministratie is bijgeschreven. Ieder van hen heeft één stem. Indien 
een stemgerechtigde niet ter vergadering aanwezig kan zijn, kan hij/zij 
zijn/haar stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander 
stemgerechtigd lid ter vergadering laten uitbrengen. De schriftelijke 
machtiging bevat in elk geval de naam, lidnummer en handtekening van 
het lid dat de machtiging verleent, de datum van de vergadering en de 
naam en lidnummer van de gemachtigde. De originele schriftelijke 
machtiging dient voor aanvang van de vergadering ter hand te worden 
gesteld aan het Bestuur dan wel op elektronische wijze voor de 
vergadering aan de secretaris te worden gezonden. Indien een 
volmachtgever zelf ter vergadering aanwezig is, dan vervalt automatisch de 
machtiging. 

 

Notulen Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering 1 december 2019 
 
Aanwezig: 10 personen 
Afwezig met kennisgeving: Mevr. Van Gorp, de dames Hamers, Roel 
Telgenhof, Dick Thonhäuser , Dhr. en mevr. Haijma, Ingrid Haijma, mevr. 
Van Pallandt, Anja en Nathalie Janssen, Jantina Jansen, mevr. Van Heek 
en Hennie Groos 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Bij de mededelingen worden de afwezigen genoemd. We houden een 
minuut stilte voorde leden die dit jaar zijn overleden: mevr. Brouns en 
Jeannette Meulenbroek. De voorzitter memoreert het bloemstuk in de vorm 
van een vlinder, dat Rie de Vos had laten maken voor Jeanette. 
Rob van Tholen heeft de financiën van de Club doorgespit en veranderd, 
zodat ze makkelijker zijn bij te houden. Ook heeft hij verleden jaar de 
contributie geïnd voor 2019. Hij is daarvoor wel bedankt, maar het 
bloemetje was er nog bij ingeschoten. Dat krijgt hij nu met een waardebon. 
Ingrid Haijma kan door privéomstandigheden niet langer secretaris blijven, 
zij wordt ook bedankt voor haar inzet en krijgt de waardebon opgestuurd 
met een kaart met onze namen. Boukje Haijma krijgt ook een kaart met 
onze namen om haar sterkte te wensen, zij is ernstig ziek. 
Notulen van de vergaderingen 14 april 2019 en van 27 juli 2019 worden 
goedgekeurd. 
Bestuursverkiezing: Anneke Thonhäuser treedt af en is niet herkiesbaar. Zij 
wordt in een toespraak(je) van Jenny Bijlsma bedankt voor haar vele jaren 
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werk voor de Club en ze ontvangt bloemen en een waardebon. Tot haar 
verrassing heeft Rie de Vos voor haar ook een bloemstuk in de vorm van 
een vlinder laten maken. Ze krijgt ook nog een klokje met het logo van de 
PPCN. 
Rie de Vos was liever na 1 januari met stille trom vertrokken, maar dat lukt 
niet. Anneke bedankt haar en ook Rie krijgt bloemen en een waardebon en 
ook een klokje. Zij wil de Vlinderpost nog wel even doen. 
Jenny Bijlsma heeft het penningmeesterschap tijdelijk waargenomen. Ook 
zij wordt bedankt en krijgt bloemen en een waardebon. 
De nieuwe voorzitter, Christine Winckel is per acclamatie verkozen. Zij 
krijgt de voorzittershamer uit handen van Anneke. De voorzittershamer is 
gemaakt door dhr. V.d. Ende en het bijpassende doosje door de zoon van 
de fam. Boomgaard. Christine maakt in haar dankwoordje duidelijk, dat ze 
er zin in heeft. Het nieuwe bestuur zit al vol plannen. 
Jantina Jansen kon door familieomstandigheden niet aanwezig zijn. Zij 
wordt ook in het bestuur gekozen. 
Anneke zet Aly nog even in het zonnetje. Zij is in april in het bestuur 
gekomen en heeft heel veel energie gestoken in het vinden van 
mogelijkheden om de PPCN te laten voortbestaan. 
Christine deelt ook nog mee, dat Rie en Jenny, resp. secretaris en 
penningmeester, per 1 januari, hun bestuursfunctie neerleggen en uit het 
bestuur te willen stappen. 
Christine biedt aan voor de nodige papieren voor de Kamer van 
Koophandel te gaan zorgen aangezien zij hier veel ervaring mee heeft. Zij 
geeft aan dat dit voor kerst dient gebeuren, aangezien zij tussen kerst en 
17 januari 2020 niet meer in de gelegenheid is om te dit doen. Om aan de 
wensen van de afscheidnemende bestuurders te voldoen, het per 1 januari 
2020 uittreden,  zal zij dit direct ter hand nemen. Op deze wijze kan Jenny 
per 1 januari 2020 haar penningmeesterschap overdragen aan de nieuwe 
penningmeester en Rie haar secretariële zaken overdragen aan de nieuwe 
secretaris. 
Rondvraag: Anneke heeft een beeldje van een Papillon gekregen van 
mevr. Van Heek. Ze heeft het meegenomen en leest het meegezonden 
kaartje voor. Rie de Vos heeft hetzelfde hondje toegestuurd gekregen met 
ongeveer hetzelfde briefje. 
Het Vlinderweekend gaat in elk geval door. Anneke heeft huisjes, tent en 
veld gereserveerd. In de toekomst gaat Aly dit doen. 
19 januari Nieuwjaarsbijeenkomst in Zevenhuizen (bij Rotterdam), de 
gegevens komen op de website te staan. 
De website: er zijn nog veel dingen niet duidelijk. Dhr. Janssen heeft zijn 
geld gekregen, maar hij heeft de gegevens nog niet overhandigd. Het blijft 
problematisch. De mogelijkheden om dit op te lossen worden besproken. 
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Christine heeft nog een melding over het nieuwe Honden- en Katten 
Besluit, dat juni 2020 van kracht zou worden. Daar is veel onrust over. De 
aanwezigen hadden hier nog niets van gehoord. Rie zal een brief naar de 
Raad schrijven. 
Er wordt gevraagd naar het verloop van de gesprekken met de PPVN. 
Anneke geeft uitleg. Het verliep allemaal niet soepel en we hebben de 
indruk dat één persoon uit het bestuur daar erg tegen is en dat het daarom 
niet gelukt is om tot een goede samenwerking te komen. 
Er wordt nog wat na gepraat, maar daarna sluit Anneke de vergadering en 
wenst ieder wel thuis. 
 
Met dank aan Jenny Bijlsma, notulist 
 

Jaarverslag 2019  

Dit is de eerste keer dat ik een jaarverslag mag maken en het zal er 
waarschijnlijk anders uit zien dan andere jaren. Ik kijk in de vlinderpost van 
afgelopen jaar wat er allemaal gebeurd is en dat is best heel veel. 

We hebben het er maar druk mee gehad. Het meest opvallende van het 
afgelopen jaar is dat er in de eerste vlinderpost word vermeld dat het hele 
zittende bestuur aftreed, en ja, daar had niemand op gerekend. Iedereen 
treed af en ze worden samen een zogenaamd interim bestuur. Ze hebben 
besloten dat 31 december 2019 de laatste dag zal worden van dit bestuur. 
En als er zich geen nieuwe bestuursleden gaan melden, dan zal de club 
ophouden te bestaan.  

Tja, zonder ppcn, die al zo lang in mijn leven een rol speelt, dat zag ik niet 
zitten en heb mij toen direct aan gemeld als nieuw bestuurslid. Ook Jenny 
Bijlsma wilde toetreden en het penningmeesterschap wel op zich nemen, 
maar zij wilde verder geen vergaderingen bijwonen, hoewel ze er in de 
praktijk toch wel eens bij was. Bij de ALV in april 2019, werd onder andere 
besloten te gaan bekijken of er een mogelijkheid was om samen te gaan 
met de ppvn, de andere rasclub voor onze hondjes. Er is door het bestuur 
een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen op 27 juli 2019 
en daar is uitgebreid gesproken over hoe nu verder te handelen. Als de 
ppvn er wel toekomst inziet om samen te gaan, hoe zit het dan met het 
verschil in het fokreglement van de beide clubs, dat was eigenlijk het 
belangrijkste verschil. Met de op de bijzondere ALV aanwezige leden 
hebben we een soort van concept gemaakt van de verschillen en daar 
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konden we dan mee aan de slag in de onderhandelingen met de ppvn. Het 
bleek dat onze leden best geneigd waren om de ppvn op een heleboel 
punten tegemoet te komen in het fokreglement.  

Later in het jaar lukte het uiteindelijk een vergadering te organiseren samen 
met het bestuur van de ppvn. De gesprekken liepen ook dan wel heel vlot, 
tot het op de naam aankwam. Hierbij kon je goed merken dat er nog erg 
veel oud zeer zat bij de beide verenigingen. Een van de punten was welke  
naam te gaan gebruiken, maar zelfs een geheel nieuwe naam zagen ze 
eigenlijk niet zitten. Er bleken nog wat punten van verschil te zijn, die zo 
moeilijk lagen, dat er besloten werd om het idee van samen gaan maar te 
laten varen. 

Dus toen moesten we weer verder kijken of er toch een mogelijkheid was 
om verder te gaan als ppcn. Maar ja, waar haal je genoeg bestuursleden 
vandaan. In de tussentijd had Jantina Janssen zich aangemeld om in het 
bestuur te gaan en het leek haar leuk om de club bij te staan als 
bestuurder. Een aanwinst, maar we kwamen er nog steeds één te kort. Na 
heel wat mensen te hebben gesproken, heeft Christine Winckel zich hierna 
ook aangemeld als bestuurslid. Nu waren we met ons drieën en zouden we 
dus verder kunnen in het nieuwe jaar. Maar zo als het gaat als je drie 
mensen bij elkaar zet die nog nooit samen hebben gewerkt liep het niet zo 
vlot als gehoopt. Op een gegeven moment zei Jantina dat ze er mee 
stopte. Dus we waren weer terug naar twee bestuursleden. Ik heb weer wat 
mensen links en rechts gesproken, maar niemand die het zag zitten en het 
was ondertussen net weer nieuw jaar geworden. Zou het dan toch nog 
verkeerd af lopen met de club ?  

Gelukkig wilde Rob van Tholen, die al eerder penningmeester was 
geweest, het weer met ons proberen. Een reddende engel waardoor we 
toch weer verder konden met de club. Wel blijven we erg kwetsbaar met 
het minimum aantal bestuurders en ik hoop dat er nog mensen opstaan, 
die zich eventueel willen aanmelden als bestuurder. Je weet maar nooit of 
er iemand onverwacht weg valt en dan zal de club ook niet omvallen. We 
hebben tenslotte niet voor niets zo ons best gedaan om zo ver te komen 
als we nu zijn gekomen. 

Tja wat is er nog meer gebeurt in 2019. De gezellige dag op 19 mei, waar 
19 mensen en 10 hondjes samen gingen varen en we hebben een lekkere 
lunch gegeten. Het was heel erg leuk en een groot succes heb ik gehoord. 
Ingrid die het georganiseerd had, was helaas ziek, maar haar moeder 
Boukje was er wel en heeft haar prima vervangen. Iedereen zei dat het 
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voor herhaling vatbaar was in ieder geval. We zijn alweer druk aan het 
verzinnen voor weer zo’n leuke dag. 

30 augustus begon ons wel bekende vlinderweekend, dat altijd druk 
bezocht wordt. Zoals traditie is, wordt op vrijdag avond het programma 
boekje altijd uitgedeeld onder het genot van een kopje koffie of thee met 
wat lekkers. Ook kunnen de mensen dan betalen voor de ingeschreven 
onderdelen waar ze aan mee willen doen. De zaterdag is tegenwoordig 
een spelletjes dag, dit keer georganiseerd door Rie en in de avond werd er 
heerlijk met elkaar gegeten in het Witte Huis. De laatste jaren genieten we 
dan van een steengrill maaltijd en dat was weer dik voor elkaar. Zeer goed 
verzorgd qua vlees en bijgerechten, we hebben ervan genoten.  

En dan op de zondag het klapstuk van het jaar de Vlinderrace. Iedereen 
kijkt daar naar uit, samen met de lunch vooraf, die ook traditiegetrouw 
prima verzorgd was (met mijn groentesoep). Sommigen zijn wat fanatieker 
dan de ander, maar er moest weer heel hard gelopen worden. Dit jaar 
hadden we een verassende winnaar: Peper van mij, die haar pootjes uit het 
lijf heeft gerend. Peper is maar een klein ding van net 3,5 kilo, maar ze liep 
de afstand toch in 7,01 seconde. De beste pup werd Teddy van Juliana 
Brinkman. En bij de veteranen ging Djuka van Christine Winckel er met de 
buit vandoor. De finale van de overige rassen werd gewonnen door Malia 
van mevrouw Van de Graft. 

Op 13 oktober hadden we nog een kampioenschapsclubmatch met als 
keurmeester mevrouw Zijlmans. De club winner was Nika`s Show I am 
Hennessy XO van Petra Aben-Maas, welk hondje prima werd voorgebracht 
door Nathalie Janssen.  

Ook waren er dit jaar een aantal jubilarissen, te weten mevrouw. de Heer, 
mevrouw Hendriksma , mevrouw Habing, de heer Diesveld en de heer 
Janssen. Helaas konden ze er niet allemaal bij zijn en in het zonnetje gezet 
worden, maar de aanwezige jubilarissen kregen allemaal een zilveren 
speld uitgereikt, vergezeld met een mooie bos bloemen.  

Dit jaar een speld met een verhaal, want dit ging ook niet zomaar. De mal 
was weg, omdat de winkel waar wij altijd klant waren, niet meer bestond. Ik 
heb daarom contact opgenomen met een edelsmid in Hoogeveen om te 
kijken of mijn eigen speld gebruikt kon worden om een nieuwe mal te 
maken voor deze speciale speldjes. Het was nog niet helemaal zeker of 
mijn speldje er helemaal ongeschonden uit zou komen, omdat deze 
verzilverd was, maar gelukkig is het toch voor elkaar gekomen. Iedereen 
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heeft zijn zilveren speldje gekregen en we hebben de nieuwe mal nu bij 
ons thuis liggen. 

Op 1 december is er ook nog een bijzondere ALV geweest, waar Anneke is 
afgetreden als voorzitter en Christine de hamer van haar heeft 
overgenomen. Rie de Vos en Jenny Bijlsma zijn daar ook in het zonnetje 
gezet, want zij zouden buiten een vergadering hun functie beëindigen en 
dat moest niet ongemerkt gebeuren vonden wij. Ook Rob moest nog 
steeds een bedankje hebben voor zijn tijd als vervangend penningmeester. 
Kortom, het leek wel een feestje.  

Zoals u ziet zijn er veel dingen gebeurd. Lastige maar ook mooie dingen, 
veel vergaderingen en veel overleg. Gelukkig kunnen we nu zeggen: Wij 
gaan door als de PPCN. 

Ik reken hierbij op de leden, want zonder leden is er geen club, maar 
zonder bestuur ook niet. Het zal voor ieder duidelijk zijn dat we het samen 
moeten doen ! Dat is afgelopen jaar wel duidelijk geworden en we hebben 
ons best hiervoor gedaan. 

Aly Boersma 

 

Gezellige dag 7 juni 2020                               
Na veel zoeken heb ik een leuk uitje gevonden en ik hoop dat jullie er net 
zo over denken. Het is wel de heel andere kant op dan we gewend zijn. 
Normaal zitten we vaak op de Veluwe of wat meer in het midden van het 
land. Ik heb deze keer voor Giethoorn gekozen, omdat dat nog onder in het 
noorden ligt en toch een heel ander stukje van Nederland is. Het bootje 
varen was ook erg in trek de vorige keer, dus dacht ik misschien kunnen 
we dat daar ook doen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om eens een ander 
stukje Nederland te bekijken. 
 
Prijs per persoon €21,50 
 
We starten bij:  
Restaurant Smit Giethoorn 
Zuiderpad 58 
8355 CC Giethoorn 
Telefoon: 0521 361625 
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Het programma als volgt: 
11.00: Koffie met appelgebak. 
11.45: Rondvaart door Giethoorn. 
Rondvaart door Giethoorn met uitleg over het dorp door de schipper of 
speurtocht per punter of fluisterboot. 
13.00: Koffie tafel. 
Uitgebreide koffietafel met keuze uit koffie, thee, melk, karnemelk en jus 
diverse soorten broodjes en beleg zoals kaas, rosbief, kipfilet, ham, 
hagelslag, jam, honing en inclusief kroket en groentesoep. 
Heeft u dieetwensen geeft u dit aan bij reserveren, wij zullen hier rekening 
mee houden. 
14.00: Wandeling door Giethoorn. 
 

  
 
. 

Vlinderweekend 28 t/m 31 Augustus 2020  
U kunt zich natuurlijk ook na januari bij Anneke opgeven voor het 
Vlinderweekend. 
 
“Het programma wordt in de Vlinderpost van juni bekend gemaakt. 
Hieronder nog even weer de bijdrage van Anneke uit de Vlinderpost van 
december. 
Doordat de PPCN blijft bestaan gaat het weekend ook gewoon door.  
Er waren diverse leden die ook als de PPCN niet meer zou bestaan  
besloten hadden om het weekend door te laten gaan. 
 Het is al weer het 20° weekend! 13 jaar ‘t Lierderholt en 7 jaar ’t Veluws 
Hof. 
Het weekend is het laatste weekend van Augustus. Dat is het eerste 
weekend van het naseizoen, dan is het zwembad gelukkig nog open. 
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 We hebben weer de speciale prijs voor de 4 persoons huisjes van 315.00 
euro voor een week en  225,00 euro voor een weekend incl. schoonmaak 
en voor 4 personen linnengoed. 
Natuurlijk ook voor onze hondjes € 2,00 per dag en de tweede 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.  
Hoe het programma er uit zal zien is nog een verrassing.  
Wel kunt u uw favoriete huisje, plekje reserveren. Ik heb een afspraak met 
‘t Veluws Hof dat er huisjes geblokt zijn tot eind januari 2020.  
Omdat ik zelf dan geen bestuursfunctie meer heb en minder wil doen heb 
ik met Aly Boersma afgesproken dat we veel dingen samen doen. Zij de 
catering, tombola en prijzen. Ik de inschrijving huisjes, camping etc.  
De zaterdag wordt ingevuld met leuke spelletjes.  
Op zondag de vlinderrace onder leiding van Dick met medewerking van 
Guido en Ed. Het programma wordt later ingevuld. 
Zo ziet u, al ben ik geen voorzitter meer, dat ik nog graag mee wil helpen 
met de PPCN. Als we het samen doen wordt het nog gezelliger.”  
 
Anneke Thonhäuser  
06 16866256  
072 5044328  
havanezer@kpnmail.nl 

 

Met de hondjes naar Ouwehandsdierenpark 
Wij hadden van vrienden van ons gehoord, dat er honden mee in 
Ouwehands dierenpark mochten. 

Dus hebben we met hen afgesproken om een dagje te gaan. Zij hebben 
een vlinder en een havanezer, en wij twee vlinders en een Eurasiër. Dus 
met vijf honden naar het dierenpark. Het is wel een vreemde 
gewaarwording om zomaar gewoon met honden een dierentuin in te lopen, 
maar daar zijn ze het duidelijk gewend. 
De honden vonden het prachtig, al die geuren, en verschillende dieren, die 
ze nog nooit hadden gezien. Het bijzondere vonden wij dat, de honden zo 
lief en rustig bleven en heel nieuwsgierig waren naar de vreemde dieren. 
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En de dieren in het dierenpark waren op hun beurt weer heel nieuwsgierig 
naar de honden. Vooral de apen waren heel geïnteresseerd, een orang-
oetan bleef kijken en stak een strootje door een kiertje naast de ruit om er 
daarna aan te ruiken, zo kon ze de geur van de honden opsnuiven, wat ik 
erg slim vond. 

Een ijsbeer bleef in het bassin voor het raam bij de hondjes in het water 
hangen, en tikte met zijn poot tegen het raam op een speelse manier. De 
honden keken er vol verwondering naar; echt een heel bijzonder tafereel. 
De wolven en beren in het berenbos vonden ze ook grandioos. Je loopt 
over een brug over het berenbos heen en ziet de wolven en beren onder je 
rondlopen; echt heel mooi gedaan.  
De honden wisten niet waar ze allemaal moesten kijken, zoveel bijzondere 
dieren om hen heen. Ze kregen vooral veel aandacht van de leeuwenkop 
aapjes. Die kwamen vlak bij de hondjes in het net hangen, soms drie naast 
elkaar, zo nieuwsgierig naar de hondjes. De panda's zijn doorgaans een 
beetje lui, maar deze dag was er een in de tuin en vijver aan het spelen, en 
dat was prachtig om te zien. De honden wisten dan ook niet wat ze zagen, 
en alles zonder een enkel blafje. Dat was trouwens wel heel opvallend, dat 
ondanks er toch wel veel honden in het dierenpark zijn, je nergens geblaf 
hoort, de honden gedragen zich allemaal heel voorbeeldig. Misschien wel 
door alle vreemde geuren, en dat het dieren zijn die ze nog nooit hebben 
gezien. Zoals in het aquarium, al die bijzondere vissen en zeepaardjes, ze 
keken hun ogen uit; wij ook trouwens.  

Vooral toen er ineens een hand in een aquarium kwam, die was daar aan 
het schoonmaken. Het gekke was dat de honden dat toch ook erg vreemd 
vonden, ze waren inmiddels gewend dat daar vissen in hoorden te zitten. 
Bij de gieren is een bankje, en toen we daar in het zonnetje gingen zitten, 
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kwamen de gieren met gespreide vleugels voor ons in het zonnetje zitten. 
Wij bekeken hen en zij bekeken, op hun beurt, ons. Ik denk dat voor veel 
dieren een vlinderhondje ook een bijzonder dier is om te zien, want ze 
hadden veel bekijks. Ook voor de andere park bezoekers waren de 
hondjes een attractie, er werden dan ook veel foto's gemaakt, ook de 
reacties van de dieren op de hondjes werd gefotografeerd. 
 
Bij de uitgang hebben we nog 
een kopje koffie gedronken op 
het terras, onder toeziend oog 
van neushoornvogels, die toch 
hele bijzondere geluiden 
produceren, en nog steeds 
zaten de hondjes in alle rust om 
zich heen te kijken. Het werd 
een hele speciale dag en we 
hebben dan ook meteen een 
abonnement op het dierenpark 
genomen.   

 
Dit was duidelijk voor herhaling vatbaar, zoals de hondjes en wij hebben 
genoten, een hele bijzondere ervaring voor ons allemaal. Ik denk dat de 
hondjes 's nachts nog over die hele grote kip(struisvogel) hebben 
gedroomd. 
 
Groetjes 
Henni Brouwer 
 
Prostaatproblemen 
 
De prostaat is een knikker-grote klier die net 
achter de blaas om de urinebuis zit bij het 
mannelijke dier. De prostaat zit rondom de 
urinebuis als een bolletje waar doorheen een 
'tunneltje' loopt. De prostaat is onderdeel van het 
mannelijk geslachtsapparaat en produceert 
prostaatvocht; in deze vloeistof worden de 
zaadcellen vervoerd tijdens een zaadlozing en dit 
vocht zorgt er tevens voor dat de zaadcellen 
blijven leven. 
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Naarmate de (niet-gecastreerde) reu ouder wordt zal onder invloed van 
onder andere het mannelijke geslachtshormoon testosteron de prostaat 
groter (prostaathyperplasie) worden wat uiteindelijk allerlei problemen kan 
opleveren. 
 
De volgende klachten kunnen voorkomen bij een prostaatprobleem: 
- druppelgewijs bloedverlies uit de penis onafhankelijk van het plassen 
- moeilijker plassen, het plassen duurt vaak veel langer 
- moeilijker poepen, het poepen duurt vaak veel langer 
- de ontlasting kan afgeplat zijn qua vorm 
- de ontlasting gaan dun en slijmerig zijn 
 
NB: verwar de geelgroene druppeltjes pus die bij veel intacte reuen aan de 
penispunt verschijnen niet met de bloeddruppeltjes bij een 
prostaatprobleem. Veel (ook jonge) niet gecastreerde reuen hebben, 
doordat de penis regelmatig in- en uitschacht, een voorhuidontsteking (die 
overigens vaak verdwijnt na castratie). 
 
Wanneer u één of meerdere van bovenstaande symptomen herkent dan is 
het raadzaam uw dierenarts te bezoeken. Hij kan op basis van uw verhaal 
en een rectaal onderzoek vrij snel de diagnose stellen. Ook kan hij meestal 
het onderscheid maken tussen de relatief onschuldige prostaathyperplasie 
('oude mannenkwaal') en de vervelendere prostaatontsteking, -abces, - 
cyste en -tumor (zie verder). 
 
Welke prostaataandoeningen zijn er? 
1. De meest voorkomende is de goedaardige prostaathyperplasie (de 
bekende 'oude mannen'- kwaal). We zien de meeste klachten ontstaan bij 
reuen vanaf ongeveer 6 jarige leeftijd. De bovenstaande symptomen 
kunnen allemaal aanwezig zijn, maar vaak is de enige klacht dat er af en 
toe een druppeltje bloed in huis ligt. De honden zijn meestal niet algeheel 
ziek. De vergrote prostaat kan door een chemische castratie (injectie of 
chip) of door een operatieve castratie worden verholpen. De chemische 
castratie heeft een tijdelijk effect (enkele maanden) terwijl de operatieve 
castratie uiteraard definitief is. 

2. Prostaatontsteking komt weinig voor. De prostaatontsteking kan een 
acuut of een chronisch verloop hebben. De dieren zijn meestal algeheel 
ziek, hebben koorts, verliezen bloed met pus en hebben vaak buikpijn. De 
behandeling bestaat uit het toedienen van antibiotica en 
ontstekingsremmers, vaak langdurig. Castratie heeft bij deze groep een 
positief effect. 
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3. Prostaatcysten komen weinig voor. Cysten zijn met vocht gevulde holten 
in de prostaat die meestal goedaardig zijn en problemen kunnen geven 
wanneer zij erg groot worden. De honden zijn vaak niet algeheel ziek. 
Soms is het nodig de cysten af te tappen of operatief te verwijderen. 

4. Prostaatabcessen komen eveneens weinig voor. Het abces is een holte 
gevuld met pus welke zich in de prostaat bevindt. Dit abces kan afgetapt 
worden en soms is het noodzakelijk om operatief in te grijpen. Honden 
kunnen erg ziek zijn door een prostaatabces. 

5. Prostaattumoren komen weinig voor en zijn meestal kwaadaardig die 
zich snel kunnen uitbreiden in de omgeving en uitzaaien naar onder andere 
de longen. De prognose van deze groep is dan ook vaak slecht. 
 
Wat zijn de complicaties van een vergrote prostaat? 
 
Wanneer honden erg moeten persen op de ontlasting (de vergrote prostaat 
blokkeert immers de bekkenholte en daarmee de passage van ontlasting) 
bestaat de kans dat de spieren naast de anus scheuren waardoor een 
hernia perinealis ontstaat. Een hernia perinealis is alleen met een 
gecompliceerde operatie te herstellen. Operaties aan de prostaat zijn 
voornamelijk bij cysten succesvol. Bij andere prostaataandoeningen 
resulteert een operatie regelmatig in incontinentie. 
Bron: internet. 
          
 
Teek ‘m Away 
 
Formidog organiseert op: 
4, 11 en 26 maart 
Jaagpad 1, 2288 AB Rijswijk 
Aanvang: 19:30, zaal open: 19:00 
in samenwerking met Marisa van Schendel, een ouderwets gezellige 
knoop-en-knutselavond waarop je zelf een anti-tekenhalsband voor je 
hond(en) kunt knopen. Marisa neemt de materialen mee, geeft instructies 
en helpt waar nodig. De kosten zijn €10,00 per persoon per avond. 
Daarvoor krijg je koffie, thee, lol en gezelligheid en ga je naar huis met een 
mooie halsband van oersterk Paracord en kralen die gemaakt zijn van EM-
X keramiek, en veel inspiratie. 
Opgeven via onderstaande link: 
https://formidogrijswijk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=
344&Itemid=933&idU=1 
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Kennistour van de Raad van Beheer 
   
24 maart Fokkerstour: kennis tour – over ECVO, 

oogaandoeningen te Nieuwerkerk a/d IJssel. 
 

22 april en 22 juli  
(beide data vol) 

Fokkerstour: kennis tour – over heupdysplasie, 
elleboogdysplasie, patella luxatie en andere 
skeletaandoeningen; kreupelheid, erfelijkheid en 
voorkómen. 
 

26 mei (Berlicum) 
23 september 
(vol) 

Fokkerstour: kennis tour – omgaan met je ouder 
wordende hond te Berlicum (26 mei) en te 
Woudenberg (23 september) 
 

16 juni Fokkerstour: kennis tour – Merle  is meer dan een 
kleurtje te Zwolle 
 

22 oktober (vol) Fokkerstour: kennis tour – gangwerk in beweging 
 
Heb je interesse in één of meer van de onderwerpen, maar is de sessie vol 
of komt de datum en/of locatie je niet uit? Dan kun je je op geven via een 
formulier op de website van de Raad van Beheer.  
(https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-
trainingen/kennistour/ )  
Bij voldoende interesse worden er mogelijk dat er, in overleg met de 
sprekers, voor het volgende jaar vervolgsessies ingepland worden. 
 
 
Huidige regels voor het reizen met de hond naar 
Engeland 
 
Registratie: EU-dierenpaspoort en chip verplicht 
 
Inentingen: rabiësinenting (uiterlijk 21 dagen voor de reis). Honden moeten 
1-5 dagen voor aankomst door de dierenarts ontwormd zijn (met het 
bestandsdeel Praziquantel). Tijdstip, datum, handtekening en stempel van 
de dierenarts moeten in het paspoort vermeld staan. Het is aan te raden 
om de desbetreffende bladzijdes te laten lamineren. 
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In de auto: de hond mag niet los op de achterbank, de hond moet daar in 
een gordel of in een bench. In de achterbak mag de hond wel los, mits de 
hond zich achter een rek of opvangnet bevindt. 
 
Verboden hondenrassen: Pitbull, Dogo Argentino, Tosa, Fila Brasileiro en 
alle kruisingen van honden die lijken op deze hondenrassen. 
Bloedtest: Wil je het zekere voor het onzekere nemen? De dierenarts 
adviseert op dit moment dat het verstandig is om 4 maanden voor vertrek 
naar Groot-Brittannië een bloedtest te laten uitvoeren. Of dit uiteindelijk 
écht noodzakelijk zal zijn weten we pas als er na de Brexit concrete regels 
over bekend worden. Dat de Brexit door gaat is sinds de verkiezingen in 
december 2019 zeker, maar tot 31 december 2020 worden alle nieuwe 
regels en wetten uitgerold tijdens een zogenaamde transitiefase. 
 
Bij deze bloedtest wordt gekeken of er voldoende antistoffen tegen rabies 
aanwezig zijn. Het bloed wordt opgestuurd naar een officieel erkend 
laboratorium. Na ongeveer 4 weken is het resultaat bekend en als er meer 
antistoffen dan 0,5IU/ml aanwezig zijn is het voldoende. Zo niet dan zal de 
hond opnieuw gevaccineerd en getest worden. Door het laboratorium wordt 
een officieel document opgesteld dat je mee op reis moet nemen, maar al 
deze gegevens moeten ook genoteerd zijn in het paspoort van de hond. 
 
Wij houden het laatste nieuws in de gaten, net als de Nederlandse Voedsel 
en Warenautoriteit. 
 
Ouderenparade 
 
Helaas is Firework de Costalina van mw. Henny Groos is overleden. We 
wensen haar sterkte met dit verlies. 
Er zijn helaas geen nieuwe aanmeldingen gekomen. 
Wel een beetje logisch omdat de PPCN opgeheven zou worden, maar 
gelukkig blijven we gewoon doorbestaan en wie weet meldt u nu dat 
oudere hondje van u wel aan. 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. 
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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 
 
6. Caybandra’s Dwight (5 januari 2008) 
Vader: Ello Tammes 
Moeder: Saphyra-Byou d’Ándré 
Eigenaar: Mevr. B. de Heer 
 
7. Jasmijn Carolina van de Maarsas (17 februari 2008) 
Vader: Menine’s Will-O The Wisp 
Moeder: Marjoleintjevan de Maarsas 
Eigenaar: Mevr. J. Bijlsma 
 
8. 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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Tenslotte

 
 



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




