
 
 
Nieuwsbrief no. 3, augustus 2018 
 
Derde nieuwsbrief 2018 
Het loopt alweer tegen het eind van augustus. Langzamerhand komt het tentoonstellingsseizoen op 
gang, te beginnen met de jongdierendagen. Het wordt de hoogste tijd om u daarover te informeren. 
Onze jongdierendag van 15 september aanstaande vormt het hoofdonderwerp van deze nieuwsbrief. 
In deze nieuwsbrief een verslag van de laatste bestuursvergadering, de derde ronde entingen konijnen 
en tenslotte een aantal andere punten. 
 
Kort verslag bestuursvergadering d.d. 8 augustus 2018 
Deze avond zijn we te gast in Burgum, bij Fokke van der Veen. Vooraf was er gelegenheid om jonge 
konijnen te tatoeëren, maar het lukte om de vergadering om goed acht uur te starten. We maken altijd 
gebruik van een uitgebreide besluitenlijst. Het eerste agendapunt is altijd het langslopen van de 
afspraken. We horen positieve reactie op de eerste en tweede nieuwsbrief. Verschillende leden printen 
de nieuwsbrief uit en bewaren die in een map. Helaas beschikken enkele leden niet over een e-
mailadres. We verdelen deze namen opdat zij een nieuwsbrief thuis bezorgd krijgen. Hierbij proberen 
we dat niet via de post te doen, omdat dit een omvangrijke kostenpost blijkt. 
We evalueren de Zomershow te Wâlterswâld en zijn tevreden en blij met de show en de samenwerking 
met de collega verenigingen. Reinder vertegenwoordigt ons in het Zomershowcomité. We geven hem 
als aandachtspunten mee  

- dat we graag sterker betrokken willen zijn in de algehele manifestatie van deze dag; 
- dat we graag grotere loopruimtes willen tussen de kooien; 
- dat er een evenwichtiger taakverdeling ontstaat opdat Arie Hagedoorn ontlast wordt; 
- het verbeteren van de mogelijkheid voor de keurmeesters om hun verhaal aan het publiek kwijt 

te kunnen. 
We ‘duiken’ in het vraagprogramma van de jongdierendag en, vooral, in het vraagprogramma van onze 
open clubshow op 15 t/m 17 november aanstaande. Tijdens de jongdierendag van 15 september willen 
we de vraagprogramma’s uitdelen. 
De volgende vergadering stellen we vast op woensdag 17 oktober om 19.45 uur bij Wiebren de Jong. 
 
Jongdierendag 15 september 2018 
Bijgaand vindt u informatie over onze jongdierendag, inclusief een inschrijfformulier. We zouden het 
zeer op prijs stellen als u mee doet deze dag.  
Wat zijn zoal de voordelen? U krijgt een gedegen eerste beoordeling van onze keurmeesters bij uw 
jonge dieren, u kunt vrijelijk met de keurmeester overleggen over zijn oordeel, u ziet en hoort hoe het u 
collega-fokkers vergaat, het is het eerste moment in het seizoen om elkaar weer te ontmoeten, het is 
een gezellige dag en u ondersteunt uw vereniging. Met andere woorden u kunt onze club een 
stimulans geven om door te gaan met de jongdierendag. 
 
Geen e-mailadres? 
Voor leden die niet gewoon zijn met digitale mogelijkheden zorgen we dat deze leden een papieren 
versie van de nieuwsbrief ontvangen. Maar graag willen we dit zoveel mogelijk beperken. Daartoe 
roepen we u op om ons uw (actuele) e-mailadres te melden, mocht u deze nieuwsbrief via de post 
ontvangen en wel een e-mailadres hebben. 
 
Reactie 
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, commentaar, feedback, uw ondersteuning,… 
 



Enten van konijnen voor RHD2 
In verband met het aanstaande showseizoen moeten onze konijnen geënt worden. Een eerste en 
tweede ronde entingen hebben we al achter de rug, namelijk op 11 juli en 7 augustus jl. Ondertussen 
heeft Tonnie Bakker een derde ronde georganiseerd en wel op dinsdagavond 2 oktober  as. Indien u 
zich opgeeft, komt op die avond dierenarts Erik Apperlo bij uw langs. Met behulp van onderstaand 
schema willen we u over de ‘spelregels’ informeren. 
 
Entstof Er wordt geënt tegen RDH-2. Deze enting is verplicht om dieren in te kunnen 

zenden naar tentoonstellingen. Met een tweede, aparte enting kunt u uw 
konijnen ook beschermen tegen RDH-1. Hiermee zijn uw konijnen minimaal 12 
maanden beschermd. Uw entbewijs is 12 maanden geldig zodat u het hele 
seizoen door in kunt zenden voor tentoonstellingen of andere samenkomsten 
van dieren. 

Voor Konijnen die u van plan bent in te sturen voor een jongdierendag en 
tentoonstellingen. Natuurlijk is het ook verstandige om de overige konijnen in 
uw stal te laten beschermen. 

Leeftijd De konijnen moeten minimaal 10 weken oud zijn.  
Opgave U moet zich zelf opgeven en wel voor zaterdag 29 september  bij Tonnie 

Bakker, tel. 0511-542283, e-mailadres ad.bakker@knid.nl. Hij stelt een ronde 
samen en onderhoudt contact met u. 

Waar Bij u thuis of op een met Tonnie Bakker afgesproken centraal punt. Het is 
bijzonder prettig als u thuis bent om de dieren aan te dragen.  

Wanneer Dinsdagavond 2 oktober vanaf 18.30 uur.  
Wie Dierenarts Erik Apperlo 
Wat zijn we nodig? Een, in tweevoud, zoveel mogelijk ingevuld officieel entingformulier. Vermeld 

de gevraagde gegevens: getypt of met zwarte pen. Ons bestuurslid vult de rest 
in en de dierenarts zal de formulieren ondertekenen. Eén formulier krijgt u 
terug. Kopieer dit formulier een aantal keren en stuur het steeds mee met uw 
inschrijfformulier voor shows. 
Het entformulier is te downloaden op de site www.kleindierliefhebbers.nl/ onder 
de balk ‘verenigingsinfo’ of op te vragen bij Tonnie Bakker (0511-452283) . 

Kosten (vastgesteld 
door de KLN) 

Enting tegen RDH-2: per konijn € 3,00, incl. voorrijkosten. 
Enting tegen RDH-1 en 2: per konijn € 4,00, incl. voorrijkosten. 
Contant en direct te voldoen bij het vaccineren. 

Contactpersoon Tonnie Bakker, Nobel 20, 9291 AA Kollum, tel. 0511-542283, e-mailadres 
ad.bakker@knid.nl  

 
Advertenties 
In ons voormalige clubblad stonden kleine kleurenadvertenties van verschillende fokkers. U herinnert 
zich deze advertenties vast. De adverteerders betaalden via het ledengeld een klein bedrag (€ 7,50) 
voor twee clubbladen: maart en augustus. Op die manier probeerden we de kosten van het clubblad 
iets af te dekken. Sinds het maartnummer 2018 voorzien we u van nieuws via deze nieuwsbrief. Hierin 
zijn de kleurenadvertenties niet opgenomen. De nieuwsbrief zou te lang worden en te ‘zwaar’ om via e-
mail te versturen.  
We hebben nu een augustusnummer gemaakt van ons clubblad. De adverteerders zijn dus niet aan 
hun trekken gekomen. Graag horen we of u als adverteerder de helft van het betaalde bedrag terug wilt 
ontvangen. Voor 2019 denken we na hoe we opnieuw inhoud kunnen geven aan deze advertenties.    
 
Bestuur: 
Wiebren de Jong voorzitter  tel. 06-57331316 wiebren.jong@planet.nl 
Gauke de Vries  secretaris  tel. 0511-401457 gmdevries@live.nl 
Jan Posthumus  penningmeester tel. 06-21855828  j.posthumus77@upcmail.nl 
Fokke van der Veen materiaalbeheer tel. 0511-461862 veen.80@kpnmail.nl 
Tonnie Bakker  tatoeëerder  tel. 0511-452283 ad.bakker@knid.nl 
Reinder Prins  lid   tel. 06 – 22758201 reinderprins@live.nl 
Jan Heeringa  lid   tel. 0519 – 295215 
Johannes Dijkstra tentoonstellingsecr. tel. 0512 - 778708 j.dijkstra33@gmail.com 
 
 


