
Enten van konijnen voor RHD2 
In verband met jongdierendagen en andere tentoonstellingen nodigen we u uit om mee te doen aan 
onze eerste entronde tegen RHD2 (en evt. RDH1) voor onze konijnen. Tonnie Bakker zal dat zoveel 
mogelijk coördineren samen met dierenarts Eric Apperlo. Net zoals vorig jaar moeten alle ingezonden 
konijnen voor shows ingeënt zijn tegen RDH2. Dat  
PKV ‘Burgum e.o.’ organiseert entingen voor haar leden, die een fokkerskaart bij ons hebben en die 
konijnen laten tatoeëren.  
 

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 donderdag 6 augustus bij Tonnie 
Bakker, tel. 0511-542283, e-mailadres ad.bakker@knid.nl. Hij stelt een ronde 
samen en onderhoudt contact met u. 
 

Wanneer Dinsdagavond 11 augustus vanaf 18.30 uur 
  

Wie Dierenarts Erik Apperlo 
 

Wat gebeurt er Een dierenarts en mogelijk een bestuurslid  komen bij u thuis. We gaan er 
vanuit dat er iemand thuis is die de te enten dieren aandraagt.  
 

Wat zijn we nodig? Een, in tweevoud, zoveel mogelijk ingevuld officieel entingformulier. Vermeld 
de gevraagde gegevens: getypt of met zwarte pen. De dierenarts zal de 
formulieren aanvullen en 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 via http://www.kleindierliefhebbers.nl/ onder 
de balk ‘verenigingsinfo’ → downloads → RHD entverklaring voor 
tentoonstellingen. Invulbare PDF / Word 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. 
 

Een 2
de

 ronde: 
dieren jonger dan 10 
weken 

Voor konijnen die in augustus jonger dan 10 weken zijn of konijnen die nog in 
augustus worden geboren, zijn we voornemens een 2

de
 entingmoment te 

organiseren. Waarschijnlijk begin oktober. Maar we horen graag van u of daar 
behoefte aan is. 
 

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

 

mailto:ad.bakker@knid.nl
http://www.kleindierliefhebbers.nl/
https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/KLN_entverklaring_RHD.pdf
https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/KLN_entverklaring_RHD.doc
mailto:ad.bakker@knid.nl

