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Voorwoord  

 

Voor deze digitale nieuwsbrief hebben zich inmiddels 792 abonnees 

aangemeld.  

Ken je iemand die wellicht ook graag deze nieuwsbrief zou willen 

ontvangen? Stuur deze dan door of attendeer ze op deze link, waar ze 

zichzelf kunnen aanmelden.  

 

Het kan voorkomen dat de nieuwsbrief in de spambox terecht komt. een 

mogelijke oorzaak daarvan kan het gebruik van een spamfilter zijn. Indien je 

het afzendadres (communicatie@kleindierliefhebbers.nl) toegevoegd aan de 

lijst met veilige afzenders zou dat probleem opgelost moeten zijn. 

 

Met sportieve groet, 

Team communicatie KLN 
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Bent u de 1000ste abonnee van onze 

nieuwsbrief? 
   

  

 

 

 

Uiteraard willen we met deze nieuwsbrief zoveel mogelijk 

mensen bereiken. Daarom is besloten om de 1000ste 

aanmelder te verrassen met een heerlijke taart voorzien van 

het KLN logo. Wilt u kans maken op deze heerlijke taart? 

Meld je dan aan voor de nieuwsbrief! 

   

  

   

Algemene Leden Vergadering 

De eerder afgelaste Algemene Leden Vergadering (ALV) is, i.v.m. de corona crisis, verplaatst 

naar zaterdag 7 november a.s. 

Evenals voorgaande jaren ontvangt u deze bescheiden dus niet meer per post voorafgaand 

aan de ALV, maar worden de agenda en de voorstellen per e-mail in september toegezonden 

en het volledige jaarboek komt als gebruikelijk op de website te staan. Het jaarboek is dit jaar 

voor het eerst in A4 formaat om het afdrukken wat makkelijker te maken. 

Doorgang van de ALV zal overigens afhankelijk zijn van de op dat moment geldende corona 

maatregelen. 
  

   

AGENDA VOOR DE 12E ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 

ZATERDAG 7 NOVEMBER 2020 

 

Aanvang om 10.00 uur in De Aker, 

Fontanusplein 2 te 3881 BZ  Putten, tel. 0341-351887 

De zaal is open vanaf 9.15 uur voor het inleveren van de geloofsbrieven. 

 

 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Benoeming stembureau 

4. Notulen van de algemene jaarvergadering 15 juni 2019 

5. Eren en waarderen 



6. Jaarverslag secretaris 

7. Financiële verslagen van de penningmeester 

a. Jaarrekening 2019 KLN 1) 

b. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 

c. Decharge bestuur 2) 

d. Benoeming kascontrolecommissie 2) 

8. Financiële verslagen NKP en FB 2019 

9. Bespreking verslagen diverse commissies 

a. Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. 

b. Standaardcommissies 

c. Examencommissies 

d. Opleidingen 

e. Dierenwelzijn & Wetgeving 

10. Bespreking overige verslagen 

a. Dispensaties 

b. Merkenbureau 

c. Ringenbureau 

11. Bestuursbeleid 

12. Behandeling bestuursvoorstellen 2) 

13. Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen 2) 

14. Bestuursverkiezing 2) 

15. Benoeming lid van de Commissie Geschillen en Juridische zaken 2) 

16. Rondvraag 

17. Sluiting en vaststellen datum ALV in 2021 

  

   

  

   

Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving 
   

  

 

 

Het is weer enige maanden geleden, dat de leden van de 

commissie D&W elkaar fysiek hebben ontmoet. Afgelopen 

week hebben we ons programma weer opgepakt. Geri 

Glastra heeft afscheid genomen van de commissie en we zijn 

hem veel dank verschuldigd voor zijn deskundige inbreng. 

Jan Steverink gaat nu de commissie versterken vanuit de 

diergroep hoenders. De commissie bestaat nu uit 5 leden, 

Jan ter Horst, Edgar de Poel, Anneke Vermeulen, Erik Apperlo, Jan Steverink en vanuit het KLN 

hoofdbestuur Harry Arts. Het doel van de commissie is om de leden van KLN van actuele 

informatie te voorzien omtrent dierenwelzijn en omtrent de nieuwste wetgeving. 



 

Vooral nu is het belangrijk te weten hoe om te gaan met de CORONA maatregelen en de 

verschillende diergroepen. Maar de belangrijkste taak is wel ondersteuning bieden aan het 

beleid wat door KLN en haar commissies, besturen, verenigingen en organisaties. 

Op dit moment gaan we de leidraden van het houden, huisvesten, fokken en vervoeren van 

onze diergroepen onder de loep nemen. Elke 3 jaren zal een leidraad geactualiseerd worden. 

Veel aandacht gaat uit naar het fokbeleid binnen onze hobby, de vakbekwaamheidseisen van 

onze leden en hoe om te gaan met verschillende controlerende instanties. Nauwe 

samenwerking onderhouden we met de commissies van de andere bonden als NBS, NBVV, 

Aviornis, SZH. 

Heeft u vragen, schroom niet om contact met ons te zoeken. U kunt vele documenten, zoals de 

leidraden terugvinden op de site van www.kleindierliefhebbers.nl 

 

5 aug 2020 - KLN dierhouderijaangelegenheden, Harry Arts 

   

  

   

De huis- en hobbydierenlijst 
   

  

 

 

Over de huisdierenlijst, ook wel bekend als positieflijst, wordt 

al jarenlang gesteggeld en er zijn veel partijen bij betrokken. 

In nieuwsbrief nummer 2 werd een brief met bijlage geplaatst 

die verzonden is door de NWPP, waar de KLN bij 

aangesloten is. De Nederlandse Werkgroep hobbymatig 

gehouden Pluimvee en Parkvogels is een 

samenwerkingsverband van organisaties van ruim 60.000 

georganiseerde dierhouders.  

brief_politieke_partijen.pdf 

Toekomst_dierliefhebberij_2021.pdf 

 

Verschillende meningen en emoties spelen een rol bij het tot stand komen van de lijst. Daar 

waar de één het een inbreuk vindt op de vrijheid van particulieren om zelf een keuze te mogen 

maken bij het kiezen van huisdieren, is het voor de ander een garantie voor dierenwelzijn en het 

tegengaan van illegale handel. De verwachting is dat de lijst begin 2021 verschijnt.  

 

Hoe ontstaat de lijst? 

Om een goede huis- en hobbydierenlijst te maken, werkt het ministerie samen met 2 

onafhankelijke adviescommissies: de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) 

en de Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren (BHH). De WAP heeft 

een beoordelingsmethode (toetsingskader) ontwikkeld. De BHH beoordeelt hiermee ongeveer 
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260 diersoorten die mensen in Nederland houden. De minister besluit uiteindelijk welke 

diersoorten er op de huis- en hobbydierenlijst komen te staan. Welke dieren de BHH gaat 

beoordelen, vindt u in het overzicht 'Alle zoogdiersoorten die in Nederland worden gehouden'  

Alle-zoogdiersoorten-die-in-Nederland-worden-gehouden-1.0.pdf 

 

Voordat deze lijst definitief wordt, kan na de zomer 2020 via internet geregaeerd worden. Na de 

behandeling van de reacties wordt de lijst definitief. Minister Carola Schouten van LNV heeft 

d.m.v. een brief de werkwijze aan de Tweede Kamer meegedeeld. Ongeveer 260 

zoogdiersoorten worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Naar 

aanleiding daarvan wordt een aanwijzingsbesluit vastgelegd waarin staat welke diersoorten 

mogen worden gehouden. Dat besluit zal in het derde kwartaal 2020 op internet consulteren, 

zodat betrokkenen hun reactie op het besluit kunnen geven.  

Kamerbrief+Beoordelingssystematiek+huis-+en+hobbydierenlijst (4).pdf 

 

Ook is dan duidelijk of er mogelijkheden komen voor specialistische houders. Zij mogen 

misschien sommige diersoorten wel houden. Voor houders van dieren die niet op de huis– en 

hobbydierenlijst staan, komt er een overgangsregeling. 

   

  

   

Themadag 'Fokken met verstand'  

 

Door het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN) wordt op zaterdag 7 november 

2020 van 10.00 uur tot 15.00 uur te Wageningen een themadag georganiseerd. 

 

De oorspronkelijke landbouwhuisdierrassen hebben de basis gelegd voor onze 

productiedieren. Wat hebben we nodig om deze unieke rassen verstandig te kunnen blijven 

behouden en gebruiken? Een gezonde fokkerij van de dieren, een goede beschrijving van de 

rassen en selectiecriteria, en natuurlijk veel enthousiaste samenwerkende (hobby)boeren en 

mogelijkheden voor de nieuwe dieren. 

 

De bijeenkomst wordt zeker nuttig geacht voor kleindierrassen. Met name ook om duidelijk te 

maken waarom je afstammingsgegevens bij moet houden. Maar ook over de principes van 

inteelt, wat is het en hoe je er verstandig mee om kunt gaan op populatieniveau. Hoe gebruik je 

DNA onderzoek voor een gezond fokbeleid.  

 

De exacte locatie en het programma wordt nog bekend gemaakt op de website van de WUR. 
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Bevruchtend vermogen van konijnensperma uit 
de genenbank 

   

  

 

 

 

In 2014 heeft het Centrum voor Genetische Bronnen 

Nederland (CGN) van Wageningen UR, samen met de 

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en Kleindier 

Liefhebbers Nederland (KLN) een start gemaakt met het 

veiligstellen van genetisch materiaal van de meest zeldzame 

Nederlandse konijnenrassen in de genenbank. Zie hiervoor 

CGN Rapport 32 “Winning en cryoconservering van sperma 

van zeldzame Nederlandse konijnenrassen voor de 

genenbank”. 

 

Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen UR heeft als 

doelstelling om van alle Nederlandse landbouwhuisdierrassen voldoende genetische diversiteit 

in de genenbank op te slaan. Dit als ‘calamiteitenverzekering’ voor de lange termijn, voor 

ondersteuning van de fokkerij van bedreigde rassen op korte termijn, en voor wetenschappelijk 

onderzoek. Konijnenrassen van Nederlandse oorsprong maken deel uit van ons waardevolle 

levende culturele erfgoed. 

 

In 2014 is sperma ingevroren van de meest zeldzame Nederlandse konijnenrassen. In 2015 is 

vervolgens het bevruchtend vermogen onderzocht door middel van een inseminatieproef. Naast 

inseminatie van ingevroren sperma is ter vergelijking een deel van de voedsters geïnsemineerd 

met vers sperma (van zowel Nederlandse rassen als een hybride ras). Het ingevroren sperma 

gaf bij een inseminatie dosis van 40 miljoen zaadcellen ruim 50% dracht. Vers sperma van de 

zeldzame rassen gaf een drachtigheidspercentage van 70%. Het aantal jongen per worp was 

zeven, resp. bijna acht. Het bedrijfsmatig gebruikte sperma gaf 90% dracht en 10 jongen per 

voedster. Hoewel de motiliteit van het ingevroren sperma na ontdooien laag was, is toch ruim 

50% dracht gerealiseerd. Hoe beter de beweeglijkheid van het sperma na ontdooien, hoe hoger 

het drachtigheidspercentage. Het gemiddeld aantal jongen per nest lijkt alleen bij lage motiliteit 

negatief beïnvloed te worden. Geconcludeerd kan worden dat het in de genenbank opgeslagen 

sperma een nuttige bijdrage levert aan het lange termijn behoud van de diversiteit van 

zeldzame rassen. 

 

Wilt u het onderzoeksrapport lezen, klik dan op onderstaande link: 

https://edepot.wur.nl/386215 
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Winnaar omslagfoto facebookgroep 
 

Op onze oproep voor een nieuwe omslag voor de facebook groep KLN, met het thema 

'waterpret', kwamen 3 reacties. De foto met de meeste likes is de nieuwe banner van de groep 

voor de maanden juli en augustus geworden. Gefeliciteerd Renso Profijt  en bedankt voor het 

delen van deze prachtige foto. De (besloten) groep heeft inmiddels 454 leden. 
     

  

   

Adreswijziging Tentoonstellingszaken Facilitair Bureau 
 

Na jaren de tentoonstellingsaanvragen in het Facilitair Bureau voor NBS en KLN 

verzorgd te hebben, heeft Sytze de Bruine zijn werk overgedragen. Wij danken 

hem voor zijn inzet gedurende al die tijd en we zullen op onze komende ALV een 

goede wijze van hem afscheid nemen. Wij zijn blij in de persoon van Wim 

Poortinga een opvolger voor Sytze gevonden te hebben. We hebben er alle 

vertrouwen in dat hij dit werk met hetzelfde enthousiasme en zorgvuldigheid zal 

voortzetten. We wensen hem hierbij veel succes. 

  

Adres: 

W.A. (Wim) Poortinga 

Burg. v.d. Borchstraat 41 



7451 CG Holten. 

tt@fbzaken.nl 

06 48138165 

  
     

  

   

   

   

Digitaal archief Kleindier Magazine  

 

 

Kleindier Magazine is het maandelijkse magazine van KLN. Alle uitgaves worden 

gedigitaliseerd en 6 maanden na verschijningsdatum online gepubliceerd. Bij het 

omzetten naar de digitale versie bleken een aantal uitgaves niet in alle 

internetbrowsers even goed weergegeven te worden. Inmiddels is een groot deel 

gecontroleerd en opnieuw gepubliceerd. Een schat aan informatie en geweldig 

vakantie 'leesvoer'.  

 

Ga naar het archief: 

https://kleindierliefhebbers.nl/kleindier-magazine/digitaal-archief-km 

  
  

   

  

   

Verwijzingen 
   

  

• Op de website van KLN vind je het tentoonstellingsrooster. Deze lijst wordt, 

voor zover bekend, up-to-date gehouden. 

• Vaccinatieschema konijnen 

• Vaccinatieschema hoenders 

• Vaccinatieschema oorspronkelijke duiven 
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• KLN entverklaring konijnen 

  

   

  

   

   

   

Volg ons 
  

   

 

 

 

 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

Website 

 

 

 

 

 

 

YouTube 

    

   

Contact 
communicatie@kleindierliefhebbers.nl 

  

     

Nieuws 
Uw nieuws in de nieuwsbrief? Mail 

ons! 
  

         

Deze e-mail is verstuurd aan erna.sanders@planet.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 
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• Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@kleindierliefhebbers.nl toe aan uw 

adresboek. 
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