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Voorwoord
Dikke lagen sneeuw en de dagen en nachten met een temperatuur die dik onder de 0°
Celsius zakt. Nederland is ontregeld. Is het niet vanwege de coronamaatregelen, dan is
het wel omdat het OV niet de normale diensten rijdt, de (binnen)wegen moeilijk
begaanbaar zijn of dat er bevroren waterleidingen zijn.
Liefhebbers waarvan de dieren buiten gehuisvest zijn, hebben de hokken voorzien van
stro, winddoeken, plastic en dergelijke. Dat alles om het de dieren zo aangenaam
mogelijk te maken. De watervoorziening baart menigeen kopzorgen. Met deze koude
eten de dieren vaak wat meer en daardoor is de behoefte aan water ook wat groter.
Indien het lastig is om het water vloeibaar te houden dan is het aanbieden van lauw
water te overwegen. Lauw water wordt vaak gretig gedronken waardoor de vochtinname
per keer ook wat hoger ligt.
De koude weerhoudt de dieren er gelukkig niet van om te jongen. Op social media duiken
overal foto's op van jonge dieren. Een periode om volop van te genieten!

Met sportieve groet,
Werkgroep Communicatie

ExpertMeeting
De werkgroep communicatie is in de afgelopen maanden een nieuw initiatief gestart: de
ExpertMeeting. Tijdens een ExpertMeeting komen een of meerdere experts aan het woord over
een specifiek onderwerp binnen de kleindierhobby. Tijdens een online meeting kunnen
'aanwezigen' vragen stellen. Inmiddels zijn er twee ExpertMeetings geweest. De eerste ging
over "Eieren keuren" en de tweede over "Fokken zonder gokken". Van beide meetings is een
opname gemaakt die je op ons YouTube kanaal kunt vinden.
De eerstvolgende meeting wordt verzorgd door Garvo en heeft als titel "Garvo voeding,
vertering en ... VITALITEIT!"
Op maandag 8 maart 2021 om 20:00 ’s avonds schuiven Herman Garretsen (algemeen
directeur van Garvo) en Mariska Hooijer (productadviseur bij Garvo) aan bij de KLN
Expertmeeting. Tijdens deze meeting vertellen ze over, maar willen ze vooral graag met jou in
gesprek over – de titel zegt het al – voeding, vetering en vitaliteit. Als lid van de
kleindierenvereniging is het voor jou als hobby of sport erg belangrijk dat je weet wát je moet
voeren, welk effect dit heeft op de vertering en welke gevolgen dit heeft voor de vitaliteit van je
dier. Naast dat de kennis vanuit Garvo graag met je gedeeld wordt, is er ook alle ruimte om je
vragen te stellen of specifiek in te gaan op jou persoonlijke situatie.
Wat dieren eten is erg belangrijk, niet alleen voor hun lichamelijke gezondheid maar ook voor
hun gedrag. Daarom praten Herman en Mariska je graag bij over hoe je kunt zorgen dat je
dieren zo vitaal en gezond mogelijk worden en vooral blijven. Welke stressfactoren hebben er
bijvoorbeeld veel effect op de vertering? En welk effect heeft dit op je dieren? Ben je je hiervan
bewust? Voeding, vertering en vitaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na het
bijwonen van deze online meeting (aangezien fysieke bijeenkomsten nog steeds uit den boze
zijn) weet jij hoe je met voer de vertering kunt ondersteunen en welk effect dat heeft op de
vitaliteit van de dieren. Bovendien ben je je bewust van de stressfactoren die dit proces kunnen
dwarsbomen.
U kunt zich inschrijven voor de ExpertMeeting "Garvo voeding, vertering en ... VITALITEIT!"
via deze

link.

Een andere ExpertMeeting die al gepland staat is "Voer voor watervogels". Deze meeting
wordt verzorgd door Kasper Faunafood.
U kunt zich opgeven om deze online meeting bij te wonen via deze

link.

In de aankomende maanden kunt u nog meer ExpertMeetings verwachten. Zo hebben we nog
een meeting over de digitale standaard in de planning. Houd de FaceBook groep en overige
kanalen in de gaten!

Heeft u een goed idee voor een ExpertMeeting of wilt u zelf,
als 'expert', een verhaal delen? Neem contact met ons op!

Lidmaatschap Facebook Groep
Op Facebook heeft de KLN meerdere pagina's en groepen,
waaronder de algemene openbare pagina Kleindier
Liefhebbers Nederland en een gesloten groep (alleen voor
KLN-leden). Regelmatig melden nieuwe leden zich aan voor
de groep, maar ook wel op verzoek van een van onze leden.
Bij aanmelden moet men twee vragen met "ja" beantwoorden
om toegelaten te worden. De eerste vraag gaat over het
lidmaatschap van KLN en de tweede over het akkoord gaan
met de groepsregels.
Regelmatig zien we een lidmaatschapsverzoek waarbij één of beide vragen niet beantwoord
worden. Het is natuurlijk jammer als men zich aanmeldt en zich niet bewust is van de vragen en
uiteindelijk geen toegang krijgt. Mocht u dus anderen uitnodigen om lid te worden van de groep,
geef dan ook door dat ze de vragen beantwoorden. Daardoor verloopt het allemaal sneller en
soepeler en dat is prettig voor iedereen. Alvast bedankt!

ALV, Dier technische Raad en Raad van Advies
Het liefst wil KLN een Algemene Ledenvergadering waarbij we elkaar weer fysiek kunnen
treffen. Als we reëel zijn zal dat in juni naar alle waarschijnlijkheid nog niet kunnen. Daarom
heeft het bestuur besloten om de vergadering te verplaatsen tot na de zomervakantie en wel
naar september-oktober 2021.
Dit betekent dat ook de Dier technische Raad en de Raad van Advies, die gepland staan in
februari, wordt doorgeschoven naar mei/juni 2021. Deze bijenkomsten zullen echter nog wel
via MS Teams gehouden worden, tenzij de maatregelen tegen Corona versoepeld worden en
we weer bij elkaar mogen komen. Een exacte datum volgt later.

De jeugd heeft de toekomst!
Zo is het toch? Veel lokale verenigingen proberen steeds weer met allerlei activiteiten de jeugd
te betrekken bij onze kleindierhobby. Soms lukt dat omdat de ouders of grootouders zelf ook
actief zijn en de ruimte ervoor hebben. De kinderen worden dan in het fok en show gebeuren
begeleid door hun familie. Maar wat als je niet die achterban hebt? Dan wordt het heel moeilijk
om aan je ouders te vragen of je bijvoorbeeld konijnen of kippen mag fokken. En wie verzorgt
dat dan, en waar laat je de gefokte dieren en wat als zoon of dochterlief er geen zin meer in
heeft?
Om ons als werkgroep beter te kunnen verplaatsen in de jeugd en er achter te komen wat hen
zoal bezig houdt leek het ons goed om een aantal jeugdleden aan de werkgroep toe te voegen
en die stellen zich in deze nieuwsbrief voor. Ontzettend mooi om te zien dat de samenstelling
varieert van jonge tot iets oudere jeugd. Op deze manier hopen we samen een goede reclame
te maken in de toekomst voor onze kleindiersport.
We heten hen van harte welkom en hopen dat de oudere leden de jeugd blijft helpen en
ondersteunen. Maar misschien kunnen de ouderen ook wel iets leren van de jeugd :-)

Hallo, ik ben Elien Verkleij. Ik ben pas 11 jaar geworden en
woon in Punthorst. Ik fok nu een jaar New Hampshire kippen.
Ik ben ermee begonnen toen mijn vader thuiskwam met een
New Hampshire haan. Ik vond deze heel mooi!
Verder zit ik ook nog op turnen. Ik vind het ook leuk om te
tekenen en met mijn dieren te spelen. Ik zit bij de NKV in
Nieuwleusen. Ik vind het heel leuk om met met mijn
buurmeisje Julia in deze groep te zitten!

Haai, ik ben Julia Nijboer. Ik ben 16 jaar oud en in woon
samen met mijn familie in Punthorst. Ik fok al 6 jaar
borstelhaar cavia's. Ik ben hier mee begonnen omdat we een
nieuwe cavia wilden. Maar in plaats van thuis komen met 1
cavia hadden we er 3 en het duurde dus ook niet lang voordat
de stal omgebouwd moest worden naar cavia hok.
Verder zit ik nu in 4 Havo, waar ik ook best druk mee ben. Ik
vind het heel leuk om samen met mijn buurmeisje Elien in
deze groep te zitten!

Ik ben Laura Westerbeek en 13 jaar. Ik woon in een klein
dorpje in Drenthe, Wijster. Ik fok kleurdwergen in de kleuren
Oranje en Zwart Zilvervos. Ook hebben mijn zusjes en ik er
voor de hobby nog 3 cavia’s bij!
Ik ben aangesloten bij de plaatselijke vereniging in Beilen, hier
zitten heel veel jeugdleden bij waardoor het er ook erg gezellig
is! Ook ben ik aangesloten bij de nationale Polen en
Kleurdwergen club en de KLN! Ik vind het erg leuk om nu ook
in deze groep te zitten!

Ik ben Robin Heida, ik word dit jaar 19. Ik ben woonachtig
boven in Friesland. Ik ben ook bekend als Minifarm
Waadhoeke.
Ik fok Vlaamse Reuzen in vier kleuren namelijk Zwart,
Blauwgrijs, Chinchilla en Konijngrijs. Ook fok ik Lotharinger
groot in alle kleuren en nieuwe creaties waar ze in het
buitenland al veel verder mee zijn. Wij in NL lopen achter.
Verder fok ik nog Rijnlanders die ik nu twee jaar heb en de
NHD die ik sinds kort weer heb opgepakt in Oranje en
Otterkleuren.
Naast de konijnen fok ik nog met Orpington Krielen en Andalusiers, verschillende
kwartelsoorten, Duiven en dan met name de Kroppers. Verder heb ik nog varkens, eenden,
ganzen en binnenkort een paar rasgeiten erbij en daar mee bezig gaan.
Ik ben ook bij heel wat clubs lid en actief. Zo promoot ik de kleindierhobby en haal ik steeds
weer nieuwe leden binnen. Ik ben met de hobby actief op social media en ik laat mensen de
kant van de fokker zien door ze bijvoorbeeld langs te laten komen.
Kortom ik heb meer dan een normaal aantal dieren.

Rapport verantwoord doden van dieren met respect voor
het dier en volgens de wettelijke regels
Op de website van KLN vindt u het rapport over
het verantwoord doden van dieren uit de
dierliefhebberij, zoals dat nu is vastgesteld door
KleindierNed. KleindierNed is het
samenwerkende overlegorgaan, waaraan
organisaties met hobbydieren, zoals KLN
verbonden zijn. Lees het hele bericht en het
rapport op de website van KLN.

Dierenparade Noordshow
KLN heeft samen met de NBS een brief doen uitgaan waarin een toelichting wordt gegeven op
de eventuele verplaatsing van de dierenparade Noordshow. U kunt de brief hier downloaden en
lezen.
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Nieuws
Uw nieuws in de nieuwsbrief? Mail ons!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@kleindierliefhebbers.nl toe aan uw adresboek.

