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Voorwoord
Beetje bij beetje hopen we dat we de zware Covid-19 periode enigszins achter ons
kunnen laten. We schrijven bewust 'beetje bij beetje' want het virus is niet weg.
Een ander virus dat niet meer weg te denken is, is het vogelgriepvirus. Helaas in
verschillende varianten.
Ook de toestand in de wereld, zoals bijvoorbeeld de oorlog tussen Rusland en de
Oekraine, maken dat onze aandacht niet alleen bij het fokken en showen van mooie
dieren ligt.
En bovenal zijn er ook persoonlijke omstandigheden bij velen van ons die het dagelijkse
leven een andere kleur geven.
Met deze nieuwsbrief hopen we dat we toch de aandacht even kunnen vestigen op de
mooie dingen in onze liefhebberij, zoals de definitieve erkenningen van konijnenrassen,
cavia's en kleine knagers. Maar ook de enkel show die er nog heouden wordt. we grijpen
onze kansne waar het nog kan.
En nu er versoepelingen zijn ingesteld is een bezoek aan het Pluimveemuseum weer
mogelijk.
Maar ook met een kijkje op verschillende sites die we in deze nieuwsbrief vermelden kunt
u de blik weer verruimen of ideeen op doen.
We wensen u veel leesplezier,
Een sportieve groet,
Greet, Gerda, Johan, Bas en Roland

Vogelgriep en tentoonstellingen
Naar aanleiding van de Diertechnische Raad en Raad van Advies van zaterdag 26
februari jl. is afgesproken om een bijeenkomst te houden voor genodigden om te praten
over het houden van tentoonstellingen in combinatie met de vogelgriep. Commissies,
Keurmeestersverenigingen,Speciaalclubs,Tentoonstellingsorganisaties,Plaatselijke
verenigingen en Provinciale Afdelingen van de KLN hebben een uitnodiging ontvangen.
Het hoofdbestuur van KLN pakt nu de regie daar de urgentie er is naar aanleiding van het
probleem met de vogelgriep. Deze is in Nederland gevestigd en zal ook niet meer
verdwijnen. Mocht het zover komen dat we de dieren kunnen enten tegen de vogelgriep
wil dat nog niet zeggen dat je met de dieren naar tentoonstellingen mag gaan. We zullen
met ons allen moeten gaan bewegen willen we in de toekomst nog tentoonstellingen
kunnen houden.
Daarom zijn bovenstaande groepen uitgenodigd voor zaterdag 12 maart van 13.00 uur tot
ongeveer 16.30 uur bij De Aker, Fontanusplein te Putten om mee te denken en te praten
over de toekomst van onze tentoonstellingen.
Zie ook de website van de KLN

Bijzondere expositie in Pluimvee
Museum Barneveld

In het Pluimveemuseum in Barneveld vindt dit jaar een wel heel bijzondere expositie plaats.
Wat is er te beleven? Het Pluimveemuseum kijkt uit op een nieuwe Barnevelder Wijk genaamd
Veller. De zevenentwintig lanen die de wijk rijk is zijn allemaal vernoemd naar kippenrassen.
Deze rassen zijn vaak eeuwen oud en worden door liefhebbers/hobbyisten in stand gehouden.
Zij zorgen namens de rasverenigingen dat de soms zeer zeldzame rassen present zijn in de
HOENDERTUIN en de KIPPENHAL van het Pluimveemuseum.
Bij de rassen hangen informatie bordjes over de rassen. Ongetwijfeld bent u belangstellend
naar deze expositie. De expositie vindt plaats van 19 maart tot half november 2022. In
Kleindier Magazine van maart 2022 vindt u een uitgebreid artikel over de Veller expositie.
Klik hier om naar de website van het Pluimvee Museum te gaan

Erkenningen konijnen 2022

Op 5 februari j.l. heeft de
standaardcommissie konijnen een
erkenningsdag voor konijnen kunnen
houden. In ‘normale’ jaren gebeurt dit
altijd op de bondshow, maar omdat
deze voor de 2e maal op rij kwam te
vervallen, is er op een alternatieve
locatie gekeurd en wel in Losser bij de
fam. Brunink. De inzenders met in
totaal 10 groepen konijnen waren per tijdslot van 30 minuten uitgenodigd en moesten 4 dieren
meenemen waarbij beide geslachten vertegenwoordigd waren.
De definitieve erkenning werd verleend aan de Klein-Rex in Luchs van combinatie Apperlo, de
Papillondwerg Madagascar van Marcel Brunink, en de Teddydwerg Zwart van Stella van den
Burg, Rachel Wegdam, Marloes Holmer en Nadine de Jong. Ook kregen twee rassen de
definitieve erkenning na hun voorlopige jaren, dat zijn de Kleinrex Castor van Natasja van der
Putten, en de Rex Hangoordwerg, Wit blauwoog, van Greet Abbink.
We kunnen stellen dat er in het algemeen een goede kwaliteit dieren gepresenteerd werd, wat
zorgde voor een prima aanvulling van onze standaard.
Namens de standaardcommissie konijnen
Roel Schraa
Het volledige verslag is te lezen op de website van de KLN.

Erkenningen cavia's en kleine knagers
Ook bij de cavia's en de kleine knagers zijn de fokkers actief
bezig om nieuwe kleurslagen en varianten erkend te krijgen.
De standaardcommissie heeft de volgende dieren de
definitieve erkenning gegeven; de Roborovski dwerghamster
in wildkleur en spot/snowbear van Anneke Vermeulen en
Comb. de Vries, de Kleurmuis in Hereford tekening van
combinatie Bennink-Schilder, de Skinny cavia van Rowena
Verkaaijk, de US Teddy cavia in champagne van Comb. van
Vliet en de Lux kleur bij de gladhaar cavia van Alexander van
Ittersum.
Een aantal andere kleuren werden of afgewezen, voorlopig erkend of voorlopig verlengd met 1
jaar. Het volledige verslag is te lezen op de website van de KLN.

Ras van het jaar | Twentse Landgans
Het bestuur van
Stichting Zeldzame
Huisdieren koos de
Twentse landgans tot
hét Ras van het jaar
2022. Op de website
van ZSH vindt u meer
informatie over het
werk en de
doelstellingen van ZSH
en uiteraard over de
Twentse Landgans

Van 17 t/m 19 februari 2022 werd er in
Israel voor het eerst een konijnen
tentoonstelling gehouden. Sagi Ben
Shushan is de grote motor van dit
evenement. Veel konijnenfokkers
kennen hem wel omdat hij vaak te
gast is op de Noordshow en zowel in
Nederland en andere overzeese
landen konijnen koopt van doorgaans
beste kwaliteit. In Israel moest alles
vanaf het begin worden opgezet, een
vereniging, rasstandaarden en
keurkaarten maken en kooien
bouwen. Sagi heeft voor het vele papierwerk hulp gekregen van ARBA keurmeester Jeff Hardin,
ook geen onbekende in Nederland. Jeff heeft voor het overgrote deel alle rasbeschrijvingen
gemaakt, waarbij hij uitgegaan is van het Europese puntensysteem en wat onderdelen uit
andere landen heeft gebruikt. Jeff werd hierin bijgestaan door de Belgische keurmeester Karel
Schaessens. Om het mogelijk te maken voor de Israeliers de keurkaarten te begrijpen
bedachten beide keurmeesters een handig systeem met codes. Bij elk onderdeel van de
beschrijving werden de meest genoemde bewoordingen, zoals bijvoorbeeld 'achterhand kan
ronder' omgezet in het Hebreeuws met daarbij een code zodat de schrijver het snel kon
opschrijven. In totaal hebben ze zo'n 140 commentaren benoemd. Er zijn 116 dieren op de
show gekeurd. De winnaar van de hele show is gewonnen door een blauwe kleurdwerg van
Shlomo Bernstein. In de toekomst verwacht men in Israel nog meer rassen te standaardiseren
en te kunnen showen.
In Kleindier Magazine zal later een volledig verslag verschijnen.

GreAtief
Niet alleen komen er konijnen uit Nederland naar Israel, maar ook de bijzondere handwerken
van GreAtief waren daar te bewonderen. Prachtig afgewerkte rug-, hand- en heuptassen, etuis,
portemonees etc. Alles in passende designstoffen met konijnen of andere motieven. Wanneer
je geinteresserd bent in deze mooie artikelen of iets op maat wilt laten maken, neem dan
contact op met 06-52466124 of neem een kijkje op de website.

Even voorstellen
Mij is gevraagd me voor te stellen aan de lezers van de
nieuwsbrief vanwege het plaatsnemen in de werkgroep
communicatie en bij de junior breeders als begeleider.
Mijn naam is Bas van Berkum. Lid van KPV Silvolde eo sinds
2013 en daar al enige jaren ook bestuurlijk actief. Ik ben
geboren in Arnhem maar op éénjarige leeftijd naar de
Achterhoek verhuist waar ik nu de rest van mijn leven
vertoef. Ik ben getrouwd met Melanie en heb twee zoons;
William en Nicky .We zijn allemaal lid en actief in de kleindiersport. We fokken en showen met
de Nederlandse Hangoordwerg, diverse kleine knagers en verder hebben we duiven (Exhibition
Homers en Witte Pauwstaartjes), Diamantduifjes en enkele Grasparkieten en Agaporniden.
Daarnaast ook een druk schema om de dagen door te komen. Ik ben werkzaam in de
wegenbouw en vrijwilliger bij verschillende groepen en verenigingen.
Ik hoop dit jaar op een volledig tentoonstellingsseizoen maar vooral met plezier onze hobby te
beleven.
Bas van Berkum

Terugkijken | Op bezoek bij Alex Bakker
In november 2020 is onderstaande video gepost op YouTube waarin Alex de kleur 'Tarwe' laat
zien op een Chabo-hen. In nummer 9 van Kleindier Magazine (2018) vindt u een artikel over de
kleur tarwe.

Website in the picture
NPKC club van liefhebbers van Polish, Polen en Kleurdwerg
konijnen (dwergenclub.nl)
De grootste speciaalclub heeft een frisse en overzichtelijke
website. Op deze site is beknopte maar vodoende informatie te
vinden voor nieuwe leden, maar ook voor de 'oude rotten in het
vak'. Kortom; een aanrader om eens een kijkje te nemen.

Facebook

Contact
communicatie@kleindierliefhebbers.nl

Website

YouTube

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.

