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VOORWOORD  
 
Op 20 juni aanstaande hopen we weer onze jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering te houden. In dit jaarboekje kunt u dan ook aantreffen de verslagen 
van bestuur en commissies over het verslagjaar 2014. Hier is door iedereen weer 
veel tijd in gestoken. Ik daag u uit kennis te nemen van deze verslagen! U kunt dan 
zien dat er door de vele vrijwilligers weer bergen werk is verzet in het afgelopen 
jaar! Als u daar kennis van neemt krijgt u wellicht ook waardering voor het werk 
wat er weer verzet is. Ik heb dat in ieder geval wel. 
 
2014 was geen makkelijk jaar, zeker niet als we kijken naar het hart van onze 
hobby, de tentoonstellingen. Een deel hiervan kon niet doorgaan t.g.v. de 
vogelgriep. Dat vraagt inventiviteit van tentoonstellingsorganisatie en besturen. 
Zeker als op het moment dat je de dieren binnen hebt een vervoersverbod 
ingesteld wordt. Uiteindelijk is alles goed gekomen, hoewel er wel diverse 
verenigingen zijn, die een financiële aderlating hebben moeten doen. 
 
Ik wil met name Geri Glastra onze secretaris bedanken voor het vele werk wat hij 
weer verzet heeft om dit jaarboekje tot stand te brengen. Daarnaast dank aan alle 
vrijwilligers die geheel onbaatzuchtig zich weer voor onze liefhebberij hebben 
ingezet 
 
Ik zie u graag 20 juni op onze ALV te Putten.  
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AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 
ZATERDAG 20 JUNI 2015 
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. Benoeming stembureau 
3. Behandeling bezwaar van dhr J. Ringnalda tegen het opzeggen van het 

lidmaatschap door het bestuur 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
5. Notulen van de algemene jaarvergadering 14 juni 2014 
6. Eren en waarderen 
7. Jaarverslag secretaris 
8. Financiële verslagen van de penningmeester 

a. Jaarrekening KLN 2014 1) 
b. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekeningen 
c. Decharge bestuur 2) 
d. Benoeming kascontrolecommissie 2) 

9. Bespreking verslagen diverse commissies 
a. Commissie van geschillen en juridische zaken 
b. Standaardcommissies  
c. Examencommissies 
d. Opleidingen 

10. Bespreking overige verslagen 
a. Dispensaties 
b. Merkenbureau 
c. Ringenbureau 

11. Bestuursbeleid en Jaarplannen 
12. Behandeling bestuursvoorstellen 2) 
13. Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen 2) 
14. Bestuursverkiezing 2) 
15. Rondvraag 
16. Sluiting en vaststellen datum ALV 2016 
 
1) Zie bijlagen. Gelieve eventuele vragen over de jaarrekening uiterlijk 1 
week voor de vergadering  schriftelijk indienen bij de penningmeester. 
2) Zie voorstellen etc. op pagina 77 en verder. 
 
Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 15 juni schriftelijk of 
per e-mail aanmelden voor de vergadering bij de secretaris en of zij 
gebruik maken van de lunch.  
De kosten voor de lunch ad € 15 zijn voor eigen rekening. Alleen persoonlijk 
genodigden, KLN en PA besturen en KLN commissies gebruiken de lunch op 
kosten van KLN.  
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Voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden uitgenodigd: 
- provinciale afdelingen; 
- plaatselijke verenigingen;  
- speciaalclubs; 
- erevoorzitters en ereleden; 
- masterclass; 
- commissies KLN; 
- keurmeesters; 
- keurmeestersvereniging KKV en HKV; 
- PR commissie; 
- Managementteam NKP; 
- Redactie Kleindier Magazine en Boerenvee; 
- Dagelijks bestuur NBS; 
- Voorzitter Aviornis, NBvV en SZH. 
 
Bij een vergadering in juni zijn de ledenaantallen per 31 maart bepalend voor het 
aantal stemmen. Voor ieder op dat moment geregistreerd lid of jeugdlid kan de 
plaatselijke afdeling (lees: vereniging) één stem uitbrengen op de algemene 
ledenvergadering (ALV). De plaatselijke afdeling kan deze stemmen alleen voor,  
tegen of blanco uitbrengen. Daarnaast hebben de buitengewone leden 
(tentoonstellingsorganisaties, speciaalclubs, keurmeestersverenigingen etc.) ieder 
één stem. Bij serviceleden is het stemrecht gelijk aan eenhonderdste stemrecht 
mits zij tot één week voor de ALV zich daarvoor schriftelijk melden. 
 
De stemmen worden uitgebracht in de ALV. Plaatselijke verenigingen/afdelingen 
hebben de keuze om hun stem of op de provinciale vergadering  of op de ALV uit 
te brengen.  
Wanneer de stem op de provinciale afdeling wordt uitgebracht, is het bestuur van 
de provinciale afdeling aan de vereniging verplicht deze stem onder overlegging 
van de geloofsbrief van de stemgerechtigde afgevaardigde van de plaatselijke 
vereniging over te brengen aan de algemene ledenvergadering. 
 
Korte samenvatting van de procedure: 
- Om de PA te kunnen machtigen, moet de vereniging op de PA-vergadering, 

waarin de agenda van de ALV wordt behandeld, aanwezig zijn of moet de 
vereniging d.m.v. een volmacht een andere plaatselijke vereniging machtigen 
de geloofsbrief te overhandigen.  

- Een vereniging die niet naar de PA-vergadering komt of welke zijn stemmen 
niet d.m.v. een volmacht aan een andere vereniging heeft gegeven, mag nooit 
de PA machtigen door de volmacht op te sturen. Dan is deze volmacht 
ongeldig! 

- De PA-afdeling moet altijd een getekende presentielijst opstellen en tekenen 
van de PA-vergadering, zodat zij, wanneer dat nodig mocht zijn, achteraf 
kunnen aantonen dat de betreffende vereniging ook daadwerkelijk was 
vertegenwoordigd op de PA-vergadering. 
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Daarnaast mag iedere stemgerechtigde in de ALV (vereniging / speciaalclub / 
tentoonstellingsorganisatie etc.) maximaal twee volmachten van andere 
stemgerechtigden meenemen. Plaatselijke verenigingen die en de ALV en de 
provinciale vergadering niet kunnen bezoeken, kunnen dus ook een andere 
vereniging volmacht geven namens hen te stemmen.  
 
Elk lid is van harte welkom op de bondsvergadering. Het bestuur stelt er prijs op 
dat de leden de vergadering bezoeken. Dit geeft inzicht in het werk van de bond. 
 
Namens het bestuur, 
Jasper Smelt, voorzitter 
Geri Glastra, secretaris 
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NOTULEN EN 
VERSLAGEN 
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NOTULEN VAN DE 6E ALGEMENE LEDENVERGADERING 
OP 14 JUNI 2014 

Opening 
Voorzitter Jasper Smelt opent de vergadering en heet allen van harte welkom en in 
het bijzonder aan de:  
- ereleden en de leden van verdienste 
- afvaardiging van het facilitair bureau 
- kascontrolecommissie.  
Verder verwelkomt voorzitter  
- afvaardiging van de PR commissie met Rolinka Snijders als voorzitter van de 

commissie 
- Nederlandse Kleindierenpublicaties, BV Bert Beugelsdijk, Piet Bouw, Jan 

Meutstege en René Hut 
- Afgevaardigden van de Championshow de Noordshow en de Jeugdbondsshow 

te Laren 
- vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen en speciaalclubs 
- KLN commissies.  
Helaas deze keer geen afvaardiging van het NBS bestuur omdat hun ALV ook op 
deze datum is doordat KLN abusievelijk een week te vroeg haar vergadering 
houdt. 
 
In het afgelopen jaar zijn ons 50 leden ontvallen. Voorzitter noemt met name lid 
van verdienste de heer Jan Slotboom en mevrouw v.d. Zaan. Met het noemen van 
deze namen worden alle overleden KLN leden met een moment van stilte 
herdacht. 

Terugblik op het afgelopen jaar 
Dierenwelzijn wordt een steeds groter issue en we moeten erop toezien dat de 
publieke opinie ten aanzien van onze hobby niet wordt geschaad. Ook moeten we 
er rekening mee houden dat de publieke opinie steeds weer veranderd. Er zullen 
minimum richtlijnen komen voor huisvesting en transport van dieren. Aan ons de 
taak om te zorgen dat er niets aan de verzorging en huisvesting ontbreekt, maar 
van de andere kant aan de overheid duidelijk maken wat echt bijdraagt aan het 
welzijn van dieren en voorkomen dat we doorschieten op basis van de visie van het 
oordeel van het vaak ondeskundig publiek. Via de verenigingen, de PA’s en KLN 
moeten we aan het publiek laten zien dat we duidelijk ook geen voorstander zijn 
van dierenleed.  
KLN is voornemens dit het komende jaar aan te pakken en met enkele voorstellen 
komen.  
We zijn in gesprek met het Ministerie om te laten zien dat veel zaken beter anders 
kunnen dan door hen voorgesteld ten aanzien van het leewiek verbod en de 
positieflijst. We willen in gesprek blijven om er zo het beste voor beide partijen 
van te maken. 
 
De Jeugdshow in Laren is een mooie manier om promotie te maken voor onze 
hobby naar jongeren toe. 
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De Championshow was een succes en een mooie en goed geregelde show, deze 
keer zonder financieel verlies. 
De Noordshow waar zoals al vele jaren een show met enorm veel belangstelling. 
Met beide shows is er een evaluatie geweest om zo voor beide partijen de puntjes 
op de i te zetten. 
 
Er is geen voortgang te melden in de bestuurlijke afwikkeling van het 
fraudedossier Kamps. Vorig jaar is in de ALV het voorstel aangekomen dat het 
bestuur de volmacht kreeg het dossier af te wikkelen. Dhr. Kamps is door onze 
juridische adviseur over ons besluit en de voorwaarden geïnformeerd. Dhr. Kamps 
was toen aan zet maar nadien is er niets meer van hem gehoord. Alleen ontvingen 
wij wat stekelige opmerkingen van dhr. Kamps dat hij niet door het KLN bestuur 
was geïnformeerd. Hij zou de PA’s daarover wel inlichten. Daarop hebben wij dhr. 
Kamps er nogmaals op gewezen dat wij uitsluitend via onze juridisch adviseur met 
hem communiceren en heeft voorzitter deze briefwisseling op de vergadering van 
de R.v.A. voorgelezen.  Als bestuur hebben wij de zaak afgesloten en beraden ons 
hoe en of wij de zaak juridische kunnen afsluiten. 
Refererend aan een artikel in Kleindier Magazine was voorzitter verbaast dat de 
standaardcommissie Sier- en watervogels haar bijeenkomsten nog altijd bij de 
AKV te Amersfoort houden en geeft aan daarop terug te komen. 
 
Voorzitter is verheugd te kunnen constateren dat het FB goed op stoom is 
gekomen. Alle PA’s hebben nu voldoende gedelegeerden voorgedragen aan het FB 
en deze zijn na een opleiding ook allen gecertificeerd voor hun taak. 
Het financieel verslag van het FB komt bij de behandeling van de jaarrekening aan 
de orde. 
Het ringenbureau heeft in 2013, na het herstel van de incassofouten in 2012, 
alsnog € 10.000,00 geïnd. 
Er wordt vanaf 2014 met het nieuwe ringenprogramma KLN DigiRing gewerkt, 
waardoor nu vooraf via iDeal betaald moet worden. Incidenteel wordt nog via 
incasso betaald. 
 
PR is zeer belangrijk en KLN wil daar ook zwaarder op inzetten. Daarom is de 
voorzitter blij dat Rolinka Snijders verkiesbaar is om zitting te nemen in het KLN 
bestuur.  
KLN is voornemens om met de PA’s om de tafel te gaan om plannen en 
doelstellingen voor PR vast te stellen. Zij zullen hiervoor binnenkort uitgenodigd 
worden. 
KLN wil haar doelgroep verbreden en daarvoor zal ook de mogelijkheid van het 
liefhebbersnummer weer onder de loep genomen worden. 
In 2015 willen we weer deelnemen aan de Europashow. U wordt daarover via het 
Kleindier Magazine op de hoogte gehouden. 
 
Het ledenaantal is abusievelijk per 31-03-2013 afgedrukt in het jaarboekje ipv 31-
03-2014. 
Per 31-03-2014 hadden we in het totaal 7149 leden. In 2013 waren dar er nog 
7451.  
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Op dit moment hebben zich meer nieuwe leden aangemeld ten opzichte van 2013, 
dus dat is een goede ontwikkeling. 
De heer Piet Bouw wordt bedankt voor het vele werk wat hij hierin steekt. 
 
Het voorwoord in Kleindier Magazine wordt iedere keer afwisselend geschreven 
door Bert Beugelsdijk, Thom Laming, Jasper Smelt en Rene Hut. Voorzitter gaat 
in op het laatste voorwoord van Thom Laming in KM. 
Er zijn het afgelopen jaar diverse besprekingen geweest met de NBS en die waren 
in eerste instantie constructief. De NBS is van mening dat zij goede voorstellen 
heeft gedaan t.a.v. een drastische organisatiewijziging bij KLN om zo de eigen 
identiteit van de NBS te kunnen waarborgen. Deze voorgestelde 
organisatiewijziging is voor KLN onbespreekbaar. KLN wil geen federaal model. 
Er is veel onderling vertrouwen binnen de diverse diergroepen van KLN en daarop 
wil het KLN bestuur voortbouwen, eventueel ook met de NBS. 
De kans van slagen dat het nog tot een fusie komt is erg klein maar je weet maar 
nooit (niemand verwachtte ook een dikke overwinning van Nederland op Spanje 
tijdens het WK voetbal).  
 
Rond Hemelvaart was het jaarlijkse Entente congres. Daar kregen we veel lovende 
woorden voor het door KLN georganiseerde EE keurmeestercongres voor 
konijnen en cavia’s in Nederland. Voorzitter bedankt de heren Piet van Lune, Alex 
Verhelst en Geri Glastra voor het vele werk dat ze hiervoor verricht hebben. Dit 
was goed voor het imago van KLN binnen Europa. 
We gaan nu onderzoeken of we in 2016 ook zo’n congres voor de veren kunnen 
houden. 
Voor het eerst presenteerde het EE bestuur in Sarajevo een begroting voor de 
komende jaren. Hierin zijn wetgeving en dierenwelzijn duidelijk geen sluitposten. 
2027 is nog ver weg maar we zijn aan het kijken naar een geschikte hal om een 
Europashow te kunnen organiseren. We hebben hierover gesprekken gehad met 
de Evenementenhal in Hardenberg. Zij zagen het niet zitten omdat ze zelf dan 
diverse beursen hebben. Daarnaast is er een gesprek geweest met Ahoy in 
Rotterdam. Hier liggen we prijstechnisch nog ver uit elkaar.  
De NBvV heeft aangegeven dat ze samen met ons de show wel willen organiseren. 
De samenwerking met hun loopt goed. 
Het PVH wil een deskundige op professionele basis aantrekken om de belangen 
van de dierhouderij in Brussel te gaan verdedigen. Die zal dan door de 
deelnemende verenigingen naar ratio van aantal leden betaald moeten worden. 
KLN is daar als vrijwilligersorganisatie terughoudend in. 
 
Tot slot bedankt voorzitter allen die zich geheel belangeloos hebben ingezet, 
waardoor wij onze hobby en vrijetijdsbesteding op een goede manier konden 
uitoefenen. Van Kleindierenpublicaties tot alle KLN commissies, van PA besturen 
tot verenigingsbesturen, allen heel hartelijk bedankt! 
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Ingekomen stukken en mededelingen  
- Brief van de vereniging Heerlen en omstreken m.b.t. het bestuursvoorstel I. 

Volgens de vereniging zou dit bestuursvoorstel in strijd zijn met de EE-
wetgeving en zij vragen om dit voorstel terug te trekken. Voorzitter zegt toe 
hierop terug te komen tijdens de behandeling van de bestuursvoorstellen. 

- Er zijn diverse afmeldingen waaronder beoogd penningmeester Geurt 
Rosenboom. Hij viert deze dag zijn 40 jarig huwelijksfeest. 

- René Hut maakt foto’s voor Kleindier Magazine. 
- De presentielijst gaat rond en gevraagd wordt deze te tekenen. 

Benoeming stembureau 
De heren Geerts en De Groot werden gevraagd het stembureau te bemannen, voor 
zover dat nodig mocht zijn. Beiden stemmen hier mee in. 

Notulen algemene jaarvergadering van 15 juni 2013 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

Eren en waarderen 
De PR-prijs gaat dit jaar naar de Barnervelderclub. Onder leiding van de heren 
Bert Beugelsdijk en Piet Kroon hebben zij een geweldige promotiecampagne op 
touw gezet ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van deze speciaalclub. De 
heer Beugelsdijk neemt de prijs in ontvangst en deelt mee dat mede door de 
samenwerking met de Nederlandse Hoenderclub, het Pluimveemuseum en KLN 
dit alles tot stand is gekomen. 
 
De Fokkersprijs gaat dit jaar naar Albert Lanting uit Aalden. Hij was de algemeen 
kampioen op zowel de Noordshow als de Championsshow in hetzelfde jaar en 
heeft meerdere malen een U gehaald met zijn Klein Zilvers. De heer Lanting is niet 
aanwezig en krijgt de prijs op een ander tijdstip uitgereikt. 
 
De volgende personen worden vanwege hun enorme inzet voor KLN voorgedragen 
als lid van verdienste: 
Mevr. Betty de Gooijer uit Wormerveer, vanuit de NKB-tijd en nu bij KLN  is ze 
altijd actief geweest. Ze heeft het merkenbureau een aantal jaren geleden 
overgenomen van mevr. Blijleven en de zaken zijn altijd uitstekend op orde. 
 
 
De heer Hendrik Timmer uit Beilen, hij is keurmeester en gewaardeerd secretaris 
van de examencommissie pluimvee en heeft tevens een zeer actieve rol gespeeld 
om de verschillende Serama-speciaalclubs samen te voegen. 
 
De heer Tonnie Oomen uit Well, is ook keurmeester en gewaardeerd secretaris van 
de examencommissie pelsdieren. Hij is tevens zeer actief binnen de Wenerclub die 
dit jaar de Wiener Vergleichschau organiseert en draait verdienstelijk zeer goede 
shows met zijn konijnen. 
Alle voorstellen worden met een applaus bekrachtigd. 
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Hierna worden de volgende personen vanwege hun zeer gewaardeerde 
organisatorische inzet op landelijk gebied voor KLN voorgedragen als erelid: 
 
De heer Kees Mollema uit Schildwolde heeft tal van organisatorische functies 
bekleed binnen KLN en haar provinciale afdeling Groningen. Nu is hij nog 
secretaris van het Facilitair Bureau. Helaas was Kees vanwege vakantie niet 
aanwezig en wordt de erespeld hem later overhandigd. 
 
De heer Wim de Groot te ‘s Heerenbroek is een bekwaam keurmeester en werd 
overal graag gevraagd. Aan zijn oordeel wordt bijzonder veel waarde gehecht. 
Daarnaast maakte hij jaren deel uit van de examencommissie konijnen. Hij werd 
gewaardeerd vanwege zijn grote kennis en als examinator vanwege zijn 
geruststellende uitstraling. 
 
De heer Jan de Vries uit Ruinerwold is de volgende genomineerde maar omdat hij 
niet aanwezig was wordt ook hem de erespeld later overhandigd. Jan heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij het samenstellen van een goed bestuur in de PA 
Drente. Hij is heel erg betrokken bij onze hobby en in het bijzonder bij de jeugd. 
 
De heer Bas Vingerhoed te Uitgeest, lange tijd voorzitter van de PA Noord Holland 
werd ook geëerd vanwege zijn rol als keurmeester, examinator en stond daarbij 
bekend als iemand die op zoek was naar wat de kandidaat wist i.p.v. van wat hij 
niet wist. 
 
Als laatste werd de heer René Hut uit Neuenhaus (D) naar voren geroepen. René 
is een duizendpoot binnen KLN. Zo is hij o.a. secretaris geweest van de landelijke 
NKB, was jaren actief in Noord Holland en is nu hoofdredacteur van Kleindier 
Magazine. 
Ook deze voorstellen worden allen met een applaus bekrachtigd. De heer Hut geeft 
aan door deze eer overrompeld te zijn en bedankt een ieder voor de waardering. 
 
De Masterclass is een waardering die pas vier keer is toegekend, het is een soort 
super-erelidwaardering.  
De masterclass werd nu voor de vijfde keer toegekend aan de heer Jan Meutstege. 
Als fokker van konijnen en watervogels is hij voorzitter geweest van diverse 
verenigingen commissies en de Provinciale afdeling Gelderland. Nu is hij nog 
voorzitter van Oneto en niet in het minst lid van het MT van de NKP. Daar haalt 
hij elk jaar een mooi bedrag aan adverte nties binnen voor Kleindier Magazine. 
Jan voelt zich bijzonder vereert dat hij deze prijs in ontvangst mag nemen. 

Jaarverslag secretaris over 2013 
Er zijn geen op- of aanmerkingen en Geri wordt bedankt voor het vele werk. 

Financiële verslagen penningmeester 
a.  Jaarrekening 2013 
Er zijn geen vragen en de jaarrekening wordt goedgekeurd (zie stemuitslagen in de 
tabel hieronder). 
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b. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekeningen 
De heer van Oetelaar neemt het woord namens de commissie en deelt mee dat er 
geen onjuistheden in de boeken zijn geconstateerd. Het 4-ogen principe werkt 
goed.  
De commissie stelt voor, zoals ze dat al per brief gedaan heeft, decharge te 
verlenen aan het bestuur. 
 
c. Decharge bestuur  
Het advies van de kascontrolecommissie was schriftelijk bij het jaarboek gevoegd, 
zodat vooraf hierover gestemd kon worden. De stemgerechtigden hebben zich 
royaal uitgesproken voor decharge van het bestuur (zie stemuitslagen in de tabel 
hieronder). 
 
d. Benoeming kascontrolecommissie 
De vergadering wordt gevraagd als nieuw lid van de kascontrolecommissie te 
benoemen namens de PA Groningen de heer J. Schokkenbroek. Dhr. 
Schokkenbroek wordt met zeer ruime meerderheid gekozen (zie stemuitslagen in 
de tabel hieronder). 
De kascontrolecommissie is voor volgend jaar als volgt samengesteld: 
- namens Noord Brabant de heer A. van Oetelaar; 
- namens Limburg de heer H.M.L. Wierts; 
- namens Groningen de heer J. Schokkenbroek. 
 

 

Verslagen diverse commissies 
a. Commissie geschillen en juridische zaken. 
Geen op- of aanmerkingen 
 
b. Standaardcommissies 
De heer P. van Lune vraagt het woord namens de standaardcommissie konijnen. 
Hij heeft opmerkingen over het verslag Standaardaangelegenheden en Europese 
zaken (blz. 73 en 74) 
Er staat o.a.: Bij de konijnen zijn de herstelwerkzaamheden echt hard nodig. 
Bedoeld worden waarschijnlijk de contacten. Dit geeft niet goed de situatie over 
2013 en heden aan. De vergaderingen van de Groep Konijnen van de Europese 
Entente worden steeds door een afgevaardigde van Nederland bezocht, eveneens 
wordt steeds met een delegatie deelgenomen aan de keurmeestercongressen van 
de Europese Entente. Er zijn goede contacten binnen de Entente gelegd. De goede 

Financieel verslag 
Penningmeester 

Voor Tegen Onthouding Totaal Volmacht 

Goedkeuring Jaarrekening 
2013 

4177 0  166 4343 52 

Decharge Bestuur 4268 0 98 4366 29 
Benoeming lid 
Kascontrolecommissie 

4303 0 43 4346 49 
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contacten hebben er ook in geresulteerd dat Nederland dit jaar het 
keurmeestercongres voor zowel konijnen als cavia’s mocht organiseren. Ook op 
standaardgebied wordt naar elkaar geluisterd en mogelijk bijgestuurd (bijv. 
sluiten oren Polen en Kleurdwergen). Zoals bij de opening van de Championshow 
door de voorzitter van de Sparte Kaninchen, de heer Erwin Leowsky is gezegd 
wordt de inbreng van Nederland in de bijeenkomsten zeer gewaardeerd. 
Ook met Duitsland zijn goede contacten. Zo wordt de laatste jaren de 
bondsvergadering ook door een delegatie van Nederland bezocht. Ook heeft een 
delegatie van de Duitse keurmeestervereniging de vergadering van de KKV in 2013 
bezocht. Diverse speciaalclubs hebben goede contacten in het buitenland en 
organiseren zelfs samen shows. 
Voor een portefeuillehouder is het o.a. belangrijk om goed na te gaan welke 
vorderingen er o.a. gemaakt zijn t.o.v. het vorige verslagjaar en of doelstellingen 
bereikt zijn.  
Dhr. Van Lune merkt op dat op blz. 26 van het jaarverslag van de secretaris de 
buitenlandse contacten goed zijn verwoord. Ook noemt secretaris dat het aanhalen 
van de betrekkingen met de Duitse hoenderbond hard nodig is. Dit wijkt ook af 
van het gestelde van het eerder genoemde verslag van de 
Standaardaangelegenheden en Europese zaken dat “de hoenders bogen op een 
rijke historie en contacten”. 
 
c. Examencommissies  
Geen op- of aanmerkingen 
 
d. Opleidingen  
Ook hier waren geen op- of aanmerkingen. 

Verslagen overige commissies 
a.Dispensaties 
Johan Albada merkt op dat de tekst bij de cavia’s verkeerd staat. Dit moet zijn 5 
keurmeesters en 4 cavia’s. 
 
b. Merkenbureau 
Geen op- of aanmerkingen 
 
c. Ringenbureau 
Over de verslagen van deze commissies zijn geen vragen gesteld. 

Bestuursbeleid en Jaarplannen 
Geen op- of aanmerkingen 

Behandeling Bestuursvoorstellen 
Het merendeel van de geloofsbrieven zijn op de PA vergaderingen ingediend en 
konden al eerder geteld worden. Enkele geloofsbrieven met één stem, die net voor 
de ALV zijn ingeleverd, konden niet meer ingevoerd worden. Dat heeft echter nog 
nauwelijks invloed op de stemverhouding, maar zullen voor de volledigheid na de 
vergadering alsnog ingevoerd worden. Hierop zal het stembureau de heren Geerts 
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en de Groot toezicht houden. De stemverhoudingen inzake de bestuursvoorstellen 
spraken voor zich. 
 

 
 
NB: Alle voorstellen zijn met ruime meerderheid aangenomen, behalve het 
bestuursvoorstel I; “Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement inzake 
lidmaatschap via een speciaalclub van één diergroep”. Voor een Statutenwijziging 
is een meerderheid van tenminste tweederde (66,7%) van de uitgebrachte 
stemmen nodig en er moesten tweederde van de uit te brengen stemmen 
uitgebracht zijn. De som van de voorstemmers (66,1%) en de volmachtstemmers 
(1,6%) is 67,7% hetgeen dus iets meer dan een tweederde meerderheid betekend. 
Echter er waren niet tweederde van de uit te brengen stemmen uitgebracht (58,2% 
van de 7547), hetgeen inhoud dat er binnen de statutair voorgeschreven periode 
een tweede stemming uitgeschreven moet worden, waarbij de voorwaarde van 
tweederde van het quotum niet meer geldt (wel tweederde meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen). 
Het KLN bestuur neemt deze uitslag in beraad en zal na haar eerstvolgende 
bestuursvergadering in de statutair voorgeschreven periode een extra ALV 
uitschrijven. 
 
 
Opmerkingen n.a.v. de bestuursvoorstellen  
 
Bestuursvoorstel D: 
De afdeling Heerlen en Omstreken heeft in een brief aan het KLN bestuur 
gevraagd dit voorstel terug te trekken omdat zij van mening zijn dat hiermee in 
strijd met de Europese wetgeving wordt gehandeld.  

Bestuursvoorstellen Voor Tegen Onth. Totaal Volmacht 
 A. Vaststellen reglement 

gecommitteerden 
4277 0 66 4343 52 

 B. Vaststellen reglement AOC  3993 181 175 4349 46 
 C. Vaststellen reglement Vrije 

klasse 
3415 695 189 4299 96 

 D. Wijz. TT-reglement Ned. 
Ingezetenen, alleen lid in het 
Buitenland 

3859 293 197 4349 46 

 E. Wijz. TT-reglement ROT inzake 
avondkeuringen 

4105 107 136 4348 47 

 F. Wijz. Examenreglement 
hoenderkeurmeesters 

4125 79 100 4304 91 

 G. Wijz. Erkenningsreglement 
S&W-vogels 

4202 0 113 4315 80 

 H. Wijz. Merkenbureau merken 
konijnen 

3409 756 183 4348 47 

 I. Wijz. Statuten en HR, 
lidmaatschap via speciaalclub 
diergroep 

2753 1343 232 4328 67 

 J. Vaststellen contributie 2015 4268 55 43 4366 29 
 K. Raming 2014 (herzien) en 2015 4243 0 100 4343 52 
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Op verzoek van de briefschrijver leest voorzitter deze brief voor.  
KLN heeft haar voorstel nogmaals geverifieerd bij haar juridische afdeling, maar 
die kent geen wetgeving waarmee bedoeld voorstel in strijd zou zijn. KLN zal 
daarom het voorstel niet terugtrekken. 
De secretaris Dhr Wierts van de afdeling Heerlen is van mening dat er sprake is 
van discriminatie t.o.v. Nederlandse fokkers die alleen lid zijn van een 
buitenlandse bond, door hen de mogelijkheid te ontnemen om in Nederland te 
mogen exposeren. Ze zijn bang dat ze de leden verliezen die in het buitenland lid 
zijn. 
Het voorstel van KLN is gebaseerd op haar uitgangspunt dat KLN een bond is van 
en voor haar leden en niet voor fokkers die zonder lidmaatschap toch van de 
faciliteiten en voordelen van KLN willen profiteren. Dat KLN daarnaast echte 
buitenlandse ingezetenen ook toelaat en prijzen laat winnen op Nederlandse 
shows is eenduidig aan de gedachte van de Entente. 
KLN staat open voor betere meningen. Op basis van een goed gefundeerd voorstel 
kan een vereniging, bij voorkeur via haar PA, een nieuw voorstel indienen. 
 
Bestuursvoorstel E: 
De heer Okkersen van PA Limburg vraagt wat bedoeld wordt met “de 
kunstverlichting moet van voldoende intensiteit en kwaliteit zijn om…enz”?  
Antwoord: Dat is eveneens niet voor dagkeuringen omschreven, maar dan kun je 
meestal bij daglicht vergelijken. Een goede verlichting kan technische omschreven 
worden, maar dan is controle door deskundige met meetapparatuur nodig en dat 
gaat te ver. Zo mogelijk passen we de tekst nog iets aan, maar eigenlijk is dat een 
algemeen item, wat bredere aandacht verdient. 
 
Bestuursvoorstel F: 
De heer Bouw merkt op als dit voorstel aangenomen wordt men dit voor alle 
dierengroepen moet gaan laten gelden. 
De heer Kaspers vraagt het woord namens de Hollandse Krielenfokkersclub. De 
HKC heeft veel waardering met de nieuwe opzet van het examenreglement 
“veren”, maar heeft toch nog enkele aandachtspunten en wijzigingsvoorstellen: 
1.  Art. 2 lid 4 te wijzigen: aanmelding kandidaat keurmeester bij de coördinator 
van de opleiding en niet bij de examencommissie. 
2.  Het intakegesprek te gaan houden met twee opleiders en een gedelegeerde 
(gecommitteerde?). Hiervoor zal volgens Dhr. Kasperts het 3 lid van artikel 2 
gewijzigd moeten worden. 
3.  Het (1e) schriftelijk examen door twee personen na laten kijken en laten 
controleren. De eerste keer door een opleidingsdocent en de tweede keer door een 
lid van de examencommissie. Bij verschil van beoordeling zal onderling overleg 
plaatsvinden. 
4.  Er zitten expliciete opleidings en examenelementen in het voorstel. Door enkele 
aanpassingen in het reglement kunnen de taken en bevoegdheden tussen de 
opleiders en examinatoren transparanter worden. 
De voorzitter vraagt of deze voorstellen meegegeven mogen worden naar de 
leergroep. Dit is akkoord. 
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Algemeen: 
De heer Bouw vraagt of het wel duidelijk is bij de PA’s, wat zij met de blanco 
volmachtstemmen kunnen en mogen doen. Hier zou meer aandacht aan besteedt 
moeten worden. 
Secretaris zal daarover in de KLN berichten nadere uitleg geven. 

Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen  
Er zijn geen voorstellen ingediend. 

Bestuursverkiezing 
De uitslagen van de bestuursverkiezingen zijn weergegeven in de volgende tabel. 
 

 
De beoogde bestuurders Geurt Rosenboom en Rolinka Snijders zijn met deze 
uitslag gekozen tot bestuurders van KLN. Geurt zal het penningmeesterschap van 
Henk de Klein overnemen en Rolinka zal de PR en jeugdzaken gaan verzorgen. 
De portefeuille Standaardaangelegenheden wordt overgenomen door Jan Renes 
en de portefeuille Showondersteuning blijft vacant.    
 
Hierna neemt voorzitter afscheid van een drietal bestuursleden. 
 
Ten eerste is dit Henk de Klein. Hij heeft maar kort deel uitgemaakt van het KLN 
bestuur. Reden van zijn vertrek is dat hij inmiddels een baan heeft aanvaard, die 
helaas nauwelijks met de bestuursfunctie is te combineren. Henk wordt middels 
een cadeau bedankt voor zijn inzet die hij zo goed mogelijk heeft gegeven, maar 
vooral ook voor zijn uitstekende kennis van financiële zaken. 
 
Ten tweede nemen we afscheid van Harry Beerling. Hij maakte 15 jaar deel uit van 
het NHDB en KLN bestuur. Hij is begonnen als secretaris van de NHDB en heeft 
verder diverse taken vervuld. De voorzitter stelt daarom ook voor Harry te 
benoemen als erelid van KLN. Met een applaus gaat de vergadering hiermee 
akkoord. Harry zal achter de schermen nog het een en ander voor KLN blijven 
doen. 
 
Ten derde nemen we afscheid van Co Korsuize. Als secretaris van de NKB en 2e 
secretaris van KLN naast de portefeuille van Verenigingsondersteuning heeft hij 
bergen werk verzet. De voorzitter heeft diep respect voor hem en stelt daarom ook 
voor Co te benoemen tot erelid van de KLN. Ook hier gaat de vergadering middels 
een applaus mee akkoord. 
Co heeft aangegeven de taak van het uitgeven van medailles, jubileumspelden en 
oorkondes te willen blijven doen en daar zijn we erg blij mee. Co bedankt iedereen 
voor het erelidmaatschap. 

Bestuursverkiezing Voor Tegen Onthouding Totaal Volmacht 
Verkiesbaar G. Rosenboom, 
penningmeester 

4311 0 55 4366 29 

Verkiesbaar R. Snijders, PR 
en jeugdzaken 

4293 18 55 4366 29 
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Rondvraag 
De heer van Lune merkt op dat tijdens het EE-congres het voorstel van Nederland 
is aangenomen betreffende het per land inzichtelijk maken van het 
tatoeëersysteem van konijnen. Ieder land moet nu opgeven op welke manier zij 
tatoeëert. 
De heer van Lune vraagt aan de secretaris om aan degen die in deze ALV zijn 
geëerd, dit ook aan hen kenbaar te maken. 
De heer Ham merkt op dat de PA Zuid-Holland bewust de blanco volmachten niet 
heeft ingevuld om dat aan het hoofdbestuur over te laten. Tevens vraagt hij 
namens de PA hoe het nu juridisch verder moet met de zaak Kamps. De voorzitter 
deelt mee dat de heer Kamps failliet is verklaard. We zijn nog steeds bezig om 
justitie in beweging te krijgen. 
De heer Bert Beugelsdijk bedankt namens de BV het bestuur voor de prettige 
samenwerking. Het is nu de 6e Algemene ledenvergadering en het had vorig jaar 
moeten gebeuren maar namens de BV en de PR krijgen de bestuursleden een 
presentje in de vorm van een KLN bodywarmer die staande de vergadering 
worden gepast. 

Sluiting en vaststellen datum ALV in 2015. 
De volgende vergadering is vastgesteld op zaterdag 20 juni 2015. 
De voorzitter bedankt allen voor het vertrouwen en de prettige vergadering en zet 
de secretaris Geri Glastra nog eens extra in het zonnetje voor het vele werk dat hij 
het afgelopen jaar voor KLN heeft gedaan. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 

Keurmeesterscongres konijnen en cavia keurmeesters 
Het keurmeesterscongres voor konijnen en cavia keurmeesters in maart was een 
groot succes. De buitenlandse belangstelling was enorm en daar hebben veel 
Nederlandse keurmeesters van geprofiteerd. Maar liefst 175 keurmeesters hebben 
we twee dagen accommodatie verschaft met een prima educatief programma. 
Van de bijzonder positieve rapportages in de buitenlandse vakbladen kregen we 
rode koontjes. Bij de haren zit het Europees nu wel goed, bij de veren is wat 
inhaalwerk nodig, maar daar wordt aan gewerkt.  

Keurmeesterscongres hoenders en S&W aangevraagd voor 2017 
Om Nederland ook in de zogenoemde Sparte Geflügel beter op de kaart te zetten 
en de internationale contacten te verstevigen, hebben wij voor de eerste de beste 
vrije gelegenheid ook dat keurmeesterscongres aangevraagd voor Nederland. Die 
eerste gelegenheid is 2017 en de aanvraag is tevens voor de sierduiven gedaan.  

Bestuursverkiezing 
Nog van ver uit de NKB en NHDB periode waren Co Korsuize en Harrie Beerling 
KLN bestuurders. Beide waren aftredend en niet meer herkiesbaar. 
Een deel van de functie van Co, de medailles, erespeldjes en oorkondes blijft Co 
doen en zijn taak van verenigingsondersteuning wordt verder door de overige 
bestuursleden opgepakt. De functie van Harrie zijnde Standaardaangelegenheden, 
wordt door Jan Renes opgepakt. 
We zijn blij met de komst van Rolinka Snijder voor de portefeuille PR en 
Jeugzaken. Die functie was na het vertrek van John de Groot uit het bestuur een 
jaar vacant, zodat er veel werk lag te wachten op Rolinka.  
Vanwege verandering van werk moest Henk de Klein al na een jaar zijn functie als 
Penningmeester neerleggen. Gelukkig hebben voor Henk meteen een opvolger 
gevonden in de persoon van Geurt Roseboom 

Voorgenomen fusie met de NBS 
In 2013 waren we nog stellig van mening dat de verschillen tussen KLN en de NBS 
gemakkelijk geslecht konden worden. In de loop van 2014 is gebleken dat de 
verschillen toch zo groot waren, dat de NBS alleen wilde samengaan met KLN als 
KLN een organisatiewijziging zou doorvoeren, die de NBS de gelegenheid zou 
bieden min of meer op de oude voet door te kunnen gaan. Dat is voor KLN geen 
basis om te kunnen fuseren.  

Vergaderingen 
Ook dit jaar zijn weer tien reguliere HB vergaderingen gehouden met ook weer 
overvolle agenda’s, zodat in het zomerreces weer een extra vergadering (de elfde) 
nodig was. 
Verder zijn weer de twee reglementaire vergaderingen van de Raad van Advies en 
één Diertechnische Raad gehouden. Ook deze vergaderingen kende volle agenda’s 
en werden goed bezocht. 
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De basis voor de vergadering van de Diertechnische Raad zijn de speciaalclubs. 
Diverse speciaalclubs van hoenderrassen en de NCC en NKV zijn meestal 
aanwezig. Helaas zien we nog steeds te weinig konijnenspeciaalclubs. 

Bondsshows 
De twee bondsshows van januari 2015, die we gemakshalve maar even bij 2014 
rekenen, waren min of meer de eerste shows na het tentoonstellingsverbod als 
gevolg van de hoog pathogene vogelpest.  
De Noordshow maakte op de nieuwe locatie in Assen door de onzekerheid met 
eventuele nieuwe besmettingshaarden een wat aarzelende nieuwe start. Toen de 
show eenmaal ingericht was, was daar helemaal niets meer van te merken en was 
iedereen bij de eerste blik in de hal op slag Zuidlaren vergeten. 
 
De Championshow raakt langzamerhand vast op koers en zet een degelijke en 
gezellige harenbondsshow neer, gecombineerd met die van de NBS. 
De onvrede over de datum ebt wat weg met de belofte van de Championshow, dat 
de show in het vervolg aan het einde van week 4 gehouden wordt. Daardoor 
komen vanaf 2016 een aantal jaren met drie weken tussen de Noordshow.  
 
De Jeugdbondsshow te Laren (Gld) in september blijft een ongekend festijn voor 
onze jonge fokkers. De geweldige thema’s en de fantastische organisatie, helemaal 
gericht op de jeugd, staan garant voor het enorme succes wat ze elk jaar helemaal 
in het oosten des lands weten te oogsten.  
Opvallend is het grote aandeel jonge dames onder de deelnemers. Als we die 
weten te behouden, dan komt de verhouding M/V onder de fokkers in de toekomst 
helemaal in evenwicht! 
 
Het aantal dieren blijft de laatste jaren min of meer constant, iets wat helaas niet 
elke showorganisatie kan zeggen.   
 
KLN is veel dank verschuldigd aan de drie organisaties. 

Samenwerking met de NBvV 
Sinds de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers lid is geworden van de Entente, 
kijken we samen met hen, hoe we synergie uit onze organisaties kunnen 
bewerkstelligen. Samen naar de Europashow in Metz en samen de Europashow in 
2027 organiseren. Verder gaan we samenwerken op het gebied van dierenwelzijn 
en wetgeving. 

Financiële administratie en rapportage 
Het is voor een penningmeester met drukke dagelijkse werkzaamheden niet altijd 
mogelijk om consequent regelmatig financiële rapportages te maken, zoals we dat 
als bestuur kunnen verlangen in een vereniging waar toch vrij veel geld omgaat.  
Uitgaande van de gedachte dat een accountant, die onze jaarrekening moet 
controleren, veel werk moet doen wat wij ook al hebben gedaan, zijn wij met het 
accountantskantoor dat onze jaarrekening controleerde, in overleg gegaan.  
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Wij hebben daar goede afspraken kunnen maken over het maken van tussentijdse 
rapportages en het opstellen van een jaarrekening, zodat we ons voor de toekomst 
financieel en belastingtechnisch goed gesteund voelen. 

ALV 2014 
Ook in 2014 hadden we vrij veel bestuursvoorstellen die, door de stemprocedure 
via de Provinciale Afdelingen, snel afgehandeld konden worden. Het voorwerk was 
tenslotte al in de PA vergaderingen gedaan.  
Het voorstel tot statutenwijziging inzake KLN lidmaatschap via speciaalclubs van 
één diergroep haalde maar een nipte meerderheid en zoals gebruikelijk was niet 
tweederde van de stemmengerechtigden in de ALV vertegenwoordigt.  
Daarvoor was een tweede ALV nodig die vrij goed werd bezocht en waar het 
voorstel alsnog werd aangenomen. 
Wel werd ervaren de reglementair gestelde termijn voor de tweede ALV erg kort is. 
Het bestuur zal bij een eventuele volgende statutenwijziging tevens een langere 
termijn voorstellen. 

PA’s nieuwe stijl 
De PA’s werken vanaf 2014 volgens het nieuw ingevoerde reglement voor de PA’s 
en met een eigen PA-bankrekening van KLN, ondergebracht bij de Rabobank. Het 
is even wennen maar in de loop van het jaar zijn de meeste PA’s toch goed gaan 
werken volgens het nieuwe reglement en zijn geleidelijk de bankrekeningen in 
gebruik genomen.  

Veranderingen in opleiding hoenderkeurmeesters 
De opleiding tot hoenderkeurmeesters is ingrijpend veranderd. De opleiding is 
van zelfstudie geïntensiveerd naar opleiden en de examenprocedure is aangepast, 
zodat de opleiding met ca. vijf jaar is verkort. Dit allemaal met behoud van 
kwaliteit van de afgeleverde keurmeesters. 

Software 
Het keurmeestersprogramma loopt als een trein. Praktisch elke show en 
keurmeester werkt er mee en ook de NBS heeft een stukje meebetaald, zodat ook 
de sierduivenkeurmeesters er nu mee kunnen werken. 
Er zijn aan het programma een aantal opties toegevoegd zoals: 
- Het kunnen uitdraaien van een actuele keurmeesterslijst in pdf; 
- Het kunnen uitdraaien van een KLN ledenlijst per vereniging door de 

betreffende verenigingssecretaris. 
Het programma draait online en heeft praktisch geen aandacht meer nodig 
 
Voor het door KLN in beheer genomen tentoonstellingsprogramma FinalTT is een 
ondersteuningsgroep opgericht. Dat is even aan elkaar wennen, maar het werk 
met steun van de ontwikkelaar van de software goed. 
Ook de beoordelingskaarten voor konijnen worden met het programma EW-show 
afgestemd en ingevoerd in FinalTT.  

Jaarboek over 2014 Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 23 



Vogelgriep 
Half november brak in Hekendorp nabij Oudewater de hoog pathogene aviaire 
influenza uit. De eerste uitbraak was snel onder controle, zodat de shows weer 
mochten doorgaan. Dat duurde helaas maar kort, want al snel volgde uitbraken in 
Ter Aar, Kamperveen en Zoeterwoude, waardoor landelijk alle shows met 
hoenderachtigen en sierduiven niet door konden gaan. Enkele verenigingen 
hielden toch hun konijnenshow. 
Sommige shows waren financieel behoorlijk gedupeerd, terwijl de overheid deze 
kosten niet vergoed omdat het gevolgschade betreft. 
KLN beraadt zich op andere mogelijkheden. 

Dierenwelzijnsoverleg 
Er is veel overleg geweest met het ministerie, het PVH en NWPP. Dat overleg heeft 
zich in eerste instantie toegespitst op het van tafel krijgen van de positieflijst, die 
in juli 2014 van kracht zou worden. De basis waarop die lijst tot stand gekomen 
was, werd door ons aangevochten vanwege de ongelijke beoordeling van 
verschillende diersoorten.   
Het PVH heeft daar veel werk aan gehad, wat zoals het in een vereniging gaat, 
door een onbezoldigd persoon werd gedaan. Het PVH heeft daar nu een betaalde 
kracht voor aangetrokken, die door de aangesloten verenigingen naar rato van 
aantal leden betaald moet worden.  
KLN blijft bij haar verenigingsuitgangspunt en wil, direct of indirect, geen 
betaalde krachten. Daarom is KLN uit het PVH gestapt. 
 
Gedurende de HPAI vogelgriepperiode eind 2014 waren wij wekelijks, soms zelf 
tweemaal per week, te gast op het ministerie van EZ. We zijn daar over het 
algemeen uitstekend geïnformeerd over de ontwikkelingen van de besmetting. 
Tevens hebben we met de NVWA een crisisplan op kunnen stellen, waarin het 
handelen is vast gelegd als een besmetting op een kleindierenshow of binnen een 
straal van 10km een HPAI uitbraak wordt vastgesteld. 
 
De door KLN gemelde kosten door het uitgevaardigde tentoonstellingsverbod, 
worden door de overheid gezien als gevolgschade en worden derhalve door hen 
niet vergoed. 

Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving (D&W) 
Dit onderwerp lijkt elk jaar intensiever te worden en kan er nier meer “even 
bijgedaan” worden. Daarop heeft het KLN bestuur zich beraden en in navolging 
van andere dierenorganisaties zoals de Aviornis en NBvV een commissie voor dit 
onderwerp opgericht, die het KLN bestuur ondersteunt en adviseert. De 
commissie is niet ingericht om handhavend op te treden. Dat blijft een taak voor 
het KLN bestuur en eventueel voor de ALV. 

Verloop verenigingen 
Dit jaar zijn er gelukkig “maar” vier  verenigingen opgeheven. Daar staat 
tegenover dat er maar één nieuwe vereniging bijgekomen is, een 
tentoonstellingsvereniging.  Per saldo dus drie verenigingen minder. 
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Het KLN bestuur bedankt de gestopte verenigingen voor de fijne samenwerking en 
hoopt dat de overgebleven leden een goede plek bij de andere verenigingen in de 
buurt hebben gevonden.  
 
Opgeheven verenigingen in 2014: 
B41 Helpt Elkander - Roosendaal 
N12 Kotex - Den Burg 
H60 D.K.V. Dirksland 
NT3 Tentoonstellingsorganisatie Duinzicht 
 
Nieuw in 2014: 
OT3 Stichting Zwolse Kleindierenshow. 
 
De nieuwe verenigingen van harte welkom en we hopen u lang binnen onze 
gelederen te mogen hebben! 
 
Geri Glastra , Secretaris KLN 
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LEDENAANTALLEN 
 
 

 
KLN 31-12-14 

      

Provincie Senior Jeugd Combi-
naties 

Service-
leden etc 

Vereniging TTO 

Groningen 438        41         12  0        17    1  
Friesland      597         55         16  0        22        0 
Drenthe      516        48         24  0        18        2  
Overijssel      868       133         27  0        30        3  
Gelderland  1.436       181         65  0        53         3  
Utrecht      228         29           4  0          9         3  
Noord-Holland      550         57         22  0        27         3  
Zuid-Holland      905       126         43  0        44         2  
Zeeland        97         10           4  0          5        1  
Noord-Brabant      717         91         13  0        36        0  
Limburg      289         31         11  0        17         1  
Diversen/spec.cl        1 0 0 97           64        0  
Eindtotaal 6.642 802 241 97 342 19 

 
 
 

 
KLN 31-12-13 

      

Provincie Senior Jeugd Combi-
naties 

Service-
leden etc 

Vereniging TTO 

Groningen 441 47 9 0 17 1 
Friesland 631 48 16 0 22 0 
Drenthe 526 49  20 0 18 2 
Overijssel 899 139 26 0 30 2 
Gelderland 1.503 195 69 0 56 3 
Utrecht 248 29 7 0 10 3 
Noord-Holland 593 64 20 0 28 3 
Zuid-Holland 949 142 41 0 45 2 
Zeeland 106 10 3 0 5 1 
Noord-Brabant 749 102 15 0 39 0 
Limburg 289 34 12 0 17 1 
Diversen/spec.cl 5 0 0 88 66 0 
Eindtotaal 6.939 859 238 88 353 18 
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Het aantal in de Algemene Ledenvergadering uit te brengen stemmen is gebaseerd 
op het aantal leden per die  op 31 maart 2015 hun contributie hebben voldaan  
 

KLN 31-03-15        

Provincie Senior Jeugd Combi-
naties 

Service-
leden etc 

Vereniging TTO 

Groningen 412 33 12 0 17 1 
Friesland 545 48 11 0 22  0 
Drenthe 475 34 19 0 18  2 
Overijssel 819 112 30 0 30  3 
Gelderland 1340 144 59 0 53  3 
Utrecht 214 27 3 0 9  3 
Noord-Holland 487 42 22 0 26  2 
Zuid-Holland 843 109 37 0 43  3 
Zeeland 82 9 2 0 5  1 
Noord-Brabant 642 66 9 0 35  0 
Limburg 272 25 10 0 17  1 
Diversen/spec.cl 11 2 0 97 64 0 
           
Eindtotaal 6142 651 214 97 339 19 

 
Voor een goed vergelijk van dit overzicht van 31-03-15 moeten de aantallen 
vergeleken worden met het overzicht van 31-03-2014 (zie hieronder). 
 

KLN 31-03-14        

Groningen 419 33 9 0 17 1 
Friesland 575 49 16 0 22 0 
Drenthe 484 40 21 0 18 2 
Overijssel 834 125 25 0 30 3 
Gelderland 1385 158 63 0 53 3 
Utrecht 220 19 4 0 9 3 
Noord-Holland 520 46 20 0 27 3 
Zuid-Holland 867 114 39 0 44 2 
Zeeland 92 10 4 0 5 1 
Noord-Brabant 687 85 12 0 36 0 
Limburg 269 30 11 0 17 1 
Diversen/spec.cl 4 0 0 84 64 0 
           
Eindtotaal 6356 709 224 84 342 19 
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JAARVERSLAG NEDERLANDSE KLEINDIERENPUBLICATIES 
B.V. 
 
De Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. kan het beste omschreven worden als 
een uitvoeringsorganisatie. De vennootschap vervult daarbij diverse taken in het 
belang van de KLN en de kleindierenliefhebberij in het algemeen. De belangrijkste 
taken die de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. voor haar rekening neemt 
zijn: 
- de uitgifte van Kleindier Magazine, het bondsblad van zowel KLN als NBS; 
- de uitgifte van Boerenvee, een magazine voor liefhebbers van boerderijdieren; 
- de uitvoering en realisatie van de gezamenlijke PR voor de 

kleindierenliefhebberij; 
- het verzorgen van goede (digitale) informatie en voorlichting over onze 

liefhebberij op diverse websites; 
- de centrale leden- en abonnementenadministratie en incasso van contributies.  

 
In een samenleving waar het verenigingsleven steeds meer onder druk komt te 
staan, is samenwerken met andere organisaties een noodzaak geworden. Er zijn in 
2014 goede en constructieve besprekingen geweest met de Nederlandse Bond voor 
Vogelliefhebbers (NBvV), Stichting Levende Have, de Dibevo, het Nederlandse 
Pluimveemuseum en Stichting Zeldzame Huisdieren. Er is in deze gesprekken o.a. 
gesproken hoe we samen zouden kunnen optrekken of elkaar zouden kunnen 
helpen. Opgemerkt dient daarbij te worden dat KLN samen met de NBvV een van 
de grootste organisaties van dierenliefhebbers zijn. Ook het netwerk van 
Boerenvee heeft er het afgelopen jaar zeker toe bijgedragen dat we intensiever met 
andere ‘dierenorganisaties’ zijn gaan samenwerken. Boerenvee is daarmee meer 
dan ooit een ‘kanskaart’ naar meerdere diergroepen en een intensievere 
samenwerking met andere organisaties. 
 
Elk kwartaal legt het managementteam van de vennootschap (financieel) 
verantwoording af aan de Stichting Kleindierenbelangen. In deze Stichting hebben 
zowel afgevaardigden van KLN als de NBS zitting. Naast het afleggen van 
verantwoording, worden in de stichtingsvergaderingen ook nieuwe initiatieven 
besproken. 

Kleindier Magazine, het bondsblad van KLN en NBS 
Het Kleindier Magazine heeft in 2014 een stabiel jaar doorgemaakt. Het is een 
hele prestatie dat er iedere maand weer een mooi bondsblad bij onze abonnees op 
de mat ligt. Het redactieteam mag daar met recht trots op zijn. Daarbij mogen we 
niet vergeten dat ons bondsblad geheel door vrijwilligers wordt gemaakt. Juist 
doordat de redactie volledig uit vrijwilligers bestaat, die zich onbaatzuchtig voor 
het bondsblad inzetten, zijn de kosten van ons bondsblad relatief gezien erg laag. 
De redactie streeft er altijd naar om voor alle leden een mooi bondsblad te maken. 
Daarbij kun je het natuurlijk nooit iedereen 100% naar de zin maken. Voor goede 
suggesties staat de redactie altijd open, maar wees daarbij wel constructief en 
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bovenal concreet. Het bondsblad is er immers voor alle bondsleden. Samen met de 
redactie kunnen we het bondsmagazine dan nog beter maken.  
Het aantal abonnees van het magazine is ten opzichte van 2013 helaas wel met 
4,4% gedaald. Dit hangt nauw samen met de ontwikkeling van de fokkerskaarten 
binnen de beide bonden. Van de abonnees en adverteerders vernemen wij 
gelukkig veel positieve berichten over het Kleindier Magazine.  
Ook dit jaar hebben we de advertentie-inkomsten op niveau weten te houden, dit 
ondanks de toch moeilijke economische tijden.  
 
Met ingang van 1 januari 2015, is de vennootschap, na het 10-jarige DTP-contract 
met Delta Press, vrij een keuze te maken voor het DTP-werk van 2015 en volgende 
jaren. Ter voorbereiding heeft het management team in 2014, ondersteunt door de 
eind- en technische redacteur, een offerte traject opgestart voor de DTP 
werkzaamheden ingaande 2015. Dit traject stelde de vennootschap en haar 
aandeelhouder tevens in staat een nieuwe overeenkomst op marktconformheid te 
toetsen. Er is aan een zestal partijen, waaronder ook Delta Press, gevraagd een 
offerte uit te brengen. De ontvangen offertes zijn met elkaar vergeleken op basis 
van een aantal vooraf vastgestelde criteria; te weten –Financieel,   -Technische 
kwaliteiten, -Continuiteit en -Relatie en samenwerking. Bij de beoordeling van de 
offertes zijn alle bovenstaande criteria meegewogen. Waar nodig is bij de 
offrerende partijen aanvullende informatie opgevraagd en zijn referenties 
gecheckt. Het management team heeft een aantal maal intensief de offertes intern 
besproken en heeft vervolgens ook een aantal vergaderingen met de 
aandeelhouder gehad om de diverse offertes door te spreken. Uiteindelijk is op 
basis van een vergelijking van de bovengenoemde criteria door de vennootschap 
en haar aandeelhouder gezamenlijk besloten de DTP-werkzaamheden met ingang 
van 2015 bij Fizz onder te brengen. Langs deze weg willen wij Delta Press danken 
voor de samenwerking van de afgelopen 10 jaar. 

Boerenvee 
De redactie van Boerenvee bestaat voor een groot deel uit liefhebbers van 
boerderijdieren, en komen daarmee niet direct uit de KLN geledingen. Boerenvee 
is meer gericht op de beleving van het houden van dieren en de liefhebberij rond 
boerderijdieren in het algemeen. Het is voor de toekomst van KLN van belang om 
naast fokkers, ook liefhebbers aan zich te binden. Boerenvee zou daarbij kunnen 
helpen en een brug kunnen zijn naar (andere) liefhebbers.  
In 2014 is het aantal abonnees van Boerenvee nagenoeg gelijk gebleven. Gezien de 
erg moeilijke markt- en economische omstandigheden was het in 2014 erg 
moeilijk om abonnees vast te houden. Gezien de omstandigheden is het dan ook 
een goede prestatie dat bij Boerenvee het aantal abonnees nagenoeg gelijk is 
gebleven. Op externe evenementen waar de PR informatiestand staat, wordt 
Boerenvee wel heel goed ontvangen door het bezoekend publiek. Je kunt dan ook 
duidelijk stellen dat er een markt is voor Boerenvee. Toch zal autonome groei van 
het aantal abonnees van Boerenvee veel energie en middelen vragen. 
Samenwerking met andere uitgevers van bladen in hetzelfde segment lijkt een 
betere optie voor verdere groei van abonnees van Boerenvee.  
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Vanuit die optiek heeft het Management team in 2014 enkele gesprekken met 
Levende Have gehad. Eind 2014 heeft Levende Have besloten zich te gaan 
foccussen op het digitale kenniscentum, en afscheid te nemen van ‘print’. Na 
overleg met Stichting Levende Have kunnen de lezers van Levende Have kiezen 
om vanaf 2015 een abonnement op Boerenvee te nemen. Naar verwachting zal het 
aantal abonnees op Boerenvee daardoor in 2015 fors groeien. 
De advertentiemarkt voor Boerenvee is (meer dan bij Kleindier Magazine) 
gevoelig voor de economische en marktomstandigheden. Desondanks zijn de 
advertentieopbrengsten nagenoeg op gelijk niveau gebleven. 

De gezamenlijke PR-activiteiten 
De uitvoering van de gezamenlijke PR en de bewaking van het overeengekomen 
budget ligt bij de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V., waarbij de PR-
commissie de PR-activiteiten coördineert en de bemensing bij de diverse 
activiteiten regelt. Dit is een niet te onderschatten hoeveelheid werk, die de PR-
commissieleden met veel enthousiasme en plezier op zich nemen. De PR-
commissie coördineert en voert de verschillende PR-activiteiten uit. Zij regelt de 
bemensing voor de verschillende externe- en interne evenementen, zoals 
bijvoorbeeld op de bondshows. De commissie heeft leden uit alle geledingen van 
onze hobby en heeft ook de intentie om die diversiteit met het oog op de toekomst 
te waarborgen, zodat de kennis van de diverse diergroepen en rassen ondersteund 
blijft in de PR-commissie.  
Als hobby mogen we blij zijn dat deze commissie onze liefhebberij extern op een 
enthousiaste wijze, positief onder de aandacht brengt. 
De gezamenlijke PR wordt aangestuurd door de PR-stuurgroep, waarin 
vertegenwoordigers van KLN, NBS en de vennootschap alsmede de voorzitter van 
de PR-commissie zitting hebben. Deze stuurgroep bespreekt en stemt af waar het 
PR-budget voor gebruikt gaat worden. Voor het aankomende jaar, zal het PR-
budget worden verhoogd. De PR-kosten worden daarbij met een verdeelsleutel 
over de betrokken partijen verdeeld. 
Voor het PR-beleid is door KLN een plan van aanpak opgesteld. Daarin staat de 
visie en concrete aanbevelingen beschreven hoe we de komende jaren verder 
kunnen. Professionaliseren met oog op de behoeftes en verwachtingen van de 
(vrijwillige) PR-commissie leden, onze verenigingen, het publiek, 
zusterorganisaties en onze verenigingsleden is een onderdeel van het plan van 
aanpak. Aanbevelingen uit het plan van aanpak worden op dit moment al 
geïmplementeerd. 
Op diverse externe en interne manifestaties is onze PR-commissie het afgelopen 
jaar actief geweest. Op externe manifestaties is vooral het onder de aandacht 
brengen van onze hobby, het adviseren en beantwoorden van vragen over 
verzorging, aanschaf e.d. en promotie van onze bladen ‘Kleindier Magazine’ en 
‘Boerenvee’ speerpunt. We zetten daarbij in op het zo goed mogelijk presenteren 
en dus ook professionaliseren van stand materiaal en ontwikkelen we interessante 
activiteiten voor het publiek. 
De dierentafel van Erik Schrijver is een zeer gewaardeerd onderdeel van onze 
presentatie. Het is een goede publiekstrekker, en beweegt mensen naar onze stand 
toe. Met de dierentafel willen we vooral laten zien hoe leuk dieren zijn en hoeveel 
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plezier het in ‘contact komen met’ dieren geeft. Ook geven individuele leden van 
de PR-commissie presentaties op evenementen als ‘Animal Event’ en ‘Beleef 
Landleven’ voor een groot publiek over bijvoorbeeld Oudhollandse rassen die tot 
ons cultureel levend erfgoed behoren.  
In de (nabije) toekomst zullen we op zoek blijven naar nieuwe mogelijkheden en 
initiatieven uitwerken op het gebied van samenwerking met andere organisaties. 
Dit met als doel de toekomst van onze hobby in een breder perspectief te zetten. 
Door te netwerken en kwalitatieve en duurzame verbindingen met anderen aan te 
gaan, zorgen we ook voor een juiste mate van maatschappelijke betrokkenheid die 
nodig is om voor onszelf een breder platform te creëren in een veranderende 
samenleving. Netwerken gedreven op het verbeteren van onze positie dus! 
Hiermee vergroten we de impact op onze omgeving en geeft ons dus meer invloed. 
We blijven gemotiveerd en ‘open’ naar anderen, naar iedereen die vanuit passie, 
geëngageerdheid en maatschappelijke verantwoording, samen met ons betekenis 
wil en kan geven aan deze mooie hobby! En dat is ook mogelijk met commerciële 
partners. Ook daar hebben we het afgelopen jaar op ingezet met als resultaat: 
samenwerkingen met bedrijven uit de veevoeder en dierenverblijven branche. 
Op interne evenementen, zoals de beide bondshows o.a. zijn we met onze stand 
aanwezig om ook onze leden met raad en daad te helpen. Daar vinden we ook het 
‘gastheerschap’ belangrijk. Het ondersteunen en bedienen van onze leden. Een 
onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de verkoop van KLN materialen zoals 
standaards en aanvullingen. Een ander mooi voorbeeld hiervan zien we op de 
bondsshows waar een ontmoetingsplaats wordt gecreëerd, maar ook zijn KLN en 
de NBvV samen de voorbereidingen al gestart voor het ‘Holland House’ op de 
Europese Tentoonstelling van Metz in november 2015.  
De PR-commissie staat ‘extern’ nog steeds in een groeiende belangstelling: zij 
wordt op meer evenementen gevraagd om mee te doen als ooit te voren. Helaas 
kunnen wij daar niet allemaal aan voldoen. Niet alleen het budget geeft een 
begrenzing aan, ook de vrijwilligers in onze commissie zijn niet onbeperkt in 
aantal en altijd beschikbaar. Doel is dan ook nog steeds, meer leden te gaan 
betrekken bij PR. Dit blijft een proces dat continue onze aandacht heeft. Onder het 
motto netwerken doe je zo: ‘Inspireren, herkennen, verwarmen en verrassen’ 
willen we bereiken dat bestuursleden en commissieleden, (maar ook u!) zich in 
willen zetten meer aspirant vrijwilligers te gaan enthousiasmeren voor de 
verschillende taken, maar vooral voor de PR-commissie! Afgelopen jaar heeft dit 
zijn vruchten afgeworpen en hebben we nieuwe leden kunnen verwelkomen 
binnen onze commissie.  

Digitale informatie en websites 
Door de jaren heen is het WEBportal “www.kleindierplaza.nl” uitgegroeid tot de 
digitale toegangsdeur naar de kleindierenliefhebberij. In eerlijkheid dient gezegd 
te worden dat in 2014 weinig opvolging aan het verder invullen van de Digitale 
media heeft plaatsgevonden. Dit houdt vooral verband met het feit dat we de 
vacature voor een hoofdredacteur voor digitale media niet hebben kunnen 
invullen. Het blijkt lastig hiervoor een vrijwilliger te kunnen vinden. 
In 2015 zullen we zeker pogen deze vacature goed in te vullen. In een wereld 
waarin steeds meer digitaal gebeurt, dienen ook wij op deze trend in te spelen. Er 
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is echt merkbaar veel behoefte aan objectieve en goede informatie over het houden 
van (huis- en boerderij)dieren. Met het hoofdbestuur van KLN zijn we in gesprek 
om de aanwezige websites in 2015 beter op elkaar te laten aansluiten en verder te 
ontwikkelen.  

Centrale Ledenadministratie 
In 2014 heeft de vennootschap, net als in eerdere jaren, de centrale 
ledenadministratie en incasso van de contributies voor de landelijke bonden 
verzorgd. Door de koppeling met de abonnementen-administratie is de 
ledenadministratie betrouwbaarder dan in het verleden en door het centraliseren 
is de administratie efficiënter dan ooit.  

Overige activiteiten 
In 2014 heeft de vennootschap wederom de FB Almanak verzorgd. In 2014 is de 
Almanak niet meer op papier uitgebracht, maar is deze terug te vinden op 
www.kleindierliefhebbers.nl. 

Gebeurtenissen na balans datum 
Op 9 januari 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden van de statuten van de 
Vennootschap. Deze wijziging is een uitbreiding van het werkterrein van de 
Vennootschap en maakt het voor de Vennootschap mogelijk om public relations te 
verzorgen in de vorm van educatie, voorlichting of marketing, of het organiseren 
van symposia. 
Daarnaast is de nominale waarde van de aandelen in de Vennootschap gewijzigd 
van EUR 45,38 (NLG 100,=) naar EUR 25,=, waardoor het nominaal geplaatste 
kapitaal van de vennootschap met EUR 13.490 is verminderd. De Vennootschap 
heeft dit bedrag in 2015 terugbetaald aan KLN. 
 
Na overleg met Stichting Levende Have kunnen de lezers van Levende Have 
kiezen om vanaf 2015 een abonnement op Boerenvee te nemen. Voor de abonnees 
van Levende Have die hiervoor kiezen, stelt Levende Have de gegevens aan 
Boerenvee ter beschikking. De Vennootschap stuurt deze abonnees dan met 
ingang van 2015 het magazine Boerenvee toe.  

Tot slot 
De hierboven beschreven initiatieven en activiteiten zijn door een grote groep van 
vrijwilligers geheel belangeloos tot stand gebracht. Deze groep is een bont en 
gemêleerd gezelschap van dierenliefhebbers, die niet schromen hun steen(tje) bij 
te dragen aan de kleindierenliefhebberij en de activiteiten van de vennootschap. 
Wij willen dan ook bij dezen alle vrijwilligers bedanken die aan deze resultaten 
hebben bijgedragen voor hun betrokkenheid en enthousiaste inzet.  
 
Bert Beugelsdijk, voorzitter 
Piet Bouw, René Hut, Berrie Klein-Swormink, Jan Meutstege, Rolinka Snijders 
Managementteam van de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V., 
 
 

Pagina 32   Jaarboek over 2014 Kleindier Liefhebbers Nederland 



VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE KONIJNEN 
Het verslag loopt van 1 maart 2014 t/m 28 februari 2015. 

Samenstelling standaardcommissie 
Voorzitter:  R. Schraa  
Secretaris:  J. Vijfvinkel 
Leden:   M. Kok, P. van Lune, H. van Weelden 
Het rooster van aftreden is:  
2016  P. van Lune en R. Schraa  
2017  M. Kok en H. van Weelden  
2018  J. Vijfvinkel 

Bijeenkomsten 
De standaardcommissie kwam het afgelopen jaar 3 maal bijeen. In het 
onderstaande overzicht is globaal weergegeven welke zaken zijn behandeld. 
 
Op 14 juni 2014 hield de standaardcommissie haar 1e bijeenkomst. Diverse 
verzoeken om standaardwijzigingen werden behandeld.  
 
Het voorstel van een groepje Nederlandse Hangoordwergen fokkers om bij kleur 
fawn de zware fout grauwe grondkleur in dek uit de standaard te verwijderen werd 
afgewezen.  
 
Aan het verzoek van de Ned. Chinchilla enz. club om diverse voorstellen te 
bespreken werd uitgebreid aandacht besteed. Voor de rassen Groot en Klein 
Chinchilla werd, met goed onderbouwde redenen, een kortere pelslengte, zonder 
golvende ticking voorgesteld. Het voorstel is door de standaardcommissie iets 
aangepast en ter informatie, met het verzoek hierop te reageren, voorgelegd aan 
genoemde speciaalclub. Het voorstel om concessies te doen bij de lichte en zware 
fouten wat betreft de oogomzoming bij het ras Zilvervos werd afgewezen.  
 
Het verzoek van de Nederlandse Tankonijnen Fokkersclub om een aanpassing te 
doen bij de lichte en zware fouten m.b.t. de grondkleur in de onderzijde van de 
staart wordt aangehouden tot de volgende bijeenkomst. Er wordt eerst een 
onderzoek verricht naar het ontstaan van de fout en de vermelding daarvan in de 
standaard. 
 
Door de standaardcommissie is er een voorstel gedaan aan de Ned. Rex (dwerg)-
Satijn en Voskonijnenclub om de pelsbeoordeling van het Voskonijn aan te 
passen. 
 
De Leidraad puntenkeuring kwam ook aan de orde. Deze blijft vooralsnog 
ongewijzigd. De standaardcommissie is van mening dat keurmeesters enige 
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vrijheid (½punt) moeten hebben bij het toekennen van punten gekoppeld aan de 
door hun gegeven omschrijving per positie.  
 
Op 30 december 2014 kwam de standaardcommissie voor de 2e maal bijeen. Na 
de gebruikelijke agendapunten werden de voorstellen van de Ned. Chinchilla enz. 
club en de Nederlandse Tankonijnen Fokkersclub verder besproken.  
 
De Ned. Chinchilla enz. club had bericht gegeven het eens te zijn met het voorstel 
van de standaardcommissie wat betreft de aanpassingen voor de Groot en Klein 
Chinchilla. De standaardcommissie heeft tevens besloten om bij de Zilvervos een 
verruiming in de vereiste pelslengte als standaardbeschrijving op te nemen. 
Inmiddels zijn alle nieuwe beschrijvingen gepubliceerd. 
 
Wat betreft het voorstel van de Nederlandse Tankonijnen Fokkersclub werd 
besloten om de zware fout blauwe grondkleur in onderzijde staart te wijzigen in 
een lichte fout. Een iets grijze grondkleur in de onderzijde van de staart, komt 
hiermee als lichte fout te vervallen. 
 
De Ned. Rex (dwerg)-Satijn en Voskonijnenclub had bericht gegeven het eens te 
zijn met de aangepaste beschrijving voor de pelsbeoordeling van het Voskonijn. 
De pels van het Voskonijn wordt dus in het vervolg op normale wijze (zien en 
voelen) beoordeeld.  

Erkenningsaanvragen 
Erkenning, als nieuw ras, werd aangevraagd voor de Kunder Hangoor in zwart 
zilver. De ingediende standaardbeschrijving werd besproken en goedgekeurd. 
Voor de Papillon werd erkenning aangevraagd in de kleurslag driekleur bruin. 
Verdere aanvragen voor erkenning waren bestaande rassen met al bij andere 
(ras)sen erkende kleuren t.w. Meissner Hangoor bruin-bont; Nederlandse 
Hangoordwerg, zwart zilvervos; Rexdwerg, Rustekening zwart, en de Kleurdwerg, 
zwartgrannen. 
 
Na de commissievergadering was er een gesprek met enkele bestuursleden van 
KLN. Tijdens dit gesprek werd o.a. gesproken over de primaire en secundaire 
verantwoordelijkheden van de standaardcommissie. Het erkenningsbeleid kwam 
aan de orde en zal in de loop  van 2015/2016 herzien worden. Ook het 
digitaliseren van de standaard is besproken.  
 
Nadat op 23 januari 2015 in de ochtend de keuring van de ter erkenning 
ingeschreven dieren werd gedaan, werd ‘s middags de 3e commissiebijeenkomst 
van het seizoen gehouden. Er wordt door de standaardcommissie een besluit 
genomen over de aanvragen voor erkenning en de voorlopige erkenningen. Deze 
zijn gepubliceerd en worden verwerkt en opgenomen in de standaardaanvullingen 
welke inmiddels beschikbaar zijn. Afgewezen voor erkenning werden: Kunder 
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Hangoor, zwart zilver; Nederlandse Hangoordwerg, zilvervos zwart en Rexdwerg, 
rustekening zwart. 
 
Ook nu waren er weer diverse voorstellen voor standaardaanpassingen ingediend. 
Het voorstel, gedaan door de Ned. Rijnlander-Ekster en Japannerclub , om het 
maximumgewicht van hun clubrassen met een ½ kg. te verhogen zal in de 
komende tijd nader onderzocht worden. 
Een persoonlijk voorstel van H. Volmer om een standaardaanpassing te doen bij 
de Rexdwerg dalmatiner werd afgewezen. 

Algemeen 
Voor zover mogelijk werden de KLN vergaderingen door één of meerdere 
commissieleden bezocht. 
 
Regelmatig komen er vragen over het creëren van “nieuwe rassen en kleuren” en 
het ter erkenning brengen daarvan. De standaardcommissie tracht hier op de 
juiste wijze adviserend mee om te gaan. 
 
In samenwerking met Tonnie Oomen is een nieuwe beoordelingskaart voor de 
zogenoemde vrije klasse gemaakt.  

Europese zaken 
Op 14-15 en 16 maart 2014 werden de Europese scholingsdagen in Nederland 
gehouden. 
Nu de scholingsdagen in Nederland werden gehouden kon de voltallige 
standaardcommissie aanwezig zijn. Er was een enorme belangstelling vanuit 
Europa.  
Een verslag van deze scholingsdagen is gepubliceerd in Kleindier Magazine.  
 
Bij de vergadering van de Europese afdeling konijnen in Sarajevo was er, door 
onoverkomelijke reis(tijd)problemen van P. van Lune, geen Nederlands 
standaardcommissielid aanwezig. Janny Hermans (EE adviescommissie)  
dierenaangelegenheden) is namens Nederland aanwezig geweest en heeft verslag 
over de vergadering uitgebracht. 
Voor de Europastandaard 2012 verschijnt t.z.t. een aanvulling en wijzigingsset. 
In 2015 wordt de Europashow in Metz gehouden, de scholingsdagen zijn daardoor 
dit jaar ook in Frankrijk. Enkele standaardcommissieleden zullen hieraan 
deelnemen. 
Het was een bruisend jaar. 
 
J. Vijfvinkel 
Secretaris standaardcommissie 
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VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE CAVIA'S EN KLEINE 
KNAAGDIEREN 
 
Onderstaand verslag gaat over de periode van 1-1-2014 tot en met 31-12-2014. 
 
De samenstelling van de commissie was als volgt: 
Voorzitter :  dhr. G.E.A. Grooten (2018) 
Secretaris :  mevr. A.M.Vermeulen-Slik (2017) 
Lid  :  dhr J. Schop (2016) 
De heer A.A.Verrijdt werd uitgenodigd voor de erkenningen van de kleine 
knaagdieren. 

Erkenningen 2014. 
De aanvragen voor de erkenningen kwamen soms erg laat binnen, maar de 
bijgeleverde informatie en voorgedragen standaarden waren erg uitgebreid. 
 
Afdeling cavia’s: 
- Definitief erkend per 1 April 2014 de kleur  goud met donkere ogen,  in alle 

in Nederland erkende caviarassen.  Beschrijving op blz. 182 van de standaard. 
- Definitief erkend per 1 April 2014 het ras Alpaca, in alle in Nederland erkende 

kleuren, combinaties en uitmonsteringen. Beschrijving op blz. 135a en 136a 
van de standaard. 

 
Afdeling Kleine knaagdieren: 
- Dumbo rat voorlopig erkend tot 1 April 2016, beschrijving op blz. 343 en 344 

van de standaard. Deze rat is erkend in alle in Nederland erkende kleuren, 
combinaties, tekeningen en uitmonstering. 

- Syrische hamster in de kleur Honing,  voorlopig erkend tot 1 April 2015, 
beschrijving op blz. 623a van de standaard. 

- Syrische hamster in de kleur Chocolade, voorlopig erkend tot 1 April 2015, 
beschrijving op blz. 631a van de standaard. 

- Russische dwerghamster in de kleur Parel, voorlopig erkend tot 1 April 
2015, beschrijving op blz. 667a van de standaard. 

- Campbelli dwerghamster in de kleur Cinnamon, niet erkend omdat ze niet 
aan de eisen van kleur voldeden. 

- Campbelli dwerghamster in de kleur Grijswildkleur,  voorlopig erkend tot 1 
April 2015, beschrijving  op blz. 679a van de standaard. 

- Kleurmuis  in de driekleur tekening, voorlopig erkend tot 1 April 2015, 
beschrijving op blz. 447 van de standaard. 

Bijscholing. 
Het 3e weekend van maart is altijd het bijscholingsweekend voor de Europese 
caviakeurmeesters. Dit jaar was Nederland gastheer/vrouw. Er waren 37 
keurmeesters aanwezig met 3 partners uit 11 landen.  
Het gehele evenement was van te voren uitgebreid besproken en resulteerde in 
een goedlopende machine het gehele weekend lang.  In het Kleindier Magazine 
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hebben enkele uitgebreide artikelen gestaan over het gehele evenement. Ook na 
afloop kwamen nog vele complimenten over deze bijscholing binnen bij KLN en de 
standaardcommissie. Bertus van Dijk was toegevoegd aan de organisatie. In 2015 
gaan we naar Frankrijk (Metz). 
De andere twee bijscholingen werden goed bezocht en ook hiervan werd verslag 
gedaan in het Kleindier Magazine. Een kleine aanvulling werd uitgereikt  i.v.m.  de 
erkenningen van 2013 en 2014 aan de keurmeesters die aanwezig waren op de 
bijscholing van de KKV in Putten 
 
Standaard. 
De standaard is klaar, maar kleine foutjes worden verbeterd of de tekst beter 
beschreven. Zo zal in het komende jaar de tekeningbeschrijving voor de cavia’s 
onder de loep genomen worden.  
De commissie is een paar keer bij elkaar geweest maar deed het meeste werk per 
e-mail. 
 
Anneke Vermeulen-Slik 
Secretaris standaardcommissie cavia’s en kleine knaagdieren 
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VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE HOENDERS EN 
DWERGHOENDERS 

Algemeen 
De commissie heeft in 2014 vier maal vergaderd op hun vaste stek ten huize van 
het commissielid dhr. A. Boks. De commissie stelde het op prijs dat de 
portefeuillehouder standaardaangelegenheden Jan Renes ook bij de 
vergaderingen aanwezig was.  Ook dit jaar zijn weer op verzoek van enkele 
speciaalclubs wijzigingen in de standaard aangebracht.  
 
In mei 2014 is wederom een aanvullingssetje voor  de Nederlandse standaard voor 
hoenders en dwerghoenders uitgegeven waarin de aanvullingen en wijzigingen 
zijn aangebracht en waarin ook enkele nieuwe tekeningen zijn opgenomen. 
Hierbij is ook gedacht aan een aangepaste inhoudsopgave voor de standaard 
uitgave 2010. 
 
De Nederlandse gedelegeerde voor de Entente Européenne heeft zoals ieder jaar 
deelgenomen aan de EE vergaderingen en bijeenkomsten van de Europese 
standaardcommissie.  

Erkenningen  
Tijdens de gehouden 36e Bondsshow van het seizoen 2014/15 in januari 2015, 
ondergebracht bij de Noordshow, voor het eerst in de TT -Hall te Assen,  is er 
gelegenheid geweest om creaties in te sturen voor erkenning. Tevens was er 
gelegenheid om nieuwe rassen of nieuwe  kleurslagen in reeds erkende rassen te 
showen  in de kennismakingsklasse. 
De kwaliteit van de aangeboden dieren voldeed in enkele gevallen niet aan de 
gestelde eisen. 
De ingezonden creaties die na een positief advies van de commissie door het 
hoofdbestuur KLN  akkoord  zijn bevonden voor erkenning en opgenomen kunnen 
worden in de standaard, zijn:  
- hoenders : Brahma’s: Wit;  Satsumadori: Aziatisch patrijs.  
- dwerghoenders: Aarschotse krielen: Koekoek zilverhalzig; Grubbe baardkriel: 

Parelgrijszilverkwartel; Ned. Sabelpootkrielen: Roodporselein; Orloff krielen: 
Koekoek; Zijdehoen krielen: Rood. 

Genoemde erkende creaties worden na het tentoonstellingsseizoen 2014/15 
toegevoegd aan de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders. 

Nieuwe erkenningen aanmelden 
Fokkers die het voornemen hebben om dieren ter erkenning of voor kennismaking 
in te sturen willen we nogmaals verzoeken om tijdig de speciaalclub en/of de 
commissie te informeren en het nieuwe reglement hierop zorgvuldig na te lezen. 
Dit is o.a. te vinden op de website van de KLN onder: 
www.kleindierliefhebbers.nl/organisatie/statuten en reglementen. 
 
De bezetting van de commissie is hetzelfde gebleven en bestaat uit de heren  
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W. Voskamp (voorzitter), A. Rijs (notulist), A. Boks, K. van der Hoek en 
F. van Oers (secretaris).  
Graag wil ik de commissieleden danken voor de steeds prettige en vlot verlopende 
zinvolle vergaderingen. 
 
Frans van Oers 
Standaardcommissie sectie hoenders / dwerghoenders 
 
 

VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE SIER- EN 
WATERVOGELS 

Erkenningen 
Tijdens de Noordshow 2015 werd het volgende soort eend ter erkenning 
aangeboden n.l. Carolina eenden zilver wildkleur. Dit maal voldeden ze volledig 
aan alle reglementen. Hiermee is deze kleurslag vanaf heden (2-2015) erkend.   
Deze erkenning is geheel te danken aan de inzending van een serieuze topfokker, 
bij de inzending van de ander ontbrak het wederom totaal aan kwaliteit.   
Het jaar 2014 is een zeer rustig jaar geweest voor de commissie, wel is er zo nu en 
dan onderling contact geweest tussen de leden hiervan. Wel is er dit jaar gewerkt 
aan de geplande werkzaamheden. 

Geplande werkzaamheden 
1. Het verzamelen van eventuele fouten uit de diverse standaards en het 

verwerken hiervan.  
2. Het uitwerken van de beschrijvingen van de oorspronkelijke duiven soorten. 
3. Het uitvoerig beschrijven van de vrouwelijke siervogels.  
Eerst wordt begonnen met de siervogelstandaard deel 2, en daarna deel 1. 
Hierna volgt de gedomesticeerde watervogelstandaard en als laatste de 
oorspronkelijke watervogelstandaard. 
De commissie is nog steeds onderbezet en hoewel er in 2014 nog geen nieuwe 
commissie leden gevonden zijn, blijven de aftredende leden Jansen en van Wijk 
nog even in functie, tot dat er goede vervangers gevonden zijn.          
 
Namens de commissieleden willen wij het bestuur van KLN bedanken voor de 
prettige samenwerking in het afgelopen jaar.                       
 
De commissie bestaat uit de heren A. Deetman (voorzitter) , N.H. van Wijk 
(secretaris) , G. Jansen (lid). 
 
N.H. van Wijk  
Secretaris standaardcommissie S&W 
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OPLEIDINGEN PELSDIEREN 

Werkgroep leergroep Opleiding Pelsdieren (L.O.P.) 
De werkcommissie L.O.P. heeft tot taak om voorlichtingsmateriaal, lesstof ter 
examinering en cursussen te organiseren voor konijnen-, cavia- en kleine 
knaagdieren keurmeesters. Het L.O.P. doet algemene voorstellen, c.q. 
aanbevelingen tot verbetering van de scholing en de vele facetten m.b.t. de 
opleiding. Een opleiding die aantrekkelijk blijft en gerelateerd is aan de 
ontwikkelingen in het onderwijs, e.e.a. zoals is aangegeven in de nota keurmeester 
aangelegenheden. Een opleiding die inspeelt op veranderingen binnen onze 
maatschappij.  
 
Samenstelling van de commissie 
Arie Tieleman         KLN bestuur keurmeestersaangelegenheden 
Tonnie Oomen   Examencommissie 
Adri Hertogh   R.O.C. West 

 

Verslag leergroep Opleiding Pelsdieren (L.O.P.) 
Jan Schop   Cavia’s en kleine knaagdieren 
Peter Oude Groothuis  Regio Oost 
Jenne Meyer   R.O.C. West 
Henk de Klein   Regio Zuid 
 
Het L.O.P. kwam in 2014 twee maal bijeen. Deze bijeenkomsten vinden plaats na 
de vergadering van de examencommissie pelsdieren waarin enkele L.O.P. leden 
deel van uit maken. Een belangrijke taak, de jaarlijkse update van het leerboek 
was in handen van Tonnie Oomen, Henk de Klein en Adri Hertogh. Verbeteringen 
worden continue geïnventariseerd en verzameld en uiteraard tijdens de 
eerstvolgende update verwerkt in het leerboek. Dankzij de inzet van Anneke 
Vermeulen komt er een leerboek cavia’s en kleine knaagdieren tot stand. 
Het L.O.P. ontwikkelde in 2014 een aantal aanbevelingen, c.q. voorstellen 
waaronder het ontwikkelen van een digitale versie leerboek pelsdieren. In 2015 zal 
blijken of het e.e.a. in de nabije toekomst te realiseren is. 
Nieuwe aanwas keurmeesters vraagt om aandacht. Geschikt geachte mensen 
worden benaderd door docenten of door coördinatoren. Onze opleiding is meer 
dan de moeite waard. Echter niet iedereen kan of wil tijd vrij maken om 
vervolgens op een prettige wijze de opleiding te gaan volgen. Met name de factor 
tijd is in de huidige maatschappij een schaars goed. Enkele jonge mensen melde 
zich aan, maar “te” weinig. Wij als L.O.P. doen in alle regio’s ons best d.m.v. lobby. 
Echter wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u meedenkt. Mocht u iemand 
in het vizier hebben dan horen wij dat graag van u. Men kan geheel vrijblijvend 
een cursusavond bijwonen om vervolgens een indruk te krijgen van onze 
opleiding. Docenten en coördinatoren staan klaar u met open armen te ontvangen 
en geïnteresseerden van de benodigde informatie te voorzien. Konijnen 
keurmeester in opleiding kunnen voor een groter aantal rassen examen doen dan 
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enkele jaren geleden. Deze aanpak pakt positief uit. Doel, het versnellen van de 
opleiding tot A keurmeester. Echter, het aantal nieuwe rassen en kleuren neemt 
toe, dit feit vraagt weer tijd van de keurmeester in opleiding. 
 
Samen sterk. Het L.O.P. heeft met de K.K.V. gediscussieerd over verschillende 
facetten m.b.t. het keurmeesterschap en de opleiding. Deze discussies leiden 
hopelijk naar veranderingen welke positief onze hobby zullen beïnvloeden. 
Samenwerken aan positieve veranderingen is het belangrijkste issue! 
In 2015 zullen wij als L.O.P. leden gedreven verder werken aan een gezonde 
opleiding in de ruimste zin van het woord. Dank aan een ieder die op welke wijze 
dan ook genoemde opleiding mogelijk maakt! 
 
Adri Hertogh 
Coördinator L.O.P. 

 

Jaarverslag 2014 landelijke Regionale Opleiding Centra 
 
Contactpersonen zijn: 
R.O.C. Noord     Jenne Meijer 
R.O.C. Oost     Ineke Bosch 
R.O.C West      Adri Hertogh (coördinator) 
R.O.C Zuid      Anja van Drongelen 
R.O.C  Centraal cavia’s en kleine knaagdieren  Manuela Eilander 
 
Zie voor de contactgegevens elders in dit jaarboek bij Personalia. 
 
De opleiding keurmeester pelsdieren wordt verzorgt op vier bovenvermelde 
regionale opleiding centra. De opleiding cavia’s en kleine knaagdieren wordt 
centraal in het land gehouden. Het leerboek speelt een belangrijke rol bij 
genoemde opleidingen. Middels het leerboek kan voor het overgrote deel theorie 
zelfstandig thuis worden voorbereid. Ieder jaar wordt het leerboek geüpdatet. 
Uiteraard blijft het e.e.a. mensenwerk. Fouten welke worden waargenomen door 
cursisten en/ of docenten worden doorgegeven aan de R.O.C. coördinator. 
Vervolgens worden deze beoordeeld door de secretaris van de examencommissie 
en indien noodzakelijk aangepast in het leerboek.  
De mogelijkheid om rassen te combineren, de keuze van z.g. combinatierassen 
wordt door een aantal cursisten gebruikt om als C keurmeester voor een groter 
aantal rassen examen te doen. Zo kan een C keurmeester momenteel voor acht 
rassen examen doen. Een B keurmeester heeft de mogelijkheid om voor tien 
rassen examen te doen. Sommige cursisten maken gebruik van deze nieuwe 
mogelijkheden. Toch moeten wij ons realiseren dat het verzamelen van kennis tijd 
vraagt. Veel keurmeesters in opleiding hebben de handen en het hoofd vol aan zes 
á zeven rassen. Plezier en voldoening beleven aan de opleiding is het belangrijkste. 
Een ieder volgt de opleiding op zijn of haar eigen tempo. Zoals bijna altijd kost het 
leveren van kwaliteit tijd. 
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In toenemende mate worden de cursusavonden gevuld met praktijkuren. Hiervoor 
zijn uiteraard dieren nodig. Namens de R.O.C. dank ik alle fokkers welke de 
verschillende rassen beschikbaar stellen. Er zijn zelfs fokkers bereid met dieren de 
cursusavonden te bezoeken, chapeau! Naast de cursusavonden organiseren de 
R.O.C. één of twee proefexamens.  Dank aan die tentoonstellingsorganisaties 
welke de examens en proefexamens mogelijk maken! 
De communicatie tussen de R.O.C. onderling verloopt goed en voor een groot deel 
via de mail. Tevens is er van alle opleidingscentra minimaal één persoon 
vertegenwoordigt in de leergroep opleiding pelsdieren (L.O.P). Genoemd feit 
maakt dat de communicatie soepel verloopt. Na zowel het theorie als het 
praktijkexamen evalueren alle R.O.C. coördinatoren tijdens de eerst volgende 
cursusavond het examen. De coördinator stelt hiervan een verslag samen, gericht 
aan de examencommissie. Genoemd verslag geeft de examencommissie een goed 
beeld van de wijze waarop cursisten het examen ervaren en men kan hier 
mogelijkerwijs op in te spelen. Hoewel doceren mensenwerk is en blijft, streven de 
docenten er na uniformiteit tussen de opleidingscentra te verzekeren.  
Namens alle coördinatoren en cursisten dank ik onze docenten voor een 
voortreffelijke inzet en beschikbaar stellen van tijd! Tijd en inzet welke we beloond 
zien in prima examenresultaten. Tevens dank aan allen die hebben bijgedragen de 
opleidingen te realiseren. 
 
Adri Hertogh,  
Tijdelijk coördinator landelijke R.O.C 
 

ROC Noord 
In het cursusjaar 2014/2015 hebben 4 cursisten deelgenomen aan de ROC 
opleiding. Zij hebben dit jaar met veel succes het afgelopen opleidingsjaar met een 
examen afgesloten. In april werd allereerst het jaarlijkse theorie-examen gedaan 
in Amersfoort. Tijdens dit examen werden alle rassen waarvoor examen gedaan 
werd behaald. Dat betekende een volle bak voor het praktijkexamen op de 
Noordshow in Assen. Ter voorbereiding van het examen is er één praktijkavond 
geweest. Voor het eerst dit jaar was de planning om op 3 shows een proefexamen 
te doen. Er heeft een proefexamen in Bergum kunnen plaatsvinden, maar helaas 
zijn de andere 2 proefexamens niet doorgegaan. Dit had alles te maken met de 
vogelgriep die ons land teisterde. In Harkema is uiteindelijk nog wel een ingelast 
proefexamen gedaan. Daarnaast zijn de cursisten op eigen initiatief nog naar vele 
fokkers geweest op hokbezoek. Deze voorbereiding heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Zo werd Robert Meijer A-keurmeester. Een knappe prestatie van deze 
jonge keurmeester! Jenne Meijer heeft na zijn examen de status van B-
keurmeester gehaald.  
Helaas  zijn er gaandeweg het cursusjaar nog 2 nieuwelingen wegens persoonlijke 
omstandigheden afgehaakt en hebben geen examen gedaan voor het algemene 
gedeelte. Wij hopen dat deze mensen mogelijk op een later moment alsnog hun 
opleiding voort willen zetten. 
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Afgelopen jaar waren Piet van Foeken en Gerrit Grooten de docenten in het 
noorden en hebben veel in het werk gesteld om de cursisten goed voor te bereiden 
op hun examen. Ook via deze weg is een bedankje voor hun inzet op z’n plaats.  
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het theoretische examen in april alweer in 
volle gang, in de hoop de bevoegdheden weer verder uit te kunnen breiden. 
 
Jenne Meijer 
Coördinator R.O.C. Noord 
 

R.O.C.Oost 
Het seizoen 2014 telde 7 gecombineerde theorie/praktijk bijeenkomsten. De 
geplande proefexamens tijdens de Provinciale Show in Zwolle en de Hanzenshow 
in Kampen kwamen helaas te vervallen wegens de vogelgriep.  
Vlak voor de Kerstdagen is nog een extra cursusochtend ingelast om de puntjes op 
de i te zetten voor het praktijkexamen tijdens de Noordshow. 
2 B Keurmeesters en 3 C Keurmeesters gingen op voor het examen. In totaal werd 
in 26 rassen examen gedaan en slaagden de cursisten voor 22 rassen. 
Peter Oude Groothuis werd bevorderd tot A Keurmeester en nam afscheid van de 
opleiding. 
 
In seizoen 2015 gaan B Keurmeester Ronald Tiemes en drie C Keurmeesters: 
Gerwin van Westerveld en Ineke Bosch en gastcursist Jenne Meijer  verder met de 
opleiding onder de voortreffelijke leiding van docenten Hannes van de Steeg en 
Martin Kok. 
De nieuweling in ons R.O.C haakte nog voor het allereerste algemene theorie-
examen weer af maar inmiddels heeft een nieuwe enthousiaste fokker  zich 
aangemeld voor de opleiding.   
 
Locatie van de opleiding:   
Duivensportcentrum te Apeldoorn aan de Prinses Beatrixlaan 240. 
 
Ineke Bosch,  
Coördinator ROC. Oost. 

ROC West 
R.O.C. West kan positief en tevreden terugblikken op een geslaagd jaar. De negen 
cursusavonden werd goed bezocht. Vanwege de volgelgriep bleef het proefexamen 
helaas achterwegen. Ter compensatie organiseerde West een extra cursusavond. 
De resultaten van zowel het theorie als praktijkexamen waren prima. Harold 
Adriaans behaalde de B status keurmeester raskonijnen. Anita Cramer heeft de 
opleiding in 2014 niet kunnen bijwonen, dit geld tevens voor Cor Bregman. Beide 
pakken in 2015 de draad weer op. De invulling van de cursusavonden bevat in 
toenemende mate praktijklessen. Theorie is voor een groot deel thuisstudie, het  
leerboek opleiding keurmeester raskonijnen maakt studie uiteraard veel 
eenvoudiger dan tien jaar geleden. Dank aan de samenstellers!  
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De invulling van de benodigde rassenkennis dragen we samen. Onze waardering 
voor de fokkers welke dieren beschikbaar stellen. Volgens een roulatiesysteem 
verzorgen onze cursisten tijdens de regionale K.K.V. bijeenkomsten een 
raspresentatie, c.q. bespreking. Deze bijeenkomsten staan onder leiding van Piet 
Huygens. Zowel het voorbereiden als uitvoeren van een ras presentaties wordt als 
zeer leerzaam ervaren.  Een aantal cursisten bezochten fokkers welke 
examenrassen fokken. Deze hokbezoeken zijn onmisbaar. Theorie beheersen is 
een goede zaak. Echter de ervaring welke men op doet tijdens hokbezoek is 
onmisbaar om met een goed en relaxt gevoel deel te nemen aan het 
praktijkexamen.  
 
De sfeer tijdens de leerzame cursusavonden is goed, bovenal hebben we plezier in 
het uitoefenen van onze mooie liefhebberij. Gelukkig zijn er fokkers welke 
belangstelling tonen voor onze opleiding. Wij hopen dat deze belangstellende bij 
het uitkomen van het jaarboek K.L.N. deelnemen aan de opleiding!  
 
Docenten Theo van ’t End en Piet Huygens. 
Cursisten: Eva Oostindiën, Anita Cramer, Rob Pronk, Cor Bregman, Jaap 
Kooyman, Bart van de Vlis, Harold Adriaans en Adri Hertogh. 
Locatie cursusavonden Cor Bos gebouw te IJmuiden. 
Proefexamens te Sneek en Zwolle. 
Aanvang cursusavonden 19.30uur gehouden op de maandag avonden. 
 
Adri Hertogh 
Coördinator R.O.C. West 

Jaarverslag R.O.C. Zuid  
Wegens drukke werkzaamheden heeft Masja van Dillen de functie van 
Coördinator R.O.C. Zuid overgedragen aan Anja van Drongelen. Masja bedankt 
voor de werkzaamheden. 
Doordat vier keurmeester zijn bevorderd tot A keurmeester, is onze ploeg de 
laatste twee jaar wel kleiner geworden. Eerst Jan en Henk de Klein en dit jaar 
Robert Meijer en Natasja van Vugt. Namens R.O.C. Zuid van Harte Gefeliciteerd. 
Masja van Dillen is voorlopig gestopt met de opleiding. We hebben er een 
kandidaat voor terug gekregen, Heleen van der Velde, zij gaat dit jaar examen 
doen voor het theoriegedeelte. 
 
Per les avond word er per kandidaat gekeken welken rassen zij voor hun examen 
willen oefenen en deze zijn dan ook op de les avond aanwezig. De dieren worden 
door de kandidaat gekeurd en besproken met de begeleider.  
Vaak zijn er op deze lesavonden ook fokkers met hun dieren aanwezig. Zij ervaren 
de opleiding als zeer leerzaam. Op deze manier proberen wij ook nieuwe 
kandidaten te werven want mond op mond reclame werk toch het best. 
Per jaar hebben we 8 les avonden en 2 proefexamens op een grote tentoonstelling. 
Lesavonden worden gehouden in het clubgebouw NKPV, Veerweg 2 , Nieuw-
Lekkerland. 
Dit jaar hebben we door de vogelgriep maar één proefexamen gehad. 
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De keurmeestersopleiding staat onder leiding van A.G. Oomen en P. Bakker, en 
H. van Weelden is onze reservedocent. 
 
Anja van Drongelen 
Coördinator  R.O.C.  Zuid 
 

R.O.C  Cavia’s en Kleine knagers. 
De theorie en praktijklessen werden gegeven op de dinsdagavonden in IJsselstein. 
In april 2014 waren de theorie examens.  Alle C keurmeesters zijn voor hun 
uitbreidingen geslaagd. Degene die voor uitbreiding van de kleine knagers ging 
heeft helaas niet alle onderdelen gehaald.  Daarnaast heeft een startende cursist 
voor de 2e maal de algemene theorie voor cavia's niet voldoende kunnen afsluiten. 
Hij heeft dan ook besloten te stoppen.  
In september 2014  hebben we  een nieuwe cursiste  voor de cavia's mogen 
verwelkomen. Ze is begonnen met de algemene theorie.   
Inmiddels is ook het nieuwe lesboek klaar, geschreven door Anneke Vermeulen- 
Slik. Prachtig uitgewerkt, een aanwinst voor de opleiding. 
In het najaar zijn de lessen begonnen voor de praktijk.  Er zijn veel  verschillende 
niveau 's waardoor er 3 keurmeesters les gaven.  Naast de vaste docenten Jan 
Schop en Anneke Vermeulen-Slik is Aly Bennink -Schilder gaan helpen met de 
lessen.   
In januari 2015 tijdens de Championshow werden de praktijkexamens afgenomen 
voor de Cavia 's en Kleine knagers.                                                                                                                                                      
Een aspirant keurmeester  is voor de 1e  praktijkgroep geslaagd en  1 C- 
keurmeester voor tekening en uitmonstering en satijn.                                                                                                                                                   
3  C- keurmeester s gingen samen op voor 16 rassen en zijn geslaagd voor 9 rassen.                                
Er was  1 Kleine knagers keurmeester die op ging voor uitbreiding. Zij is helaas 
niet geslaagd. 
In april gaan bijna alle keurmeesters weer voor uitbreiding. De nieuwe cursist gaat 
voor de algemene theorie. 
In september 2015  zal er weer een nieuwe cursist starten met de opleiding voor 
Caviakeurmeester.  
De  R.O.C Cavia's en Kleine knagers is dus volop in beweging. 
 
Manuela Eilander 
R.O.C  Centraal cavia’s en kleine knaagdieren                  

Tenslotte 
Tot slot dank aan allen die hebben bijgedragen aan de keurmeestersopleidingen 
en ook de tentoonstellingsorganisaties, die het mede mogelijk hebben gemaakt dat 
praktische examens konden worden afgenomen of dat er proefexamens konden 
worden gedaan. 
  
Mede namens de ROC’s, 
Arie Tieleman, keurmeestersaangelegenheden.  
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OPLEIDINGEN PLUIMVEE 
 
Verslag Leergroep Opleidingen Hoenders (LOH) 
 
Binnen onze commissie is Gerard Tesselaar wegens de pensioengerechte leeftijd 
uit onze commissie gestapt. Gerard heeft decennia als docent en coördinator 
enorm bijgedragen aan de kennis van ons huidige keurmeesterscorps. Een 
luisteraar en een man die ook vernieuwende ideeën niet uit de weg gaat.          
Met een bloemetje “voor José “ en mooie woorden van dank en waardering hebben 
we afscheid genomen. In zijn plaats is Leo van Wetering benoemd en die zal zeker 
een goede opvolger voor Gerard worden. 
 
Het jaar 2014 stond verder in het kader van realisatie en implementatie van 
uitgezet beleid en leer- en opleidingsdoelen in de praktijk. Onze doelstelling is 
(aspirant) collega’s opleiden tot competente keurmeesters, die bij het examen 
doen ervaren dat kennis en vaardigheden, opgedaan tijdens de opleiding, 
overeenkomen met toetsing gedurende examinering. Meestal is het meest lastige 
aan opleiden met leerdoelen en in te zetten werkvormen, dat je een plan bedenkt, 
schrijft en uitwerkt achter een tafel of bureau, zonder te weten of het in de praktijk 
vorm te geven is. Die praktijk zal het moeten uitwijzen en hier en daar wat 
bijschaven zal het probleem ook niet zijn. 
 
De vogelgriep heeft vertragend gewerkt want een tweetal geplande 
expertmomenten met praktische instructie richting cursisten konden geen 
doorgang vinden. Hierdoor liepen we evaluaties mis maar dat halen we wel in 
komend jaar. 
Gelukkig verleende de Championshow alle medewerking aan het eerste 
expertmoment en zijn de cursisten erg tevreden over de praktische instructie van 
de experts tijdens de show. Een keuring bespreken en uitleggen waarom de 
classificering is zoals het is geeft cursisten een goed beeld over wat zij moeten 
weten, kunnen en hoe ze zelf tot een richtinggevende beoordeling kunnen komen. 
Er zijn nog steeds verbeterpunten waar we als opleiders iets in hebben te doen; 
meer structuur in opleidingsdagen en expertmomenten naast eenduidigheid in 
werkwijze en nastreven van vooraf gestelde en omschreven leerdoelen. Alle 
neuzen dezelfde kant op blijft een uitdaging, eerder zelfs een heilig moeten want 
cursisten zijn gebaad bij duidelijkheid in aan te bieden kennis, verwachtingen en 
leerdoelen.  
 
Een punt van aandacht is verder het percentage gezakte kandidaten voor één of 
meer rassen. Wij als opleiders zijn verantwoordelijk voor goed opgeleide cursisten 
en dat is de afgelopen periode niet helemaal gelukt. Ter verdediging kunnen we 
aanvoeren dat het nieuwe systeem nog niet van start is, maar het betreft wel 
kandidaten die in opleiding zijn en onder onze verantwoordelijkheid vallen. We 
zullen beter en frequenter, ook in de opleiding, toetsmomenten inbouwen om 
mensen te monitoren en pas bij voldoende competent zijn op te laten gaan voor 
het examen.  

Pagina 46   Jaarboek over 2014 Kleindier Liefhebbers Nederland 



Gedrag; gewenst en ongewenst gaan we binnen het opleiden bespreekbaar maken 
om daarmee houding en gedrag van aankomende collega’s tijdig te kunnen 
corrigeren in de richting van collegialiteit en K.L.N. teamspeler zijn. 
 
Ook de bijscholing van het corps “veren” gaan we komende jaren oppakken en hier 
zien we als L.O.H. groep veel mogelijkheden om via opleidingsdagen met 
intervisiemogelijkheden de uniformiteit in keuringen en de collegialiteit te 
vergroten. 
Of we meer via sociale media gaan doen weten we nog niet en hoe dat dan zou 
kunnen staat nog niet op de kaart, maar als we daarin stappen zal het zeker ergens 
over gaan want leuterkoek en zandgebak laat de L.O.H graag aan zich voorbij 
gaan. De L.O.H staat voor inhoud en niet voor geluid! 
 
Conno Vlaardingerbroek. 
Coördinator L.O.H. Groep 
 
 

VERSLAG EXAMENCOMMISSIE PELSDIEREN 

Samenstelling van de examencommissie 
Th.van ‘tEnd (voorz), A.G.Oomen (secretaris), G.Dermois (penningmeester), 
J.v/d Steeg, P.E.A.Huygens, G.Pals, P.A.Bakker, A.A.Verrijdt en Mw 
A.M.Vermeulen. 
 
Volgens rooster aftredend A.G.Oomen (herkiesbaar) en G.Pals blijft nog tot en met 
de praktijk examens 2016, A.G.Oomen stelde zich herkiesbaar voor een periode 
van 3 jaar. 
Na de gebruikelijke procedure zijn zij door het HB herbenoemd.  
Algemeen reserve examinator: Dhr K.J.Cats 

Algemeen 
In het jaar 2014 is de examencommissie twee keer bijeen geweest om de 
gebruikelijke zaken rond de examens te bespreken. 
Deze gebruikelijk cyclus begint met de voorbereidingen op de examens en 
eindigend met de evaluatie daarvan. Hierbij worden de eventuele voorstellen van 
uit de ROC’s meegenomen en zo nodig ingevoerd, als deze leiden tot verbetering. 
Er waren positieve reacties zowel van de kandidaten als van uit de ROC’s. 
 
De commissie is tot de conclusie gekomen dat de kleurenkennis een fenomeen is, 
dat bij de kandidaten als een veel voorkomend struikelblok wordt ervaren. 
Dit geldt evenzo bij de Kleine Knagers en Cavia, waarbij opgemerkt werd dat de 
eisen iets aangescherpt zullen gaan worden om de kwaliteit te waarborgen. 
Nascholing om het keurmeesterkorps up to date te houden blijft een 
aandachtspunt. 
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Het blijkt dat examen doen voor tien rassen praktisch mogelijk is, maar voor alle 
tien slagen is maar voor een enkeling weggelegd. 

Examens 
Konijnen  
Het schriftelijke examen is gehouden op 5 april 2014 in "De Open Hof" te 
Amersfoort, ook is hier het tweede theorie examen gehouden op 2 september 2014 
op de ons bekende locatie "De Open Hof" te Amersfoort.  
Enkele kandidaten hebben zich ook voor het tweede theorie examen wat laat 
afgemeld zodat de examencommissie het voorbereidende werk voor deze personen 
voor niets heeft gedaan. 
 
Voor deze theoretische examens is wederom veel gebruik gemaakt van de leerstof 
die ontwikkeld is door de werkgroep Leergroep Opleiding Pelsdieren, verkort het 
LOP genoemd. 
Ook dit jaar is het gemaakte examen direct nagezien, wat veel voordelen heeft 
betreffende de onderlinge communicatie van de examinatoren. 
Het praktische examen is op 8 en 9 januari 2015 gehouden tijdens de Noordshow 
te Assen en op 23 januari 2015 tijdens de Championshow te Nieuwegein. 
 
Cavia’s en Kleine Knagers 
Het schriftelijke examen is gehouden op 5 april 2014 in “De  Open Hof “ te 
Amersfoort. 
Het praktische examen is gehouden op 24 januari 2015 tijdens de Champiomshow 
te Nieuwegein. 
 

Schriftelijk examen diergroep konijnen 
Voor het schriftelijke examen hebben 8 B en 14 C-keurmeesters zich opgegeven 
voor uitbreiding van hun bevoegdheid. 
1 Nieuweling had zich aangemeld, maar heeft zich om gezondheids reden weer 
moeten afmelden. 
 
De uitslag voor uitbreiding van de rassen is als volgt:  
8 B-keurmeesters deden schriftelijk examen voor 35 rassen en slaagde voor 33. 
13 C-keurmeesters deden schriftelijk examen voor 62 rassen en slaagden voor 56. 
1 C- keurmeester heeft zich afgezegd voor het theorie examen 

Praktisch examen diergroep konijnen: 
8 B-keurmeesters gingen op voor 39 rassen en slaagden voor 34 rassen (± 87,2%). 
13 C- keurmeesters gingen op voor 72 rassen en slaagden voor 54 rassen (± 75 %). 
1 Aspirant keurmeesters ging op voor 5 rassen en slaagden voor 3 rassen (± 60 %). 
1 keurmeester heeft afgezegd voor het praktische examen. 
 
Bevorderd en aangesteld: 
Bevorderd tot A-keurmeester konijnen de heer R.H. Meijer te Roden. 
Bevorderd tot A-keurmeester konijnen de heer P.J.T. Oude Groothuis te Hengelo. 
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Bevorderd tot A-keurmeester konijnen  Mw. N. van Vugt te Gemert. 
Bevorderd tot B-keurmeester konijnen de heer H.A.S. Adriaans  te Zoeterwoude. 
Bevorderd tot B-keurmeester konijnen de heer J. Meijer te Zevenhuizen. 
Aangesteld tot C-keurmeester konijnen de heer E. James te Venlo. 

Schriftelijk examen diergroep cavia’s 
Voor het schriftelijk examen hebben zich 4 C-keurmeester opgegeven voor 
uitbreiding. Zij deden schriftelijk examen voor 14 variëteiten en slaagde er voor 14.  
1 Nieuweling ging op voor het algemeen gedeelte en zakte voor alle onderdelen 

Praktisch examen diergroep cavia’s 
4 C-keurmeesters gingen op voor 17 variëteiten en slaagde vervolgens voor 
10 variëteiten (58.9%). 
1 Aspirant keurmeester herexamen ging op voor groep 1 (gladhaar kleur/agouti) 
en slaagde voor het mondeling theoretische gedeelte en voor de praktijk. 
 
Bij deze diergroep geen bevorderingen. 
Wel een aanstelling als keurmeester cavia. 
Aangesteld tot C-keurmeester Cavia Mw. A.M. Klijn (‘s-Gravenzande) 
 

Diergroep kleine knaagdieren 
Voor deze dier groep hebben zich het afgelopen jaar 3 kandidaten aangemeld om 
examens te doen:  
1 B en een C keurmeester.  
Eén van hen is voor het algemeen gedeelte van de Hamsters voor twee onderdelen 
geslaagd en voor twee onderdelen gezakt. De andere kandidaat is voor het 
algemeen gedeelte van de Kleurmuizen voor één onderdeel geslaagd en moet de 
andere onderdelen over doen. 
Een Nieuweling is voor het algemeen gedeelte van de Hamsters geslaagd. 
 
Het mondeling/praktische examen voor deze groep is gehouden op zaterdag 24 
jan 2015 
Op de Championshow te Nieuwegein. 
1 B-keurmeester herexamen zakte voor de Tamme Rat  
1 Aspirant-keurmeester voor de Hamsters heeft zich afgemeld. 
 
Bevorderd en aangesteld: Geen 
 
Bijzonder jammer dat over diverse diergroepen een 4 tal personen zich hebben 
afgemeld. Daarin is door de diverse ROC’s de nodige energie gestoken en de 
examencommissie pelsdieren heeft hier ook voor niets het nodige voorbereidend 
werk aan gehad. 
Verder kom ik tot de conclusie dat zich voor het examen jaar 2014 zich minder 
personen hebben aan gemeld dan in het jaar 2013. 
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Hulpexaminator 
Bij de diergroep konijnen heeft  keurmeester Dhr K.J.Cats  gefungeerd als  
examinator. 
Namens de examencommissie willen wij hem hartelijk dank zeggen voor zijn 
medewerking. 

Gecommitteerden 
Deze vertegenwoordigers van het KLN bestuur zijn bij de theoretische en 
praktische examens aanwezig geweest om de KLN de procedures te bewaken en 
waren tevens beschikbaar als klankbord voor de kandidaten. 
Bij het theorie examen te Amersfoort was dhr. P. Boskma aangesteld als 
gecommitteerde. 
Bij het tweede theorie examen op 2 september  te Amersfoort was de heer 
A. van Gent aangesteld als gecommitteerde. 
Bij het eerst praktijkexamen op de Noordshow te Assen was dhr. J. d. Dooij en 
J. Smelt als gecommitteerde aanwezig en op de tweede dag dhr. H. Houpst en 
K. Mollema 
Op de Championshow te Nieuwegein waren bij de Konijnen en Cavia’s op vrijdag 
en op zaterdag bij de Kleine Knagers dhr. H. Houpst en J. Renes als 
gecommitteerde aanwezig. 
 
Vanaf deze plaats wil de examencommissie deze heren bedanken voor hun 
ondersteuning van de kandidaten tijdens de examens. 

Tot slot 
Rest mij nog het landelijke bestuur van de KLN, evenals de 
tentoonstellingsbesturen van de Noordshow en de Championshow en de 
gecommitteerden hartelijk dank te zeggen voor de medewerking voor en tijdens de 
examens. 
 
A.G. Oomen 
Secretaris examencommissie Pelsdieren. 
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VERSLAG EXAMENCOMMISSIE HOENDERS ETC. 
 
Resultaat 2014 – 2015: 1 A-keurmeester , 6 B-keurmeesters en 2 nieuwe. 
 
Ook dit jaar zijn we zeer tevreden met de resultaten van de kandidaten die examen 
hebben gedaan. Het aantal mensen dat jaarlijks uitbreiding doet blijft 
onveranderd hoog. In 2014 hebben 46 mensen geprobeerd om “er rassen bij te 
halen”. Het is verheugend dat er eigenlijk geen afhakers zijn de afgelopen jaren. 
Iedereen (zo lijkt het) doet met plezier de examens en zet door totdat alle 
bevoegdheden binnen zijn. Daarbij zien we dat menigeen er veel werk van maakt. 
Jaarlijks worden nieuwe studierassen gefokt en regelmatig wordt informatie 
vergaard bij fokkers en op shows. Voeg je dit bij de aangeboden lesstof die ook 
steeds uitgebreider wordt, dan kan het niet anders of we houden in Nederland een 
keurmeesterkorps in stand van hoog niveau, waar we Europees zeker mee gezien 
mogen worden.   
 
Op 08 en 09 januari hebben we met 6 koppels tijdens de Noordshow voor 46 
kandidaten in 449 rassen examens afgenomen. Het slagingspercentage was 88% 
en het gemiddeld cijfer een 6,9. 
Er zijn een aantal keurmeesters die door dit examen een “hogere rang” hebben 
gekregen.  
Keurmeester Jan Voets deed zijn laatste examens bij de dwerghoenders en is nu 
A-keurmeester.  
Daarnaast zijn er een aantal keurmeesters, die door het behalen van rassen nu B 
keurmeester zijn geworden. Het betreft hier: 
Bertus den Blanken: B-keurmeester Dwerghoenders 
Roberto Gatti: B-keurmeester Dwerghoenders. 
Leo van de Wetering: B-keurmeester Hoenders en Dwerghoenders 
Hilco Ketelaar: B-keurmeester Dwerghoenders 
Johan Albada: B-keurmeesters Siervogels 
Natuurlijk voor allen een geweldige mijlpaal, waarmee ik ze van harte feliciteer. 
 
Ook hebben we weer een uitbreiding van het korps. Ditmaal zijn twee 
nieuwelingen met goed gevolg geslaagd voor het examen van Hoender- en 
Dwerghoenderkeurmeester. Het betreft hier: 
Anthony van Dierendonck uit het Zeeuwse Nieuw-Namen en Berend Klein (jr) uit 
Ommen. We heten ze van harte welkom en wensen ze veel keurplezier toe.  
 
Hierbij een oproep aan de tentoonstellingssecretarissen om eens één 
van deze mensen uit te nodigen voor een keuring. Ze moeten allemaal 
nog veel ervaring opdoen en dat kan alleen maar als ze gevraagd 
worden door de verenigingen en shows.  
 Qua kennis doen C keurmeesters niets onder voor keurmeesters met meer 
bevoegdheden. Op jongdierendagen zijn deze mensen prima inzetbaar ook al 
hebben ze nog maar een beperkte bevoegdheid. Ook kunnen ze wellicht op grotere 
shows als C keurmeester al ingezet worden. 
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De overige keurmeesters die uitbreiding deden en voor een aantal rassen 
bevoegdheid tot keuren kregen waren: 
Dhr. T. Bosschma, Dhr. A. Brouwers, Dhr. J. v. Dorp, Dhr. J. Driessen, Dhr. M. 
Eissens, Dhr. E.J. v. Es, , Dhr. A. Heerdink,  Dhr. R.C.H. v.d. Kerkhof, Dhr. Th. 
Kiewiet, Dhr. G. Leusink,  Dhr. H.M.G. Maar, Dhr. A. Meester, Dhr. J. 
Meindertsma,  Dhr. H. v. Olst, Dhr. M. v. Pijkeren, Dhr. R.J. Roelfsema, Dhr. R. 
Ruyters, Dhr. H. Scholte, Dhr. R. Siemes, Dhr. A. v.d. Streek, Dhr. J.H.W. 
Tenbergen,  Mevr. B. in ’t Veld, Dhr. J. Wever, dhr. M. Ykema, Dhr. I. Meester, 
Dhr. I. Meijering, Dhr. B. Mombarg, Dhr. F. Baltus, Dhr. B. Zomer, Dhr. Harm 
Timmer, Dhr. H. Beerling, Dhr. E. Zwama, Dhr. W. Meijer, Dhr. G.J. Glastra, Dhr. 
B. Kremer, Dhr. W. Kok, Dhr. C. Vlaardingerbroek,  
 
Alle collega’s wil ik met het behaalde succes feliciteren en hoop dat  men met veel 
plezier de keurstok zal blijven hanteren.  
 
De kandidaten voor deze examendagen waren onderverdeeld in: 
3 voor de diergroep siervogels. 
2 voor de diergroep oorspronkelijke watervogels 
4 voor de diergroep hoenders  
35 voor de diergroep hoenders en dwerghoenders  
2 voor de diergroep dwerghoenders.  
 
Veel dank gaat ook uit naar alle examinatoren en gecommitteerden die met veel 
kennis en gevoel zich van hun taak hebben gekweten.  
 
De bondsshow was ditmaal voor het eerst in Assen. Volgens mij een prima locatie. 
Voor het examen zijn we altijd veel dank verschuldigd aan diverse mensen achter 
de schermen van de Noordshow ( Jaap Solle, Geert Bolt, Harm Timmer, Bernd 
Bolt). We krijgen altijd alle medewerking. Dat was dit jaar niet anders. Ook nu 
weer was de verzorging voor de innerlijke mens prima geregeld.  
Ieder jaar stellen ze ook kooien beschikbaar voor dieren die door kandidaten 
meegenomen worden. Erg fijn dat dit kan. Dit jaar werden maar liefst 9 rassen 
door kandidaten meegenomen.  
 
Het theoretisch en mondeling examen werd dit jaar voor het eerst afgenomen in 
Bilthoven op het “Nieuwe Lyceum”. Het bleek een goede keus. We hadden de 
beschikking over ruim voldoende lokalen en voor de kandidaten was er volop 
gelegenheid om te “ontspannen” onder het genot van een kopje koffie. Dank gaat 
uit naar Henk Timmer die deze dag de rol van conciërge op zich had genomen.  Dit 
werd bijzonder op prijs gesteld.  
 
Zoals in het begin reeds genoemd zijn we erg blij met de aanwas van ons 
keurmeesterkorps. We hopen dat ook de komende jaren meerdere fokkers de stap 
nemen om zich op te geven voor de cursus. Gezien de hoge leeftijd van veel 
keurmeesters is dit zeker noodzakelijk. Daarnaast is het keuren van kleindieren 
een prachtige hobby die u veel voldoening zal geven naast zeer veel sociale 
contacten. 
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Vraag eens wat informatie op en ga het proberen!!!  
Momenteel zijn we gestart met het nieuwe examenreglement, waarin veel meer de 
nadruk ligt op “opleiden”. Inmiddels hebben al 6 nieuwelingen zich aangemeld. 
Dat mogen er best veel meer worden. Lijkt het keurmeesterschap je wel wat, kijk 
dan maar eens op de website van KLN of neem contact op via de mail met 
hltimmer@home.nl of johan@albada.eu Om te starten is het nu een zeer geschikt 
moment. We helpen je graag op weg 
 
Als gedelegeerde waren dit jaar Benno Schurink, Henk de Boer, Adrie van Gent, 
Jasper Smelt, Jan Renes en Klaas Mollema actief. Allen wil ik hartelijk dank 
zeggen voor de genomen moeite. Het is niet eenvoudig om een dag lang 
geconcentreerd te blijven en op te letten of alles wel “volgens de regels van het 
spel” verloopt. 
 
Rest mij de mede commissieleden Willem Voskamp (voorzitter), Harmen Hoving, 
Nico van Wijk, Bert Frenken, Frans van Oers, Bas Vingerhoed, Jan Steenbakkers, 
Evert Visser, Gerard Tesselaar, Johan Albada, Aad Rijs en Elze Zwama , en onze 
portefeuillehouder Arie Tieleman dank te zeggen voor de prettige samenwerking 
in het afgelopen seizoen.  
 
Hendrik Timmer 
Secretaris Examen Commissie “veren”  
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VERSLAG RINGENBUREAU  
Het aantal verkochte ringen is in 2014 praktisch gelijk gebleven met het aantal 
verkochte ringen in 2013.  
Nieuw in 2014 was het nieuwe ringenprogramma KLN DigiRing. Dat was voor 
iedereen even wennen, zowel voor u als besteller, maar ook voor ons bij het 
verwerken van de bestellingen.  
In de loop van het jaar zijn er voor ons wat functionaliteiten bij gekomen en ook 
op dit moment wordt nog aan het ringenprogramma gewerkt om een en ander te 
optimaliseren. 
 
Totaal zijn er in 2014 217354 ringen verkocht en hieronder vindt u de vergelijking 
met voorgaande jaren. 
In de onderstaande grafiek zijn de ringen per ringmaat over de afgelopen 5 jaar 
weer gegeven. Daarna is er een tabel opgenomen waarin de aantallen ringen per 
ras vanaf 245 stuks. In de laatste tabellen is het aantal ringen per vereniging 
opgenomen. 
Wij willen iedereen danken voor de samenwerking. 
 
Wilma Smelt,  
Ringenbureau KLN 

Totaal aantal ringen per jaar 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 
217354 216.877 234.959 226.165 222.789 219.070 
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Aantal ringen per ras 
 

 aantal  Ras aantal  Ras aantal 
Bosfazant, alle soorten* 19811  Lakenvelder 1167  Rijnlanderkriel 428 
Wyandotte kriel 17300  Drentse kriel 1121  Lakenvelderkriel 426 
Hollandse kriel 10757  Vorwerkhoen 1112  Plymouth Rockkriel 422 
Onbekend ras 7200  New Hampshire kriel 1076  Chili Smient 417 
Serama 6372  Marans 1037  Brabanter 409 
Barnevelderkriel 5881  Twents hoen 1035  Herve hoen 398 
Barnevelder 4866  Groninger Meeuwkriel 988  Zwarte zwaan 388 
Cochinkriel 4540  Groninger Meeuw 930  Ned. Uilebaard 379 
Sebrightkriel 4101  Chaams hoen 883  Indische Loopeend 376 
Zijdehoenkriel 3808  Oud Engelse Vechtkriel 883  Hottentottaling 373 
Brahma 3536  Leghornkriel 867  Maleier 370 
Zijdehoen 3488  Diamantduif 826  Manengans 369 
Wyandotte 3442  Rhode Island Redkriel 818  Ukkelse Baardkriel 364 
Antwerpse Baardkriel 3402  Bassette 817  Appenzeller Spitskuif 363 
Australorp 3072  Shamo 798  Grubbe Baardkriel 356 
Javakriel 3058  Bielefelderkriel 760  Rhode Island Red 356 
Ned. Sabelpootkriel 2831  Sulmtalerkriel 750  Witwang Fluiteend 349 
Mandarijneend 2611  Langshankriel 748  Noord-Hollandse kr. 341 
Kwakereend 2526  Goudfazant 744  Vorwerkkriel 341 
Lachduif 2426  Hollands hoen  737  Bahama Pijlstaart 335 
Chabo 2346  Ned. Baardkuifkriel 666  Europese kwartel * 320 
Australorpkriel 2344  Hollands Kuifhoen 637  Bresse hoen 316 
Leghorn  2184  Amrockkriel 622  Shamo kriel 314 
Carolina eend 2017  Indische Vechtkriel 620  Harlekijn kwartel 305 
Orpington 1941  Ned. Uilebaardkriel 605  Lady Amherstfazant 302 
Orpingtonkriel 1880  Assendelfter 603  Koningsfazant 299 
Fries hoen 1873  Hollands hoen (gepeld) 576  Versicolortaling 294 
Brahmakriel 1863  Twentse kriel 570  Anconakriel 293 
Welsumerkriel 1850  Amrock 565  NH Krombekeend 291 
Noord-Hollands hoen 1817  Phoenixkriel 532  Sulmtaler 284 
New Hampshire 1816  Bielefelder 529  Roul Roul/Struiskw. 283 
Friese kriel 1729  Europese patrijs * 506  Braekel 282 
Mod. Eng. Vechtkriel 1559  Californische kuifkwartel 504  Andalusiërkriel 261 
Welsumer 1523  Cochin 502  Groenvleugelduif 261 
Japanse kwartel 1463  Chinese dwergkwartel 500  Indisch Vechthoen 256 
Ko Shamo 1455  Kraaikop 500  Duitse kriel 255 
Watermaalse Baardkriel 1344  Roodhalsgans 490  Maleierkriel 255 
Hollandse Kuifhoenkriel 1320  Sussex 490  Minorcakriel 255 
Hollandse hoenkriel 1304  Araucana 462  Ned. Baardkuifhoen 255 
Onbekend ras/soort 1249  Kaneeltaling 458  Brabanterkriel 254 
Roodschoudertaling 1247  Muskuseend 458  Ancona 252 
Drents hoen 1237  Jersey Giant 433  Cemani 249 
Sussexkriel 1185  Rijnlander 433  Campbell eend 248 
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Aantal ringen per ras 
 
 

Ver. aantal Ver. aantal Ver. aantal Ver. aantal Ver. aantal Ver. aantal Ver. aantal 
A01 628 B01 1158 B47 568 D01 179 F02 1106 G01 844 G39 206 
A02 2000 B02 90 B48 485 D02 247 F03 1566 G03 968 G40 647 
A03 442 B03 440 B52 425 D04 2026 F04 556 G06 2304 G43 184 
A04 1008 B04 1536 B53 626 D06 540 F05 306 G07 1136 G44 611 
A08 1268 B05 1021 B54 4106 D07 359 F07 1013 G09 782 G45 714 
A09 204 B06 1214 B56 728 D08 927 F08 1866 G10 460 G46 489 
A10 210 B07 1106 B57 230 D12 724 F10 534 G11 166 G47 523 
A11 641 B09 1374 B58 1254 D13 986 F11 389 G12 803 G50 1808 
A12 879 B11 88   D17 149 F12 82 G14 580 G52 354 
A14 675 B12 40   D18 38 F13 1055 G15 560 G53 2133 
A17 465 B17 335   D19 483 F14 70 G16 1865 G56 934 
A18 1780 B19 895   D20 260 F15 439 G17 609 G57 648 
A19 719 B20 970   D21 1361 F16 588 G19 660 G58 1004 
A20 393 B23 1065   D22 532 F17 569 G20 818 G59 1551 
A21 2828 B29 1999   D24 762 F19 1092 G21 1681 G61 601 
A22 183 B31 422   D25 484 F20 428 G23 1237 G62 3014 
  B32 2166   D28 1952 F21 408 G30 248 G63 674 
  B33 861   D29 575 F22 296 G31 238 G64 765 
  B34 496     F23 1083 G33 706 G66 1228 
  B38 230     F24 1811 G34 1240 G67 1145 
  B42 87     F25 561 G36 1111 G68 177 
  B43 175       G37 907 G70 362 
  B44 1631       G38 783 G72 754 
 14323    27821  12584  15818    41232 
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Ver. aantal Ver. aantal Ver. aantal Ver. aantal Ver. aantal Ver. aantal Ver. aantal 
H01 482 H39 1344 L03 53 N01 340 O01 748 O34 626 U01 213 
H03 804 H40 106 L04 596 N02 141 O02 776 O35 315 U04 401 
H04 115 H41 115 L05 345 N05 295 O05 619 O37 2205 U06 100 
H06 839 H42 696 L07 85 N08 245 O06 1741 O38 826 U08 693 
H07 70 H43 142 L08 600 N09 665 O08 339 O42 685 U09 1170 
H08 637 H45 570 L09 706 N11 676 O09 1495   U14 2906 
H11 382 H49 120 L11 1662 N12 260 O13 1869   U15 147 
H17 1328 H53 153 L13 2165 N13 180 O14 2083   U16 529 
H18 1012 H54 70 L15 759 N15 101 O15 120    6159 
H20 428 H55 855 L17 2106 N16 126 O16 2319     
H21 180 H56 151 L18 225 N17 842 O17 675   Z01 354 
H23 14 H57 751 L21 175 N18 493 O18 724   Z02 965 
H25 165 H59 824 L22 55 N19 843 O19 903   Z04 763 
H26 40 H62 462 L23 147 N23 410 O20 763   Z05 61 
H27 121 H63 1136 L24 1436 N24 1121 O22 647   Z06 84 
H28 295   L25 428 N25 259 O24 795    2227 
H29 70     N26 238 O25 357     
H30 1204     N27 283 O28 277   Geen lid 29547 
H31 571     N28 415 O29 933     
H33 483     N31 682 O30 628     
H35 386     N32 1326 O31 956     
H36 1962     N34 556 O32 805     
H38 499     N35 40 O33 752     
   19582  11543  10537    25981 Totaal 217354 
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VERSLAG MERKENBUREAU 
Ook dit jaar weer minder dieren getatoeëerd namelijk 1653, dit is van januari t/m 
september. Van oktober t/m december zijn er tot op heden 124 dieren getatoeëerd, 
dus eigenlijk is de terugloop 1529. Het contact met de verenigingen en het HB was 
goed. Ook de betaling van de KLN-prijzen liep goed. Hier ook nog een overzicht 
van niet erkende rassen worden meestal samen gevoegd. 
 
Rexdwerghang. 68 –Spaandammer H.O. 28 – Holicer 7 – Teddywidder 31 
Kl. Rex 3 – Velveteen Lops 26 – Steenkonijn 4. 
 

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 
Friesland 4.344 4.465 4.184 3924 3559 
Groningen 2.093 2.076 1.868 1760 2150 
Drenthe 4.244 4.243 3.617 3493 3343 
Overijssel 5.079 5.186 5.324 5598 5808 
Gelderland 10.432 10.202 10.013 9697 9034 
Utrecht 1.822 1.578 1.554 1423 1456 
Noord-Holland 4.109 3.628 3.454 3679 3033 
Zuid-Holland 8.606 8.445 7.847 7274 6999 
Zeeland 477 625 722 615 539 
Noord-Brabant 4.061 3.800 3.880 3477 3661 
Limburg 2.378 2.055 1.898 2010 1819 
Totaal 47.645 46.303 44.361 42.950 41404 

 
Verdeling 2012 per ras: 
Vlaamse Reus 5.455  
Groot Lotharinger 968  
Franse Hangoor 1.556  
Groot Chinchilla 59  
Nieuw Zeelander 271  
Gele van Bourgondië 95  
Engelse Hangoor 158 
Groot Zilver 342  
Meisner Hangoor 161  
Belgische Haas 483  
Wener 2.259  
Blauwe van Beveren 61  
Witte van Hotot 182  
Californian 271  
Angora 264  
Rode Nieuw Zeelander538  
Japanner 159  
Eksterkonijn 72  
Rijnlander 305  
Zilvervos 173  

Thüringer 696  
Sallander 132  
Rex 1.604  
Havana 295  
Alaska 1.155  
Gouwenaar 92  
Luchs 184  
Marburger Feh 131  
Deilenaar 218  
Papillon 472  
Parelfeh 162  
Beige 86  
Marter 82  
Duitse Hangoor 1.019  
Satijn 396 
Voskonijn 22  
Klein Chinchilla 246  
Zwartgrannen 162  
Klein Lotharinger 836 
Thrianta 547  

Hollander 2.137  
Klein Zilver 1.380  
Tan 2.183  
Hulstlander 227  
Rus 564  
Parelgrijze van Halle 17  
Angora Hangoor 172  
Angoradwerg 54  
Lotharingerdwerg 143 
Papillondwerg 93 
Ned. Hangoordwerg 4.791  
Rexdwerg 569  
Teddydwerg 162 
Vosdwerg 43 
Polish 257  
Kleurdwerg 4.542  
Pool 1.481  
Overig                         163    
Totaal 42.950  
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Op de website onder Verenigingsinfo en Bondsvergaderingen is een compleet 
overzicht te vinden van het aantal getatoeëerde dieren per provincie en per ras.  
 
Mevr. L. de Gooijer-Pranger, merkenbureau 

VERSLAG DISPENSATIES 
In totaal is er 26 maal dispensatie verleend. Daarmee is het aantal met 25 
aanvragen gedaald t.o.v. 2013.  

Konijnen  
3 B  Keurmeesters  konijnen 30 konijnen 
2 C  Keurmeesters  konijnen 17 konijnen 
Totaal     47 konijnen 

Cavia’s 
1 A Keurmeesters  konijnen 20 cavia’s 
2  B Keurmeesters  konijnen 20 cavia’s 
2  C Keurmeesters  cavia’s    7 cavia’s 
Totaal                   47 cavia’s   

Hoenders  
1 B  Keurmeester hoenders    3 hoenders 
3  C  Keurmeester hoenders  28 hoenders 
Totaal     31 hoenders 

Dwerg hoenders 
3 C  Keurmeester dwerghoenders 29 dw. hoenders 
Totaal     29 dw. hoenders   

Watervogels  
4  B  Keurmeester watervogels  45 Watervogels 
Totaal            45 Watervogels 
Dit wegens ziekte van keurmeester Swinkels 

Siervogels  
3  C  Keurmeester siervogels  8  Siervogels 
Totaal      8 Siervogels 

Oorspronkelijke duiven  
2  C  Keurmeester    22  Oorspronkelijke duiven 
Totaal     22  Oorspronkelijke duiven 

   
Totaal aantal voor                  229  dieren dispensatie aangevraagd.  
 
Er was voor nog eens 126 dieren dispensatie aangevraagd maar deze shows zijn 
niet door gegaan i.v.m. de vogelgriep. 
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De aanvragen waren over het geheel veelal op tijd binnen.  
Er zijn geen dispensaties afgewezen dit jaar.  
De contacten met de TT organisaties was ook dit seizoen zeer goed en met veel 
begrip. 
 
G. de Gooijer,   
Functionaris Dispensaties 
 
 
 

VERSLAG FACILITAIR BUREAU 

Tentoonstellingszaken: 
De aanvragen voor de tentoonstellingen 2014-2015 zijn aardig op tijd binnen 
gekomen. Een enkele keer zijn er administratiekosten gerekend omdat men toch 
te laat was. Het FB blijft hier kordaat in optreden omdat anders het doel van deze 
maatregel, op tijd aanvragen, niet wordt gehaald.  
De PA’s hebben netjes zoals afgesproken de gedelegeerden ingevuld. De aanvragen 
zijn voor het grootste gedeelte digitaal aangeleverd wat een enorme besparing op 
de werkzaamheden geeft. Het nieuwe aanvraagformulier werkt goed en kan simpel 
ingevuld worden en opgeslagen in de PC.  
Het rooster 2015-2016 zag er prima uit en is overzichtelijk op provincie en op 
datum te downloaden. 
Er zijn in 2014-2015 totaal 248 shows aangevraagd waarvan 11 alleen voor 
sierduiven, 72 alleen voor KLN dieren en de anderen waren allen een combinatie 
van KLN/NBS. Er zijn geen misstanden geconstateerd in de aanvragen. Een 
enkele keer ontbrak een gegeven of klopte een nummer niet, maar dit kon allemaal 
via de mail worden opgelost. 

Coördinator gedelegeerden: 
Jaar 2014 was het jaar van het FB waarin de rol voor de gedelegeerden echt ging 
functioneren. 
Na een wat aandringen bij verschillende provincies hebben we nu 57 
gedelegeerden kunnen aanstellen. Een aantal provincies zitten wat krap in de 
gedelegeerden. 
Uitgangspunt is dat elke provincie voldoende gedelegeerden heeft. Een 
gedelegeerde bezoekt ongeveer 4 of 5 tentoonstellingen. 
Dit tweede jaar is zeer goed verlopen, de aandachtspunten die de gedelegeerden 
formuleerden werden goed door de organisatie opgevat en verwerkt, hoewel er wel 
meer onregelmatigheden benoemd werden. Het FB heeft dan ook zes keer 
geadviseerd en bemiddeld om een probleemsituatie tot een goed einde te brengen. 
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Financiën: 
Na een wat moeilijk eerste jaar waarbij het openen van een bankrekening nogal 
wat problemen gaf, is het nu prima verlopen. Ook nu weer dankzij de goede 
samenwerking met de heer Piet Bouw als administrateur namens KLN.  
Wel nogmaals het verzoek om de declaratie op tijd in te zenden i.v.m. het afsluiten 
van het boekjaar. Zoals bekend is onze penningmeester ook belast met het 
verzamelen van de vraagprogramma’s en catalogussen bestemd voor het FB. 
Dringend verzoek om dit digitaal aan te gaan leveren. 

Secretariaat: 
Ook dit jaar was er weer veel mailcontact met de drie andere FB leden, alsook met 
de secretarissen van de beide bonden. Dit verloopt altijd prima. Het aantal vragen 
over FB zaken is behoorlijk verminderd, dit geeft aan dat iedereen nu weet wat de 
taak is van het FB alsmede dat de verenigingen nu ook ongeveer weten wat de 
spelregels zijn binnen het tentoonstellingsreglement.  
Wel kwamen we er weer achter dat er nog steeds verenigingen zijn waarvan hun 
tentoonstellingsnaam niet is geregistreerd. Tevens kwamen er een aantal nieuwe 
namen bij door samenvoeging van verenigingen. De samenwerking met Kleindier 
Magazine is prima.  
We zijn nu met het FB logo ook duidelijk herkenbaar in het blad.  
Als FB zijn we één keer bij elkaar geweest in Putten.  
Voor een volgende periode is ondergetekende beschikbaar als FB lid.  
Tenslotte nog een tweetal speerpunten voor het nieuwe seizoen.  
- Voor een aantal provincies uitbreiding van gedelegeerden 
- Aandacht door de gedelegeerden voor het dierenwelzijn.  
 
Bedanken wil ik mijn mede FB leden Hendrika Bonder, (financiën) Sytze de 
Bruine (t.t. aangelegenheden) en Bert Kremer (gedelegeerden coördinator) voor 
de prettige samenwerking. 
 
Kees Mollema 
Secretaris Facilitair Bureau 
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JAARPLANNEN 
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BESTUURSBELEID 
Onderstaand kunt u het bestuursbeleid ten aanzien van de diverse portefeuilles 
aantreffen. Daarnaast blijft het belangrijk om contacten te onderhouden met 
andere dierhouderijorganisaties als NWPP, PVH, NBS, NBvV enzovoort, maar ook 
met het ministerie.  
Inmiddels is er een roadmap naar een positieflijst voor vogels gepubliceerd welke 
we nauwlettend zullen volgen. 
Naast de activiteiten die beschreven zijn in de onderstaande jaarplannen zullen 
een aantal zaken in 2016 als speerpunt nauwlettend opgevolgd worden: 
- Dierenwelzijn. Dit onderwerp is altijd al een belangrijk punt geweest voor de 

KLN! Inmiddels hebben we een commissie dierenwelzijn en wetgeving welke 
ons in deze zaken ondersteunt en adviseert. 

- Naamsbekendheid en de wijze waarop leden hierin kunnen ondersteunen. 
Hierin worden ook nadrukkelijk de provinciale afdelingen betrokken 

 
Jasper Smelt,  Voorzitter KLN 
 
 

PR EN JEUGDZAKEN 
 
Sinds de zomer van 2014 heb ik de portefeuille PR en Jeugdzaken onder mijn 
hoede. 
Ik ben begonnen met het maken van een plan van aanpak. Daarin staan vier 
hoofdthema’s waar het bestuur de komende jaren op in wil inzetten. Dit zijn de 
basisvoorwaarden om in deze moderne samenleving op een juiste en effectieve 
manier met PR om te gaan. 
1. Vragen rondom identiteit; wie zijn wij en waar staan we voor? 
2. Verbetering energiestromen en communicatie binnen onze        

vereniging. Zorg voor elkaar, vrijwilligers zoeken en begeleiden. Proactief zijn 
en innoverend. Uitnodigend en mensgericht. 

3. Wens om tot betere communicatie te komen (websites en sociale media bijv.)  
d.m.v. benoemen bestuurslid voor die portefeuille.  
(Communicatie is iets anders als PR, alhoewel er een grote overlap is.) 

4. Vernieuwende PR materialen en uniforme huisstijl, een frisse uitstraling, en 
een duidelijke boodschap. 

 
In het plan van aanpak maken we onderscheid tussen ‘interne’ PR en ‘externe’ PR.  
 

Waarom is die identiteit nou zo belangrijk ?  
PR activiteiten zetten we in op verschillende terreinen. Van commercieel, 
bijvoorbeeld meedoen aan kippenworkshops van diervoerfabrikanten, tot meer 
algemeen. Denk daarbij aan voorlichting geven voor een groot publiek op shows 
en evenementen. Maar ook persoonlijk, van mens tot mens, het binnenhalen van 
een nieuw lid bijvoorbeeld. 
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Belangrijk is dan dat ‘we’ een identiteit hebben om uit te dragen. Het beste 
geschikt voor PR is een identiteit die staat als een huis en helder en duidelijk 
aangeeft wie wij zijn en wat wij doen. Want immers wij willen ons graag goed 
profileren in een maatschappij die bol staat van verenigingen en dierenclubs. Hoe 
gaan wij ons onderscheiden is de hamvraag! Wat maakt ons nou uniek? Op al die 
terreinen van PR bedrijven, die ik hierboven al noemde speelt dat een grote rol. 
Daarbij moet u zich in grote lijnen ook in dat verhaal vertegenwoordigt voelen! 
Dat is intern gerichte PR en vooral communicatie. 
Afgelopen winter heb ik o.a. op de grote bondshows onze leden via een enquête 
volgens de ‘Osgood’ methode ondervraagd over o.a. ‘de liefhebber’ en de ‘fokker’ 
thematiek. Het gaf mij een beeld van hoe ambivalent we er in staan. 
Dat wordt de uitdaging waar we voor staan: het uitventen van die twee 
identiteiten. Ofwel ze laten samenkomen in een goed PR verhaal. 

De essentie van goede PR. 
Identiteit is een beweging die altijd van binnen naar buiten gaat. Naar buiten toe 
moeten we ons onderscheiden, een uniek karakter uitstralen die ons past als een 
jas. En die anderen aantrekt. Hoe duidelijker, concreter, positiever en boeiender 
hoe beter.  
Inzicht in onze ‘karaktereigenschappen’ is daarbij van belang. Oftewel: 
‘positionering’. 
De enquêtes moet u dan ook zien als een hulpmiddel bij het leggen van een intern 
fundament over onze identiteit. Om vervolgens dit naar buiten toe te gaan 
uitdragen. Want dat is de essentie van PR! 

Leden panels. 
Naar aanleiding van deze enquêtes bleek ook de behoefte van leden om zich te 
kunnen uiten en hun verantwoordelijkheid te nemen over dingen die hun en ons 
allemaal aangaan, vooral bij de jongere generatie. 
Het idee is toen ook geboren leden meer te gaan betrekken d.m.v. ledenpanels. 
Deze panels worden geselecteerd op o.a. leeftijd. De panels bestaan uit ongeveer 5 
á 6 leden en krijgen concrete vragen, waarbij ze ook concrete aanbevelingen 
moeten geven. Bijvoorbeeld hoe we shows aantrekkelijk zouden kunnen maken of 
de inhoud van het Kleindier Magazine, voor hun leeftijden/doelgroep. 
Niet om het iedereen naar de zin te maken, gelijktijdig, altijd en overal, want dat 
gaat niet lukken, maar wel inzetten op, en het zichtbaar maken van wensen die 
onder de leden leven. Dat is ook PR, en wel ‘interne’. En zeker zo belangrijk. 

Vrijwilligers. 
Dit jaar hebben we nieuwe leden bij het PR-team kunnen voegen. Willen we onze 
PR activiteiten uitbreiden en ons meer laten zien op diverse en nieuwe 
evenementen. Dan is het zoeken naar enthousiaste leden hiervoor nog steeds zeer 
actueel. (Het PR-team is onderdeel van de NKP B.V.) Meer vrouwen en jongeren 
voor PR inzetbaar krijgen is een speerpunt. Op die manier wordt er recht gedaan 
aan een afspiegeling van ons ledenbestand. Het PR-team heeft ook het afgelopen 
jaar een hoge inzet gekend. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Overleggen 
en samenwerken, opbouwen en rommel opruimen, lange dagen en veel reizen, het 
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gebeurde allemaal op een positieve enthousiaste manier. Er zijn bergen werk 
verzet! 
 
Echter ook op andere plekken binnen onze vereniging kunnen we hulp gebruiken. 
Denkt u aan administratieve taken, websites, bestuurstaken e.d. Samen met leden 
van het management team van NKP B.V. en het PR-team worden er gerichte acties 
ondernomen om meer vrijwilligers aan ons te binden. Echter dit zal een breed 
gedragen beleid moeten worden, waarin we allemaal meer en beter gaan 
netwerken. Onder het motto: “netwerken doe je zo” zal er dit komende jaar veel 
aandacht aan geschonken worden. 

PR ontmoetingsdagen voor provinciale afdelingen. 
Een ander onderdeel van het plan van aanpak is om de provinciale afdelingen 
meer te gaan betrekken bij PR. Om die reden is er ook een aanzet gegeven voor 
een nieuwsbrief over PR gerelateerde zaken die op regelmatige basis verstuurd 
wordt. 
Afgelopen september is de eerste geplande PR ontmoetingsdag voor de provinciale 
besturen geweest. 
Naast een presentatie van Jasper Smelt, was er ook een externe spreker die kwam 
vertellen hoe je op een eenvoudige manier mensen kunt enquêteren en dus kennis 
kunt verkrijgen wie je achterban is, en wat ze willen. Of hoe je doelgroepen in 
kaart kan brengen middels een enquête. 
Het werven en behouden van vrijwilligers was ook een onderdeel van de dag. 
Na afloop kregen de deelnemers uiteraard ook een enquête hoe ze deze dag 
ervaren hadden. Het merendeel van de aanwezigen was erg enthousiast en vond 
het voor herhaling vatbaar. Na afloop gingen de deelnemers met een presentje 
naar huis. 
De tweede PR ontmoetingsdag staat voor komende april gepland. 

Een bestuurder ‘communicatie’. 
In deze tijd, gedomineerd door de sociale media, het belang van een goede 
interactieve website, allemaal zaken die voor één persoon meer dan voldoende 
werk op leveren. 
Het belang van die ondersteuning voor en binnen onze vereniging is groot. 
Dit jaar zal er ook actief op ingezet worden om binnen onze vereniging een 
bestuurder communicatie te verwelkomen. 
Misschien weet u iemand? 

Nieuwe PR materialen. 
Het bedenken en creëren van nieuwe PR artikelen en materialen heeft dit jaar ook 
prioriteit. Van pennen tot bodywarmers. Van tasjes tot ansichtkaarten. Van 
stickers tot folders. Het is goed voor de naamsbekendheid. En als mensen er 
plezier aan beleven om met een leuk en mooi product voor de dag te komen om 
weg te geven, is dat net zo goed een bonus.  
De behoefte aan een nieuw promotie pakket voor plaatselijke en provinciale 
afdelingen is ook nog steeds groot. De oude materialen zijn grotendeels op. Dit 
totale pakket zal hopelijk vóór de zomer van 2015 klaar zijn.  
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EE show 
Het komende jaar staat de EE show te Metz op het programma. De 
voorbereidingen zijn al begonnen. Voor deze show zal er ook specifieke reclame 
uitingen gemaakt worden 

Een hobby met toekomst. 
Ik dank diegenen die de enquête hebben ingevuld. Het beeld wat er uit naar voren 
kwam was dat velen van u uw zaken serieus nemen. U geeft de hobby ook een 
grote betekenis in uw leven. Het is zingeving, zoveel is wel duidelijk. 
Wij bouwen voortdurend aan onze eigen betekenis. Vandaar dat ons verhaal 
belangrijk is. We willen ook erkend worden. Daarvoor hebben we ook een goed 
imago nodig, een imago op het gebied van dierenwelzijn of samenwerking met 
anderen bijvoorbeeld.  
Dat is ook PR! En daar kunnen we allemaal aan meedoen. 
 
Laten we samen er een mooi jaar van maken; communicatief, toegankelijk, 
betrokken, en verantwoordelijk. Maar bovenal een jaar met plezier in onze relaties 
met mens én dier! 
 
Rolinka Snijders, PR en jeugdzaken 
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DIERHOUDERIJ-AANGELEGENHEDEN  
 
In 2014 zijn enkele besmettelijke ziekten bij de KLN diergroepen de kop op 
gestoken. Aangifteplichtige ziekte bij hoeders was de AI H5N8 en bij de konijnen 
enkele uitbraken met myxomatose en VHD. Bij de sierduiven bleven de 
pokkeninfecties niet onopgemerkt. Preventief enten blijft noodzakelijk.  
Voor KLN staat komend jaar de Europashow in Metz voor de deur. Het is 
verstandig de in te zenden dieren tijdig te laten vaccineren: 
- Hoenderachtigen tegen de gebruikelijke NCD; 
- Konijnen tegen RHD 
- Oorspronkelijke duiven tegen Paramyxo.  
 
Zonder een geldige entverklaring kunnen de dieren niet ingezonden worden naar 
de Europashow.  Het transport en voor vertrek keuren van de dieren begeleidende 
documenten zal in samenspraak met de afdeling dierhouderijaangegelegenheden 
gebeuren.  
 
Het blijft een zware opgave te kunnen fokken zonder in te boeten op de vitaliteit 
van onze dieren. Ook komend jaar werken we aan een systeem om besmettelijke 
ziekten voor hoenders, voor konijnen, voor kleine knagers, voor duiven en voor 
watervogels op te kunnen geven. We zijn druk bezig om een centraal meldpunt te 
maken op onze site Kleindierliefhebbers.nl. 
 
Samen met de andere secties van de KLN hebben we een mooie dag voor 
beginnende fokkers van hoenders opgezet, waarin alle facetten, zoals huisvesting 
en gezondheidszorg aan bod zullen komen. Het leerboek beginnende fokkers 
hoenders zal dan uitgereikt worden 
 
De overheid blijft van mening dat normen voor het houden van dieren er in 
moeten voorzien, dat een dier de vrijheid moet hebben adequaat te reageren op 
honger, dorst, onjuiste voeding, thermaal en fysiek ongemak, verwondingen en 
ziekten, angst en chronische stress. Ook moet het dier natuurlijk gedrag kunnen 
tonen. Onnodig lijden mag niet voorkomen. Tegelijkertijd moet ernaar gestreefd 
worden een dier de vrijheid te geven om normale, soortspecifieke gedragspatronen 
te vertonen, zodat het een staat kan bereiken die het als positief ervaart. 
Samen met de RDA (het uitvoerend orgaan van de overheid) trachten wij in de 
vorm van een commissie van deskundigen vanuit de KLN doelvoorschriften vast te 
stellen, die voor onze liefhebberij aanvaardbaar is. In 2015 worden deze taken 
verder voortgezet. 
 
De praktische invulling voor de aanpak van dierziekten, die betrekking hebben op 
onze dieren, zal worden besproken met de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. 
Een mooi voorbeeld is het draaiboek voor de aanpak van uitbraak met AI. In 2014 
heeft dit geleid tot structurele en efficiënte aanpak om toch onze shows zo snel 
mogelijk weer te kunnen hervatten. Deskundige dierenartsen zullen als 
aanspreekpunt voor de KLN dienen en kunnen door de show organisaties altijd 
aangesproken worden bij uitbraken en calamiteiten. 
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Zelfs de NVWA heeft toegestemd om tijdens AI uitbraken toch de zeldzame rassen 
(volgens de FAO lijst) te behouden, door deze dieren individueel te onderzoeken 
en dan pas uitspraak te doen over al dan niet ruimen 
 
Via de site van KLN of van kleindierplaza blijft het  mogelijk om prangende vragen 
aan dierhouderij aangelegenheden te stellen. Het komend jaar zal ook weer zo 
goed mogelijk gezocht worden zowel naar wetenschappelijke als naar praktische 
antwoorden en opmerkingen voor al deze vragen. 
 
Ook het klimaat in de hokken en tijdens transport en tijdens de tentoonstellingen 
blijft belangrijk. De oren van het konijn werken als een soort radiator, die de 
gevormde warmte in het maagdarmkanaal kunnen afvoeren via de 
gestructureerde bloedsomloop. Konijnen kunnen niet zweten en zullen bij hoge 
omgevingstemperaturen snel te warm worden en in shock raken. We blijven ook 
komend jaar verder aandacht besteden aan de huisvesting en klimaat tijdens 
tentoonstellingen. 
 
Net als bij de hoenders is ook de Wageningen Universiteit, afdeling genetische 
bronnen bezig om de oud Nederlandse konijnenrassen in kaart te brengen. Het 
aftappen en invriezen van konijnensperma is goed gegaan. Komend jaar zullen een 
aantal voedsters geïnsemineerd worden om te bekijken of het ingevroren sperma 
nog steeds vruchtbaar is. 
 
De commissie Wetgeving en dieren zal komend jaar de richtlijnen voor het houden 
van rashoenders en raskonijnen uitwerken. De positieflijst voor het houden van 
zoogdieren is per 1 januari van kracht geworden.  
Als KLN (met name de commissie Wetgeving en dieren) proberen we de 
ontbrekende knaagdiersoorten zoals enkele hamstersoorten toch op deze lijst erbij 
te krijgen. 
 
Harry Arts, Dierhouderij aangelegenheden  
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STANDAARDAANGELEGENHEDEN, KWALITEITSZORG EN 
ONDERSTEUNING SHOWS 
 
Als nieuwe portefeuillehouder standaardaangelegenheden heb ik het afgelopen 
jaar zoveel mogelijk alle commissievergaderingen bij gewoond en meegepraat over 
de wijzigingen die zijn behandeld en die de komende tijd nader in de diverse 
standaards zullen worden bijgewerkt. Ik heb deze vergaderingen als zeer 
waardevol ervaren en zijn in een uitermate goede samenwerking verlopen.  

Hoenders 
De Standaardcommissie Hoenders en dwerghoenders heeft een positief advies 
uitgebracht over enkele nieuwe kleurslagen die zijn erkend, maar wil wel graag dat 
de regels voor erkenning zowel door de inzender als door de speciaalclub worden 
nageleefd en dat men zich de komende jaren wel aan de gemaakte afspraken houdt 
die wij met elkaar hebben gemaakt, mede omdat de commissie ook gebonden is 
aan de Europese regels. Daarom is de commissie genoodzaakt zich aan de 
afgesproken tijdslimieten te houden, waarbij ik ook wil opmerken dat de 
speciaalclubs zich ook wat actiever  moeten opstellen naar de commissie en zich 
moet houden aan  het erkenningsreglement. Komend jaar zal hier extra scherp 
naar gekeken worden.  
Momenteel wordt ook gewerkt aan enkele nieuwe tekeningen voor de 
hoenderstandaard. 

Konijnen 
Standaardcommissie Konijnen heeft zich de laatste tijd gebogen over de 
gewichtsveranderingen en de daarbij behorende puntenschaal die in goed overleg 
met de speciaalclubs zijn doorgevoerd. Alleen in de Standaard zijn ze nog niet bij 
de betreffende rassen doorgevoerd, omdat de afspraak was dat elke twee jaar een  
nieuwe aanvullingsset wordt uitgegeven dus in 2015 gaat dit weer gebeuren met 
alle bijkomende nieuwe erkende kleurslagen van diverse rassen.  
Wel vraagt de commissie zich af  hoelang lang we nog met de papieren versie door 
moeten gaan, want onze laatste standaard is van 2007, en we hebben inmiddels al 
een viertal gewijzigde aanvullingssets uitgebracht. Dat is zeker een aandachtspunt 
voor de komende tijd.  Ook in deze commissie is  het erkenningsbeleid een 
aandachtspunt en zal dit nader herzien en aangepast worden en worden 
voorgelegd aan het hoofdbestuur.  
De standaardcommissie wordt af en toe aangesproken met klachten over 
keuringen. De commissie is daar niet verantwoordelijk voor en vraagt om het 
instellen van een kleine commissie om dit bij de keurmeester in kwestie te 
bespreken. De portefeuillehouder Keurmeesteraangelegenheden, waar dit 
thuishoort, pakt dit op.  
De beoordelingskaarten zijn een secundaire verantwoordelijkheid van de 
standaardcommissie. Er zullen nieuwe voorstellen worden gedaan om de 
schrijfruimte bij de posities 2 en 4 en 5 iets in te korten ten behoeve van positie 6. 
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Cavia’s 
Bij de Standaardcommissie Cavia’s en kleine knagers heb ik helaas door mijn 
vakantie de vergadering niet kunnen bijwonen.  
Ook deze commissie is volop bezig.  Uiteraard heeft de commissie te maken met 
de in ons land geldende publieke opinie en wetgeving. KLN bestuur gaat zich 
hierover buigen.  
Momenteel worden alle op en aanmerkingen op de Caviastandaard 
geïnventariseerd en de komende tijd verwerkt. Advies zal gevraagd  worden aan de 
NKV inzake de gewichten van de hamstergroep. Ook worden er nieuwe standaard 
voorstellen gedaan voor de tekeningenrassen bij cavia’s om meer eenheid te 
krijgen bij diverse rassen. 

Sier en Watervogels 
De Standaardcommissie Sier en Watervogel is bezig met het beschrijvingen van de 
hennetjes van de Kwartels, Patrijzen en Frankolijnen en deze zullen komend jaar 
toegevoegd worden bij de Siervogelstandaard II.  
Ook de Watervogelstandaard wordt opnieuw gecontroleerd op onvolkomenheden 
en zal worden aangepast.   
Ook is de commissie  bezig met het zoeken van een oplossing voor het 
Leewiekverbod dat 1 januari 2018 ingaat. Bij voldoende belangstelling zal een 
bijeenkomst worden georganiseerd voor watervogelliefhebbers hoe we hiermee 
verder moeten vanaf 2018.  
In verband met de uitermate beperkte samenstelling van de commissie zullen twee 
nieuwe commissieleden meelopen en ingewerkt worden na voordracht aan het 
hoofdbestuur.    

Europese keurmeestersbijeenkomsten 
De vergaderingen van de Secties konijnen, hoenders en cavia’s van de Europese 
Entente wordt steeds door vertegenwoordigers van Nederland bezocht. De 
contacten zijn goed tot zeer goed te noemen.  
Indien er Nederlandse rassen aan de orde komen i.v.m. de Europese standaard, 
dan wordt de mening van Nederland hierover gevraagd.  Indien in Nederland een 
nieuw ras ter erkenning wordt voorgesteld, dan houdt de Nederlandse 
Standaardcommissie hierbij zoveel mogelijk rekening met de Europese standaard.   

Kwaliteitszorg 
Als portefeuillehouder Kwaliteitszorg en showondersteuning, was ik ook dit jaar 
weer betrokken bij de opzet van het promotieplein van de Noordshow in de 
nieuwe TT hal te Assen. Uiteraard hebben we zoveel mogelijk rekening proberen 
te houden met de wensen van de aanwezige speciaalclubs en ik denk dat we daar 
redelijk in zijn geslaagd. Natuurlijk had niet elke speciaalclub uitzicht op het 
hoender en dwerghoendergedeelte van de tentoonstelling maar binnen de 
organisatie van de Noordshow is afgesproken om dit jaarlijks te wijzigen. Echter 
uiteraard is het aantal dieren steeds bepalend voor de indeling van dit plein. 
Afgelopen jaar heb ik geen enkele wanklank hierover gehoord en had iedereen 
begrip voor de situatie zoals een en ander er nu bij stond.  
We proberen in ieder geval het komend jaar het iedereen weer naar de zin te 
maken. Wat wel een heikel punt blijft is de bezetting van het Promotieplein. Dit 
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liep niet helemaal naar mijn zin, mede door het feit dat enkele speciaalclubs het 
lieten afweten.  
Het KLN Bestuur heeft er beslist geen probleem mee dat meerdere speciaalclubs 
samen een stand bemannen, maar zorg er wel voor dat er van woensdagmiddag 
tot en met zaterdagmiddag mensen in de stand aanwezig zijn om toekomstige 
leden aan de nodige informatie te helpen. Hier blijkt toch behoefte aan te bestaan, 
zodat een lege stand zonder bemensing weggegooid geld is.  
De workshop startende fokkers bij konijnen was uitermate succesvol en daarom is 
er een nieuwe workshop opgezet voor startende fokkers van Hoenders. Zoals het 
er nu uitziet wordt die ook bijzonder succesvol. De voorinschrijving is bijna vol.  
 
Er zal weer een evaluatiegesprek plaats vinden tussen de Noordshow en 
Championshow organisaties en het KLN Bestuur. 
 
Tot slotte wil ik alle tentoonstellingsorganisaties met klem vragen om wat meer 
toezicht te houden bij het aanleveren van de tentoongestelde dieren, want het 
komt nogal eens voor dat de aangevoerde  dieren niet op een diervriendelijke 
manier worden aangeleverd en opgehaald. 
 
Door het niet doorgaan van diverse tentoonstellingen tussen half november en 
eind december i.v.m. het uitbreken van de vogelgriep heb ik namens het 
hoofdbestuur een inventarisatie gemaakt van de geleden schade. 
 
Jan Renes, Standaardaangelegenheden en kwaliteit      
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VERENIGINGSONDERSTEUNING 
 
Deze portefeuille is door het aftreden van Co Korsuize niet meer bezet en wordt 
enerzijds door de secretaris opgepakt en anderzijds uitvoerend voor een belangrijk 
deel nog altijd door Co gedaan. Hij verzorgt nog steeds de verzending van de 
bondsprijzen en de jubilea-onderscheidingen. 

KLN-prijzenschema 
Het KLN prijzenschema voor het TT-seizoen 2015-2016 is elders in dit jaarboek 
afgedrukt. In dit schema is doorgeborduurd op de ingezette koers in 2014 om het 
prijzenschema beter af te stemmen op de wensen van de fokkers. Daarbij is tevens 
zoveel mogelijk rekening gehouden met het voorkomen van het zogenoemde 
stapelen van prijzen. 
Zo zijn er nu meer KLN 500 prijzen te vergeven door de keurmeesters. Per 15 
dieren mogen zij, volledig ter eigen beschikking, een prijs van € 5,00 toekennen 
(meer prijzen tegen een iets lager bedrag). De eis dat het mooiste dier van de 
keurmeester per diergroep een KLN 400 prijs moest krijgen, is vanwege het 
voorkomen van stapelen verlaten. 
De winnaars van de Nationale Bondsereprijzen heet in het vervolg Nationaal 
Bondskampioen en de medailles zijn vervangen door fraaie vanen. 
Winnaars van een ras op een bondsshow (voor senioren) zijn Nationaal Kampioen 
en winnen een gelijknamige gouden medaille. 
Voor de Provinciale bondsshows zetten we dezelfde trend voor met Provinciaal 
Bondskampioen en Provinciaal Kampioen. Ook de inzenders op Nationale shows, 
momenteel alleen bij Oneto en “haren” op de Noordshow en de “veren” op de 
Championshow, worden op ongeveer gelijke wijze beloond. 
Ook de in het vorig TT-seizoen ingestelde beloning middels rozetten is goed 
ontvangen en wordt voortgezet. 

Jubilea 
De stroom jubilerende leden en verenigingen van KLN, die in het zonnetje gezet 
moeten worden gaat maar door. We gaan u niet vermoeien met getallen maar de 
aantallen verraden wel dat we nog steeds een grote vereniging zijn met leden die 
over het algemeen een lange adem hebben. Onze leden stoppen binnen een paar 
jaar of gaan lang door. Het grijze gebied daartussen is vrij klein.  

Financiële strop Tentoonstellingen 
Diverse verenigingen moesten in november en december hun show afzeggen 
vanwege het tentoonstellingsverbod door de vogelgriep. Sommigen hadden een 
behoorlijke financiële strop. KLN onderzoekt hoe deze verenigingen deels 
schadeloos gesteld kunnen worden. 
  
Geri Glastra, Secretaris 
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KEURMEESTERSAANGELEGENHEDEN 

Inleiding: 
De wereld waarin wij leven verandert onvoorstelbaar snel. Afstanden die honderd 
jaar geleden bijna onoverbrugbaar waren, zijn nu binnen 48 uur af te leggen. 
Nieuws was al lang verouderd tegen de tijd dat het een ander continent bereikte.  
Hoe anders is het tegenwoordig. De wereld is een dorp geworden. Waar vroeger 
het nieuws bij de barbier werd verhandeld, komt het nu onze huiskamer via 
diverse vormen van moderne technologie binnen. Waren vroeger de middelen zeer 
beperkt beschikbaar en alleen voor welgestelden, nu zien we peuters opgroeien 
met de meest geavanceerde apparatuur en geld lijkt nauwelijks een rol te spelen.  
Het nadeel van deze snelle ontwikkelingen is dat ze door ouderen moeilijk bij te 
benen zijn en dat juist zij de grootste groep binnen onze kleindierenliefhebbers 
zijn.  
Toch maakt ook de oudere generatie gebruik van de moderne middelen om 
informatie te verkrijgen of te communiceren met anderen, alleen wat minder 
explosief dan de jeugd. Achterliggende gedachte is natuurlijk ook dat ouderen 
minder snel geneigd zijn apparatuur af te schrijven die nog geen twee jaar oud is, 
omdat er alweer een nieuwere nog snellere versie op de markt is. 

Terugblik: 
Terugkijkend op het afgelopen jaar, ontstaat het gevoel dat de tijd als zand tussen 
de vingers is door geglipt.  
Het is afgelopen jaar gegaan zoals het al jaren gaat.  
De leergroepen hebben ideeën ter discussie gesteld, zijn aangenomen plannen 
verder aan het uitwerken geweest en proberen noodzakelijke vernieuwingen in 
voorstellen aan de verschillende raden te presenteren. 
Bij de ROC’s hebben kandidaten zich voorbereid op de examens voor de 
uitbreiding van hun bevoegdheid. Docenten begeleiden daarbij en sturen de 
kandidaten in de richting van het optimale resultaat. Examinatoren hebben 
examens afgenomen en gemiddeld kunnen we weer spreken van een positief 
resultaat.  
Gecommitteerden waren daarbij aanwezig en constateerden dat er op een 
positieve manier gewerkt werd. Examinatoren en kandidaten gingen respectvol 
met elkaar om en er werd geen wanklank gehoord.  
 
In het kader van eren en waarderen heeft KLN dit jaar een inhaalslag gemaakt 
door aan keurmeesters die 25, 40 of zelfs 50 jaar keurmeester zijn, een speldje uit 
te reiken.  
Samen met Geri Glastra mocht ik dit met veel plezier op de verschillende 
keurmeestercongressen doen. 
 
Dat een keurmeester ook maar een mens is zal niemand betwijfelen. Het feit dat 
mensen niet feilloos zijn en dus de keurmeester ook niet, is voor sommigen toch 
reden genoeg om daar tegen te ageren.  
Als dit op een respectvolle manier gebeurt zal niemand daar moeite mee hebben. 
Anders is het als men het gedrag van voetbalsupporters van een verliezende club 
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kopieert. Ook hier geldt, behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen 
worden. 

Toekomst: 
Langzaam maar zeker ontstaat bij mij het gevoel dat 
keurmeestersaangelegenheden iets meer is dan een functie die je naast je normale 
werk er maar eventjes bij doet.  
Met dank aan de politiek die de ouderenregeling in het onderwijs schrapte, mag ik 
dit waarschijnlijk laatste jaar van mijn werkzame leven weer volledig werken. 
Toen ik drie jaar geleden voor deze functie werd benaderd zag het er allemaal 
rooskleuriger uit.  
Ik kreeg er een dag vrij in de week bij en dat gaf mij het gevoel dat ik het maar 
moest proberen. Hoe snel kunnen de condities veranderen. Maar aan het eind van 
de tunnel gloort er altijd weer licht, en vanaf 1 oktober a.s. ben ik van deze 
werkdruk verlost. 
 
Binnen heel de maatschappij is functioneren een belangrijke term.  
Iemand die goed functioneert krijgt lof en waardering en put daar weer nieuwe 
energie uit om er nog een schepje bovenop te doen. Misschien door het volgen van 
een cursus om aanwezige kennis en vaardigheden af te stoffen of verder uit te 
bouwen. 
Functioneert iemand slecht dan is kritiek zijn loon en als werknemer volgt ontslag 
of tenminste druk om er verbetering in aan te brengen middels scholing.  
Ook binnen de sportwereld gelden deze regels. Iemand die de limiet niet haalt kan 
soms genadeloos af geserveerd worden. Een scheidsrechter die blundert zal geen 
finales meer fluiten. 
Wat in de grote wereld normaal is, is voor het wereldje van de 
kleindierenliefhebbers niet altijd vanzelfsprekend.  
Soms wordt er wat af gemopperd als een keurmeester in iemands ogen een 
verkeerde beslissing neemt. Los van de vraag of mopperen zinvol is geeft het wel 
een signaal.  
Binnen de portefeuille keurmeestersaangelegenheden zullen we opleiden en 
functioneren als speerpunten moeten zien waar continu aan gewerkt dient te 
worden.  
Niet dat we met elke keurmeester iedere twee jaar een functioneringsgesprek gaan 
houden waarin we de moppersessies uitvoerig bespreken.  
Juist het positieve moet de aandacht krijgen. Wat doen we eraan om nog beter te 
functioneren, hoe kunnen we dat met anderen delen. 
KLN investeert in opleiden voor elke diergroep die ze onder haar vleugels heeft.  
Echter met alleen financiële middelen verstrekken zijn we er niet. Deze middelen 
zijn vaak een compensatie voor gemaakte kosten. Vernieuwen komt uit mensen 
die met ideeën komen, die veranderingen voor ogen hebben om de organisatie 
soepeler te laten lopen.  
We kunnen daar de ogen en oren niet voor sluiten.  
De wereld is een dorp geworden, afstanden vallen weg, de mogelijkheden lijken 
onbeperkt. En fokkers, keurmeesters, liefhebbers, bestuurders en allen die bij 
KLN betrokken zijn leven en werken in dat dorp. Het kan dus niet zo zijn dat we 
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denken dat wij op een klein eilandje leven waaraan alles voorbij trekt zonder dat 
het ons raakt en als een soort Amish ons eigen ding blijven doen.  
Al deze zaken overwegend dringt zich de vraag op wat willen we, wat gaan we 
doen. We willen natuurlijk het beste voor onze sport en binnen nu en pakweg vijf 
jaar het hele schriftelijke pakket dat er is digitaliseren. 
Elke aanvulling of wijziging is daarmee voor iedere gebruiker actueel binnen 
bereik.  
Net als bij digikeur zal het even wennen zijn, maar binnen de kortste keren zal 
men niet beter weten. 
Ook opleiden zal onder de loep genomen moeten worden. Wat gaat goed, wat kan 
beter en hoe, zijn vragen die je niet eens in de tien jaar stelt, maar eigenlijk iedere 
dag.  
Gebruik van internet, sociale media en beeldmateriaal kunnen daarbij een nog 
belangrijkere rol gaan vervullen. En niet alleen voor de beginnende keurmeester 
maar ook voor de man of vrouw die al jaren volledig bevoegd is.  
Een leven lang leren geldt voor iedereen. De kwaliteit van de bijscholing staat ter 
discussie. Het bijna automatisch verkrijgen van de bevoegdheid voor nieuwe 
rassen voor de A-keurmeester staat op gespannen voet met de kwaliteit van de 
scholing. Bij B- en C-keurmeesters roept dit wrevel op.  
De roep om regels en handhaving op dit gebied wordt duidelijk gehoord. Echter 
niet het negatieve moet hierin leidend zijn, maar we moeten onze energie steken 
in het verbeteren van het niveau van de bijscholing.  
En de middelen van deze tijd daarbij benutten. Er valt nog veel te doen.  
Was het een filosoof die zei: “de tijd gaat snel gebruik hem wel”?  Of gewoon een 
realist? 
Ten slotte:  
Dank aan allen die het afgelopen jaar geholpen hebben het KLN schip in de vaart 
te houden. Van dekknecht tot kapitein, van keurmeester tot aandrager, van 
beginneling tot opleider, van bestuurder tot liefhebber  en allen die ik vergeet te 
vermelden hartelijk dank voor uw bijdrage die er voor heeft gezorgd dat het schip 
niet op de rotsen te pletter is gelopen.  
En voor volgend jaar reken ik weer op u allen. Hebt u een goed idee, weet u een 
betere manier, kent u iemand die... kom er mee!  
Alleen meedoen helpt ons verder!  
 
Arie Tieleman  
Keurmeestersaangelegenheden            
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VOORSTELLEN EN 
BENOEMINGEN 
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DECHARGE BESTUUR 
Het bestuur verzoekt de vergadering om het bestuur inclusief de inmiddels 
afgetreden bestuurders decharge te verlenen voor het in het boekjaar 2014 
gevoerde beleid waarvoor in dit jaarboek verantwoording is afgelegd. 
 
 

BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2015 
Vanuit de afdeling Noord-Brabant is de heer A. van de Oetelaar te Berghem 
voorgedragen en benoemd door de ALV. Hij heeft dit jaar 3 jaar zitting gehad in de 
commissie en is dus aftredend na de kascontrole in 2015. 
 
Door de afdeling Limburg  is de heer H.M.L. Wierts  te Brunssum voorgedragen en 
benoemd door de ALV. Hij zal na de ALV nog 1 jaar zitting hebben in de 
commissie voor de controle van het verslagjaar 2016 
 
Door de afdeling Groningen is de heer J.E. Schokkenbroek voorgedragen en 
benoemd door de ALV. Hij zal na de ALV nog 2 jaar zitting hebben in de 
commissie voor de controle van de verslagjaren 2016 en 2017. 
 
De ALV zal in 2015 gevraagd worden een kascontrolelid te benoemen voor de 
periode van 2016 t/m 2018. Vanuit de afdeling Friesland wordt  
dhr. G.D. de Vries  voorgedragen. 
Pontsjewier 41 
9073 HM Marrum 
T: 0518-412604 
E: gddevries@hetnet.nl 
 
De ALV wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van de heer De Vries. 
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BESTUURSVOORSTELLEN ETC. 

A. Vaststellen KLN-welzijnsleidraad voor het houden en 
fokken van Raskonijnen  
 
Motivatie: 
De publieke opinie ten aanzien van het houden van dieren veranderd en is meer 
dan ooit op dierenwelzijn ingesteld. De overheid vraagt ons daarom zelfregulerend 
op te treden. Dat wil KLN doen met deze richtlijn, waarin wij zelf aangeven hoe wij 
vinden dat wij aan de nieuwe Wet Dieren kunnen voldoen.  
Het is een leidraad, omdat we niet van iedereen kunnen verwachten dat deze 
regels vanaf nu meteen nageleefd kunnen worden omdat dit ook invloed heeft op 
uw huisvesting en transportmateriaal. 
 
Het KLN bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor de 
KLN-welzijnsleidraad voor het houden en fokken van Raskonijnen aan te nemen. 
De tekst van deze richtlijn is opgenomen in bijlage 1. 
 
Indien dit voorstel wordt aangenomen gaat dit in per direct in. 
 
 

B. Vaststellen KLN-welzijnsleidraad voor het houden en 
fokken van Rashoenders en Dwerghoenders 
 
Motivatie: 
Idem als bestuursvoorstel A 
 
Het KLN bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor de 
KLN-welzijnsleidraad voor het houden en fokken van Rashoenders en 
Dwerghoenders aan te nemen.  
De tekst van deze richtlijn is opgenomen in bijlage 2. 
 
Indien dit voorstel wordt aangenomen gaat dit in per direct in. 
 
 

C. Wijziging examenreglement hoenderkeurmeesters 
 
Motivatie  
In het in de ALV van 2014 aangenomen nieuwe Examenreglement voor 
hoenderkeurmeesters, wordt ook richting gegeven aan het opleiden van 
keurmeesters in een kortere tijd en door het intensiever opleiden, met dezelfde 
kwaliteit. 
Er is nu een jaar mee gewerkt en de ervaring leert dat een aanpassing wenselijk is. 
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Zo blijkt het afschaffen van de bevoegdheden A, B en C bij de “verenkeurmeesters” 
te ingrijpend in relatie tot andere reglementen en door deze ingesleten begrippen 
minder gewenst. 
 
Het KLN bestuur stelt daarom de algemene ledenvergadering voor het gewijzigde 
artikel 9 van het Reglement voor examens van keurmeesters hoenders etc., zoals 
hieronder afgedrukt, aan te nemen. De rassen volgens Tabel 4, zoals bedoeld in 
artikel 9.1 zijn in dit jaarboek opgenomen in bijlage 4. 
 
Verkrijgen van de B-bevoegdheid en Afronding naar A-keurmeester 
 
Artikel 9 
 
1. Een C-keurmeester krijgt de B bevoegdheid grote hoenders, dwerghoenders, 

sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven als hij bevoegdheid heeft 
gehaald voor de rassen (groepen) zoals genoemd in TABEL 4. Deze lijst wordt 
samengesteld door de examencommissie in overleg met de L.O.H. Indien 
deze wordt gewijzigd zal dit gepubliceerd worden voor 1 maart.   
Verkregen bevoegdheden onder een van de “voorgangers” van dit reglement 
worden onveranderd in stand gehouden. 

2. De kandidaat krijgt de A- bevoegdheid grote hoenders, dwerghoenders, sier- 
en watervogels en oorspronkelijke duiven wanneer hij met succes de 
afrondende examens voor deze diergroep heeft doorlopen. Hiervoor gelden 
de volgende criteria. 
a. De kandidaat dient een verzoek in bij de secretaris van de 

examencommissie hoenders etc. voor een afrondend examen in een 
diergroep, zodra hij voor alle rassen  uit deze diergroep bevoegdheid 
heeft met uitsluiting van de rassen voor die diergroep genoemd op de 
lijst “bedreigde rassen” (zie tabel 3) . De lijst wordt jaarlijks geëvalueerd 
en indien nodig aangepast. De lijst wordt jaarlijks voor 1 maart 
gepubliceerd.   

b. Voor het afrondend examen geldt een eenjarige procedure onder de 
volgende voorwaarden: De kandidaat neemt kennis van de op dat 
moment geldende lijst “bedreigde rassen”.  (Deze lijst wordt 
samengesteld door de examencommissie in overleg met de L.O.H.) De 
lijst “bedreigde rassen “ zal samengesteld worden uit rassen, paren of 
groepen  grote en dwerghoenders, sier-en watervogels en 
oorspronkelijke duiven,  die de laatste drie jaar niet meer op de 
Bondsshow zijn geëxposeerd). Alle genoemde rassen op deze lijst zullen 
tijdens het afrondend examen mondeling worden getoetst. Bij 
examinering met een voldoende resultaat voor alle rassen zal de A- 
bevoegdheid worden toegewezen. 

c. Als niet voor alle rassen uit de lijst een voldoende wordt gehaald, zal 
herkansing plaats vinden tijdens het eerstvolgende mondelinge examen. 
De rassen waarvoor de kandidaat wel is geslaagd, worden niet 
bijgeschreven bij zijn bevoegdheid en pas nadat hij voldoendes heeft 
behaald voor alle rassen uit de lijst,  zal de A- bevoegdheid worden 
toegewezen. 
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d. Indien een kandidaat afrondend examen gaat doen voor hoenders of 
dwerghoenders en op de lijst van bedreigde rassen komt hetzelfde ras 
voor bij de grote hoenders en dwerghoenders (bijv. Augsburger 
bekerkam hoenders en Augsburger bekerkam krielen), dan zal de 
kandidaat in beide examen doen (mits deze voor beide bevoegdheid 
heeft). Als de kandidaat een voldoende resultaat haalt voor alle rassen 
van de lijst  “bedreigde rassen’ van die diergroep waarvoor hij afrondend 
examen doet dan krijgt hij ook bevoegdheid voor het afzonderlijke ras 
van de lijst bedreigde rassen uit de andere diergroep.   

 
Indien dit voorstel wordt aangenomen gaat dit in per direct in. 
 

D. Reglement voor door Provinciale Afdelingen te 
organiseren shows 
 
Motivatie: 
Nu de Provinciale Afdelingen door het opheffen van de FK juridisch geen eigen 
entiteit meer zijn, kan het aangaan van (provinciale) financiële verplichtingen 
door PA’s gevolgen hebben voor KLN. Het Bestuur van KLN is verantwoordelijk 
voor de gang van zaken binnen een Provinciale Afdeling. Zo heeft een provinciale 
afdeling geen statuten of huishoudelijk reglement en geschied de financiering van 
de provinciale afdeling door KLN. 
Dit is geregeld in het Reglement Provinciale Afdelingen.  
Er zijn echter provincies, waar geen verenigingen bereid gevonden worden om 
Provinciale shows of Provinciale Kampioenstentoonstellingen te organiseren. 
 
Daarom stelt het bestuur voor de provinciale afdelingen de mogelijkheid te geven 
om een dergelijke tentoonstelling te organiseren met in achtneming van 
onderstaand voorwaarden en deze voorwaarden op te nemen in het reglement 
Provinciale Afdelingen. 
 
Aanvulling op het Reglement Provinciale Afdelingen: 
 
Het organiseren van een tentoonstelling door een provinciale afdeling dient aan de 
volgende voorwaarden te voldoen: 
1. Er dient een schriftelijke toestemming te zijn van het KLN bestuur. 
2. De aanvraag kan alleen gedaan worden voor een provinciale 

bondstentoonstelling of een provinciale kampioenstentoonstelling zoals 
omschreven in het tentoonstellingsreglement van NBS en KLN. 

3. De aanvraag dient gedaan te worden door het bestuur van de provinciale 
afdeling ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester van 
die desbetreffende afdeling. 

4. Er dient een tentoonstellingsbestuur aangesteld te worden waarin minimaal 
één bestuurder van de provinciale afdeling zitting heeft. 
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5. Er dient vooraf een sluitende goed onderbouwde begroting (lasten en baten) 
t.b.v. de tentoonstelling gemaakt te worden welke integraal in de begroting 
van de provinciale afdeling opgenomen dient te worden. 

6. Over deze begroting en het houden van de tentoonstelling dient jaarlijks 
voorafgaand aan iedere afzonderlijke tentoonstelling  schriftelijke 
goedkeuring te worden verkregen van het KLN hoofdbestuur, alvorens het 
betreffende vraagprogramma openbaar wordt gemaakt. 

7. Er dient in de jaarvergadering van de Provinciale Afdeling verantwoording 
afgelegd te worden van de tentoonstelling. De financiën van de 
tentoonstelling dienen integraal in het financieel verslag van de provinciale 
afdeling opgenomen te worden en door de kascommissie van de provinciale 
afdeling gecontroleerd te worden. 

8. De resultaten komen ten laste van de provinciale afdeling 
9. Voor deze tentoonstellingen is het Reglementen voor Open Tentoonstellingen 

(ROT) van toepassing. 
10. Het is toegestaan voor deze tentoonstellingen sierduiven toe te laten. Het 

provinciale kampioenschap wordt echter alleen maar toegekend door de 
NBS. 

 
Indien dit voorstel wordt aangenomen gaat dit in per tentoonstellingsseizoen 
2015/2016 
 

E. Tegemoetkoming gedupeerde tentoonstellingen door 
HPAI 
 
Motivatie:  
Als gevolg van de hoog pathogene vogelgriep (HPAI) zijn diverse shows in 
november en december 2014 afgelast. Sommige shows moesten de show 
afgelasten op het moment van inkooien of zelfs na de keuring. Door de 
afgelastingen zijn deze shows financieel gedupeerd, de één wat meer en de ander 
wat  minder, maar veel kleine schadeposten maken ook één grote. 
KLN heeft bij het ministerie aangedrongen op compensatie van geleden schade, 
maar het ministerie ziet dit als gevolgschade en vergoed de kosten derhalve niet. 
 
Het KLN bestuur stelt daarom de algemene ledenvergadering voor om de bij KLN 
aangesloten verenigingen en tentoonstellings- organisaties, voor wat betreft de 
KLN diergroepen, gedeeltelijk schadeloos te stellen. Het KLN bestuur vraagt aan 
de algemene ledenvergadering hier een bedrag van € 20.000 totaal ter 
beschikking te stellen welke naar rato van de geleden schade zal verdeeld worden. 
Op basis van een voorlopige inventarisatie zal dit ongeveer 30% van de geleden 
schade zijn. 
Indien dit voorstel wordt aangenomen komt dit ten laste van het boekjaar 2015. 
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F. Handhaven tentoonstellingsreglement inzake Nederlandse 
ingezetenen die alleen lid in het buitenland zijn 
 
Motivatie: 
In de ALV van 2014 is het bestuursvoorstel aangenomen dat Nederlandse 
ingezetenen, die deel willen nemen aan een door het FB goedgekeurde show, lid 
moeten zijn van een Nederlandse plaatselijke kleidierenvereniging en een 
Nederlandse Bond (KLN of NBS). KLN is van mening dat haar activiteiten 
uitsluitend bedoeld zijn voor haar leden. Daarnaast wil KLN gastvrij zijn voor 
leden van bij de Entente Eropéenne aangesloten buitenlandse bonden. Deze 
uitzondering is specifiek bedoeld voor buitenlandse ingezetenen. 
Nederlandse ingezetenen, die alleen lid zijn van een buitenlandse (EE) bond, 
kiezen bewust niet voor KLN en omzeilen zo ook de regels van KLN (en de NBS). 
Dat is niet eerlijk t.o.v. onze leden, die zich daar wel aan houden en bij de 
Nederlandse verenigingen en bond contributie betalen. Vandaar dat u in 2014 
heeft besloten alleen Nederlandse ingezetenen toe te laten op Nederlandse shows 
als zij lid zijn van een Nederlandse plaatselijke vereniging en een Nederlandse 
Bond. 
De plaatselijke vereniging Heerlen en Omstreken heeft een verenigingsvoorstel 
(V1) ingediend waarin zij aangeven dat deze regel in strijd is met het Europees 
recht. 
Het KLN bestuur blijft na advies te hebben ingewonnen, van mening dat dit niet in 
strijd is met het Europees recht en willen het in 2014 aangenomen besluit 
handhaven. Ons is wel geadviseerd het tentoonstellingsreglement tekstueel iets te 
wijzigen, zodat die beter aansluit bij de uitgangspunten van het Europese recht.  
 
Het KLN bestuur stelt voor om het reglement voor open tentoonstellingen ROT 
tekstueel als volgt te wijzigen: 

Tentoonstellingsreglement ROT, par. 4, lid 1 
Lid 1. Deelnemers, inzenders, nationaliteit, combinatie 
Onder deelnemer aan een tentoonstelling wordt verstaan de eigenaar van de 
ingeschreven dieren. 
 
Een in Nederland wonende deelnemer dient in principe lid te zijn van een bij één 
van de Nederlandse bonden aangesloten vereniging en in het bezit te zijn van een 
geldige lidmaatschapskaart of lidnummer, uitgegeven door de bond van de 
diergroep waartoe de ingeschreven dieren behoren. 
 
Woonplaatsbeginsel 
Aan tentoonstellingen kunnen alleen inzenders deelnemen, in geval zij in 
Nederland wonen en een geldig lidmaatschap bezitten van KLN of de NBS, dan 
wel in het buitenland wonen en een geldig lidmaatschap bezitten van een bond die 
bij de EE is aangesloten. 
Buitenlandse fokkers die (ook) lid zijn van een Nederlandse bond, worden voor de 
respectievelijke diergroep beschouwd als Nederlandse deelnemer. 
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Toelichting: 
Dit bestuursvoorstel beoogt het tegenovergestelde van het verenigingsvoorstel V1 
van de afdeling Heerlen en Omstreken, dus kan maar één van de voorstellen (F of 
V1) aangenomen worden. Als u voor dit voorstel F stemt, stemt u automatisch 
tegen het voorstel V1 van Heerlen en Omstreken.  
 
Indien dit voorstel wordt aangenomen gaat dit in per tentoonstellingsseizoen 
2015/2016 
 
 

G. Opzeggen lidmaatschap dhr. J. Ringnalda 
 
Motivatie: 
“Het KLN bestuur heeft in haar vergadering van 4 februari jl. besloten het 
lidmaatschap van de heer Ringnalda op te zeggen. Hiertegen is de heer Ringnalda 
bij de commissie geschillen en Juridische zaken in beroep gegaan. Daar de 
commissie als zodanig en in dit onderhavige geval niet kan optreden in dit geschil 
tussen het bestuur en een lid, is besloten dit beroep door te geleiden naar de 
Algemene Leden vergadering van KLN. 
 
Indien u voor stemt, houdt dit in dat u het bestuursbesluit van het bestuur 
ondersteunt en dat u van mening bent dat het lidmaatschap van KLN  van de heer 
Ringnalda terecht is opgezegd. Indien u tegen stemt, stemt u in met het beroep dat 
de heer Ringnalda heeft ingediend en bent u van mening dat het bestuursbesluit 
ongedaan gemaakt dient te worden! 
 
Onderstaand kunt u aantreffen: 
I    Het schrijven aan de heer Ringnalda van 7 februari 2015, waaruit blijkt dat het 
lidmaatschap is opgezegd (bijlage 3a) 
II   Het beroep van de heer Ringnalda van 26 februari 2015 (bijlage 3b) 
III   De brief van KLN van 1 april 2015, waaruit volgt dat het beroep van de heer 
Ringnalda is doorgeleid naar de ALV” (bijlage 3c) 
 
De overige stukken bestaande uit: 
- De open brief van de heer Ringnalda van 29 oktober 2014 
- De sommatie namens KLN e.a. van 27 november 2014 
- De reactie van de heer Ringnalda van 8 december 2014 
- De sommatie namens KLN e.a. van 18 december 2014 
- De reactie van de heer Ringnalda van 22 december 2014 
Liggen ter inzage een half uur voorafgaande aan de vergaderingen van de 
provinciale afdelingen bij de provinciale besturen en een half uur voorafgaand aan 
en tijdens de ALV op 20 juni 2015 in “De Aker”te Putten. 
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H. Tweede ring bij Stamboekhoenders 
 
Motivatie: 
Bij enkele speciaalclubs worden (ook) hoenders gefokt volgens een stamboek. De 
dieren worden vergezeld met een stamboekcertificaat en worden naast de 
reguliere KLN ring ook geringd met een zogenoemde stamboekringring. Het 
certificaat verliest zijn waarde als de stamboekring afgeknipt wordt. Het gaat om 
bijvoorbeeld het Hervehoen (in Limburg Mergellandhoen genoemd). Nu worden 
deze dieren op een reguliere keuring gediskwalificeerd (DIS).  
 
Het KLN bestuur stelt voor het tentoonstellingsreglement paragraaf 6 lid 1 als 
volgt aan te passen: 
“Lid 1. Voorwaarde voor het inzenden van dieren  
Dieren die worden ingezonden naar een tentoonstelling die volgens dit reglement 
wordt gehouden, moeten zijn voorzien van een door één van de bonden erkend 
merk.  
Uitgezonderd daarvan zijn cavia’s, kleurmuizen, gerbils, tamme ratten en 
hamsters.  
Met merken wordt bedoeld:  
- ringen voor de diergroepen pluimvee en sierduiven en  
- tatoeëringen voor konijnen.  
 
De verschillende rassen pluimvee,  watervogels, siervogels oorspronkelijke 
duivensoorten en sierduiven moeten zijn gemerkt met een gesloten voetring die 
niet kan worden afgeschoven en niet klemt.  
De verschillende rassen hoenders en dwerghoeders moeten minimaal zijn gemerkt 
met een gesloten voetring die niet kan worden afgeschoven en niet klemt. 
Daarnaast is een niet afschuifbare stamboekring, uitgegeven door een 
de door KLN erkende rasvereniging welke schriftelijke toestemming 
van KLN heeft een dergelijke ring uit te brengen, toegestaan. 
 
Zie voor maten de Ringenlijst.  
Voor buitenlandse dieren geldt voorbehoud, aangezien bonden verschillende 
ringenmaten kunnen voorschrijven. “ 
 
Het bestuur stelt hierbij expliciet dat ook dieren welke niet geringd 
zijn met een stamboekring maar wel met een KLN ring op de normale 
wijze gekeurd dienen te worden.  
 
Indien dit voorstel wordt aangenomen gaat het in met ingang van het 
tentoonstellingsseizoen 2015/2016. 
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I. KLN logo op beoordelingskaarten 
Motivatie: 
KLN wil meer naamsbekendheid creëren. Een uitstekende plaats daarvoor zijn  
o.a. de beoordelingskaarten welke op iedere tentoonstelling bij ieder dier aanwezig 
zijn. Volgens bijlage 5 van het tentoonstellingsreglement dient er op iedere 
beoordelingskaart het logo van het FB afgedrukt zijn. Intern gezien is dit logisch. 
Wanneer we ons echter extern willen profileren is het logischer om hier het logo 
van KLN te plaatsen 
 
Het KLN betstuur stelt de algemene ledenvergadering voor bijlage 5 van het 
tentoonstellingsreglement dusdanig aan te passen dat er voor de KLN diergroepen 
het KLN logo op de kaart is aangebracht.  
 
Indien dit voorstel aangenomen wordt gaat dit in per tentoonstellingsseizoen 
2015/2016 
 

J. Afschaffen paren en het alleen toestaan van koppels voor 
oorspronkelijke watervogels 
Motivatie: 
Deze klassen zijn ontstaan doordat de watervogels zich als koppel mogelijk 
rustiger gedragen. Omdat het regelmatig voorkomt dat twee dieren in één kooi en 
niet aan elkaar gewend zijn, zich onderling lelijk verwonden, is er een discussie 
ontstaan of twee dieren in één kooi afgeschaft moet worden. 
Definities: 
Een paar zijn twee dieren (man en vrouw) in één kooi met één beoordelingskaart. 
Er zijn speciale prijzen te winnen door paren. Voor een paar is vaak het 
inschrijfgeld wat lager. 
Een koppel is alleen toegestaan bij oorspronkelijke sier-water vogels en duiven. 
Een koppel bestaat ook uit twee dieren (man en vrouw) in één kooi. Voor elk dier 
is er een beoordelingskaart en ze doen alleen mee voor de individuele prijzen. Ze 
worden als individuele dieren ingeschreven en betaald. Op het  inschrijfformulier 
moet worden vermeld ‘koppel’.  
Bij een paar of koppel zijn 2 mannelijke of 2 vrouwelijke dieren een DIS.  
De termen paar en koppel wordt ook vaak door elkaar gehaald. 
 
Het KLN bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor de tekst van zowel het 
tentoonstellingsreglement als het tentoonstellingsreglement voor 
verenigingstentoonstellingen paragraaf 5 lid 2 ten aanzien van de groep pluimvee 
als volgt aan te passen: 
“In de diergroepen Pluimvee Hoenders en Dwerghoenders – met 
uitzondering van de serama’s – kan als nummer worden ingezonden:  
- een individueel dier;  
- een paar: een mannelijk en een vrouwelijk dier;  
- een trio: een mannelijk en twee vrouwelijke dieren;  
- een toom: een mannelijk en vier vrouwelijke dieren.  
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Een paar, trio of toom mag bestaan uit oude en/of jonge dieren.  
Zij worden gezamenlijk, dus als één nummer, beoordeeld.” 
 
Koppel; welzijn oorspronkelijke sier- of watervogels of –
duivensoorten 
Bij deze soorten kan het wenselijk zijn om voor hun gemoedsrust een mannelijk en 
een vrouwelijk dier als koppel in dezelfde kooi onder te brengen. 
De inzender moet in dit geval de dieren als individueel nummer inschrijven. 
Op het inschrijfformulier moet “koppel” worden vermeld. 
Voor beide dieren moet een beoordelingskaart worden geschreven. 
Zij komen in aanmerking voor de prijzen voor individuele dieren. 
 
Indien dit voorstel aangenomen wordt zal dit ingaan per tentoonstellingsseizoen 
2015/2016 
 
 

K. Gratis abonnement Kleindier Magazine voor jongeren   
 
Motivatie: 
Jeugdleden hebben meestal niet de middelen om zich te abonneren op Kleindier 
Magazine. Ook is het voor jeugdleden een grote stap, als zij op 17 jarige leeftijd 
overgaan naar het seniorlidmaatschap met als gevolg verdubbelde contributie. Als 
er op dat adres niet al een abonnement bezorgt wordt, betekend dit ook een 
verplicht abonnement op Kleindier Magazine. Daar hebben ze meestal niet de 
financiële middelen voor met als gevolg dat ze om die reden vaak afhaken. 
Het KLN bestuur verwacht dat jeugdleden vanaf 10 jaar bewust het Magazine 
kunnen lezen, zodat een gratis abonnement vanaf 10 t/m 21 jaar voor jongere 
leden een welkome tegemoetkoming is. 
 
Het KLN bestuur stelt in deze het volgende voor: 
 
KLN leden in de leeftijd van 10 tot 21 jaar die woonachtig zijn op een adres waar 
geen andere bondsleden wonen, ontvangen het Kleindier Magazine op kosten van 
KLN, mits zij voor de betaling van hun lidmaatschapsgeld gebruik maken van 
betaling via automatische incasso. 
 

L. Vaststelling contributies 2016 
 
Het bestuur stelt voor de contributies van senior en jeugdleden in het jaar 2016 te 
verhogen met € 0,50 en als volgt vast te stellen op: 
Seniorleden € 15,50 
Jeugdleden € 8,00 
Verenigingen, speciaalclubs en tentoonstellingsorganisaties € 20,00 
Combinaties (in combinatie met senior- of juniorlidmaatschap) € 3,00 
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Belangrijke besluiten uit het verleden inzake contributiebetaling: 
a. Op de algemene ledenvergaderingen van de NKB en NHDB in juni 2006 is 

besloten om diegenen die op een andere wijze dan per automatische incasso 
betalen een bedrag van € 2 als administratiekosten in rekening te brengen. 

b. Op de algemene ledenvergaderingen van de NKB en NHDB in juni 2004 is 
besloten dat nieuwe leden alleen worden ingeschreven indien gelijktijdig een 
abonnement op Kleindier Magazine wordt afgesloten tenzij op hetzelfde 
woonadres een ander lid al een abonnement heeft. 

 
 

M. Raming 2015 (herzien) en 2016 
 
Hieronder en op de volgende pagina treft u de ramingen aan alsmede de 
jaarcijfers van 2014. Op de volgende pagina zijn tevens enkele toelichtingen 
opgenomen. 
 
 

 2016  2015  2014  2014 
 Raming  Herzien  Raming  Werkelijk 
Inkomsten        
Contributie 111.000  112.000  117.000  115.091 
Verkoop ringen 62.000  62.000  68.000  64.971 
Verkoop boeken en materialen 7.000  7.000  8.000  7.528 
Rente 1.000  1.000  2.500  1.410 
Diversen 0  1.200  0  2.965 
Totaal van de baten 181.000  183.200  195.500  191.965 
        
Algemene uitgaven        
Kantoorkosten 9.000  9.000  17.500  12.704 
Afschrijvingen 5.638  5.638  2.000  5.638 
Algemene organisatiekosten 20.000  24.000  20.000  25.640 
 34.638  38.638  39.500  43.982 
        
Bijdragen provinciale afdelingen 15.000  17.500  20.000  21.735 
Diertechnische raden 1.000  2.000  2.000  972 
KLN-prijzen 23.000  23.000  26.000  18.759 
Overige ereprijzen en onderscheidingen 17.000  17.000  14.000  22.728 
Inkoop ringen en kosten 
ringenexploitatie 32.000  33.000  32.000  33.246 
Inkoop boeken en kosten 
boekenexploitatie 9.000  10.000  9.000  11.552 
Omzetbelasting 7.000  7.000  8.500  6.602 
 138.638  148.138  151.000  159.540 
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Specifieke uitgaven        
Keurmeestersaangelegenheden 15.000  16.000  21.500  15.585 
Standaardaangelegenheden 9.000  9.000  9.500  13.830 
PR en propaganda 14.500  14.500  12.500  6.536 
Verenigingsondersteuning 750  750  750  716 
Kwaliteitszorg en ondersteuning shows 1.250  1.250  1.000  1.290 
Dierhouderijaangelegenheden 1.000  1.000  750  989 
 41.500  42.500  46.000  38.946 
        
Totaal van de uitgaven -180.138  -190.638  -197.000  -198.540 
           
Saldo van de gewone inkomsten 
en uitgaven 862  -7.438  -1.500  -6.575 
        
Bijzondere inkomsten en uitgaven        
Resultaat afdelingen 0  0  0  5.993 
Buitengewone baten en lasten boekjaar 0  -20.000  0  0 
Deelneming NKP 36.000  38.000  6.000  1.439 
Reserveringen -5.000  -5.000  -5.000  -5.000 
Europashow Metz 0  -5.000     
Vrijval reserveringen 0  0  5.000  0 
Voor- / nadelig saldo boekjaar 31. 862  562  4.500  -4.143 

 

Toelichtingen: 
 
Voor 2015 en 2016 wordt wederom een lichte daling van het ledenbestand 
verwacht en ook de diverse inkomsten zullen naar verwachting verminderen. 
De financiële administratie is vanaf 1 januari 2015 weer voor een groot deel in 
handen de penningmeester van KLN, waardoor de kantoorkosten zullen 
verminderen. 
De DTP-kosten van de NKP zijn sterk verminderd door te veranderen van de 
vormgever, waardoor door deelneming van KLN in de NKP een hogere opbrengst 
wordt verwacht. 
Voor de komende Europashow 2015 in Metz is € 5.000 gereserveerd. 
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VOORSTELLEN AFDELINGEN EN VERENIGINGEN  
 

V1. Wijziging tentoonstellingsreglement inzake Nederlandse 
ingezetenen. 
 
De plaatselijke vereniging Heerlen en omstreken stelt voor het reglement open 
tentoonstellingen (ROT) als volgt te wijzigen. Dit voorstel beoogt het 
tegengestelde van het bestuursvoorstel F. 
 
Paragraaf 4. DEELNEMERS EN MEDEWERKERS AAN DE 
TENTOONSTELLING  
 
Lid 1. Deelnemers, buitenland, combinatie   
Onder deelnemer aan een tentoonstelling wordt verstaan de eigenaar van de 
ingeschreven dieren.    
 
Een in Nederland wonende deelnemer dient in principe lid te zijn van een bij één 
van de bonden aangesloten vereniging en in het bezit te zijn van een geldige 
fokkerskaart, uitgegeven door de bond van de diergroep waartoe de ingeschreven 
dieren behoren.   
   
Buitenland 
In Nederland wonende fokkers, die alleen lid zijn van een buitenlandse bond 
(aangesloten bij de EE), worden beschouwd als buitenlandse deelnemers. 
Alle fokkers die lid zijn van een Nederlandse bond, worden voor de 
respectievelijke diergroep beschouwd als Nederlandse inzenders. 
   
Combinatie   
Een (fokker-)combinatie (ook wel fokkerij genoemd), zijnde twee of meer fokkers 
die gezamenlijk willen tentoonstellen met alle rassen die door hen samen worden 
gefokt, dan wel met name genoemde ras(sen), kan als inschrijver/inzender 
optreden mits de combinatie door de desbetreffende bond is geregistreerd.    
   
Deelnemers aan een combinatie mogen geen dieren die behoren tot de diergroep 
waarvoor de combinatie geldt, onder hun eigen naam inzenden.   
   
Indien een combinatie echter voor een bepaald ras geldt, dan is het toegestaan dat 
die deelnemers aan die combinatie ringen of merken betrekken voor andere 
rassen en deze rassen op een tentoonstelling onder eigen naam inzenden. 
 
 
Lid 2. Bepalingen voor buitenlandse inzenders 
Buitenlandse inzenders moeten voldoen aan de normen die ten aanzien van het 
georganiseerd zijn in hun land zijn gesteld.  
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Zij zijn verplicht om het registratienummer bij hun organisatie op het 
inschrijfformulier te vermelden. 
In Nederland wonende fokkers die alleen lid zijn van een buitenlandse bond 
dienen te allen tijde aan te tonen dat ze lid zijn van deze buitenlandse bond. Dit 
kan middels vermelding van het registratienummer (bondsnummer) van 
betreffende buitenlandse bond of indien dit niet voorhanden is (niet gebruikelijk 
bij genoemde bond) door een recente schriftelijke verklaring van lidmaatschap 
van de buitenlandse vereniging dan wel bond waar men lid is. 
 
Buitenlandse fokkers kunnen op tentoonstellingen waar dat is toegestaan dieren 
inschrijven die behoren tot de rassen of kleurslagen die in hun land wel, maar in 
Nederland niet erkend zijn. 
Buitenlandse inzendingen hoenders etc. en konijnen, met dezelfde rasnaam als de 
Nederlandse, maar waarvan de standaard in het land van de inzender aanzienlijk 
verschilt met de Nederlandse, 
- Moeten in aparte klassen worden ondergebracht; 
- Er moeten aparte prijzen voor beschikbaar worden gesteld; 
- De tentoonstellingsorganisatie moet zorgen voor ter zake kundig 

keurmeester; 
- De dieren moeten worden gekeurd volgens de geldende standaard van het 

land van herkomst; 
- De betreffende keurmeester moet daarvan op de hoogte worden gesteld. 
 
 
Motivatie van voorstel 
 
In Paragraaf 4 Lid 1. Deelnemers, inzenders, nationaliteit, schuilnaam, combinatie 
en Lid 2. Bepalingen voor buitenlandse inzenders van het KLN TT-reglement 
(ROT versie ALV 2014) staat beschreven waaraan een deelnemer dient te voldoen 
wanneer hij/zij wenst deel te nemen aan een (open) tentoonstelling. Een 
deelnemer moet: 
1.  wanneer woonachtig in Nederland ingeschreven staan bij een vereniging, welke 
is aangesloten bij KLN of NBS, en beschikken over een geldige fokkerskaart 
bijbehorende de betreffende diergroep.  
2.  wanneer woonachtig in het buitenland ingeschreven staan bij een buitenlandse 
organisatie en beschikken over een geldig registratienummer van hun betreffende 
buitenlandse bond. 
Bij punt 1 wordt opgemerkt dat wanneer een deelnemer woonachtig is in 
Nederland, maar alleen lid is van een buitenlandse vereniging, hij/zij wordt 
beschouwd als een lid van KLN/NBS zonder geldige fokkerskaart. M.a.w., de 
deelnemer mag niet deelnemen aan de tentoonstelling.  
 
Deze aanvullende bepaling voor in Nederland woonachtige deelnemers vormt ook 
de aanleiding voor dit wijzigingsvoorstel. Op de eerste plaats omdat volgens de 
bepaling sprake is van ingezetenschap in Nederland. Op de tweede plaats omdat 
deze deelnemers, ten opzichte van in het buitenland woonachtige deelnemers 
eveneens lid in het buitenland en van een buitenlandse bond aangesloten bij de 

Jaarboek over 2014 Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 91 



Europese Entente (EE), gediscrimineerd worden. Hieronder volgt de verdere 
toelichting van beide bezwaren: 
1. Nederlandse ingezetene: ingezetenschap in Nederland kan niet enkel en alleen 
worden bepaald op basis van een woonadres. Om een persoon te kunnen 
aanmerken als ingezetene van Nederland moet worden vastgesteld of er een 
persoonlijke band van duurzame aard is tussen die persoon en Nederland. 
Aangezien KLN/NBS, of de plaatselijke vereniging, niet over de middelen beschikt 
om dit te toetsen kan deze bepaling niet met zekerheid worden toegepast. 
2. Discriminatie: een deelnemer uitsluiten van deelname op grond van zijn/haar 
woonadres in Nederland (in combinatie met een lidmaatschap bij een 
buitenlandse organisatie) is gewoonweg discriminatie. Temeer omdat als diezelfde 
deelnemer in het buitenland woont dan wel mag deelnemen. Wederom een 
duidelijke reden waarom deze bepaling niet toegepast mag/kan worden. 
Deze bepaling is in strijd met het Verdrag van de Europese Unie (E.U.) zoals 
omschreven in artikel 6 lid 1 van het Handvest van de grondrechten van de E.U. en 
artikel 6.1 van het Handvest van de grondrechten van de E.U. 
Van grote importantie is het gelijkheidsbeginsel en een eventuele 
precedentwerking door het uitsluiten van een minderheidsgroep. 
 
Een ieder dient vrij te zijn in welk land c.q. in welke vereniging hij lid is. Het mag 
in dit kader ook geen belemmering vormen of men wel of niet deel mag/kan 
nemen aan welke tentoonstelling waar dan ook. 
 
Bovendien gaat deze bepaling geheel in strijd met het gedachtegoed van de 
Entente Européenne. De EE heeft namelijk als doelstellingen ‘unification of all 
national small livestock societies in Europe’ en ‘promoting international meetings 
of small livestock breeders in Europe, …’. Participatie in fokkersaangelegenheden 
en verenigingen over de grens wordt op deze manier ontmoedigd. Tot zover de 
toelichting van dit wijzigingsvoorstel. 
 
Toelichting KLN bestuur voorstel V1: 
Dit verenigingsvoorstel V1 van de afdeling Heerlen en Omstreken beoogt het 
tegenovergestelde van het bestuursvoorstel F. Er kan dus maar één de voorstellen 
(F of V1) aangenomen worden. Als u voor het voorstel F van het KLN bestuur 
stemt, stemt u automatisch tegen dit voorstel V1 van Heerlen en Omstreken.  
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V2 Legekosten terugbetalen van afgelaste shows als gevolg 
van de HPAI.   
 
De vereniging “Streven naar beter” Asten stelt voor om de kosten van de leges voor 
de tentoonstellingen, welke geen doorgang hebben kunnen vinden vanwege het 
door de overheid ingestelde verbod op tentoonstellingen, door de bond(en) te 
vergoeden aan de verenigingen die door deze maatregel zijn getroffen. 
 
Motivatie 
De verenigingen die genoodzaakt waren hun show af te gelastten, hebben hiervoor 
toch kosten moeten maken en kunnen die nergens op verhalen. Deze kosten zijn 
per vereniging verschillend, maar iedere vereniging heeft wel leges betaald en die 
zijn duidelijk en bekend. 
De bond heeft ons inziens de mogelijkheid om de leges te vergoeden uit de pot 
waaruit normaal de bondsprijzen betaald zouden worden, die nu ook niet 
uitbetaald hoefden te worden en normaal gesproken veel meer bedragen dan de 
genoemde legeskosten. 
Het Facilitair Bureau (FB) van KLN en NBS behartigt voor de beide bonden de 
tentoonstellingszaken, en dus zullen beide bonden dan volgens art.5 van het 
reglement van het FB hieraan bij moeten dragen.  
 
Het provinciale bestuur van Noord Brabant heeft dit voorstel verder geleid naar 
het KLN bestuur met de mededeling dat ca. 99% van de Brabantse plaatselijke 
verenigingen dit voorstel steunen. 
 
Toelichting KLN bestuur voorstel V2:  
Dit voorstel beoogd evenals het voorstel van het KLN bestuur 
“E. Tegemoetkoming gedupeerde tentoonstellingen door HPAI”, de gedupeerde 
shows gedeeltelijk schadeloos te stellen. Aangezien het bestuursvoorstel E qua 
omvang ver uitstijgt boven de kosten van de leges en KLN maar één keer kosten 
compenseert, zal dit voorstel automatisch als teruggetrokken beschouwd wordt, 
als het voornoemde bestuursvoorstel E aangenomen wordt.     
 

V3. Wijziging Taakomschrijving Facilitair Bureau en 
gedelegeerden 
 
De provinciale afdeling Noord-Holland stelt voor het Reglement Facilitair Bureau 
als volgt te wijzigen: 
 
Motivatie: 
Er is op dit moment in verschillende delen van Nederland een tekort aan 
gedelegeerden. 
Dit komt naar onze mening onder andere door de huidige voorwaarden om je aan 
te melden als gedelegeerde. 
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De huidige voorwaarden: 
2- Voorwaarden De gedelegeerde moet lid zijn van KLN of in het bezit zijn van een 
geldige fokkerskaart van de NBS. Naast de kandidaten die zich rechtstreeks 
aanmelden voor de functie van gedelegeerde, dragen de afdelingen eveneens 
personen voor die geschikt zijn om de taken van een gedelegeerde uit te voeren. 
De afdelingen dienen er zorg voor te dragen dat er voor alle diergroepen en alle 
soorten tentoonstellingen in voldoende mate geschikte personen worden 
voorgedragen. De gedelegeerde moet bereid zijn om alle bijeenkomsten die 
worden georganiseerd om het functioneren te optimaliseren bij te wonen. De 
gedelegeerde moet beschikken over voldoende communicatieve- en sociale 
vaardigheden. De gedelegeerde moet steeds op de hoogte zijn van de geldende 
tentoonstellingsbepalingen zoals gegeven in het Tentoonstellingsreglement. 
 
Door deze huidige voorwaarden kunnen bijvoorbeeld oud-KLN-leden die nog wel 
lid zijn van een plaatselijke vereniging maar geen dieren meer hebben door 
omstandigheden en daardoor geen fokkerskaart meer hebben geen gedelegeerde 
zijn. 
Daarom de huidige voorwaarden te wijzigen in: 
Nieuwe voorwaarden: 
 
De gedelegeerde moet: 
- Lid zijn van een vereniging die lid is van KLN of NBS 
 
Als de aspirant gedelegeerde geen lid is van KLN of de NBS, dan dient deze 
persoon te worden voorgedragen door deze zijn/haar plaatselijke vereniging. 
 
Verder ongewijzigd. 
 
Stemadvies KLN bestuur voorstel V3: 
Het KLN bestuur adviseert de algemene ledenvergadering dit voorstel niet over te 
nemen om de volgende redenen: 
- Gedelegeerden zijn vertegenwoordigers van KLN of NBS en hebben in die 

hoedanigheid een adviserende en controlerende functie namens KLN en NBS 
en dienen als zodanig dan ook lid te zijn van NBS of KLN. 

- Wat is de loyaliteit nog van iemand ten opzichte van de bond als deze geen lid 
van KLN of NBS meer wil zijn maar nog wel gedelegeerde? 

- Gedelegeerden worden gerekruteerd uit de gehele provincie. Het moet toch 
mogelijk zijn leden voor deze functie te vinden die capabel zijn deze 
werkzaamheden uit te voeren. 

- KLN heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar 
vrijwilligers. Deze geld echter alleen voor mensen welke lid zijn van de KLN. 
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BESTUURSVERKIEZING 
 
Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn:  
- Jasper Smelt, Voorzitter; heeft zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt 

voor de heer Smelt opnieuw te benoemen in de functie van voorzitter. 
- Jan Renes, Standaardaangelegenheden en Kwaliteitszorg, heeft zich 

herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt voor de heer Renes opnieuw te 
benoemen als bestuurslid 

 
Tot één week voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten 
schriftelijk worden aangemeld onder bijvoeging van een schriftelijke 
bereidverklaring van die kandidaat. 
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PUBLICATIES 
 
  

Jaarboek over 2014 Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 97 



PRIJZENSCHEMA KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND  
 
Secretaris G.J. Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB Bennekom. 
Tel: 0318-416953 
Kleindier Liefhebbers Nederland stelt in het tentoonstellingsseizoen 2015/2016 
de volgende prijzen beschikbaar. 

Let op! De nummering is gewijzigd en begint nu bij 400 zodat er meer nummers 
beschikbaar zijn voordat de nummers van de speciaalclubs beginnen.  

 

TEKST KLN 400-PRIJS VOOR HET VRAAGPROGRAMMA 
EN CATALOGUS 
Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen 
beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de 
AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs 
van € 5,00 beschikbaar gesteld per 15 ingeschreven dieren mits de waardering 
tenminste 94 punten is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of 
oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen 
van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking. Deze prijzen zijn 
volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij 
voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben 
gewonnen. 
 
Toekenning: 
a. De keurmeester kent per 15 ingeschreven nummers één KLN-prijs toe; bij een 

restant van 8 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen. 
b. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester 

gekeurde diergroepen. 
c. De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester, maar worden bij 

voorkeur toegewezen aan dieren waaraan nog geen andere prijzen zijn 
toegekend, maar die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder 
zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge 
kwaliteit) en om die reden moeten worden beloond. 

d. Alleen dieren met 94 punten of hoger komen in aanmerking.  
e. Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse 

dieren en oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke 
duiven met ringen van Aviornis (AO) of de vogelbonden (NB of AB) komen in 
aanmerking. 
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NATIONALE BONDSTENTOONSTELLING NIEUWEGEIN 
(CHAMPIONSHOW) 
Diergroepen konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren 

Voor alle te winnen prijzen geldt, mits anders aangegeven: fokkers in concurrentie 
en minimaal 6 dieren 
 
Nationaal bondskampioen: 
Fraaie luxe vaan met tekst: Nationaal bondskampioen jaartal, Championshow. 
401.  Bondsvaan voor de fraaiste konijn ram oud.  
402. Bondsvaan voor de fraaiste konijn voedster oud. 
403. Bondsvaan voor de fraaiste konijn ram jong. 
404. Bondsvaan voor de fraaiste konijn voedster jong. 
405. Bondsvaan voor de fraaiste konijn AOC klasse 
406. Bondsvaan voor de fraaiste konijn Vrije Klasse  
407. Bondsvaan voor de fraaiste cavia beer. 
408. Bondsvaan voor de fraaiste cavia zeug. 
409. Bondsvaan voor de fraaiste cavia Vrije klasse. 
410. Bondsvaan voor de fraaiste kleine knager (hoogste predicaat of grootste 

subgroep).  
411. Bondsvaan voor de fraaiste kleine knager andere subgroep. 
412. Bondsvaan voor de fraaiste kleine knager Vrije klasse. 
 
Rozetten (401 - 412) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een 3-rings rozet toegekend, die door 
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
N.B. Voor de ingeschreven dieren in de diergroepen hoenders, dwerghoenders, 

oorspronkelijke duiven, sier- en watervogels geldt hier het prijzenschema 
voor nationale tentoonstellingen. 

 
Nationaal jeugdkampioen: 
(alleen te winnen door jeugdleden) 
 
Zilveren bondsmedaille bestickerd: Nationaal jeugdkampioen jaartal, 
Championshow, bijv. konijn. 
413. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn 
414. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn in de groep kleur. 
415. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn in de groep tekening. 
416. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn in de groep  
 verzilvering/pareling. 
417. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn in de groep  
 kleurpatroon/uitmonstering. 
418. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn in de groep wit. 
419. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn in de groep hangoren. 
420. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn in de groep bijzondere    
 haarstructuur. 
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421. Jeugdbondsmedaille voor fraaiste cavia beer. 
422. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste cavia zeug. 
423. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste kleine knager. 
 

 
Deze ereprijzen moeten ook zo benoemd worden in de catalogus, dus bijvoorbeeld:  
Nationaal Bondskampioen konijnen, ram oud. 
Nationaal jeugdkampioen konijnen, groep kleur. 
 
Rozetten (413 – 423) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een 2-rings rozet toegekend, die door 
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
 
 

Extra ereprijzen nationale bondstentoonstelling Nieuwegein voor de 
diergroepen konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren. 
 
Nationaal kampioen: 

424. Eigenslag gouden medaille “Nationaal kampioen” voor het fraaiste dier van 
elk ras of soort waarvan minimaal 15 nummers in concurrentie zijn 
ingeschreven. 

425. Deze prijs wordt ook toegekend aan een kleurslag, waarin tenminste 15 
nummers in concurrentie zijn ingeschreven . 

426. Indien er 50 of meer dieren in één kleurslag worden ingeschreven, voor de 
beste ram en voedster in die klasse. 

427. Bestaat het ras maar uit één kleur, dan wordt bij meer dan 50 nummers de 
prijs ook toegekend aan de beste ram en voedster of beer en zeug.  

428. Eigenslag zilveren medaille “Nationaal kampioen” voor het fraaiste dier van 
elk ras waarvan minimaal 6 tot 15 nummers in concurrentie zijn 
ingeschreven. 

 
Rozetten (424 – 428) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door 
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 

 
Deze ereprijzen worden allen tijdens de tentoonstelling uitgereikt. 
 
NB: De bondsshoworganisatie kan, indien zij daar de voorkeur aangeeft, in plaats 
van de eigenslag medailles Nationaal (ras)kampioen 524 – 527 ook een oorkonde 
bij KLN aanvragen waarop zij zelf invullen: de naam van de show en showjaar, 
Nationaal kampioen, diergroep, ras en kleur, alsmede de naam en woonplaats van 
de fokker.    
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Deze prijzen moeten ook zo benoemd worden als “Nationaal kampioen” in het 
vraagprogramma en in de catalogus, dus bijvoorbeeld: Nationaal kampioen 
Havanna 
 

Nationaal kampioen konijn-hop 
 
Per klasse mits in concurrentie (tussen tenminste twee hoppers) 
 
429. Bronzen bondsmedaille (met gat): Nationaal bondskampioen jaartal, 

Championshow, Konijn-Hop. 
 
Alle ereprijzen moeten tijdens de tentoonstelling uitgereikt worden. 
 
Aanvragen: Het tentoonstellingsbestuur moet uiterlijk 1 september van het 
betreffende tentoonstellingsseizoen de ereprijzen zoals de Nationale 
bondskampioensvanen, jeugdkampioensmedailles, de Nationale 
(ras)kampioensmedailles en de rozetten aanvragen bij: 
- Beheerder Bondsprijzen en jubileumspelden KLN 
- Dhr. Co Korsuize, 06- 16425565 of 0252-232209, co.korsuize@kpnmail.nl 
De aanvraag wordt gedaan op basis van de te verwachte diersoorten en rassen en 
de Nationale (ras)kampioenen met 10% reserve.  
Binnen een maand na de show stuurt de vereniging een verantwoording van de 
uitgegeven ereprijzen naar de secretaris. De restanten van de Nationale 
(ras)kampioenen worden in mindering gebracht met de bestelling van de 
medailles van het volgende jaar.  
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NATIONALE BONDSTENTOONSTELLING ASSEN 
(NOORDSHOW) 
Diergroepen hoenders, dwerghoenders, serama’s, sier- en watervogels 

voor alle te winnen prijzen geldt, mits anders aangegeven: fokkers in concurrentie 
en minimaal 6 dieren 
 
Nationaal bondskampioen: 

Fraaie luxe vaan met tekst: Nationaal bondskampioen jaartal, Noordshow. 
430. Bondsvaan voor het fraaiste hoen, haan. 
431. Bondsvaan voor het fraaiste hoen, hen. 
432. Bondsvaan voor het fraaiste hoen, AOC klasse 
433. Bondsvaan voor het fraaiste hoen, Vrije klasse 
434. Bondsvaan voor het fraaiste dwerghoen, haan. 
435. Bondsvaan voor het fraaiste dwerghoen, hen.  
436. Bondsvaan voor het fraaiste dwerghoen, AOC klasse 
437. Bondsvaan voor het fraaiste dwerghoen, Vrije klasse 
438. Bondsvaan voor de fraaiste serama. 
439. Bondsvaan voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, 

pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel (grote siervogels). 
440. Bondsvaan voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke 

duif, lachduif of diamantduif (kleine siervogels).  
441. Bondsvaan voor de fraaiste gedomesticeerde eend. 
442. Bondsvaan voor de fraaiste gedomesticeerde gans. 
443. Bondsvaan voor de fraaiste oorspronkelijke eend. 
444. Bondsvaan voor de fraaiste oorspronkelijke gans. 
 
Rozetten (430 - 444) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een 3-rings rozet toegekend, die door 
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
 
N.B. Voor de ingeschreven dieren in de diergroepen konijnen, cavia’s en kleine 
knaagdieren geldt hier het prijzenschema voor nationale tentoonstellingen. 
 
 

Nationaal  jeugdkampioen (alleen te winnen door jeugdleden): 

Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Nationaal jeugdbondskampioen jaartal, 
Noordshow, bijv. hoenders, haan. 
445. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste hoen, haan. 
446. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste hoen, hen. 
447. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste dwerghoen, haan. 
448. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste dwerghoen, hen. 
449. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste serama. 
450. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke 

kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel (grote siervogels). 
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451. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, 
oorspronkelijke duif, lachduif of diamantduif (kleine siervogels). 

452. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde watervogel. 
453. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke watervogel. 
 
Rozetten (445 – 453) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een 2-rings rozet toegekend, die door 
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
 
Deze ereprijzen moeten ook zo benoemd worden in catalogus, dus bijvoorbeeld:  
Nationaal bondskampioen hoenders, haan. 
Nationaal jeugdkampioen dwerghoenders, hen. 

Extra ereprijzen nationale bondstentoonstelling Zuidlaren voor de 
diergroepen hoenders, dwerghoenders, serama’s, sier- en 
watervogels: 
 
 

Nationaal kampioen: 

454. Eigenslag gouden medaille “Nationaal kampioen” voor het fraaiste dier van 
elk ras of soort waarvan minimaal 15 nummers in concurrentie zijn 
ingeschreven. 

455. Deze prijs wordt ook toegekend aan een kleurslag, waarin tenminste 15 
nummers in concurrentie zijn ingeschreven. 

456. Indien er 50 of meer dieren in één kleurslag worden ingeschreven, voor de 
beste haan en hen in die klasse. 

457. Bestaat het ras maar uit één kleur, dan wordt bij meer dan 50 nummers de 
prijs ook toegekend aan de beste haan en hen of man vrouw.  

458. Eigenslag zilveren medaille “Nationiaal kampioen” voor het fraaiste dier 
van elk ras waarvan minimaal 6-15 nummers in concurrentie zijn 
ingeschreven. 

459. € 10,00 per 10 trio’s hoenders. 
460. € 10,00 per 10 trio’s dwerghoenders. 
 
Deze prijzen moeten ook zo benoemd worden als “Nationaal kampioen”  in de 
catalogus, dus bijvoorbeeld:  
Nationaal kampioen Leghorns 
 
Rozetten (454 - 460) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door 
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
 
NB: De bondsshoworganisatie kan, indien zij daar de voorkeur aangeeft, in plaats 
van de eigenslag medailles Nationaal (ras)kampioen ook een oorkonde bij KLN 
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aanvragen waarop zij zelf invullen: de naam van de show en showjaar, Nationaal 
kampioen, diergroep, ras en kleur, alsmede de naam en woonplaats van de fokker.  
 
Alle ereprijzen moeten tijdens de tentoonstelling uitgereikt worden. 
 
Aanvragen: Het tentoonstellingsbestuur moet uiterlijk 1 september van het 
betreffende tentoonstellingsseizoen de ereprijzen zoals de Nationale 
bondskampioensvanen, jeugdkampioensmedailles, de Nationale 
(ras)kampioensmedailles en de rozetten aanvragen bij: 
- Beheerder Bondsprijzen en jubileumspelden KLN 
- Dhr. Co Korsuize, 06- 16425565 of 0252-232209,  co.korsuize@kpnmail.nl 
De aanvraag wordt gedaan op basis van de te verwachte diersoorten en rassen en 
de Nationale (ras)kampioenen met 10% reserve.  
Binnen een maand na de show stuurt de vereniging een verantwoording van de 
uitgegeven ereprijzen naar de secretaris. De restanten van de Nationale 
(ras)kampioenen worden in mindering gebracht met de bestelling van de 
medailles van het volgende jaar. 
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PROVINCIALE BONDSTENTOONSTELLINGEN 
Voor alle te winnen prijzen geldt, mits anders aangegeven: fokkers in concurrentie 
en minimaal 6 dieren 
 
Provinciaal bondskampioen: 

Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Provinciaal bondskampioen jaartal, naam 
show, bijv. konijnen, ram oud. 
461. Bondsmedaille voor de fraaiste ram oud.  
462. Bondsmedaille voor de fraaiste voedster oud. 
463. Bondsmedaille voor de fraaiste ram jong. 
464. Bondsmedaille voor de fraaiste voedster jong. 
465. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn AOC klasse. 
466. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn Vrije klasse. 
467. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia. 
468. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht. 
469. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager. 
470. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep. 
471. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen. 
472. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht. 
473. Bondsmedaille voor de fraaiste hoen AOC klasse. 
474. Bondsmedaille voor de fraaiste hoen Vrije klasse. 
475. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen. 
476. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht.  
477. Bondsmedaille voor de fraaiste dwerghoen AOC klasse. 
478. Bondsmedaille voor de fraaiste dwerghoen Vrije klasse. 
479. Bondsmedaille voor de fraaiste serama. 
480. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke 

duif, lachduif of diamantduif gezamenlijk (kleine siervogels). 
481. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke 

kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel gezamenlijk 
(parkvogels).  

482. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend. 
483. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans.  
484. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend. 
485. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans. 
 
Provinciaal  jeugdkampioen (alleen te winnen door jeugdleden): 

Bij minimaal 25 dieren per diergroep 
 
Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Provinciaal jeugdkampioen, jaartal, naam 
show, bijv. konijnen. 
 
486. Bondsmedaille voor de fraaiste dier in de betreffende diergroep.  
 
Deze ereprijzen moeten ook zo benoemd worden in de catalogus, dus bijvoorbeeld:  
Provinciaal bondskampioen konijnen, ram oud. 
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Rozetten (461 - 486) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een 2-rings rozet toegekend, die door 
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
 
Extra ereprijzen Provinciale bondstentoonstellingen: 
 
Provinciaal kampioen: 

487. Eigenslag gouden medaille “Provinciaal kampioen” voor het fraaiste dier 
van elk ras of soort waarvan minimaal 15 nummers in concurrentie zijn 
ingeschreven. 

488. Deze prijs wordt ook toegekend aan een kleurslag, waarin tenminste 15 
nummers in concurrentie zijn ingeschreven. 

489. Bestaat het ras maar uit één kleur, dan wordt bij meer dan 15 nummers de 
prijs ook toegekend aan de beste ram en voedster. 

490. Eigenslag zilveren medaille “Provinciaal kampioen” voor het fraaiste dier 
van elk ras waarvan minimaal 6-15 nummers in concurrentie zijn 
ingeschreven. 

 
Deze prijzen moeten ook zo benoemd worden als “Provinciaal kampioen” in de 
catalogus, dus bijvoorbeeld:  
Provinciaal kampioen Leghorns 
 
Rozetten (487 - 490) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door 
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
 
Alle ereprijzen moeten tijdens de tentoonstelling uitgereikt worden. 
 
Aanvragen: Het tentoonstellingsbestuur moet uiterlijk 1 september van het 
betreffende tentoonstellingsseizoen de ereprijzen zoals de Provinciale 
bondskampioensmedailles, jeugdkampioensmedailles, de Provinciale 
(ras)kampioensmedailles en de rozetten aanvragen bij: 
- Beheerder Bondsprijzen en jubileumspelden KLN 
- Dhr. Co Korsuize, 06- 16425565 of 0252-232209, co.korsuize@kpnmail.nl 
De aanvraag wordt gedaan op basis van de te verwachte diersoorten en rassen en 
de Nationale (ras)kampioenen met 10% reserve.  
Binnen een maand na de show stuurt de vereniging een verantwoording van de 
uitgegeven ereprijzen naar de secretaris. De restanten van de Provinciale 
(ras)kampioenen worden in mindering gebracht met de bestelling van de 
medailles van het volgende jaar.  
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NATIONALE TENTOONSTELLINGEN 
Voor alle te winnen prijzen geldt, mits anders aangegeven: minimaal 6 dieren en 
fokkers in concurrentie 
 
Nationaal kampioen: 

Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Kampioen <naam show>, jaartal, bijv. 
konijnen, ram oud. 
 
491.   Bondsmedaille voor de fraaiste ram oud.  
492. Bondsmedaille voor de fraaiste voedster oud. 
493. Bondsmedaille voor de fraaiste ram oud. 
494. Bondsmedaille voor de fraaiste voedster jong. 
495. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn AOC. 
496. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn Vrije klasse. 
497. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia.  
498. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht. 
499. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager. 
500. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep. 
501.   Bondsmedaille voor het fraaiste hoen. 
502. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht. 
503. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen AOC klasse. 
504. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen Vrije klasse. 
505. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen. 
506. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht. 
507. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen AOC klasse. 
508. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen Vrije klasse. 
509. Bondsmedaille voor de fraaiste serama. 
510. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke 

duif, lachduif of diamantduif gezamenlijk (kleine siervogels). 
511. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke 

kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel gezamenlijk 
(parkvogels). 

512. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend. 
513. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans.  
514. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend. 
515. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans. 
 
Deze ereprijzen moeten ook zo benoemd worden in de catalogus, dus bijvoorbeeld:  
Kampioen <naam show> dwerghoenders, hen. 
 
Nationaal  jeugdkampioen  
Bij minimaal 15 dieren per diergroep 
 
Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Nationaal jeugdkampioen, jaartal, naam 
show, bijv. konijnen. 
516. Bondsmedaille voor de fraaiste dier in de betreffende diergroep.  
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Rozetten (491 - 516) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een 2-rings rozet toegekend, die door 
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
 
Extra ereprijzen Nationale toonstellingen: 
 
Nationaal kampioen: 

517. Eigenslag gouden medaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras 
of soort waarvan minimaal 15 nummers in concurrentie zijn ingeschreven. 

518. Deze prijs wordt ook toegekend aan een kleurslag, waarin tenminste 15 
nummers in concurrentie zijn ingeschreven. 

519. Bestaat het maar ras uit één kleur, dan wordt bij meer dan 15 nummers de 
prijs ook toegekend aan het beste mannelijke en vrouwelijke dier. 

520. Eigenslag zilveren medaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk 
ras waarvan minimaal 6-15 nummers in concurrentie zijn ingeschreven. 

 
Deze prijzen moeten ook zo benoemd worden als “Nationaal kampioen” in de 
catalogus, dus bijvoorbeeld:  
Nationaal kampioen Leghorns 
 
Rozetten (517 - 520) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door 
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
 
Alle ereprijzen moeten tijdens de tentoonstelling uitgereikt worden. 
 
Aanvragen: Het tentoonstellingsbestuur moet uiterlijk 1 september (Jeugdshow 
Laren uiterlijk 1 juni) van het betreffende tentoonstellingsseizoen de ereprijzen 
zoals de Nationale bondskampioensmedaille, jeugdkampioensmedailles, de 
raskampioensmedailles en de rozetten aanvragen bij: 
- Beheerder Bondsprijzen en jubileumspelden KLN 
- Dhr. Co Korsuize, 06- 16425565 of 0252-232209, co.korsuize@kpnmail.nl 
De aanvraag wordt gedaan op basis van de te verwachte diersoorten en rassen en 
de Nationale (ras)kampioenen met 10% reserve.  
Binnen een maand na de show stuurt de vereniging een verantwoording van de 
uitgegeven ereprijzen naar de secretaris. De restanten van de Nationale 
(ras)kampioenen worden in mindering gebracht met de bestelling van de 
medailles van het volgende jaar. 
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NATIONALE BONDSJEUGDSHOW (LAREN GLD) 
Voor alle te winnen prijzen geldt, mits anders aangegeven: minimaal 6 dieren en 
fokkers in concurrentie 
 
Nationaal Bondsjeugdkampioen: 

Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Nationaal Bondsjeugdkampioen Laren (Gld), 
jaartal, bijv. konijnen, ram oud. 
 
521.   Bondsmedaille voor de fraaiste ram oud.  
522. Bondsmedaille voor de fraaiste voedster oud. 
523. Bondsmedaille voor de fraaiste ram oud. 
524. Bondsmedaille voor de fraaiste voedster jong. 
525.     Bondsmedaille voor de fraaiste konijn AOC. 
526. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn Vrije klasse. 
527.      Bondsmedaille voor de fraaiste cavia.  
528. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht. 
529. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager. 
530. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep. 
531.   Bondsmedaille voor het fraaiste hoen. 
532. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht. 
533. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen AOC klasse. 
534. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen Vrije klasse. 
535.   Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen. 
536. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht. 
537.   Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen AOC klasse. 
538. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen Vrije klasse. 
539. Bondsmedaille voor de fraaiste serama. 
540. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke 

duif, lachduif of diamantduif gezamenlijk (kleine siervogels). 
541. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke 

kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel gezamenlijk 
(parkvogels). 

542. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend. 
543. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans.  
544. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend. 
545. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans. 
 
Deze ereprijzen moeten ook zo benoemd worden in de catalogus, dus bijvoorbeeld:  
Kampioen <naam show> konijnen, ram oud. 
 
Nationaal  jeugdkampioen  
Bij minimaal 15 dieren per diergroep 
 
Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Nationaal jeugdkampioen, jaartal, naam 
show, bijv. konijnen. 
546. Bondsmedaille voor de fraaiste dier in de betreffende diergroep.  
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Rozetten (521 - 545) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een 2-rings rozet toegekend, die door 
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
 
Extra ereprijzen Nationale toonstellingen: 
 
Nationaal kampioen: 

547. Eigenslag gouden medaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras 
of soort waarvan minimaal 15 nummers in concurrentie zijn ingeschreven. 

548. Deze prijs wordt ook toegekend aan een kleurslag, waarin tenminste 15 
nummers in concurrentie zijn ingeschreven. 

549. Bestaat het maar ras uit één kleur, dan wordt bij meer dan 15 nummers de 
prijs ook toegekend aan het beste mannelijke en vrouwelijke dier. 

550. Eigenslag zilveren medaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk 
ras waarvan minimaal 6-15 nummers in concurrentie zijn ingeschreven. 

 
Deze prijzen moeten ook zo benoemd worden als “Nationaal kampioen” in de 
catalogus, dus bijvoorbeeld:  
Nationaal kampioen Leghorns 
 
Rozetten (547 - 550) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door 
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
 
Alle ereprijzen moeten tijdens de tentoonstelling uitgereikt worden. 
 
Aanvragen: Het tentoonstellingsbestuur moet uiterlijk 1 september (Jeugdshow 
Laren uiterlijk 1 juni) van het betreffende tentoonstellingsseizoen de ereprijzen 
zoals de Nationale bondskampioensmedaille, jeugdkampioensmedailles, de 
raskampioensmedailles en de rozetten aanvragen bij: 
- Beheerder Bondsprijzen en jubileumspelden KLN 
- Dhr. Co Korsuize, 06- 16425565 of 0252-232209, co.korsuize@kpnmail.nl 
De aanvraag wordt gedaan op basis van de te verwachte diersoorten en rassen en 
de Nationale (ras)kampioenen met 10% reserve.  
Binnen een maand na de show stuurt de vereniging een verantwoording van de 
uitgegeven ereprijzen naar de secretaris. De restanten van de Nationale 
(ras)kampioenen worden in mindering gebracht met de bestelling van de 
medailles van het volgende jaar. 
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PROVINCIALE KAMPIOENSTENTOONSTELLINGEN  
Voor alle te winnen prijzen geldt, mits anders aangegeven: fokkers in concurrentie 
en minimaal 6 dieren 
 
551. Voor Provinciale afdelingen waar een door het FB goedgekeurde 

Kampioenstentoonstelling wordt georganiseerd, stelt KLN een Gouden 
Bondsmedaille beschikbaar voor elke diergroep waarin meer dan 25 dieren 
zijn ingezonden. De medailles zijn alleen bedoeld als hoofdprijs voor de 
kampioenen in de betreffende diergroepen. 

 Indien al is voorzien in een provinciale hoofdereprijs voor de kampioenen, 
kan de medaille beschikbaar worden gesteld voor de kampioen ander 
geslacht. 

552. Voor de winnaars per ras waarin tenminste 6 dieren (nummers) in 
concurrentie worden ingezonden, wordt een gouden eigenslag KLN-
medaille “Raskampioen” ter beschikking gesteld. 

 
Rozetten (551 - 522) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een rozet toegekend, die door de 
showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
- Provinciaal kampioen: een tweerings rozet; 
- Provinciaal raskampioen: een éénrings rozet 
 
Aanvragen: De tentoonstellinghoudende speciaalclub moet uiterlijk 3 weken 
voor de show de hierboven genoemde prijzen aanvragen. De aanvraag wordt 
gedaan op basis van de ingeschreven dieren bij: 
- Beheerder Bondsprijzen en jubileumspelden KLN 
- Dhr. Co Korsuize, 06- 16425565 of 0252-232209, co.korsuize@kpnmail.nl 
De aanvraag wordt gedaan op basis van de ingeschreven dieren.  
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RASGEBONDEN EUROPESE TENTOONSTELLINGEN 
Voor alle te winnen prijzen geldt, mits anders aangegeven: fokkers in concurrentie 
en minimaal 6 dieren 
 
Bij rasgebonden Europese tentoonstellingen, die in Nederland georganiseerd 
worden door een speciaalclub of anders georganiseerde KLN-fokkers van 
desbetreffend(e) ras(s)en, stelt KLN bondsmedailles ter beschikking. 
De Entente stelt EE medailles ter beschikking voor de Europa Champions. 
Daarom stelt KLN medailles ter beschikking voor de zogenoemde 
Europa-Meisters en tevens de kampioenen per kleurslag. Dit alles afhankelijk van 
het aantal ingestuurde collecties of dieren.  
De prijzen zijn te winnen door zowel Nederlandse als buitenlandse inzenders. 
 
553. Gouden KLN-bondsmedaille voor de Europameister (collectie) per ras bij 

20 tot 50 ingeschreven dieren.  
554. Zilveren KLN-bondsmedaille voor de Europameister (collectie) per ras bij 

50 tot 100 ingeschreven dieren. 
555. Bronzen KLN-bondsmedaille voor de Europameister (collectie) per ras bij 

meer dan 100 ingeschreven dieren. 
556. Eigenslag gouden medaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier per 

kleurslag van het ras of soort, waarvan tenminste 25 nummers zijn 
ingeschreven. 

557. Eigenslag zilveren medaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier per 
kleurslag van het ras of soort, waarvan tenminste 5o nummers zijn 
ingeschreven. 

 
Indien er geen 25 dieren per kleurslag zijn, mogen die kleurslagen worden 
samengevoegd. 

 
Rozetten (553 - 557) 
Aan deze ereprijzen wordt door KLN tevens een rozet toegekend, die door de 
showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en 
door de betreffende fokker na de show meegenomen mag worden. 
- Europees kampioen: een tweerings rozet; 
- Europees raskampioen: een éénrings rozet 

 
Aanvragen: De tentoonstellinghoudende speciaalclub moet uiterlijk 3 weken 
voor de show de hierboven genoemde prijzen aanvragen. De aanvraag wordt 
gedaan op basis van de ingeschreven dieren bij: 
- Beheerder Bondsprijzen en jubileumspelden KLN 
- Dhr. Co Korsuize, 06- 16425565 of 0252-232209, co.korsuize@kpnmail.nl 
De aanvraag wordt gedaan op basis van de ingeschreven dieren. 
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PERSONALIA 
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BESTUUR, ERELEDEN ETC. 
Bij het bestuur en de commissies zijn de voorgestelde invullingen in vacatures al 
in dit overzicht verwerkt. 

Bestuur 
Voorzitter 
J. Smelt (Jasper) 
Westeinde 352 
7671 CN Vriezenveen 
0546-566368/06-53824248 (NOZ) 
voorzitter@kleindierliefhebbers.nl 
 
Secretaris 
G.J. Glastra (Geri) 
Soetendaalseweg 14 
6721 XB Bennekom 
0318-416953/06-52695070 
secretaris@kleindierliefhebbers.nl 
 
Penningmeester 
G. Roseboom (Geurt) 
Patrimoniumlaan 89 
3904 AC Veenendaal 
0318-554810/06-21864027 
penningmeester@kleindierliefhebbers.nl 
 
Verenigingsondersteuning/2e secretaris 
Deze portefeuille wordt tijdelijk waargenomen door de secretaris. 
Jubileumspeldjes en bondsmedailles kunnen vooralsnog bij Co Korsuize besteld 
worden. Zie KLN website.  
 
PR en jeugdzaken 
R.H.M. Snijders (Rolinka) 
Woldbergweg 11 
8162 NS Epe 
0578-688366 
pr-jeugd@kleindierliefhebbers.nl 
 
Standaardaangelegenheden, Kwaliteitszorg en ondersteuning shows 
J. Renes (Jan) 
Cristallina 11 
8084 EE ’t Harde 
0525-652340/06-53464140 
showondersteuning@kleindierliefhebbers.nl 
standaard@kleindierliefhebbers.nl 
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Dierhouderijaangelegenheden 
H.T. Arts (Harry) 
Patrijs 34 
7951 VH Staphorst 
0522-461234/06-51968209 
dierhouderij@kleindierliefhebbers.nl 
 
Keurmeestersaangelegenheden 
A. Tieleman (Arie) 
Steenbergsestraat 6 
4727 TA Moerstraten 
0165-303743 
Keurmeesters@kleindierliefhebbers.nl 

Eren en waarderen: Masterclass 
A.P.J. Goossens  Hedel 
E.J. Meutstege  Ruurlo 
J.C.A. Qualm  Den Haag 
M.A. Verhelst  Dieren 
W. Voskamp  Olst 
 

Ereleden 
F.A.P.M. Beekmans Goirle (erevoorzitter) 
J.M. Puttenstein  Bennekom (erevoorzitter) 
J. Balder  Breukelen 
H.J.V. Beerling  Nieuw-Schoonebeek 
L.J.L.E. Beugelsdijk Rotterdam 
J. Beukers  Woerden 
P.J. Blijleven-Berkelaar Leiden 
P. Boskma  Drachten 
P. Bouw   Bennekom 
H.S. Gankema  Veendam 
H. Geerts  Nieuwleusen 
A.P.J. Goossens  Hogerheide 
W. de Groot  ‘s Heerenbroek 
P.R. Hut  Enschede 
J.R.S.M IJpma   Tuitjenhorn 
H. Kersten  's-Gravendeel 
W.C. Kok  Nieuw-Lekkerland 
J. Korsuize  Sassenheim 
J. Krijthe  Eelderwolde 
D.J. van Manen  Apeldoorn 
E.J. Meutstege  Ruurlo 
K.J. Mollema  Schildwolde 
K. Moree  Vianen 
A.R. Mudde  Bergambacht 
Jaarboek over 2014 Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 115 



F.M. van Oers  Munstergeleen 
G. Pals   Bedum 
J.C.A. Qualm  Den Haag 
B.G. Schurink  Almelo 
A.J. Selten  Sevenum 
C.I.M. van de Sijs Alphen a/d Rijn 
J. Smelt   Vriezenveen 
G.W. Tesselaar  Spanbroek 
A.C. Verhelst  Apeldoorn 
M.A. Verhelst  Dieren 
B. Vingerhoed  Uitgeest 
W. Voskamp  Olst 
J. de Vries  Ruinerwold 
E. van de Waerdt Maarn 
H.A. Weerstand  Krommenie 
J. Zijlstra  Goor 

Leden van verdienste 
J.L. Albada  Vroomshoop 
A. Bijlsma  Elsloo 
L. van Bochoven  Nieuw-Lekkerland 
A. Boks   Lieren 
S. Boonstra  Almelo 
P. Borst   Haarlem 
F.A.S. Dekker  Eenrum 
H.A. van Dijk  IJsselstein 
J. Dommerholt  Winterswijk 
A.W. Glas  Lisserbroek 
G. de Gooijer  Wormerveer 
L. de Gooijer-Pranger Wormerveer 
G.E.A. Grooten  Drachten 
mw. A. Hekkema Oentsjerk 
J. Hendriks  Vaassen 
J.A. ter Horst  Bathmen 
R.A.T.P. van Loo  Eys 
M. Lubbertsen  Putten 
J.L.M. Maas  Ossendrecht 
M.W.C. Maas-Sep Ossendrecht 
E. van Manen  Veenendaal 
G. Meijer  Franeker 
H. Nadema  Franeker 
A.G. Oomen  Well 
J.H.E.M. Otten  Gemert 
G.J. Pluim  Hattem 
B. van Riessen  Noord-Scharwoude 
J.A. Schmaal  Wildervank 
G. van Sommeren Druten 
H.L. Timmer  Beilen 
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A.P.C. Verboom  Wielen (D) 
E.J. Visser  Lippenhuizen 
H.B.M. Volmer  Losser 
A. Wijnholds  Termunten 

W. Weijmans sr. Penning 
J. Balder  Breukelen 
P.J. Blijleven-Berkelaar Leiden 
P. Boskma  Drachten 
J.N.M. Ham  Berkel en Rodenrijs 
J.J.M. Janssen  Beuningen 
H. Kersten  's-Gravendeel 
W.H. Rooske  Haulerwijk 
H.B.M. Volmer  Losser 
B. van der Wal  Renkum 
J. Zijlstra  Goor 

W. Blijleven plaquette 
L.J.L.E. Beugelsdijk Rotterdam 
J. Dommerholt  Winterswijk 
E.J. Meutstege  Ruurlo 
Dieter Plumanns Kelmis (B) 

Jubileumspeld 50 jaar keurmeester 
H. Hoving  De Tike 
J.C. van Riessen  Morra 
M.A. Verhelst  Dieren 

Eren en waarderen: categorie voorlichting en PR 
A.K.V. Amersfoort Amersfoort 
Barnevelderclub  Grashoek 
Bollenstreekshow Lisse 
P. Bouw   Bennekom 
DKPV Dinxperlo  Dinxperlo 
KFV De Duinstreek Schoorl 
J.A. ter Horst  Bathmen 
Jeugdafdeling Pels en Pluim, Laren 
P.A. Kroon  Ede 
mw. E.N. Nijenhuis Haastrecht 
Management team   Ned. Kleindierenpublicaties BV, Bennekom 
Comb. Pels & Veer Boskoop-Ter Aar 
A.C.J.M. Taks  Zundert 
KL Uden e.o.  Veghel 

Eren en waarderen: categorie fokkerij 
H.J. Avedrdijk  Delden 
U.J. Hoekstra  De Westereen 
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J.C. Hulleman  Apeldoorn 
L. Kloosterman  Wittelte 
H.O. Köhler  Amsterdam 
A. Lanting  Aalden 
H.G. Philipse  Wilbertoord 
R. Schothorst  Ede 
P. de Vries  Vierpolders 
 

COMMISSIES ETC. 

Centrale ledenadministratie 
Ned. Kleindierenpublicaties/P. Bouw 
Harnsesteeg 14, 6721 NH Bennekom 
0318-416789 leden@kleindierliefhebbers.nl 
 

Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving 
Mw. T. Dibbits (Secretaris) 
Het Reut 630, 5351 TH, Berghem, 0412-402446 
Lid: 
P. Bodingius 

Facilitair Bureau 
K.J. Mollema, Meenteweg 39, 9626 BD  Schildwolde 
598-422186,  secretaris@fbzaken.nl 
 
Mw. H.R. Adriaans-Bonder, Zoeterwoude, financiële zaken 
071-5804383,  penningmeester@fbzaken.nl 
 
S. de Bruine, Sas van Gent, tentoonstellingszaken 
0115-453003,  tt@fbzaken.nl 
 
B. Kremer, Borne, coördinatie gedelegeerden 
074-2667838,  gedelegeerden@fbzaken.nl 
 

Merkenbureau 
L. de Gooijer-Pranger 
Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer, 075-6284679, 
merkenregistratie@kleindierliefhebbers.nl 

Ringenbureau 
mw. W.M. Smelt-Haasjes 
Westeinde 352, 7671 CN Vriezenveen 
0546-569501 ringenbureau@kleindierliefhebbers.nl 
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Dispensaties 
G. de Gooijer 
Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer 
075-6284679 gerenbetty@hetnet.nl 
 

Keurcontracten en materiaalbeheer 
P. Boskma 
Schwartzenberghlaan 57, 9201 JZ Drachten 
0512-518847 
keurcontracten@kleindierliefhebbers.nl  
materiaalbeheer@kleindierliefhebbers.nl 
 

Stichting Kleindierenbelangen 
voorzitter: J. Smelt, Westeinde 352, 7671 CN  Vriezenveen, 0546-566368 
secretaris: G.J. Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB  Bennekom 
0318-416953, gglastra@kpnplanet.nl 
G. Roseboom, Patrimoniumlaan 89, 3904 AC Veenendaal, 0318-554810 
H.G.M. de Klein, Past. Strijkersstraat 2, 5809 BG Leunen, 06-15196009 
C.J. Voerman, Molenstraat 126, 3764 TJ Soest, 035-8795921 
J.G.M. Hartman, Heilige Stoel 6802, 6601 SW  Wijchen, 06-51784423 
 

Nederlandse Kleindierenpublicaties bv 
P. Bouw  (fin. Dir.) 
Harnsesteeg 14, 6721 NH Bennekom  
0318-416789 pietbouw@planet.nl 
Overige MT leden:  
L.J.L.E. Beugelsdijk (alg. dir.)  
P.R. Hut (hoofdredacteur KM)  
A.J.A. Klein Swormink (hoofdredacteur Boerenvee)   
E.J. Meutstege (commercieel) 
Mw. R.H.M. Snijders (hoofd PR).  
 
 

Redactie Kleindier Magazine 
H.T.J. de Boer (Eindredacteur) 
De Wezeboom 4,  6971 HP Brummen,  0575-563927, 
eindredacteur@kleindiermagazine.nl 
P.R. Hut (hoofdredacteur)    
J. Bosch (technisch redacteur)  
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Redactie Boerenvee 
A.J.A. Klein Swormink 
Assinksteeg 1 
7434PR Luttele 
0570-541496,  info@boerenvee.nl 
 

PR-team 
mw. R.H.M. Snijders, hoofd PR  
Woldbergweg 11,  8162NS Epe  
0578-688366, r.h.snijders@planet.nl 
Leden: 
Ginie Bongers, Berghem 
Jan Bosch, Epe 
Ger Brouwer, St. Oedenrode 
Tamara Dibbits, Berghem 
Tonnie van Dierendonck, Nieuw-namen 
Aad Glas, Lisserbroek 
Adri van der Heijden, St. Michielsgestel 
Robert Hoornstra, De Pol 
Henk Houpst, Ommen 
Henk Kasperts, Amersfoort 
Hans Schipper, Wemeldinge 
Erik Schrijver, ’s-Gravenpolder 
 

Standaardcommissie konijnen 
Voorzitter 
R.A. Schraa Slachte 5, 8731 CH Wommels  0515-331144 
Secretaris 
J. Vijfvinkel Wingerdstraat 61, 6093 AH Heythuysen 0475-494833 
jvijfvinkel1964@kpnmail.nl  
Leden 
M.L.J.M. Kok Langstraat 55, 8251 VD Dronten  0321-314193 
P. van Lune Ubbenasingel 41, 9909 AN Spijk  0596-591886 
H. van Weelden Peperstraat 48, 5314 AP Bruchem  0418-642160 
 

Standaardcommissie cavia’s en kleine  knaagdieren 
Voorzitter 
G.E.A. Grooten Moezel 111, 9204 ED Drachten  0512-524228 
Secretaris 
A.M. Vermeulen-Slik Ritbroekstraat 66, 7311 GE Apeldoorn,055-8444908 
a.vermeulen56@chello.nl 
Leden 
J. Schop Parkstraat 1, 4021 CA  Maurik,   06-54216065 
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Standaardcommissie hoenders en dwerghoenders 
Voorzitter 
W. Voskamp Rijksstraatweg 58, 8121 EE Olst  0570-562068 
Secretaris 
F.M. van Oers Smidserweg 18, 6151 AD Munstergeleen 046-4519690 
fravano@ziggo.nl 
Leden 
A. Boks  Lierderstraat 61, 7364 BK Lieren  055-5061658 
K. v.d. Hoek Hondenbergseweg 1, 8191 KV Wapenveld 038-3759545 
A.F.J. Rijs Ganzert 14, 4031 KC Ingen  0344-693097 
 

Standaardcommissie sier- en watervogels 
Voorzitter 
A. Deetman Diepesteeg 3, 8081 PD Elburg  0525-684276 
Secretaris 
N.H. van Wijk IJsselstraat 29, 2405 AB Alphen a/d Rijn 0172-474040 
vanwijknh@ziggo.nl 
Leden 
G. Jansen Noordzijde 131, 2411 RG Bodegraven 0172-650136 
 

Leergroep opleidingen pelsdieren (LOP) 
 
Algemeen coördinator (voorlopig): 
A.G. Hertogh Mulmerlaan 7, 1705 AB Heerhugowaard 072 -7431731 
06-36308661     a3.nl@telfort.nl  
Leden:  
H.G.M. de Klein, Leunen 
J. Meijer, Zevenhuizen (Gr) 
A.G. Oomen, Well 
P.J.T. Oude Groothuis, Hengelo 
J.H. Schop, Maurik  
A. Tieleman, Moerstraten (bestuurslid KLN) 

Regionale Opleiding Centra pelsdieren (ROC) 
 
ROC Noord 
Coördinator 
J. Meijer,         Heidehoek 23, 9354XP Zevenhuizen (Gr),  0594-632532 
06-54787427,  jennemeijer@hotmail.com 
Docenten:  
P. van Foeken, Lemmer 
G.E.A. Grooten, Drachten 
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ROC Oost 
Coördinator 
Mw. C.F.T.M. Bosch, Berkumstraat 43, 8021BP Zwolle 038-4545458 
06-22081888 i.e.bosch@kpnmail.nl 
Docenten:  
M.L.J.M. Kok, Dronten, J v.d. Steeg, Elspeet, A.M. Vermeulen-Slik, Apeldoorn 
 
ROC West 
Coördinator 
A.G. Hertogh Mulmerlaan 7, 1705 AB Heerhugowaard 072 -7431731 
06-36308661      a3.nl@telfort.nl 
Docenten:  
Th.L. van 't End, Amersfoort en P.E.A. Huygens, Alkmaar 
 
ROC Zuid 
Coördinator  
Anja van Drongelen, Oud-Rhoonsedijk 27A, 3176 PM Poortugaal 
010-5013018,  E-mail: anja@fransehangoor.nl 
Docenten:  
A.G. Oomen, Well, P.A. Bakker, Zwijndrecht, H. van Weelden, Bruchem  
 
Caviaopleiding (centraal) 
Coördinator 
Mw. M.A.M. Eilander  Leeuwerikweg 35, 8191XW Wapenveld, 038-4479251 
eilander@hetnet.nl 
Docenten: A.M. Vermeulen-Slik, Apeldoorn, J.H. Schop, Maurik 
 
Kleine knaagdierenopleiding (ROC Oost) 
Coördinator 
Mw. M.A.M. Eilander  Leeuwerikweg 35, 8191XW Wapenveld, 038-4479251 
eilander@hetnet.nl 
Docenten: A.M. Vermeulen-Slik, Apeldoorn 
 

Examencommissie pelsdieren 
Voorzitter 
Th.L. van ’t End St. Willibrordusstraat 10, 3812 TH Amersfoort 033-4616008 
Secretaris 
A.G. Oomen Weth. v.d. Schansstraat 1, 5325 XK Well 073-5993607 
agoomen1947@hetnet.nl 
Leden 
P. Bakker Chr. Huygensstraat 13, 3331EA Zwijndrecht 078-6120113 
G. Dermois Rooilaan 124, 7876 GW Valthermond 0599-661838 
P.E.A. Huygens Munnikenweg 22, 1823 DC Alkmaar 072-5158712 
G. Pals  Merel 8, 9781 XH Bedum   050-3016173 
J. v.d. Steeg Stakenbergweg 192, 8075 RC Elspeet  0577-491044 
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A.M. Vermeulen-Slik, Ritbroekstraat 66, 7311 GE Apeldoorn 055-8444908 
A.A. Verrijdt Doorzwin 5324, 1788 SN Julianadorp  0223-645205 
 

Keurmeestersopleiding hoenders etc. (theorie) 
J. Albada 
Vriezenveenseweg 13 
7681DR Vroomshoop 
0546-677107, johan@albada.eu 
Docenten: 
Ide Meijering, Koedijk 
Jan Voets, St. Michielsgestel 
 

Leergroep Opleiding Hoenders etc. (LOH) 
Algemeen coördinator en docent  
C.J.C. Vlaardingerbroek, Vianenweg 38, 7451TE Holten  0570-654989 
ctc@conno.info 
Docenten:  
J.L. Albada, Vroomshoop 
I.N. Meijering, Koedijk 
H. Pelgrim, Busseloo 
H.L. Timmer, Beilen 
J.T. Voets, St. Michielsgestel 
W. Voskamp, Olst 
B.L. v. Wetering, IJmuiden 
E.W. Zwama, Doezum 
 

Examencommissie pluimvee 
Voorzitter 
W. Voskamp Rijksstraatweg 58, 8121 EE Olst  0570-562068 
Secretaris 
H.L. Timmer Esweg 78, 9411 AK Beilen  06-53371688 
hltimmer@home.nl 
Leden 
J.L. Albada Vriezenveensew. 13, 7681 DR Vroomshoop 0546-647107 
L.J.J. Frenken P. Potterstraat 20, 7141 XL Groenlo 0544-464149 
H. Hoving Harmsreed 5, 9219 VL De Tike  0512-371225 
F.M. van Oers Smidserweg 18, 6151 AD Munstergeleen 046-4519690 
A.F.J. Rijs Ganzert 15, 4031 KC Ingen  0344-693097 
J.J. Steenbakkers St. Ritastraat 16, B-3920 Lommel +32-11612495 
G.W. Tesselaar Spanbroekerweg 112 A, 1715 GS Spanbroek 0226-351990 
E.J. Visser Bûtewei 28, 8408 HC Lippenhuizen 06-83990248 
N.H. van Wijk IJsselstraat 29, 2405 AB Alphen a/d Rijn 0172-474040 
E.W. Zwama Eesterweg 46, 9863 TC Doezum  0594-613137 
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Gecommitteerden 
Harry Beerling Darg 16,  7766MB Nw Schoonebeek 0524-542144 
H.T.J. de Boer De Wezeboom 4, 6971 HP Brummen 0575-563927 
P. Boskma Schwartzenberghln 57, 9201 JZ Drachten 0512-518847 
Jo de Dooij Beukenlaan 12,  4641EV  Ossendrecht 0164-672810 
A.A. van Gent  Haarweg 16 B, 3959AR Overberg  0343-481496 
H. Houpst Hardenbergerweg 1c, 7731HC  Ommen 0529-452416 
Co Korsuize Industriekade 3,  2172 HV  Sassenheim 0252-232209 
Kees Mollema Meenteweg 39,   9626 BD Schildwolde 0598 
J. Renes Cristallina 11, 8084EE  ’t Harde  0525-652340 
B.G. Schurink Horstlaan 68, 7602AN Almelo  0546-867088  
Jasper Smelt Westeinde 352,  7671CN  Vriezenveen 0546-566368 
 

Konijn-Hop commissie 
Mw. A. Schönfeld (voorz.), Rinnert Anemastraat 24, 8651 AH  IJlst 
0515-335285,  anja-lichte@msn.com 
Mw. A. Sonderen-Högel, Overschiepad 5, 6843 KD  Arnhem 
026-3811836,  sunflower1@chello.nl 
Mw. H.E.A. v.d. Vele, Klaproos 35, 2992VL Barendrecht 
06 28406839,   heavandervelde@hotmail.nl 
 

Konijnen keurmeester vereniging 
R.H. Meijer (secretaris) 
Nieuweweg 10 E,  9301 GR Roden 
06-45438045,  meijerrh@xs4all.nl 
M. Kok (voorz.), Dronten  
leden:  
Ronald Tiemes, Dronten 
Anneke Vermeulen, Apeldoorn 
Natasja van Vugt, Gemert 

Hoender keurmeester vereniging 
K. v.d. Hoek (secretaris) 
Hondenbergseweg 1 
8191 KV Wapenveld 
038-3759545, k.vd.hoek01@hetnet.nl 
W. Voskamp (voorz.), Olst  
leden:  
G. Jansen, Bodegraven 
H. Ketelaar, Gasselternijveensemond  
B.L. van de Wetering, IJmuiden  
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PROVINCIALE AFDELINGEN 

Kleindier Liefhebbers Groningen 
H.S. Gankema, Veendam, erevoorzitter 
H. v.d. Veen, Kropswolde, erevoorzitter 
F.A.S. Dekker, Eenrum, erelid 
K.J. Mollema, Schildwolde, erelid 
B. Reinders, Stadskanaal, erelid 
A. Schanssema, Bunde-Wymeer (D), erelid 
A. Wijnholds, Termunten, erelid 
 
Voorzitter: P. van Lune, Ubbenasingel 41, 9909 AN  Spijk 
0596-591886,  p.van.lune@hetnet.nl 
Secretaris/penningmeester: L. Luijten, Barlagerveldweg 5, 9541 XR  Vlagtwedde, 
0599-312081,  leonluijten@outlook.com 
H.E. Poortinga, Wierde 29, 9965 TA  Leens, 0595-571238 
J.A. Schmaal, J. Kammingastraat 92, 9648 KK  Wildervank 
0598-619460,  schmaal@kabel.netvisit.nl 
F. Zuidema, H. van Cappenbergweg 7, 9977 RV  Kloosterburen 
0595-481614,  rfzuidema@ziggo.nl 

Kleindier Liefhebbers Fryslân 
A. Bijlsma, Elsloo, erevoorzitter 
P. Boskma, Drachten, erelid 
U.J. Hoekstra, De Westereen, erelid 
G. Meijer, Franeker, erelid 
S. Mulder, Elsloo, erelid 
W. de Wal, Terwispel, erelid 
H. v.d. Werk, Franeker, erelid 
 
Voorzitter: G. Damstra, Kleinzand 19, 8701 JW  Bolsward 
0515-576401,  g1.damstra@planet.nl 
Secretaris/penningmeester: Mw. V.W. Bosch, De Biskop 13, 9243 WG  Bakkeveen, 
0516-480684,  secretaris.klf@hotmail.com 
P. van Foeken, Grote Beer 32, 8531 MN  Lemmer 
0514-561595,  pvanfoeken@home.nl 
R.J. Slikker, J. de Ruiterstrjitte 2, 8561 GG  Balk 
0514-602662,  r.j.slikker@home.nl 
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Kleindier Liefhebbers Drenthe 
H.L. Timmer, Beilen, erevoorzitter 
Th.C. Verdegem, Assen, erevoorzitter 
J. Wildeboer, Borger, erevoorzitter 
R. Jeuring, Emmen, erelid 
J. Krijthe, Eelderwolde, erelid 
Mw. G.J.C. Nienhuis-van Rijn, Roden, erelid 
R. Staats, Emmen, erelid 
J. de Vries, Ruinerwold, erelid 
 
Voorzitter: P.B.M. Langenkamp, Prieswijk 115, 7916 RL  Elim 
0598-351328,  pbm.langenkamp@gmail.com 
Secretaris/penningmeester:  Vacant, kldrenthe@live.nl 
R. Koobs, Ermerweg 75, 7812 BC  Emmen 
0591-613008,  r.koobs@kpnplanet.nl 
F. Kremer, Zevenhuizerweg 65, 9761 AD  Eelde 
050-3092661,  freenria@home.nl 
H.B. Timmer, Zuiderdiep 305, 9521 AH  Nieuw-Buinen 
0599-614152,  hbtimmer@home.nl 
 

Kleindier Liefhebbers Overijssel 
F. Blaauwbroek, Losser, erelid 
S. Boonstra, Almelo, erelid 
Th.J.B. Geerligs, Overdinkel, erelid 
J. Smelt, Vriezenveen, erelid 
A.P.C. Verboom, Wielen (D), erelid 
H.B.M. Volmer, Losser, erelid 
W. Voskamp, Olst, erelid 
B.J. Weghorst, Borne, erelid 
H. Ziel, Raalte, erelid 
 
Voorzitter: D. Boers,  Weelinckbroek 2, 7683 WJ  Den Ham 
0546-673191,  dick.boers@home.nl 
Secretaris: Mw. E. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP  Borne 
074-2664735,  erna.sanders@planet.nl 
Penningmeester: L.D. Wormgoor, Ruitenborghstraat 50, 7721 BE  Dalfsen 
0529-432943,  b.wormgoor@telfortglasvezel.nl 
H.J. Houpst,  Hardenbergerweg 71 B, 7731 HC  Ommen 
0529-452416,  h.j.houpst@gmail.com 
H.G. Zandbergen, Zeis 10, 7672 AE Vriezenveen 
0546-702330, hans@hjzbestrating.nl  
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Kleindier Liefhebbers Gelderland 
J. Dommerholt, Winterswijk, erevoorzitter 
E.J. Meutstege, Ruurlo, erevoorzitter 
G.J. Dreijers, Winterswijk-Corle, erelid 
W. Groenwold, Barneveld, erelid 
B. v.d. Wal, Renkum, erelid 
 
Voorzitter: H.T.J. de Boer, De Wezeboom 4, 6971 HP  Brummen 
0575-563927,  henkank.deboer48@kpnmail.nl 
Secretaris: J.H.W. Tenbergen, M. de Ruyterstraat 28, 6904 AT  Zevenaar 
0316-330483,  hans.tenbergen@live.nl 
Penningmeester: P. Bouw, Harnsesteeg 14, 6721 NH  Bennekom 
0318-416789,  pietbouw@planet.nl 
J. Bosch, Ganskamer 40, 8162 JG  Epe 
0578-620970,  info@jbprinting.nl 
J.A. ter Horst, S. van Dorthlaan 10, 7437 VX  Bathmen 
0570-541844,  s.terhorst@home.nl 
J.J.M. Janssen, Christinastraat 16, 6641 CK  Beuningen 
024-6774265,  j.janssen1975@kpnmail.nl 
R. Pleijter, Van Pijkerenlaan 79, 8096 VA  Oldebroek 
0525-631978,  rpleijter1944@kpnmail.nl 

 

Kleindier Liefhebbers Utrecht 
J. Beukers sr., Woerden, erevoorzitter 
H.T. Kasperts, Amersfoort, erevoorzitter 
G. Ederveen, Utrecht, erelid 
 
Voorzitter: J. Beukers, Hoofdweg 56, 3474 JG  Zegveld 
0348-691220,  schilder@beukers.info 
Secretaris: J.J. v.d. Siepkamp, Violier 9, 3434 HE  Nieuwegein 
030-6064308,  brunner.jouke@kpnmail.nl 
Penningmeester: E. v.d. Waerdt, Meentsteeg 8, 3951 KH  Maarn 
033-2861444,  waerdt@xs4all.nl 
G.J. de Bruin, Waterstede 43, 3605 NB  Maarssen 
0346-566372,  bruinrooijen@casema.nl 
H.J. Haster, Herenweg 261 A, 3645 DM  Vinkeveen 
0297-265335 
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Kleindier Liefhebbers Noord-Holland 
B. Vingerhoed, Uitgeest, erevoorzitter 
J.R.S.M IJpma, Tuitjenhorn, erelid 
D.J.R. Ojevaar, Aalsmeer, erelid 
R.M. Polderman, Alkmaar, erelid 
G.W. Tesselaar, Spanbroek, erelid 
 
Voorzitter: J. Nes, Herenweg 95 A, 1718 AD  Hoogwoud 
06-23388418,  annekehoogduin@ziggo.nl 
Secretaris: Mw. T.P.E. v.d. Aart-Overdevest, Ripperdapark 29, 2011 KD  Haarlem, 
023-5423750,  tanja@vanderaart.nl 
Penningmeester: G. de Gooijer, Floresstraat 7, 1521 BD  Wormerveer 
075-6284679,  gerenbetty@hetnet.nl 

Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland 
L.J.L.E. Beugelsdijk, Rotterdam, erevoorzitter 
W.C. Kok, Nieuw-Lekkerland, erevoorzitter 
J. Tieks, Sommelsdijk, erevoorzitter 
B. Deelen, Schelluinen, erelid 
H. Kersten, 's-Gravendeel, erelid 
J.J. de Ligt, Rockanje, erelid 
C.I.M. v.d. Sijs, Alphen a/d Rijn, erelid 
M. Struik, Nieuwerkerk a/d IJssel, erelid 
M. Verwaal, Schiedam, erelid 
C.N. Vroegindeweij, Middelharnis, erelid 
 
Voorzitter: L.J.L.E. Beugelsdijk, Terbregseweg 95, 3056 JV  Rotterdam 
010-4207033,  bert.beugelsdijk@hetnet.nl 
Secretaris: J.N.M. Ham, Wilhelminastraat 52, 2651 DM  Berkel en Rodenrijs 
010-5118009,  j.ham420@upcmail.nl 
Penningmeester: H. den Butter, J. van Arkelstraat 46, 2957 AP  Nieuw-
Lekkerland, 0184-682375, h.den.butter2@kpnplanet.nl 
A.W. Glas, Kalmoesstraat 13, 2165 XJ  Lisserbroek 
0252-413222,  aadglas@quicknet.nl 
J.N. Goetzee, Landheer 51, 3171 DC  Poortugaal 
010-5010009,  joopgoetzee@hotmail.com 
P. Verhoef, W. Geevestraat 37, 3172 VC  Poortugaal 
010-5018560,  p.verhoefcochin@hetnet.nl 
W. v.d. Wal, IJsseldijk 20, 2924 AR  Krimpen a/d IJssel 
0180-521482,  wimiet.vd.wal@gmail.com 
F. Verkerk, Mezenpad 1, 2461 BG  Ter Aar 
0172-603268 fritsverkerk45@hotmail.com  
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Kleindier Liefhebbers Zeeland 
J.D. van Doorn, Middelburg, erevoorzitter 
R.J. Maenhoudt, Axel, erelid 
 
Voorzitter: P.H. Wijnacker, Hulsterloostraat 44, 4568 AE  Nieuw-Namen 
0114-345900,  wijn.ap@kpnplanet.nl 
Secretaris/penningmeester: E.M. D'haene, Zandstraat 48, 4551 LH  Sas van Gent, 
06-51752199,  edhaene@zeelandnet.nl 
A. van Dierendonck, Koninginnestraat 24, 4568 PT  Nieuw-Namen 
0114-320327,  a.van.dierendonck@hetnet.nl 
N.J. Gelok, Marijkestraat 54, 4461 VJ  Goes 
0113-220801,  nicogelok@zeelandnet.nl 
A. de Visser, Korte Oostweg 2, 4373 BB  Biggekerke 
0118-553150,  konijn.bigge@zeelandnet.nl 

Kleindier Liefhebbers Noord-Brabant 
J.P. van Rooij, Rosmalen, erevoorzitter 
M. van Meerendonk, Fijnaart, erelid 
G.L.M. Sep, Roosendaal, erelid 
 
Voorzitter: Mw. E.H.M. van Vugt-van Geloof, Nieuwstraat 34, 4921 CX  Made 
0162-680544,  liesbeth@livango.nl 
Secretaris/penningmeester: Mw. M.W.C. Maas-Sep, Calfven 163, 4641 RJ  
Ossendrecht, 0164-614359,  jac.maas@ziggo.nl 
M.H.J. Damen, Beekkant 17, 5271 EG  St. Michielsgestel 
073-5513674,  mhdamen@kpnmail.nl 
H.M. Jilesen, Pater v.d. Elsenplein 15, 5283 BN  Boxtel 
0411-674194,  henkjilesen@kpnmail.nl 
C.A.M. de Jongh, Bredaseweg 27, 4881 DC  Zundert 
076-8500658,  jongh1944@home.nl 

Kleindier Liefhebbers Limburg 
H.J.M. Geeraets, Venlo, erevoorzitter 
 
Voorzitter: H.J.P. Okkersen, Trichterstraat 17, 6333 AD  Schimmert 
045-4041732,  henry.okkersen@hetnet.nl 
Secretaris/penningmeester: G.J.M. Schaareman, Gielenhofweg 13, 5987 NA  
Egchel, 077-3074231,  gjm.schaareman@hetnet.nl 
A.M.P.L. Raijmakers, Kruidenlaan 198, 5803 BH  Venray 
0478-580424,  raloonvenray@gmail.com 
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ADRESWIJZIGINGEN LEDEN, VERENIGINGEN EN PA’S. 

Belangrijk 
Adressen zijn nog al eens onderhevig aan veranderingen, vooral E-mailadressen 
door wisselingen van provider etc. 
Het is belangrijk dat wij het goede adres hebben van alle leden. Het 
ringenprogramma en keurmeestersprogramma bijvoorbeeld is aan ons 
ledenbestand gekoppeld en ook Kleindier Magazine wordt op basis van het 
adressenbestand verzonden.  
Geef adres en e-mailadreswijzigingen of wijzigingen van telefoonnummers zo snel 
mogelijk door aan de ledenadministratie (adresgegeven zie elders in dit jaarboek). 
 
De e-mailadressen van het KLN bestuur is aan hun functie verbonden en 
veranderd per functie dus niet. 
 
 
De actuele adresgegevens kunt u vinden op de website van KLN:  
(www.kleindierliefhebbers.nl).  
Kijk daarvoor onder Organisatie, Tentoonstelling of Verenigingsinfo.  
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: KLN-WELZIJNSLEIDRAAD VOOR HET HOUDEN 
EN FOKKEN VAN RASKONIJNEN 
Uitgangspunten en normen voor de konijnenfok, gericht op dierenwelzijn. 

Inhoud: 
1. Inleiding 
2. Huisvesting 
3. Voeding 
4. Fok 
5. Transport 
6. Gedrag 
7. Verzorging 
8. Samenvatting 

1. Inleiding 
In deze richtlijn wordt uiteengezet welke voorwaarden gelden voor het 
diervriendelijk houden van raskonijnen, in de georganiseerde 
kleindierenliefhebberij.  
Deze richtlijn dient voor de georganiseerde raskonijnenhouderij als zelfregulering 
en kan de overheid tot advies dienen bij het vaststellen van houderijvoorschiften.  
De uitgangspunten zijn er op gericht dat de dieren gevrijwaard worden voor 
beschadiging, pijn en onnodig lijden. Naast welbevinden willen we ook het 
voortbestaan van de rassen zoveel mogelijk waarborgen. 
Alleen dieren en diersoorten die elkaar verdragen, mogen bij elkaar gehouden 
worden in één onderkomen. 
 
Voor iedereen die dieren houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, gelden daarom de 
volgende voorwaarden: 

1. Een bij de konijnen passende huisvesting.  
2. Geen beperking van bewegingen en gedrag, waardoor pijn, verwondingen 

of stress kan ontstaan. 
3. Een aan het konijn aangepaste voeding en verzorging. 
4. Voldoende kennis bij de fokker om vitale en niet vitale dieren te 

herkennen en te weten hoe vitaliteit onder zijn dieren bereikt kan 
worden. 

5. Voldoende basiskennis om verwondingen, ziektes en aandoeningen te 
onderkennen en daarvoor passende maatregelen te nemen. Passende 
maatregelen kunnen zijn het inschakelen van hulp van een 
gespecialiseerde collega-fokker of dierenarts.  

 
De fokker moet over de vereiste kennis beschikken en dit bijhouden om aan deze 
voorwaarden te kunnen blijven voldoen. De vereniging waarvan hij lid is en de 
bond (KLN) heeft daar een voorlichtende rol in. 
 
Voor iedereen die konijnen houdt en verzorgt dient het welzijn van zijn dieren 
voorop te staan. Welzijn van dieren in gevangenschap is vooral afhankelijk van 
huisvesting en verzorging die past bij de behoefte van de konijnen.  
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De voornaamste behoeften  zijn: 
1. Voer en drinkwater 
2. Rust 
3. Geschikt klimaat 
4. Hygiëne 
5. Voortplanting 
6. Geschikte huisvesting 
7. Bewegingsvrijheid, minimaal 3 huppelsprongen kunnen maken en zich 

volledig op kunnen richten 
 
Een raskonijnenhouderij wordt als diervriendelijk beschouwd als: 
1. Slechts een gering, niet verwijtbaar sterftecijfer aanwezig is; 
2. Het algeheel welbevinden van de dieren goed is en er geen sprake is van door 

huisvesting ontstane gedragsproblemen of mogelijkheid zich te verwonden; 
3. Als groei en ontwikkeling regelmatig gecontroleerd worden;  
4. Als in het verblijf voor konijnen specifieke gedrag, groei en ontwikkeling 

conform de behoeften van het ras mogelijk is; 
5. De konijnen moeten een vitale indruk maken. 

2. Huisvesting 
Raskonijnen moeten doelmatig gehuisvest worden; d.w.z. dat de behuizing aan 
soorteigen en hygiënische eisen moet voldoen. In het bijzonder moet het verblijf  
naar haar bouwwijze, de gebruikte materialen en de huidige staat van onderhoud 
zo zijn, dat pijn, te vermijden lijden en verwondingen achterwege blijven.  Tevens 
moet de huisvesting een bescherming bieden tegen wind, koude, hitte en vocht. 
Een goed gebouwd, ruim, tochtvrij en droog hok is een voorwaarde voor het 
welzijn van een konijn. De huisvesting moet als permanente verblijfsruimte 
voldoen aan alle vitaliteiteisen van de konijnen. De dieren krijgen hier hun voer, 
scheiden mest en urine af, werpen hun jongen en brengen die groot. Om rekening 
te houden met de bij de soort passende behoefte tot bewegen en het gedrag van de 
afzonderlijke rassen moet rekening worden gehouden met de volgende hokmaten: 
 
Minimum maten van de afzonderlijke hokken: 

 Breedte(cm) Diepte(cm) Hoogte(cm) 
Grote rassen   110 80 70 
Midden rassen  85 80 60 
Kleine rassen 70 75 60 
Dwergrassen boven 1,5 kg 65 70 50 
Dwergrassen onder 1,5 kg 60 60 50 

 
Verstelbare tussenwanden maken altijd een vergroting van het vloeroppervlak 
mogelijk. 
 
Door het ademen, alsmede het verteren van mest en urine wordt de stallucht sterk 
belast. Daarom dient voldoende aanvoer van frisse lucht en afvoer van schadelijke 
gassen als ammoniak en kooldioxide gewaarborgd te zijn. 
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Het bodemoppervlak van het hok moet droog en niet glad zijn en de voor het soort 
specifieke bewegingen mogelijk maken. Bij een huisvesting zonder stro op roosters 
worden de dieren gescheiden van mest en urine. Bij huisvesting op strooisel moet 
de urine door een onderliggende laag opgezogen kunnen worden. Het strooisel 
moet los, droog en niet schadelijk voor de gezondheid zijn. Regelmatige reiniging- 
en desinfecteer maatregelen (met intervallen) zijn nodig.  
Aanvullend moet men het konijn knaagmaterialen verstrekken. Deze verrijking is 
met name belangrijk wanneer sprake is van behuizing zonder stro. Dit 
knaagmateriaal mag ook in de vorm van takken of twijgen zijn. Omdat men in de 
raskonijnenhouderij voornamelijk de voorkeur geeft aan huisvesting op strooisel 
van stro, kan men zich hier beperken tot knaagplankjes of ander 
knabbelmateriaal. 

 3. Voeding 
Bij de voeding moet rekening worden gehouden met de fysiologische 
eigenschappen van het konijn. Het voeren in delen (2-3 keer per dag) is zinvol. Als 
dat niet mogelijk is moet één keer per dag ’s avonds gevoerd worden. Hooi, stro en 
drinkwater moet van onberispelijke kwaliteit voortdurend beschikbaar zijn. 
Vanzelfsprekend moet rekening worden gehouden met de huidige fok-en 
ontwikkelingstoestand van de raskonijnen. De detailhandel biedt een veelvoud 
van speciale voersoorten aan, afgestemd op de ontwikkelingsfase: opfok van jonge 
dieren, niet drachtige, drachtige of zogende voedsters en rammen in het fokproces.  
 
Belangrijk is het regelmatig reinigen van de voer- en waterbakjes, zodat 
ziekteverwekkers niet door de konijnen opgenomen kan worden.  
Een specifieke eigenschap van het konijn is de “Caecotrophie”. Dat is het direct 
opnemen vanuit de anus door de blinde darm geproduceerde zachte keutels. Dit 
zorgt voor de heropname van voor het konijn verteerbare eiwitten en  vitaminen 
B-complex en vitamine K. 

4. Fok 
De geslachtsrijpheid van het konijn schommelt tussen 80 en 210 dagen en is 
afhankelijk van het ras, voeding, huisvesting en jaargetijde. In 
raskonijnenhouderij worden voedsters afhankelijk van het ras in de regel vanaf de 
7detot de 12de maand voor de fok ingezet. De dracht duurt gemiddeld 31 dagen. 
Bij de raskonijnenfok kunnen zogenoemde nestkasten voor het werpen worden 
gebruikt. De grootte van deze kastjes varieert ook met het ras: 
 
Minimum maten voor nestkastjes:  
 

 Breedte(cm)
  

Diepte(cm) Hoogte(cm) 

Grote rassen 45 60 45 
Midden rassen  40 40 40 
Kleine rassen  35 35 35 
Dwergrassen  30 30 30 
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Daarnaast zijn er alternatieven zoals een aparte werpafdeling, dubbele hokken 
enz. 
 
Jonge konijnen mogen pas na minimaal 6 weken gespeend worden (gescheiden 
van het moederdier). Mits de jonge konijnen tenminste 6 weken bij de fokker 
blijven, mogen zij ook na 4 weken gespeend worden.  
Deze wettelijk gestelde regel is een minimumeis, dus langer mag ook. Overdrijf 
echter niet en scheidt de jonge rammetjes van het moederdier alvorens ze seksueel 
actief worden. 

5. Transport 
Raskonijnen worden een paar maal per jaar naar tentoonstellingen vervoerd, 
normaliter binnen de landsgrenzen, maar ook naar Europese shows. 
 
Minimum maten voor vervoersverblijven:  

    
  

Oppervlakte 
(cm2) 

Breedte(cm) Diepte(cm) Hoogte(cm) 

Grote rassen  1925 55 35 40 
Midden rassen 1350 45 30 35 
Kleine rassen  875 35 25 30 
Dwergrassen  750 30 25 25 

 
Bijzonder belangrijk zijn: een voldoende hoogte met genoeg ventilatieopeningen 
die niet belemmerd kunnen worden. Tijdens transport in meerdere lagen moeten 
de transportkisten op het oog horizontaal staan en in de juist opstelling geladen 
zijn. Een verwijzing naar levende dieren mag niet ontbreken. 

6. Gedrag 
Alle tamme konijnen stammen af van het wilde konijn (Oryctolagus cuniculi). 
Omdat raskonijnen al eeuwen planmatig gefokt worden, is het oorspronkelijke 
gedrag en daarmee de voorwaarden voor het houden en fokken van konijnen 
fundamenteel veranderd. In beginsel moeten raskonijnen hun elementaire 
behoeften en hun in aanleg aanwezige gedragspatroon kunnen uitleven. 
 
Omdat voor een gerichte rasfok een planmatige paring en voortplanting vereist is, 
moet in deze fase van de fok een afzonderlijke huisvesting van de dieren plaats 
vinden.  
 
Sociale contacten kunnen ook door visuele (met zichtcontact kan bij de stalbouw 
rekening gehouden worden), akoestische en geurige (reukcontact) prikkels 
gewaarborgd worden. Daarentegen worden jonge dieren als groep van de voedster 
gespeend en kunnen ten dele, al naar gelang de verdraagzaamheid, bij elkaar 
blijven tot aan de geslachtsrijpheid.  
Het voor de soort typische beweeggedrag zoals huppelen, zijsprongetjes maken of 
op de achterpoten recht omhoog gaan staan moet in de staleenheid mogelijk zijn. 
De hierboven genoemde minimumeisen voor rassen en oppervlakten evenals de 
aankleding en structuur van de hokken vormen daar de basis voor. 
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Bij konijnen valt een dag- en nachtritme in activiteiten te constateren. Bepaalde 
gedragspatronen komen alleen op bepaalde tijden van de dag voor (konijnen zijn 
schemerdieren). Met name bij het voeren kan hiermee rekening worden 
gehouden. 

7. Verzorging 
Door voorlichting binnen verenigingen, speciaalclubs, bonden en middels 
vakbladen worden de houders/verzorgers van konijnen voortdurend ingelicht en 
bijgeschoold over de juiste wijze van verzorging.  Het uitgangspunt is daarbij 
steeds het welzijn van de dieren.  
Door dagelijkse controle op licht, lucht, water, voer, hygiënische omstandigheden 
en mogelijke ziektes en aandoeningen, worden afwijkingen en uitwendige 
parasieten zoals teken en mijten vroegtijdig ontdekt en kunnen passende 
maatregelen genomen worden.  

8. Samenvatting 
Binnen KLN is het houden van raskonijnen aan voorwaarden gebonden. Voor het 
behouden en veiligstellen van de genetische eigenschappen is men gehouden om 
alleen met dieren te fokken die gezond en vitaal zijn en tevens de kwaliteit bezitten 
om de instandhouding (conservatie) van de verschillende rassen te waarborgen. 
Een belangrijke rol speelt daarbij ook de verzorgingstoestand, die alleen door een 
diervriendelijke en bij de diersoort passende manier van houden te bereiken is. 
 
Binnen de plaatselijke verenigingen en speciaalclubs kan controle worden 
uitgeoefend op het naleven van de door KLN vastgestelde richtlijnen, waarbij 
recht gedaan wordt aan het welzijn van de konijnen en alle door de overheid 
uitgevaardigde regels. 
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BIJLAGE 2: KLN-WELZIJNSLEIDRAAD VOOR HET HOUDEN 
EN FOKKEN VAN RASHOENDERS EN DWERGHOENDERS  
 
Uitgangspunten en normen voor de hoenderfok, gericht op dierenwelzijn. 
 
Inhoud:   
1. Inleiding 
2. Huisvesting 
3. Voeding 
4. Fokkerij 
5. Transport 
6. Verzorging 
7. Samenvatting 

1. Inleiding. 
In deze richtlijn wordt uiteengezet welke eisen gelden voor het diervriendelijk 
houden van rashoenders en dwerghoenders in de georganiseerde 
kleindierenliefhebberij.  Daarbij is de basis daarvoor gericht op zelfregulering en 
kan de overheid tot advies dienen bij het vaststellen van houderijvoorschriften. 
De uitgangspunten zijn er op gericht dat de dieren gevrijwaard worden voor 
beschadiging, pijn en onnodig lijden. Naast welbevinden willen we ook het 
voortbestaan van de rassen zoveel mogelijk waarborgen. 
Alleen dieren en diersoorten die elkaar verdragen, mogen bij elkaar gehouden 
worden in één onderkomen. 
 
Voor een ieder die dieren houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, gelden daarom de 
volgende voorwaarden: 
1. Een bij dat dier passende huisvesting.  
2. Geen beperking van  bewegingen waardoor pijn, verwondingen of stress 

kan ontstaan. 
3. Een aan de soort aangepaste voeding en verzorging. 
4. Voldoende kennis bij de fokker om vitale en niet vitale dieren te 

herkennen en te weten hoe vitaliteit onder zijn dieren bereikt kan worden. 
5. Voldoende basiskennis  om verwondingen, ziektes en aandoeningen te 

onderkennen en daarvoor passende maatregelen te nemen. Passende 
maatregelen zijn ook het inschakelen van een gespecialiseerde collega-
fokker of dierenarts.  

 
De fokker moet over de vereiste kennis beschikken en bijhouden om aan deze 
voorwaarden te kunnen blijven voldoen. De vereniging waarvan hij lid is en de 
bond (KLN) heeft daar een voorlichtende rol in. 
 
Een hoenderhouderij is diervriendelijk als: 
1. Slechts een gering, niet verwijtbaar sterftecijfer aanwezig is en dit binnen 

de norm blijft; 
2. Het algeheel welbevinden van de dieren ongestoord is en geen 

beschadiging kan optreden; 
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3. Als in het hok voor hoenders/dwerghoenders specifieke gedrag, groei en 
ontwikkeling conform de eisen van het ras mogelijk is. (Welzijnsnormen 
WUR voor hoenders) 

4. De hoenders moeten buiten een vitale indruk maken, tijdens de 
ruiperiode maken de dieren een minder vitale indruk. 

2. Huisvesting. 
Hoenders behoren doelmatig gehuisvest worden, dat wil zeggen een hok dat 
voldoet aan de rasspecifieke eisen. 
Indien mogelijk kunnen de hoenders beschikken over een volière of nog beter een 
vrije uitloop. Er is sprake van een vrije uitloop als 10 hoenders buiten en ruimte 
van tenminste 30 m2  hebben, bij voorkeur op gras. 
In zowel een volière als bij een vrije uitloop moeten de dieren de schaduw kunnen 
opzoeken. 
Rekening houdend met de grootte van de verschillende rassen,  zijn de minimum 
hokmaten voor volwassen dieren: 
 

Tabel hokmaten 
Ras  / Grootte Aantal  / m2   

(A) 
Aantal/ m2 / 

m3  (B) 
Zware rassen (haan zwaarder dan 3 
kg) 

10 / 3 10 / 5 /10 

Middelgrote rassen (haan tot 3 kg) 12 / 3 12 / 5 /10 
Lichte rassen (haan tot 2 kg) 14 / 3 14 / 5 /10 
Dwerghoenders  10 / 2 10 / 3 / 6 
Oorspronkelijke krielen 7  / 1 10 / 2 / 4 

 
A. Nachthok met vrije uitloop. De oppervlakte is de minimale maat voor het 

(nacht)hok. 
B. Nachthok en volière totaal. De inhoud  (m3) moet dan minimaal het dubbele 

van de oppervlakte (m2) zijn 
NB: de gegeven oppervlaktemaat is de minimale afmeting van het hok. 
 
 

Tabel zitstokken 
Breedte zitstokken Min. mm Max. mm 
Zware rassen (haan zwaarder dan 3 
kg) 

60 80 

Middelgrote rassen (haan tot 3 kg) 50 80 
Lichte rassen (haan tot 2 kg) 50 70 
Dwerghoenders  40 60 
Oorspronkelijke krielen 30 50 
Lengte zitstokken   
Alle rassen / groottes  1,5 x breedte kip NVT 

 
De dieren moeten ook in het nachthok over voldoende frisse lucht beschikken en 
het hok dient daarnaast bescherming te bieden tegen wind, koude, hitte en vocht.  
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De ventilatie zal bij voorkeur op natuurlijke wijze plaatsvinden en bij voorkeur ook 
verstelbaar, zodat de ventilatie niet als onaangenaam ervaren wordt, zodat het 
percentage ammoniak in de lucht niet hoger wordt  dan 15 á 20 ppm.  Als de 
ammoniaklucht wel te ruiken is, wordt het percentage overschreden en zal bij 
voldoende hygiëne effectiever geventileerd moeten worden. 
De bodembedekking is zodanig  samengesteld dat het dier zo veel mogelijk  
natuurlijk gedrag kan volgen. Het regelmatig reinigen of vervangen van de 
bodembedekking is daarbij vanzelfsprekend. Een mestplank of specifieke 
mestopvangbak onder de zitstokken kan sterk bijdragen aan de hygiëne in het hok, 
als die regelmatig gereinigd wordt.  
 
Legnesten 
Het aantal legnesten moet aangepast zijn aan de legkracht van de hennen.  Over 
het algemeen leggen hennen het beste in het voorjaar. Gedurende de ruiperiode 
leggen de hennen niet en in het najaar loopt de leg af, als niet extra licht in uren en 
lux gegeven wordt. Eén legnest per drie hennen is praktisch altijd voldoende. 
 
De afmetingen van de legnesten zijn: 
 

Tabel Legnesten 
Ras / Grootte Maten in cm 
Zware rassen (haan zwaarder dan 3 kg) 50 x 50 
Middelgrote rassen (haan tot 3 kg) 45 x 45 
Lichte rassen (haan tot 2 kg) 35 x 35 
Dwerghoenders  35 x 35 
Oorspronkelijke krielen 25 x 25 

 
Als de hoenders lang in een stal verblijven, moet een zandbak ter beschikking 
gesteld worden, zodat de dieren een zandbad kunnen nemen. 

3. Voeding. 
Het is gebruikelijk dat hoenders twee keer per dag gevoerd en gedrenkt worden en 
wel ’s morgens en in de namiddag. Is dat niet mogelijk, dan ’s morgens voldoende 
voer en water aanbieden voor de hele dag.  
In de handel is volledig diervoer voorhanden welke aansluit op de verschillende 
levensfasen van de kuikens en van de jonge en volwassen dieren. 
Drinkwater moet altijd beschikbaar zijn en de drinkbakken worden ’s winters 
tenminste wekelijks en ’s zomers dagelijks schoon gemaakt om ziektes e.d. te 
voorkomen. 
De opstelling van de drinkbakken dient zodanig zijn, dat bevuilen door krabben 
wordt voorkomen. 
Een andere dagelijkse behoefte is maagkiezel en schelpengrit.  Maagkiezel is te 
koop in de nummers 1 tot en met 5. Nummer 3 wordt vaak gegeven aan onze 
hoenders, 2 aan krielen en 1 aan kuikens. 
Ook voldoende pikgelegenheid dient aanwezig te zijn, bijvoorbeeld luzernebalen of 
stro of iets dergelijks 
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4. Fokkerij. 
Deze vindt doorgaans plaats in het voorjaar. De samenstelling van een foktoom 
kan per ras verschillen voor wat betreft het aantal hennen dat bij een haan 
gevoegd wordt. 
Naast het juiste voer dienen er voldoende legnesten aanwezig te zijn (zie 
huisvesting).  
 
Opfokhokken en stallen voor kuikens en jonge hanen en hennen moeten bij 
voorkeur gescheiden zijn van die van de oude dieren. Verder moeten deze ruimtes 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
1. De ruimte moet droog en tochtvrij zijn. 
2. De ruimte moet de eerste weken (plaatselijk) adequaat verwarmd kunnen 

worden tot een voor de kuikens aangename temperatuur, e.e.a. volgens 
onderstaand schema. 

3. Inplaats van het temperatuurschema nauwkeurig te volgen, kan ook de 
cloacatemperatuur gemeten worden. Met een thermometer  wordt dan 41 ⁰C  
normaal gemeten. 

4. De ruimte dient  met de groei van de kuikens “mee te groeien”.  
 
Opfok eendagskuikens: 
Volgens de nieuwe inzichten is het belangrijk dat de kuikens na het uitkomen 
direct voer en water kunnen opnemen.  Er worden zelfs vragen gesteld in de 
tweede kamer waarom kuikens in de broedmachine na het uitkomen geen voer en 
water kunnen opnemen.  
Op dit moment wordt gewerkt aan uitkomstkasten met daarin water en voer voor 
de net uitgekomen en oververmoeide kuikens.  
Het blijkt dat de kuikens direct na uitkomst enkele druppels water opnemen, 2 
gram voer opnemen en dan 10 uren in slaap vallen. De kuikens worden weer 
wakker en gaan verder met voer en wateropname. 
Hieronder treft u een schema aan voor de opfok van de piekies, de koekens, 
eendagkuikens, de knopkuikens of hoe ze verder genoemd worden in Nederland.  
      

Dag Temp. ºC Uren Voer 
1 33 24 Opfok start 
2 32 22 Opfok start 
3 31 22 Opfok start 
4 30 20 Opfok start 
5 29 20 Opfok start 

6-7 27 18 Opfok start 
8-9 24-26 17 Opfok start 

10-12 24-26 16 Opfok start 
13-14 24-26 15 Opfok start 

15 22-24 15 Opfok 1 
16 22-24 14 Opfok 1 
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17 22-24 13 Opfok 1 
18 22-24 12 Opfok 1 
19 22-24 11 Opfok 1 
20 22-24 10 Opfok 1 
21 22-24 9 Opfok 1 

22-28 20-22 8 Opfok 1 
Wk 5-6 20 8 Opfok 1 
Wk 7-16   Opfok 2 
Wk 17-

 
  Opfok 3 

 
NB 1: De gewenste vloertemperatuur bij opzet van kuikens is minimaal 28ºC             
 
NB 2: De verlichtingssterkte moet op kuikenhoogte minimaal 15 lux bedragen en 
bij voorkeur de eerste dagen nog hoger. 
 
NB 3: Kuikens moeten niet vlak voor het transport gevoerd en gedrenkt worden 
om te voorkomen dat ze zich bevuilen met mest waardoor ze extra koudegevoelig 
zijn. 

5.Transport 
Rashoenders worden een paar maal per jaar van en naar tentoonstellingen 
vervoerd, doorgaans binnen de landsgrenzen. Ook verhuizen hoenders voor 
fokdoeleinden  naar andere fokkers.  
Alleen gezonde hoenders mogen vervoerd worden. Voorafgaand aan het transport 
moeten ze rijkelijk gedrenkt worden en matig gevoerd. Het transport moet zo kort 
mogelijk zijn, maar mag ten hoogste 24 uur bedragen.  
Bij transport moeten stress en angst voorkomen worden. In een “donkere” kist 
zijn de hoenders over het algemeen rustiger dan in een transportkist met een 
gaasvenster. 
De dieren moeten tijdens het transport zich niet verwonden of beschadigen. 
Dieren mogen bij warme dagen niet in een auto achter gelaten worden en bij hoge 
temperaturen moeten maatregelen genomen worden, dat de dieren niet oververhit 
raken en sterven. 
 
Het transportmateriaal is  stevig gemaakt, zodat de warmte matig geleid wordt, en 
heeft één vak  per dier. De afmetingen van één vak moeten aangepast zijn aan de 
grootte van de dieren en zijn als volgt ca.: 
 
 
 

Tabel transportkisten 
Ras / Grootte Maten in cm (LxBxH) 
Zware rassen (haan zwaarder dan 3 kg) 50 x 35 x 60 
Middelgrote rassen (haan tot 3 kg) 45 x 30 x 50 
Lichte rassen (haan tot 2 kg) 40 x 25 x 45 
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Dwerghoenders  40 x 25 x 45 
Oorspronkelijke krielen 30 x 18 x 40 

 
De bodemmaat moet niet veel groter zijn i.v.m. het schuiven van de dieren door 
schuin houden en remmen. Daarom dient zowel te groot als te klein 
transportmateriaal vermeden te worden in verband met diervriendelijkheid en 
mogelijke beschadigingen van de dieren.  
Tevens moet de bodem van ruw materiaal zijn. 
In het transportmateriaal dienen ruim voldoende ventilatieopeningen aanwezig te 
zijn die ook na belading niet belemmerd  worden. Dit kan bereikt worden  door het 
vast aanbrengen van latten op strategische plaatsen. De dieren dienen altijd 
verzekerd te zijn van voldoende verse lucht.  

6. Zorg: 
Door voorlichting binnen verenigingen, speciaalclubs, bonden en middels 
vakbladen worden de houders/verzorgers van hoenders voortdurend ingelicht en 
bijgeschoold over de juiste wijze van verzorging.  Het uitgangspunt is daarbij 
steeds het welzijn van de dieren.  
Door dagelijkse controle op licht, lucht, water, voer, hygiënische omstandigheden 
en mogelijke ziektes en aandoeningen, worden afwijkingen en plagen door endo- 
of ectoparasieten vroegtijdig ontdekt en dienen passende maatregelen genomen te 
worden. 

7.  Samenvatting: 
Binnen KLN is het houden van rashoenders aan strikte voorwaarden gebonden. 
Voor het behouden en veiligstellen van de genetische eigenschappen is men 
gehouden om alleen met dieren te fokken die gezond en vitaal zijn en tevens de 
kwaliteit bezitten om de biodiversiteit van de verschillende rassen te waarborgen. 
Een belangrijke rol speelt daarbij ook de verzorgingstoestand, die alleen door een 
diervriendelijke en bij de diersoort passende manier van houden te bereiken is. 
Binnen de plaatselijke verenigingen en speciaalclubs wordt controle uitgeoefend 
op het naleven van de door KLN vastgestelde richtlijn, waarbij recht gedaan wordt 
aan alle door de overheid uitgevaardigde regels. 
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BIJLAGE 3:CORRESPONDENTIE MET DHR. J. RINGNALDA 

3a. De brief aan de heer Ringnalda waarin hem het lidmaatschap 
opgezegd is. 
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3b. Het bezwaar hiertegen van de heer Ringnalda 
 
Van: Hans Ringnalda [mailto:ringnalda@avicultura.net]  
Verzonden: 26 februari 2015 17:50 
Aan: Elise Fikkert; A. Endendijk 
Onderwerp: beroep 
 
Het klokkenluiders behandelen als nestbevuilers in plaats van hen te zien als 
uiterst loyale mensen die hart hebben voor de zaak en misstanden en risico's 
bespreekbaar willen maken, is de kern van het ontstaan van een rottingsproces en 
corruptie, dat zich uiteindelijk als een olievlek zal uitspreiden over de gehele 
organisatie. 
 
Geachte mevrouw Fikkert! Geachte heer Endendijk! 
Om het voorgaande gaat het. Naar aanleiding van uw brief van 6 februari jl. 
bericht ik U daarom het volgende.  
 
Nog steeds hoopte ik door normale communicatie met uw cliënten tot een 
oplossing te kunnen komen, in het bijzonder in het belang van de leden van KLN. 
Helaas weigeren zij dat, waaruit een grote bestuurlijke zwakte blijkt. 
De artikelen uit de statuten waarop mijn schorsing wordt gebaseerd worden 
oneigenlijk gebruikt en de argumenten die door KLN in uw brief van 6 februari jl. 
worden aangedragen om die beslissing tot schorsing te rechtvaardigen zijn 
ondeugdelijk. Nergens staat in de statuten dat in het geval een lid het oneens zou 
zijn met (een deel van) het bestuursbeleid of in het openbaar die mening ventileert 
dat een reden is om tot schorsing van dat lid over te gaan. Bovendien bracht ik 
KLN helemaal niet in diskrediet door het ventileren van een 'mening', maar werd 
ik -doordat uw cliënten weigerden om te communiceren- genoodzaakt de 
betrokken bestuurders publiekelijk met feiten aan te spreken op hun frauduleuze 
handelen om te voorkomen dat zulk gedrag de toekomstige norm binnen KLN 
wordt. Zelfs in het geval dat uw cliënten zich in zelfoverschatting zouden 
beschouwen als 'héél KLN' dan nog is de motivering die tot deze beslissing leidde 
onjuist. In feite is hun handelen een schoolvoorbeeld van machtsmisbruik om 
ongewenste kritiek op hun handelen te smoren. Uw cliënten schenden hiermee op 
flagrante wijze het recht op vrije meningsuiting!  
De gerechtvaardigde conclusie ligt voor de hand: als er één partij verantwoordelijk 
gesteld zou kunnen worden voor het in diskrediet brengen van KLN, eerst door 
frauduleus handelen en daarna door het pogen dit uit alle macht te verdoezelen, 
dan is dat het (dagelijks) bestuur van KLN wel!  
 
Het door uw cliënten met veel bombarie aangekondigde proces wegens 'smaad en 
laster' dat mij zou worden aangedaan na publicatie van mijn Open Brieven zou 
echter voor uw cliënten als directe consequentie hebben gehad dat alles wat is 
voorgevallen voor de leden openbaar en daardoor inzichtelijk zou worden. Dat 
durfden uw cliënten niet door te zetten. Het door u gestelde ultimatum verliep dan 
ook zonder dat enige actie volgde. Hieruit alleen al kan de conclusie worden 
getrokken dat er van smaad noch van laster enige sprake is!  
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Voor de hand liggend, want zoals u weet was en is er slechts sprake van dat ik 
onbetwiste feiten openbaar heb gemaakt. Hierdoor kan niemand onterecht 
worden beschadigd. Ook daardoor is de argumentatie van KLN om de genomen 
beslissing te rechtvaardigen ondeugdelijk. 
Daarom blijft mijn oproep tot het instellen van een neutraal onderzoek en het 
instellen van een onafhankelijke commissie daartoe onverminderd van kracht!  
 
Nu mij noch smaad, noch laster noch beschadiging van KLN te verwijten valt 
verwacht ik van uw cliënten dat zij ook zo sportief zijn om op korte termijn de in 
hun brief van 11 november 2014 (GG/4048 aan erevoorzitters, ereleden, besturen, 
commissies en keurmeesters) gedane suggestieve uitlatingen jegens mij 
publiekelijk op dezelfde wijze te herroepen, en eveneens hun Bondsberichten van 
maart 2015 zullen corrigeren.  
Vooruitlopend daarop zijn de vergaderingen van de Raad van Advies en de 
Diertechnische Raad op 7 maart as. uitstekende gelegenheden om een deel van de 
leden voor het eerst correct te informeren.  
 
Uit de gebeurtenissen kan ik slechts concluderen dat elke zelfreflectie of elk 
zelfreinigend vermogen uw cliënten vreemd is! Indien uw cliënten -zoals daardoor 
te verwachten valt- niet bereid zijn hun ongefundeerde beslissing terug te draaien 
geef ik hierbij aan in beroep te gaan bij de (niet onafhankelijk operende!) 
commissie 'Juridische Zaken en Geschillen' tegen de beslissing van het bestuur 
van KLN om mij te schorsen als lid van KLN. Dit hoewel de uitkomst al bij 
voorbaat vaststaat gelet op de rol van de heer Endendijk als juridisch adviseur van 
het bestuur van KLN in het kader van 'de slager die zijn eigen vlees keurt'. 
Bovendien is de heer Endendijk plaatsgenoot en vriend van de voorzitter van 
KLN... 
De onderliggende stukken zijn naar ik mag aannemen in uw bezit en anders kunt 
u deze op internet terugvinden. Mocht u daartoe niet bij machte zijn dan ben ik 
bereid u eea toe te sturen. 
 
Naar ik -wellicht ten onrechte- aanneem zal het bestuur van KLN in het kader van 
'gelijke monniken, gelijke kappen' er op korte termijn nu ook toe overgaan al die 
leden op korte termijn te schorsen, die op internet in het openbaar op 
verschillende fora over het (niet) functioneren van het (dagelijks) bestuur van 
KLN discussiëren en ideeën ter verbetering aandragen.  
Dit omdat zij hierdoor naar de mening van uw cliënten het op onderdelen niet met 
het bestuursbeleid eens zijn.  
Indien het bestuur van KLN deze leden niet schorst zou er een rechtsongelijkheid 
ontstaan dan wel is er jegens mij sprake van willekeur. Daar de motivering tot 
schorsing van deze leden echter net zo ondeugdelijk is zal de commissie 
'Juridische Zaken en Geschillen' dan een dagtaak krijgen. 
 
Om betrokkenen in hun maatschappelijke leven niet te beschadigen vanwege een 
ernstige en onomstotelijk vaststaande misstap (fraude, corruptie, 
mismanagement) in het kader van een hobby, heb ik tot nu toe nog geen aangifte 
gedaan.  
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Door het handelen van dezelfde enkelingen resp. van het (dagelijks) bestuur van 
KLN zie ik het als mijn plicht om, binnenkort terug in Nederland, terstond 
aangifte te doen van fraude en de zaak aan te kaarten bij de daartoe bevoegde 
instanties. Ik overweeg de aangifte uit te breiden en mbt andere stappen zal ik mij 
beraden. 
 
Tot nu toe heeft u overigens verzuimd de antwoorden te geven, waarom ik in mijn 
brieven van 8 en 18 december jl. verzocht. U vroeg toen om tijd om te kunnen 
antwoorden, maar pakweg 11 weken is toch wat lang dunkt me. Of weigeren uw 
cliënten wellicht om u deze antwoorden te verstrekken? 
Ik hoor graag van u! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ing.J.Ringnalda 
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3c. De brief van KLN aan dhr. J. Ringnalda, waarin aangegeven 
wordt waarom het beroep inzake het opzeggen van het lidmaatschap 
doorgeleid wordt naar de ALV.   
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BIJLAGE 4: TABEL 4: (RASSEN NODIG VOOR B-BEVOEGDHEID)  
 
TABEL 4: (Rassen nodig voor B-bevoegdheid) 
 
Hoenders:    
1. Fries hoen + Groninger Meeuw + Assendelfter + Oost Friese Meeuw 
2. Drents hoen + Ardenner hoen (incl. bolstaart)    
3. Hollands hoen   
4. Lakenvelder + Vorwerk hoen     
5. Leghorn + Ancona     
6. New Hampshire + Dresdener    
7. Australorp     
8. Orpington     
9. Wyandotte     
10. Twents hoen     
11. Zijdehoen     
12. Welsumer     
13. Shamo + Tuzo     
14. Maleier      
15. Barnevelder     
16. Hollands kuifhoen + Nederlands baardkuifhoen    
17. Brahma     
 
Dwerghoenders:  
1. Friese kriel + Groninger Meeuw kriel + Assendelfter kriel + Oost Friese 

Meeuw kriel 
2. Drentse kriel (incl. Bolstaart) + Ardenner kriel 
3. Hollands hoen kriel 
4. Leghorn kriel + Ancona kriel 
5. Orpington kriel 
6. Wyandotte kriel  
7. Zijdehoen kriel 
8. Welsumer kriel 
9. Twentse kriel 
10. Sebright + Eikenburger kriel 
11. Hollandse kriel + Belgische kriel + Waasse kriel 
12. Antwerpse baardkriel + Grubbe baardkriel 
13. Java kriel 
14. Cochin kriel 
15. Chabo 
16. Ko-Shamo 
17. Modern Engelse vechtkriel 
18. Barnevelder kriel 
19. Hollands kuifhoen kriel + Nederlandse baardkuifkriel  
20. Nederlandse sabelpootkriel 
21. Australorpkrielen 
22. Brahmakriel 
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Gedomesticeerde watervogels:  
1. Toulouseganzen 
2. Knobbelganzen (Chinese- en Afrikaanse-) 
3. Kwakereend  
4. Indische loopeend 
5. Sakseneend 
6. Smaragdeend 
7. Campbelleend 
8. Cayugaeend 
9. Noordhollandse Krombekeend 
10. Orpingtoneend 
11. Roueneend (Frans en Engels type) 
12. Pekingeenden (Amerikaans en Duits type) 
 
 
Oorspronkelijke watervogels:  
 
Groepen ganzen  
1. Nr. 3 Keizer-, Sneeuw-, Ross- en Indische streepkop ganzen, alle 

soorten 
 
Groepen eenden  
2. Nr. 11 Berg-, Casarca- en Radja eenden, alle soorten. 
3. Nr. 16 Mandarijn- en Carolina eenden 
4. Nr. 22 Krak-, Sikkel eenden en Smienten, alle soorten 
5. Nr. 23 Pijlstaarten, alle soorten 
 
Groepen talingen 
6. Nr. 24 Versicolor-, Puna- en Hottentot talingen, alle soorten 
7. Nr. 26 Roodschouder-, Braziliaanse-, Kaapse- en Marmer talingen, alle 

soorten 
 
Siervogels:  
 
Groepen pauwen, kalkoenen en parelhoenders 
1.          Nr. 33   Kalkoenen: alle gedomesticeerde rassen en oorspronkelijke soorten 
 
Groepen kwartels, patrijzen en frankolijnen  
2.          Nr. 35   Kwartels: alle soorten en mutaties 
3.          Nr. 36   Patrijzen: alle soorten en mutaties 
 
Groepen fazanten 
4.          Nr. 39   Kraagfazanten: Goud- en Lady Amherst fazanten en mutaties 
5.          Nr. 40   Oorfazanten: alle soorten en mutaties  
6.          Nr. 41   Hoenderfazanten: Zilverfazanten, alle soorten 
7.          Nr. 45   Glansfazanten: Konings-, Chinese- en Sclater glansfazanten, alle 

soorten 
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Groep tragopanen 
8.        Nr. 52   Alle soorten 
 
 
Oorspronkelijke duiven: 
 
Groep lachduiven en diamantduiven 
1. Nr. 58 Lachduiven: alle kleurmutanten 
2. Nr. 59 Diamantduiven: alle kleurmutanten 
 
Groep oorspronkelijke duiven 
3. Nr. 60 Oorspronkelijke tortelduiven: alle Streptopelia soorten 
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BIJLAGE 5: KORTE SAMENVATTING VAN DE 
JAARCIJFERS VAN NEDERLANDSE KLEINDIEREN 
PUBLICATIES BV  
Onderstaande cijfers zijn een verkort uittreksel uit de jaarrekening van de 
Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. Deze cijfers maken geen deel uit van de 
jaarrekening van KLN.  
Zij zijn in dit jaarboek opgenomen om de leden in hoofdlijnen te informeren over 
de gang van zaken in de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. De jaarrekening  
is beoordeeld door Boschland Accountants B.V. te Ede. 
 
 

   2014    2013 
 € €  €   € 
Balans per 31 december 2014      
      
Vaste activa  14.642   23.705 
      
Vlottende activa      

Voorraden 2.029   2.529  
Vorderingen en overlopende 
activa 21.489   21.759  
Liquide middelen 115.787   113.554  

 139.305   137.842  
Kortlopende schulden -73.166   -82.204  
   66.139    55.638 
      
Eigen vermogen  80.781   79.343 
      
Winst- en verliesrekening over 
2014      
      
Netto-omzet  336.845   332.034 
      
Bedrijfslasten      

Kosten uitbesteed werk en 
andere externe kosten 267.814   261.109  
Afschrijving vaste activa 12.666   12.678  
Overige bedrijfskosten 55.293   52.189  

  
 335.773   

 325.976 
Bedrijfsresultaat  1.081   6.059 

Rentebaten  1.599   1.911 
Vennootschapsbelasting  -334   -1.593 

Netto resultaat  2.346   6.376 
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BIJLAGE 6: JAARREKENING KLN OVER 2014 
 
Zie volgende pagina’s. 
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