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NIEUWSBRIEF D.V.V. ZOETERMEER 
Beste Leden 
  
Allereerst wensen wij u sterkte in deze tijd en hopen we dat u er voor het virus gespaard mag blijven. 
Het bestuur heeft onlangs overlegd  hoe om te gaan met de gevolgen van het corona virus 
 
Als fokkers hebben we wel met de gevolgen hiervan  te maken. Van de  KLN hebben wij hierover  
informatie gekregen en naar jullie gemaild. Voor de rest is er nog veel onzekerheid. 
Zodra er meer bekend is komen we hierop  terug. Wanneer er vragen of andere zaken  zijn waar wij u 
bij kunnen helpen laat het ons weten. 
 
In Memoriam 
Ons bereikte het bericht dat op 22 maart op 81 jarige leeftijd ons erelid Arijaan van Mudde  
is overleden.  Arijaan heeft jaren zitting gehad in ons bestuur. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te verwerken. 

      
Ledenvergadering 
De jaarlijkse ledenvergadering in mei of juni,  waarin wij o.a. ook aandacht vragen voor de 
jongdierenavond kan tot nader orde niet doorgaan. 
 
 

    
 

Tatoeëren   

 
Berichtgeving van de KLN . 24 april 2020 
Er komen  veel vragen bij ons binnen over het tatoeëren van konijnen. 
 In deze update geven we specifieker aan hoe men, tijdens activiteiten als vaccineren en tatoeëren, 
rekening kan houden met elkaar, om de kans op besmetting met COVID-19 te verkleinen. Naar 
aanleiding van de nieuwe maatregelen, aangekondigd door de regering aan de hand van adviezen 
van het RIVM kunnen we stellen dat het nog steeds beter is en dus ook de voorkeur heeft om het 
tatoeëren uit te stellen om zo besmetting tussen de leden onderling te voorkomen. Naast dit advies 
kunnen we ons voorstellen dat veel langer wachten in sommige situaties niet wenselijk is. Wanneer de 
1,5 meter afstand tussen de tatoeëerder en de fokker in acht wordt gehouden en  er gebruik gemaakt 
wordt van een kistje, waarin het konijn gefixeerd kan worden, is het mogelijk een konijn te tatoeëren. 
Zorg wel voor voldoende afstand tot elkaar en zorg ook dat de tekens in de tang voldoende scherp 
zijn. Reinig en ontsmet telkens de tang en nummers goed.  Trek handschoenen aan en ontsmet 
regelmatig ook de handen. Vermijd de grote bloedvaten in de oren . Vooral bij oudere konijnen worden 
de oren vleziger, waardoor er nog meer gevraagd wordt van de deskundigheid van de tatoeëerder.  
Meer info op de KLN site    
 
Leden die met inachtneming van de regels hun konijnen willen laten tatoeëren kunnen contact 

opnemen met Willem van Winden  06-11326082. Zodra de konijnen getatoeëerd zijn kunnen 
deze geënt worden.  
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Enten   

Het enten tegen RHD 2 kan door  dierenarts Piet van Dijk gebeuren nadat deze zijn getatoeëerd. mits 
voldoende afstand van minimaal 1,5 meter gehouden wordt tussen de verschillende personen.  Het 
vaccineren is goed mogelijk door het konijn ook in een kist te zetten, zodat de dierenarts de konijnen 
alleen kan enten.  U kunt hierover contact opnemen met Jilles Koornneef.tel 06- 55387317 

Hokbezoek 
Het jaarlijkse hokbezoek welke op zaterdag 23 mei 2020.zou plaatsvinden komt te vervallen. Indien 
mogelijk willen wij deze verplaatsen naar begin september. 
 

.  
 
Jongdierenavond 
De jongdierenavond staat nog op de planning. Wij wachten de ontwikkelingen met betrekking tot het 
Corona virus af.  
  
Nieuwe erkenningen hoenders 
Met ingang van april 2020 zijn er nieuwe erkenningen toegevoegd aan de Nederlandse Hoender- en 
Dwerghoenderstandaard:. Zo zijn o.a. bij de Cochin:  Toegevoegd de kleur Zwart wit gepareld bij de 
Hollandse kriel: de kleur Blauw geelpatrijs Voor meer informatie lees het artikel op de KLN site. 
 
Rabo Club Support 
Sinds 2 jaar doen wij mee met de Rabo Clubsopport  actie. In 2018 hebben wij €  203,00  en in 2019  
€ 636,00  ontvangen dankzij de leden welke op ons hebben gestemd . De campagne Rabo Club 
Support actie 2020 wordt naar aanleiding van de coronacrisis uitgesteld  tot na de zomerperiode : 
 

 Ziekenboeg  
Fred van Winden is donderdag 30 april  geopereerd aan zijn hartkleppen. Het herstel kan wel enkele 
weken duren. Wij wensen Fred heel  veel beterschap . 
 

 
 
Vacature bestuursleden  
Wij zijn op zoek naar kandidaten die zitting willen nemen in het bestuur. Hebt u interesse kunt u altijd 
een gesprek met een van de bestuursleden aangaan om u te laten informeren over de taken.  
 
Agenda 2020 
3 september Jongdierenavond     
6 en 7 november Wintertentoonstelling 


