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Wijziging algemeen secretariaat 
 
In een wat roerige tijd ben ik begin 2017 secretaris geworden van de KLN. Een 
interessante en leuke periode brak voor mij aan. 
Nu eind 2018 maak ik de balans op en stel ik vast dat er binnen KLN veel is 
veranderd, maar ook nog veel zal gaan veranderen. Veranderingen waar ik voor de 
volle 100% achtersta. Die ik zelfs noodzakelijk vind om onze hobby bestaansrecht te 
geven en om die reden mede door de voortvarendheid van het huidige bestuur met 
heel veel vertrouwen tegemoet zie. 
Ook in mijn werkbare leven zijn er de afgelopen tijd veel veranderingen geweest. Zo 
ben ik per 1 mei 2018 van functie veranderd bij mijn werkgever. Een functie welke 
door diverse onvoorziene omstandigheden op dit moment veel tijd kost en nu 
resulteert in het feit dat ik, naar mijn mening, niet voldoende tijd kan besteden om 
mijn vrijwilligerswerk bij KLN goed te kunnen uitvoeren. Om die reden heb ik daarom 
besloten mijn functie als secretaris neer te leggen. Mijn takenpakket wordt vanaf 
heden, tot er een nieuwe secretaris is gevonden, waargenomen door het gehele 
bestuur. De overdracht van het secretariaat zal op gepaste wijze verlopen en ik zal 
diverse zaken, namens KLN, nog afhandelen en of van de zijlijn bijstaan tot er een 
nieuwe secretaris is. Alle correspondentie kunt u vanaf heden sturen aan Erna 
Sanders (2e secretaris): Mevrouw B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4,7622 XP 
Borne. Tel: 074-2664735. Het e-mailadres van het secretariaat blijft gelijk. Ik hoop u 
op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben en hoop u weer 'tussen de kooien' 
te ontmoeten. 
 
Europashow Herning Denemarken 
 
Op het moment dat u dit leest is de Europashow in Denemarken net een maand 
achter de rug. U zal over deze heel mooie en goed georganiseerde show later vast 
meer lezen in Kleindier Magazine. Het is altijd heel gevaarlijk om specifiek mensen te 
gaan noemen om te bedanken, wat ik dan ook niet doe, maar met eigen ogen heb ik 
vele vrijwilligers gadegeslagen tijdens mijn verblijf in Herning. Een groep 
enthousiastelingen die geheel belangeloos Nederland op de kaart hebben gezet en 
daarbij van alles geregeld hebben om het verblijf van dier en mens zo plezierig 
mogelijk te maken. Mensen bedankt hiervoor. 
Het was TOP! 
 
Keurmeester Schelte Boonstra gestopt 
 
Keurmeester hoenders en dwerghoenders Schelte Boonstra is per 1 november 
gestopt. In verband met een minder wordende gezondheid en het bereiken van een 
leeftijd die behoort bij ervaren zijn, heeft hij dit besluit genomen. Voor zijn 30 jarig 
keurmeesterschap is KLN hem veel dank verschuldigd. 
 
Keurmeester Jan Steenbakkers stopt 
 
Met de indrukwekkende periode van 34 jaar keurmeesterschap heeft de heer Jan 
Steenbakkers besloten om met zijn keurmeesterschap te stoppen . KLN bedankt de 
heer Steenbakkers voor zijn tomeloze inzet. 
 
Keurmeester cavia's Alexandra Klijn gestopt 
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C-keurmeester Alexandra Klijn heeft per direct te kennen gegeven te stoppen met 
keuren. Wij bedanken haar voor haar bijdrage de afgelopen jaren als keurmeester 
cavia's. 
 
Bedankt en fijne feestdagen gewenst! 
 
Ook 2018 was voor onze hobby weer een bewogen jaar. Vanaf deze plaats bedank 
ik, namens het KLN-bestuur alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid. Voor 
iedereen heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 toegewenst! 
 
Ronaid Tiemes, 
secretaris 
 
Catalogi en vraagprogramma's opsturen en DigiKeur 
 
U hoeft geen catalogi en vraagprogramma's meer op te sturen naar 
keurcontracten@kleindierliefhebbers.nl. Het overlijden van 
Pieter Boskma is aanleiding geweest voor het bestuur om dit nog eens onder de loep 
te nemen en de conclusie was dat dit weinig toevoegt aan de vele informatie die al in 
DigiKeur aanwezig is. Waarheen nog wel op te sturen? 
Naar het merkenbureau, Floresstraat 7, 1521BD Wormerveer, tezamen met het 
formulier 'Uitbetaling KLN-prijzen.' Naar de penningmeester FB, Richellestraat 6, 
2381CE Zoeterwoude Naar uw provinciale afdeling en uw gedelegeerde. 
Als op uw tentoonstelling ook sierduiven worden gevraagd, dan ook een 
vraagprogramma, een aanvraagformulier voor NBS prijzen en een catalogus per post 
te sturen naar: Penningmeester NBS, Postbus 253, 4330 AG Middelburg. 
Van shows waarop NBS erecertificaten ter beschikking worden gesteld, moet ook 
een vraagprogramma, een catalogus en opgave erecertificaten naar de secretaris 
van de NBS gestuurd worden: Secretaris NBS, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 
6221 TG Maastricht. 
 
DigiKeur kunt u ook gebruiken als u op het laatste moment nog een keurmeester 
zoekt omdat u meer dieren heeft dan verwacht, of als een keurmeester heeft 
afgezegd, etc. 
Ga in DigiKeur naar keuraanvragen, kijk boven in de balk of de juiste keuring is 
geselecteerd en ga dan naar 'keurmeester aanvragen voor deze keuring.' U krijgt dan 
een lijst van voor die datum beschikbare keurmeesters op het scherm. Selecteer de 
juiste diergroep enkeIe voor u belangrijke rassen. Noteer elke k er naam en 
telefoonnummer van mogelijke keurmeesters en neem daarna contact met hen op of 
zij ook willen komen. Regel daarna de administratie via DigiKeur. Vergeet niet om 
dispensatie aan te vragen als dat nodig mocht zijn bij Dispensaties KLN, Floresstraat 
7,1521BD Wormerveer Tel: 075-6284679. E-mail: 
dispensaties@kleindierliefhebbers.nl of bij de NBS met het formulier welke u vindt op 
de website van de NBS. 
 
Er zijn nog enkele keurmeesters die niet via DigiKeurwerken. Op het moment dat u 
van hen een papieren keurcontract hebt ontvangen, kunt u hen ook vastleggen bij 
'keurmeester aanvragen voor deze keuring.' Dan is hun beschikbaarheid voor 
anderen ook via DigiKeur in te zien. 
 
Evert van de Waerdt. 
penningmeester 


