Beste nieuwe Tankonijneigenaar,

Wat leuk dat je gekozen hebt voor Tankonijnen. Je kunt heel veel lol
beleven aan deze vriendelijke slimme dieren. Nog niet zo bekend
met konijnen verzorgen? Lees je dan eens in op konijnen.nl met hele
goede en complete informatie.
De Tan is als mutatie uit wildkleurige konijnen in Engeland ontstaan, omstreeks 1860 en men
noemde ze Black & Tan. Mr. Simpson veredelde deze dieren gedurende een achttal jaren en
schreef hierover in 1891 in een pluimveeblad. Een andere lezing is dat het ras is ontstaan in
de tweede helft van de 19e eeuw in Engeland. De eerste Tan was een toevalstreffer. Het
Tankonijn met zijn zwarte dek en lichtgele buik kreeg de aandacht van vele
konijnenliefhebbers. De dieren kregen de naam, “Black and Tan”.
De 100 leden van de Tanclub proberen het ras constant te verbeteren en daarmee prijzen te
winnen op tentoonstellingen. De ene fokker is daar fanatieker mee bezig dan de andere,
maar iedereen ondervindt heel veel plezier in het dagelijks verzorgen van de dieren. Men is
even los van alle dagelijkse dingen en vindt ontspanning bij de konijnen. De Tan wordt gefokt
in verschillende kleurslagen, namelijk: Feh, Gouwenaar, bruin, blauw en zwart. Deze laatste
kleurslag wordt het meest gefokt. Eén keer per jaar is er een ledenvergadering en regionaal
worden er ieder jaar workshops georganiseerd.
Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rondom het Tankonijn en het ras een
warm hart wilt toedragen is het mogelijk lid te worden van de Tanclub. Het lidmaatschap
kost € 20,00 en daarvoor krijg je o.a. 4 keer per jaar een clubblad toegestuurd. Als je een
clubblad wilt bekijken dan vind je deze op de website van de club. Lid worden kan ook via de
website.
We hopen dat één van onze leden je zojuist goed geholpen heeft. Wanneer je als startende
fokker of als Tanliefhebber meer wilt weten, dan kun je contact opnemen met de fokker of
de secretaris. Zij helpen je graag! Ook via onze facebookpagina kun je acute vragen stellen!

Telefoonnummer fokker:

…………………………………………………………………………………

E-mailadres fokker:

…………………………………………………………………………………

Secretaris Tanclub Hannes van de Steeg
Email: jvandesteeg@solcon.nl
Tel: 06 10 32 27 03
Website:

www.tanclub.nl

Facebook:

com/tanclub

