
 
 
Nieuwsbrief no. 4, augustus 2019 
 
Vierde nieuwsbrief 2019 
Hierbij sturen we jullie een vierde, extra nieuwsbrief. Extra omdat we twee belangrijke mededelingen 
hebben, namelijk het verschuiven van een datum voor het tatoeëren van konijnen en een bericht over 
het enten van konijnen. Tegelijk nemen we informatie mee over de jongdierendag en over onze 
vernieuwde website. Maar er zijn ook nog een aantal andere nieuwtjes. Veel leesplezier toegewenst. In 
de eerste week van september, na onze bestuursvergadering van 4 september bij Fokke van der Veen 
(aanvang 19.45 uur), ontvangt u een volgende nieuwsbrief. Veel leesplezier toegewenst. 
 
Clubkeuring of ‘Kleintje jongdierendag’ oof ‘kleintje jongdieren 
Op 10 juli jl. stond het maandelijks tatoeëren van konijnen door onze tatoeëerder Jan Veldman gepland. 
Ten huize van Fokke van der Veen, Noordersingel 80 te Burgum. Zoals gebruikelijk. Jan was al om 
19.30 uur aanwezig en zeer minutieus en aandachtig voorzag hij onze konijnen van de noodzakelijke 
nummertjes. Een gewone avond, toch? Toch niet helemaal, deze avond was anders dan andere 
tatoeëeravonden.  
We hadden een tweetal keurmeesters uitgenodigd, namelijk konijnenkeurmeester Gerrit Grootten en 
hoenderkeurmeester Abe Heerdink. Via de nieuwsbrief van juni en een tussentijds bericht hadden we 
onze leden gevraagd om langs te komen met hun jonge dieren. Iedereen mocht zijn jonge dieren 
meenemen voor een eerste beoordeling, c.q. voor een goed advies. 

Helaas was het op de 10de juni druilerig 
weer. Maar niet getreurd. Fokke van der 
Veen en Jan Sietse Valk hadden een 25 
kooien opgesteld in de schuur. Daar keurde 
Abe de kippen. Ondertussen was Gerrit 
Grootten met de konijnen bezig in een 
uitbouw van huize Van der Veen. In het 
prieel had mevr. Van der Veen koffie, thee 
en een heerlijke zelfgebakken cake klaar 
gezet. Later op de avond was er ook een 
frisdrankje en kaas/ worst. Johannes 
Dijkstra had voor keurkaarten gezorgd, dus 
het was net echt. 

De leden hebben uitgebreid gebruik gemaakt van de uitnodiging. We wisten vooraf niet wat we konden 
verwachten. Er werden ongeveer 20 – 25 kippen gekeurd van vier – vijf verschillende rassen. Voor 
Gerrit Grootten en zijn trouwe schrijver Jan Posthumus was het al bijna donker toen ze hun benen 
konden strekken. Toen waren er ongeveer 30 konijnen van een predicaat voorzien. Ondertussen knipte 
Jan Veldman ongestoord de nummertjes in de oren van de konijnen….en hij kwam ook tot een record. 
Het hoogste aantal konijnen van dit fokseizoen kwamen door Jans pikzwarte handen. 
Al met al een gezellige ontmoetingsavond, voor herhaling vatbaar. Iedereen erg bedankt voor jullie 
inzet. 
 
Nieuwe folder 
We hadden altijd al een mooie folder. Maar de vakantietijd is ook de tijd om hier eens even naar te 
kijken. Bovendien zou de folder handig kunnen zijn tijdens de Zomershow te Wâlterwâld. Dus hebben 
we de folder aangepast en verbeterd. Vervolgens heeft Jan Posthumus de folder laten drukken. 
Helaas, de Zomershow ging niet door. Jan heeft nu een doosje met folders. Hij neemt ze vast mee 
naar de jongdierendag en onze clubshow. U kunt dan een exemplaar meenemen. 
 



Website http://www.pkv-burgum-eo.nl 
Jarenlang was onze website sluimerend. We kregen er bakken vol kritiek op, maar het ontbrak ons aan 
tijd, energie maar vooral aan deskundigheid om de website op te pimpen. Daar is nu verandering in 
gekomen….en hoe!!! 
Ik nodig u uit om de gerenoveerde website http://www.pkv-burgum-eo.nl binnenkort eens rustig te 
bestuderen. Dat kan door op deze link te klikken, dus vanuit deze nieuwsbrief. Op de site vindt u aan 
de rechterkant vijf berichten.  
 
Berichten 

 Stalboekje Pluimvee en Konijnen  
 Inventarisatie bij fokkers van kippen en watervogels.  
 Jongdierenavond 2019 en gezellige barbecue!  
 Wanneer kunnen eendenkuikens die met een broedmachine zijn 

uitgebroed onder de lamp weg en naar buiten?  
 Uitbroeden van eendeneieren in een broedmachine 

Zodra u het laatste bericht ‘Uitbroeden van eendeneieren in een broedmachine’ opent en, nadat u het 
gelezen hebt, onderaan bent aangekomen, ziet u in een wit vlakje de titel ‘Hoe gezond is een ei?’. Als 
u dat artikel uit hebt, komt u nog drie stukjes tekst tegen. Alles is zeer leesbaar, zeer informatief en met 
veel aandacht samengesteld.  
Ik heb van alle artikelen genoten. Onder de indruk was ik van de stalboekjes over het houden van 
hoenders en konijnen. Hoe rijk aan informatie! Een must voor alle hoender- en konijnenhouders?  
Aan wie hebben we deze weelde te danken? Wie werkt er gestaag en evenredig voor jullie en ons aan 
de upgrading van onze website? Wie zorgt er voor dat onze website niet langer een rotzooitje 
genoemd kan worden? 
Enkele maanden geleden zijn we op bezoek geweest bij Jan Westerhof. We wisten van de kennis, 
vaardigheden en mogelijkheden van Jan. Door oorproblemen is het voor hem moeilijk om tijdens 
vergaderingen, tentoonstellingen en andere gezamenlijke bijeenkomsten intensief aanwezig te zijn. 
Maar wel gaf hij aan vanaf de zijlijn voor onze vereniging actief te willen zijn.  
We hebben Jan gevraagd of hij aan de slag wilde met de website. Dat wilde hij proberen. Onze 
tentoonstellingssecretaris en oorspronkelijk bouwer van de website Johannes Dijkstra is op bezoek 
gegaan bij Jan. Op een avond hebben ze urenlang gepraat: een stoomcursus. Daarna is Jan 
voorzichtig en in alle rust begonnen te knutselen en experimenteren. 
Zie daar de man achter de website, zie daar zijn eerste resultaten. Jan gaat nog verder bouwen aan de 
website. Immers, verschillende zaken moeten nog verwijderd, toegevoegd en geactualiseerd worden. 
Binnenkort zult u ongetwijfeld ook onze nieuwsbrieven, vraagprogramma’s en andere berichten hier 
vinden. Regelmatig zullen we naar de website verwijzen. Wij moeten ook nog leren op een goede 
manier met de website en Jan samen te werken. Maar er staat al een prachtig bouwwerk. Bedankt Jan, 
we zijn hier ongelooflijk blij mee. 
 
Enten van konijnen 
Op dinsdag 2 juli was de eerste ronde enten van konijnen tegen RHD-2, eventueel ook RHD-1. Deze 
eerste enting was nodig om deel te kunnen nemen aan de Zomershow Noordoost Friesland op 27 juli 
te Wâlterswâld. Helaas is deze eerste show van het jaar, onder anderen door PKV ‘Burgum e.o. 
georganiseerd, niet doorgegaan vanwege de warmte. Voor de eerste ronde enten van 2 juli waren 
maar een beperkt aantal deelnemers. 
Maar op woensdag 28 augustus is er een tweede kans. Dierenarts Erik Apperloo maakt dan weer een 
route langs onze leden. Althans als u zich hebt opgegeven. Dat kan nog tot en met 21 augustus bij 
Tonnie Bakker….dat is kort dag, dus grijp de telefoon! Tonnie Bakker, tel. 0511-452283 of 
ad.bakker@knid.nl  
Daarmee zijn de dieren voor onze jongdierendag van 20 september beschermd. Tezamen met deze 
nieuwsbrief sturen we u het bericht over het hoe en wat rond het enten van de konijnen. 
Overigens, de konijnen moeten ouder dan 10 weken zijn. Vandaar dat we nog een 3de entingronde 
organiseren, waarschijnlijk ergens midden oktober. U hoort nog van ons! 
 
Jongdierendag 20 september as. 
Bijgaand vindt u het vraagprogramma en een inschrijfformulier van en voor onze jongdierendag. In 
plaats van een zaterdag houden we dit jaar onze jongdierendag op een vrijdagavond. We starten op 
vrijdagavond 20 september om 18.30 uur met de keuring. Daartoe hebben we de keurmeester Schraa 
(konijnen), Visser (konijnen) en Heerdink (hoenders) uitgenodigd.  



Mochten er veel dieren zijn, dan zoeken we nog extra keurmeesters. Daarom is het belangrijk dat u 
zich vroegtijdig aanmeldt bij Johannes Dijkstra. Dat kan tot en met 13 september. We kunnen dan 
regelen dat elke keurmeester ongeveer 20 dieren keurt. Mochten er cavia’s en/ of watervogels 
aangemeld worden, dan gaan we ook daar nog op zoek naar een keurmeester. 
Wij zorgen dat er kooien opgesteld zijn, waarin u uw dieren kunt plaatsen.  
Gelijktijdig organiseren we een barbecue voor onze leden en hun aanhang. Dus ook als u geen dieren 
hebt, bent u van harte welkom. Daarbij refereren we aan het artikel van Jan Dirk Nijkamp. Wilt u zich 
wel opgeven voor de barbecue en met hoeveel personen u komt. Dat kan via het inschrijfformulier. Ook 
als u geen dieren inzendt voor de jongdierendag. Maar u mag u ook telefonisch, via een appje of per e- 
mail opgeven bij Tonnie Bakker. Zie zijn adresgegevens onderaan de nieuwsbrief. Vergeet u niet op te 
geven….en ok vroegtijdig, dus voor 13 september. Anders valt het voor ons bijna niet te regelen. 
Wat betreft de locatie kunnen we terecht bij het loonbedrijf van Maurice Land, Solcamastraat 31, 9262 
ND te Sumar. Eerder hebben we u gemeld dat de jongdierendag op een andere plek zou worden 
gehouden, maar door omstandigheden lukte dat niet. Het wordt dus Sumar! 
Zie voor verdere toelichting het toegevoegde document ‘Jongendierendag 2019.’ 
 
In memoriam 
Na een periode van afnemende gezondheid is op 18 juli 2019 te Noardburgum (Frl.) overleden ons lid 
en oud bestuurslid  
 

Tjeerd Polet 
 
Dierenvriend Tjeerd Polet is niet meer. Tjeerd heeft jarenlang gevochten. Zijn liefde voor het leven 
was groot. Het leven met zijn vrouw Rieke, kinderen, kleinkinderen, tuin en Plymouth Rockkippen gaf 
hem veel vreugde 
Tjeerd was een ‘warber’ man. Altijd was hij bezig, altijd vond hij wat uit, was hij aan het knutselen, 
maakte hij zinvolle spullen. Voor zijn huis en tuin, maar ook voor onze club. Tjeerd wist op allerlei 
wijzen ons bestand tentoonstellingskooien op niveau te brengen. Trots en blij was Tjeerd als het hem 
lukte om alles goedkoop te regelen.  
Een markant figuur. Snel maakte hij 
contacten. Tjeerd was sociaal vaardig. Vol 
van humor. Overlopend van verhalen. 
Overtuigend. Innemend was zijn 
enthousiasme en zijn prachtige lach.   
Tjeerd is tien jaar bestuurslid geweest. In die 
jaren was hij boegbeeld van onze vereniging. 
Vernieuwend, toekomstgericht ging hij te 
werk. In die jaren zijn veel initiatieven van 
Tjeerd gerealiseerd. Zijn inzet met betrekking 
tot onze jaarlijkse driedaagse 
Tytsjerksteradielshow was groot. Het 
jaarlijkse hoenderenten werd door Tjeerd 
geregeld. Toen Tjeerd stopte als bestuurslid 
viel er overduidelijk een gat, maar ook in die 
periode bleef hij bereid om ons in raad en 
daad bij te staan. 
Tientallen jaren was hij topfokker van de Plymouth Rock gestreept. Tjeerd genoot van zijn hoenders. 
Landelijk ontbrak Tjeerd nooit bij vergaderingen en keuringen van dit ras. Hij was altijd bereid andere 
fokkers te helpen. 
Het prachtige draaiend rad wat Tjeerd voor onze club maakte, zal ons elk jaar tijdens de clubshow aan 
hem herinneren.   
 
Rust zacht, Tjeerd. 
 
Vanuit Kleindiermagazine, augustus 2019 
Waarschijnlijk had u het al gelezen, het voorwoord van dhr. Jan Dirk Nijkamp. Dhr. Nijkamp is 
voorzitter van onze landelijke vereniging, de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). Is het laatste 
Kleindiermagazine stond een voorwoord van zijn hand wat me heeft getroffen. De heer Nijkamp stelt 
dat we onze koers, onze steven iets moeten opschuiven. Het moet minder gaan om het belang van 
onze sport (bewaren van een stukje levende cultuur) en het tentoonstellen (wedijveren om prijzen en 



het mooste dier) maar vooral om het sociale welzijn van de fokkers: 
gezelligheid, contacten, bijpraten, genieten van de dieren, stimuleren, 
elkaar helpen. 
Ik moest daar in het bijzonder aandenken tijdens het tatoeëren van 
konijnen op woensdag 14 augustus. Jan Veldman was druk in de weer 
met zijn nummertjes en tatoeëerinkt. Hij was zo zwart als een kraai, hij 
had het druk. Immers er waren wel ongeveer 60 dieren die getatoeëerd 
moesten worden. Gelukkig bleef Jan de rust zelve en kwamen de 
nummertjes correct ‘te plak’.  
Jannie Stockmann was er ook! Ze was de eerste aan de beurt, maar ze 
liet alle overige konijnenfokkers voor gaan. “Ik vind het zo gezellig om 
iedereen hier tegen te komen!” 
Wat kunnen wij van Jan Dirk en Jannie leren? 
 
Onze liefhebberij 
 
Wie de moeite neemt om eens de statuten van KLN door te nemen zal het vast wel opgevallen 
zijn 
Artikel 2.1 geeft aan: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de 
instandhouding en verspreiding van soorten en/of rassen van konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren en 
aanverwante pelsdieren alsmede van soorten en/of rassen hoenders, dwerghoenders, sier- en 
watervogels, oorspronkelijke duiven en aanverwante diersoorten in Nederland te bewerkstellingen 
 
Vervolgens geeft artikel 2,2 een opsomming van hoe dit doel te bereiken 
De goede lezer valt op dat het een opsomming betreft van vooal technische aard waarbij het ‘nut’ en 
tentoonstellen voorop staat. De vraag is of een dergelijke opsomming nog wel van deze tijd is. In de 
huidige tijd zijn er veel liefhebbers die slechts enkele dieren houden en waarbij het fokken secundair is. 
 
Wat ik vooral mis in de statuten is de sociale doelstelling van het met elkaar beleven van onze 
liefhebberij 
Juist daarom blijf ik geloven in de lokale kleindierverenigingen als basis voor onze liefhebberij. 
Verenigingen waar de leden ontmoetingen organiseren met soortgenoten. Uit onderzoek naar 
succesvolle (sport) verenigingen blijkt dat de wijze waarop nieuwe leden worden opgevangen en het 
sociale aspect van cruciaal belang. Jammer genoeg hoor ik steeds vaker: “Wij organiseren geen 
verenigingstentoonstelling meer. Er komen te weinig bezoekers en het aantal dieren neemt af.” 
 
Vanuit de huidige statuten is bovenstaande  opvatting misschien juist, maar vanuit het met elkaar 
beleven van onze liefhebberij mogelijk niet. Het vraagt om anders denken: Voor wie organiseren wij 
een verenigingstentoonstelling?” In mijn optiek gewoon voor de leden, het gezellig met elkaar 
opbouwen, elkaars dieren bekijken, elkaar stimuleren en verder helpen. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat onze liefhebberij een bijdrage levert aan het voorkomen van sociaal 
isolement en zorgdraagt  voor het geestelijk en lichamelijk welzijn. Onze liefhebberij staat dicht bij de 
natuur.  
Laten wij afspreken dat onze liefhebberij meer is dan het houden en fokken van kleindieren. Onze 
liefhebberij is het met elkaar beleven. 
Laten wij elkaar stimuleren en verder helpen. 
 
Wat is er nu mooier dan met elkaar tijdens een hokbezoek, een leden- bijeenkomst of tussen de kooien 
praten over onze liefhebberij. 
Ik wens u veel interessante ontmoetingen toe. 
 
Jan Dirk Nijkamp, 
voorzitter KLN 
 
 
Data tatoeëren 2019  

 Woensdag 4 september 
Oorspronkelijk hadden we de laatste tatoeëerdatum op 11 september staan, maar dan is Jan Veldman 
toe aan zijn welverdiende vakantie. Vandaar dat we de datum een week naar voren hebben gehaald. 
Mocht u na 4 september nog dieren willen laten tatoeëren dan kan dat bij Jan thuis in Akkrum. 



Nieuw jeugdlid. 
We hebben een nieuw lid. En nog wel een jeugdlid. Daar zijn we erg blij mee. Zijn naam is Jochum 
Havenburg. Jochum woont aan de Dr. Postmastraat 41 te Buitenpost. Door bemiddeling en hulp van 
Ritske Hofstede is Jochum bij ons terecht gekomen. Jochum fokt met pooltjes, maar hij heeft ook 
hoenders: Friese kriel in de kleur citroen. Ryco Paules heeft Jochum op gang geholpen. We Jochum 
een welkomstpakket gebracht, maar ook op deze plaats willen we hem van harte welkom heten. 
Jochum heeft vast hulp, ondersteuning en stimulering nodig zodat hij zich thuis gaat voelen onder ons.  
Zie het artikel verderop van J.D. Nijkamp.  
 
Verenplukmachine 
Bijgaand treft u een artikel aan over het slachten van kippen en dan in het bijzonder het plukken van de 
kippen. Het artikel is overigens ook te vinden op onze site. 
 
Reactie 
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, commentaar, feedback, uw ondersteuning,… 
bij voorbaat dank. 
 
Rabo Clubsupport actie 
Jan Posthumus heeft ons aangemeld voor de Rabo clubsupportactie: een actie waarbij de Rabobank 
lokale verenigingen ondersteunt. Het is de bedoeling dat de Rabobankleden van onze vereniging gaan 
stemmen. Ieder Rabobanklid krijgt vijf stemmen. Idealiter brengen onze leden er twee uit op onze club. 
Jan schreef bijgaand briefje. Zie hieronder. We houden u op de hoogte. 
 
 
Rabo ClubSupport actie: stemmen op je favoriete club 
Met het landelijke initiatief Rabo ClubSupport steunt de Rabobank lokale clubinitiatieven.  Leden van 
de Rabobank hebben hierin een belangrijke stem in. Als Lid van de Rabobank krijg je een code, 
hiermee kun je vijf stemmen uitbrengen op een vereniging of stichting, waarvan dat er maximaal  twee 
op dezelfde vereniging of stichting mogen zijn.  
Een stem is namelijk geld waard. Hoeveel hangt af van het door onze lokale bank beschikbaar 
gestelde bedrag. Dat wordt uiteindelijk over de deelnemende clubs verdeeld op basis van de behaalde 
stemmen. Merk u hoe belangrijk uw stem is? 
Wanneer en hoe?  Vanaf 27 september tot 11 oktober  kunnen Rabobank- leden hun stem uitbrengen 
op hun favoriete club . De finale van de campagne, met de uitreiking van het coöperatief dividend aan 
de clubs, vindt in oktober plaats. 
 
PKV ‘Burgum e.o. doet mee en staan ingeschreven onder: Tytsjerksteradiel  en Cultuur.          
Met onderstaand bestedingsdoel. 
Ieder jaar organiseren we diverse activiteiten, waaronder ook keuringen en shows. Zo gebruiken we op 
deze dagen ook tafels en stoelen. De tafels zijn bijvoorbeeld in gebruik bij de keurmeesters om zo het 
te keuren dier goed te kunnen bekijken. Hij beoordeelt het dier en een assistent (helper) noteert de 
beoordelingskaart. Ook gebruiken we de tafels en stoelen voor de diverse andere activiteiten in onze 
vereniging. Deze tafels en stoelen zijn hoog nodig aan vervanging toe. 
 
Het is aan de vereniging, om bij zoveel mogelijk leden en bekenden, duidelijk  te maken dat we 
meedoen met deze Rabo ClubSupport actie.  
 
 
Eieren voor de Voedselbank Burgum 
Onderstaand bericht hebben we eerder geplaatst, maar het is nog steeds actueel. Vandaar dat we deze 
oproep nog eens plaatsen. 
 
Kippenfokkers houden vaak veel eieren over, vooral in deze periode van het jaar. De jonge hennen 
raken langzamerhand aan de leg. Natuurlijk kan er een extra cake gebakken worden met behulp van de 
eieren. Of kunnen de extra eieren verdeeld worden onder familie en bekenden. Desondanks zijn er 
vaak nóg eieren over. Jan Westerhof schreef ons hierover een brief. De voedselbank te Burgum wil de 
overtollige eieren graag hebben. Het blijkt dat de mensen die de eieren krijgen er erg blij mee zijn. In 
Burgum en omgeving zijn ongeveer 60 adressen afhankelijk van de voedselhulp. Het bestuur wil u 
graag aanmoedigen om uw teveel aan eieren aan te leveren voor de Voedselbank Burgum. Neem 
daartoe contact op met Jan Westerhof, tel. 06 18439770. Hij kan u precies vertellen hoe zoiets het 
beste aangevlogen kan worden. Van harte aanbevolen. 



 
Bestuur: 
Wiebren de Jong voorzitter  tel. 06-57331316 wiebren.jong@planet.nl 
Tonnie Bakker  secretaris  tel. 0511-452283 ad.bakker@knid.nl 
Jan Posthumus  penningmeester tel. 06-21855828  j.posthumus77@upcmail.nl 
Fokke van der Veen materiaalbeheer tel. 0511-461862 veen.80@kpnmail.nl 
Reinder Prins  lid/ notulist  tel. 06 – 22758201 reinderprins@live.nl 
Jan Heeringa  lid   tel. 0519 – 295215 
 
Johannes Dijkstra tentoonstellingsecr. tel. 0512 - 778708 j.dijkstra33@gmail.com 
Jan Veldman  tatoeëerder  0566-652978  j.veldman8@upcmail.nl 

Trigreppel 17 Akkrum 06-52137197  
 


