
 
 
Nieuwsbrief no. 1, februari 2019 
 
Eerste nieuwsbrief, februari 2019 
Hierbij stuurt het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ u onze eerste nieuwsbrief van 2019. Met behulp van 
onze nieuwsbrieven willen we u ook dit jaar weer op de hoogte houden van het wel en wee van onze 
vereniging. Vanaf midden vorig jaar hebben we geëxperimenteerd met een nieuwsbrief. In de regel 
volgt de nieuwsbrief op een bestuursvergadering. We horen summier overwegend positieve geluiden 
over de nieuwsbrief. We hebben daarom besloten er mee door te gaan.  
Het fokseizoen 2019 is ondertussen van start gegaan. De eerste konijnen zijn getatoeëerd, hoorden we 
van Jan Veldman. Enkele fokkers waren met hun konijnen, veelal de grote rassen, afgereisd naar de 
Trigreppel 17 in Akkrum. Aldaar heeft Jan de konijnen van de broodnodige nummertjes voorzien. Ook 
bij de hoenderfokkers zijn de broedmachines opgestart en worden de broedeieren verzameld, 
zorgvuldig dagelijks gekeerd en op het juiste moment in de broedmachines gelegd. Met andere 
woorden, we zijn weer los! En we zijn er van overtuigd dat we dit jaar echt de toppers in huis hebben: 
konijnen, duiven, cavia’s, watervogels, hoenders, waar toch werkelijk de kampioen uit moet worden 
geboren! 
Voor Fokke van der Veen ligt dat iets anders. 
We hoorden in het circuit dat verschillende 
fokkers in het najaar niet meer wensten in te 
sturen naar de shows waar Fokke met zijn 
Thuringers aanwezig is. Immers, Fokke was de 
afgelopen maanden onverslaanbaar. Na een 
ongelooflijk 2018 kan hij moeilijk nog beter. 
Fokke staat voor de schone taak om zijn 
prestaties vast te houden. Dat zal vast niet 
meevallen en dus kunt u met een gerust hart 
inzenden. 
Onlangs hielden we onze eerste 
bestuursvergadering van 2019. Deze 
vergadering stond in het teken van de voorbereiding op de jaarvergadering, d.d. donderdag 4 april 
2019 te Noardburgum. In deze nieuwsbrief leest u een vooraankondiging. Gedurende maart sturen we 
u de officiële agenda met bijbehorende stukken toe. 
Verder leest u in deze nieuwsbrief een verslag van onze bestuursvergadering, een berichtje over 
Tonnie, een korte terugblik op de Noordshow en nog een aantal andere punten. 
Veel leesplezier toegewenst.  
 
Kort verslag bestuursvergadering d.d. 20 februari 2019 
We zijn deze avond te gast bij de fam. Van der Veen aan de Noordersingel te Burgum. Om even voor 
20.00 uur gaan we van start, nadat mevr. Van der Veen ons heeft voorzien van koffie/ thee en een 
heerlijk stuk eigen gebakken cake. Aanwezig zijn Jan Posthumus, Fokke van der Veen, Jan Heeringa, 
Gauke de Vries, Reinder Prins en Wiebren de Jong. Tonnie Bakker was met kennisgeving afwezig. 
Ook hadden we Jan Veldman uitgenodigd voor ons overleg, maar hij moest verstek laten gaan in 
verband met griep.  
Het was hoognodig tijd dat we onze ledenlijst weer up-to-date maken. Gauke geeft aan welke 
opzeggingen/ uitschrijvingen er zijn, alsmede nieuwe leden. Wat betreft dat laatste: we hebben een 
nieuw jeugdlid. Namelijk Bente van der Wal uit De Westereen. Haar vader, Lieuwe van der Wal, is een 
verdienstelijk fokker van de Hollandse kriel. Maar Bente is van start gegaan met kleurdwergen: otters in 
de kleur zwart en bruin. Bente, van harte welkom! Fijn!!! 



Het verslag van de jaarvergadering van 2018 passeert de revue. We beoordelen de laatste versie en 
zoomen in op de vragen die vorig jaar tijdens de rondvraag gesteld werden. 
Vervolgens bereiden we de nieuwe jaarvergadering voor. Heikel punt vormt de bestuursverkiezing: we 
moeten op zoek naar een nieuwe secretaris!  Zie hieronder. 
Ook gaan we na of er ook jubilarissen zijn, en zo ja, wie dat dan zijn. Gelukkig heeft Jan Posthumus dit 
punt voorbereid. Tenslotte denken we na over het 2de deel van de jaarvergadering. Vorig jaar heeft 
Gerrit Grooten met ons een quiz gedaan. Dat was leuk. Dit jaar willen we het anders aanpakken. We 
willen drie leden benaderen om in ongeveer 10 – 12 minuten iets te vertellen over zijn of haar ras: een 
fokker van duiven, een hoenderras en een konijnenras. Natuurlijk hopen we dat de fokker ook één of 
meerdere dieren meeneemt om ons te laten zijn. Fokke krijgt daarom opdracht om op 4 april een 
tentoonstellingskooi mee te nemen. We hopen dat het lukt! 
De volgende vergadering is op woensdag 17 april om 19.45 uur bij Reinder Prins. We evalueren dan 
de jaarvergadering en willen onder andere spreken over een aantal punten bijv. het verbeteren van het 
drukwerk voor onze catalogus, ons advertentiebeleid en het verkoopbeleid in onze kantine tijdens de 
clubshow. 
 
Evaluatie Noordshow 
Eindelijk konden we in 2018 weer een compleet tentoonstellingsjaar houden. Inclusief een grandioze 
Noordshow. Wat een verademing om het geluid van kippen en watervogels door de enorme hal te 
horen galmen. Wat fijn om elkaar weer met z’n allen te ontmoeten.  
We kunnen terugzien op een prima Noordshow. In algemene zin wat betreft een perfecte organisatie 
rond zo’n enorm evenement. Het zijn allemaal vrijwilligers die deze show draaiende maken en 
draaiende houden. Ook was er alles aan gedaan om een ruim publiek te trekken en te 
enthousiastmeren voor onze kleindierensport. 

Er was ook een veelheid aan succes van leden 
van PKV ‘Burgum e.o.’ Het is te veel en te 
complex om de namen van prijswinnaars uit 
onze club te noemen. We beginnen er maar 
niet aan. De kans is te groot dat we iets over 
het hoofd zien. Twee namen willen we echter 
wel noemen. Onze keurmeesters Reinder Prins 
en Gauke de Vries hebben weer enkele rassen 
aan hun bevoegdheden kunnen toevoegen. 
Gefeliciteerd heren! En houdt de moed erin! 
Er gingen ook wat dingen mis. Enkele leden 
van onze club helpen jaarlijks bij het 
klaarzetten van de Noordshow. Anderen zijn 

actief tijdens de keuringsdag. We hebben daarin onvoldoende gecommuniceerd en beloven om dat 
volgend jaar beter te doen. Bedankt en excuus voor Theo van der Ploeg, Jan Heeringa, Jan Veldman, 
Jan Sietze Valk en Sytze Kroontje. 
Tegelijk willen we alvast andere uitnodigen voor de Noordshow 2020: wie komt Theo, Jan, Jan, Jan en 
Sytze ondersteunen?  
 
Aankondiging jaarvergadering 
 
Op donderdag 4 april 2019 houden we in dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum onze 
jaarvergadering. Aanvang om 19.45 uur. Een agenda wordt u halverwege maart 2019 via e-mail 
toegestuurd, inclusief een aantal stukken. Naast een presentatie door een drietal leden over hun 
dieren bent u in de gelegenheid om uw zegje te doen over onze vereniging en het bestuur. Tevens 
wil het bestuur zich graag verantwoorden over haar beleid gedurende 2018. 
We rekenen op uw komst.  
 
 
Bestuursverkiezing 
Gauke heeft aangegeven graag ontheven te willen worden van zijn taak als bestuurslid/ secretaris. Dit 
vanwege nieuwe, drukke werkzaamheden, een onlangs betrokken nieuwe woning, zijn jonge gezin en 
zijn opleiding tot keurmeester. Al deze taken leidden er toe dat Gauke de afgelopen maanden 
onvoldoende tijd kon besteden aan het secretariaat waardoor helaas een aantal dingen niet goed zijn 
gegaan. We begrijpen Gaukes vraag tot ontheffing van zijn bestuurstaak volledig. 



Dat betekende dat we in de bestuursvergadering van 20 februari een aantal stappen hebben 
afgesproken. Die stappen moeten er voor zorgen dat we tijdens de jaarvergadering op 4 april 2019 aan 
de leden een nieuwe secretaris kunnen voordragen. We hopen dat zoiets lukt. 
Wat betreft de invulling van het bestuur was er al alvast één grote geruststelling. Reinder Prins is 
officieel aftredend. Gelukkig heeft Reinder aangegeven zich opnieuw een termijn in te willen zetten 
voor onze club. Daar zijn we Reinder zeer erkentelijk voor. Hij heeft een grote inbreng voor onze club, 
zorgt voor de broodnodige humor en inspireert ons altijd weer met goede ideeën. Nooit is hij te beroerd 
iets op zijn schouders te nemen. Zeer helpend is zijn ruim vertakte netwerk en zijn grote kennis van 
zaken m.b.t. onze hobby. 
 
Zomershow Noordoost Friesland 
We hebben weer een uitnodiging gekregen voor een vergadering over de Zomershow Noordoost 
Friesland ten huize van dhr. A. Hagedoorn. PKV Frisia, kleindierenvereniging de Aeikoer en onze club 
willen op 28 februari nadenken over de toekomst van deze show. Vorig jaar hebben we, gekoppeld aan 
de Paardendagen te Driezum/ Wâlterwâld voor het eerst dit evenement georganiseerd. Hoewel er wel 
een aantal aandachtspunten waren, lijkt het ons goed om dit evenement verder uit te bouwen. Reinder 
zal ons op 28 februari vertegenwoordigen.  
 
Tonnie Bakker 
Zoals in onze vorige nieuwsbrief gemeld, is ons medebestuurslid en tatoeëerder 
Tonnie Bakker ziek. Tonnie  wordt op dit moment behandeld aan lymfeklierkanker. Hij 
krijgt zes keer een kuur gedurende 18 weken: om de drie weken. Hij is op 31 
december jl. gestart en heeft op dit moment zijn 3de kuur er op zitten. Hoewel er nog 
niets valt te zeggen over het aanslaan van de kuur gaat het goed met Tonnie. Hij 
verdraagt de kuren goed, een enkele zwarte dag uitgezonderd. Voorzichtig werkt hij 
in de 2de en 3de week na een kuur enkele uren. Verder probeert hij dagelijks in 
beweging te zijn. Tonnie is monter en opgewekt, net zoals we Tonnie kennen. 
Namens het bestuur en alle leden hebben we Tonnie, zo halverwege het traject, een 
appeltje voor de dorst en een hart onder de riem gebracht.  
 
Tatoeëren van konijnen 
We herhalen het bericht over het tatoeëren uit de vorige nieuwsbrief. De komende 
maanden zal Tonnie door de behandelingen niet in staat zijn het tatoeëren te 
verzorgen. We hebben Jan Veldman uit Akkrum bereid gevonden om de taak van Tonnie over te 
nemen zolang hij ziek is. Jan  is een zeer ervaren tatoeëerder. Jarenlang heeft hij dit verzorgd voor de 
club uit Akkrum en omgeving, die enige jaren geleden is opgeheven. 
Jan kan niet, zoals Tonnie regelmatig deed, bij de leden langskomen om te tatoeëren. Daarvoor is het 
gebied veel te groot. Bovendien willen we het aan huis knippen ook afbouwen zodra Tonnie terug is. 
We organiseren elke maand een tatoeëeravond van 19.00 – 21.00 uur bij Fokke van der Veen, 
Noordersingel 80, 9251 BP te Burgum. Dan zijn in ieder geval Jan Veldman en Fokke aanwezig. Zie 
voor de data verderop in de nieuwsbrief. Op deze avonden bent u van harte welkom met uw konijnen. 
Daarnaast stelt Jan Veldman voor dat u ook, op afspraak, bij hem langs kunt komen in Akkrum, 
Trigreppel 17, telefoon 0566-652978 of 06-52137197, e-mailadres j.veldman8@upcmail.nl 
 
Gauke de Vries 
Eerder las u al dat Gauke stopt met zijn bestuursactiviteiten. We begrijpen het besluit van Gauke, maar 
tegelijk vindt het bestuur het erg jammer. Gauke was een uiterst actief bestuurslid. Hij zorgde voor het 
secretariaat, het in- en uitschrijven van leden, het advertentiebeleid rond de clubshow, het regelen van 
de prijzen bij de jongdierendag, het in elkaar steken van de catalogus, de eindredactie van ons eerder, 
tweejaarlijkse clubblad, het zelf actief ophalen van advertenties en talloze kleine klusjes, karweitjes. Als 
Gauke op pad ging om iemand te vragen of iets te regelen, kwam het vrijwel altijd in orde. Hij bezit een 
natuurlijk overwicht, ook tijdens onze bestuursvergaderingen. Gauke kan op z’n tijd prima relativeren, 
de druk van de ketel halen. Hij is serieus, maar biedt anderen volop ruimte. Kortom, we zullen hem 
missen. Hoewel Reinder hem de laatste bestuursvergadering toevertrouwde: ‘Do bist noch net fan ús 
of, we witte dy noch finen’. Gauke, bedankt voor je jarenlange tomeloze inzet voor ons en voor de 
kleindierensport in het algemeen. 
 
Advertenties 
Eerder stuurden we alle leden twee keer per jaar een clubblad: een maartnummer en een 
augustusnummer. In het clubblad stonden ook altijd een aantal kleine advertenties van verschillende 



fokkers uit onze club. Zij betaalden € 7,50 per advertentie per jaar. Op deze manier probeerden we de 
kosten van het clubblad enigszins binnen de perken te houden. 
Midden vorig jaar zijn we opgestart met een nieuwsbrief, die we per e-mail versturen. Hieraan zijn veel 
minder kosten verbonden: geen drukwerkkosten en geen kosten voor verzending per post. Dat was 
ook één van de redenen om over te stappen op een nieuwsbrief. 
We stonden nu voor de overweging of we advertentie op wilden nemen in de nieuwsbrief. Die 
advertenties zouden in principe kosteloos kunnen. Voor de leden is het minder gratis als zij de 
nieuwsbrief uitprinten. Vanwege de extra inzet voor het bestuur, die het opnemen van advertenties in 
de nieuwsbrief vergt, zien we daar van af. 
Data tatoeëren 2019  
Op de volgende woensdagen (en één dinsdagavond!!!) bent u van 19.00 – 21.00 uur van harte 
welkom bij Fokke van der Veen om uw konijnen van de juiste nummertjes te laten voorzien. Fokke 
woont aan de Noordersingel 80, 9251 BP in Burgum. Uw tatoeëerder is de eerste helft van 2019 Jan 
Veldman. Mocht het u niet passen, dan kunt u ook een afspraak maken met Jan Veldman, telefoon 
0566-652978 of 06-52137197, e-mailadres j.veldman8@upcmail.nl U komt dan naar Akkrum, 

Trigreppel 18, waar Jan uw konijnen wil tatoeëren. 
 Woensdag 13 maart 
 Woensdag 10 april 
 Dinsdag 7 mei 
 Woensdag 12 juni 
 Woensdag 10 juli 
 Woensdag 14 augustus 
 Woensdag 11 september 

 
 
 

 
Jubilarissen 
Het volgende hebben we vastgelegd als het gaat om jubilarissen. Iemand kan erelid van PKV Burgum 
e.o. worden zodra hij/ zij zich gedurende minimaal 25 jaar intensief heeft ingezet voor onze vereniging, 
wat onder anderen tot uitdrukking komt door een lange zittingsduur in het bestuur of op een onmisbare 
functie in de organisatie van onze vereniging of rond onze jaarlijkse clubshow. Het bestuur heeft het 
exclusieve recht om toekomstige ereleden aan de jaarvergadering voor te stellen. 
We eren onze leden bij een 25 jarig jubileum, bij een 40 jarig jubileum, bij een 50 jarig jubileum, bij een 
60 jarig jubileum en elke 10 jaar daarna m.b.v. een oorkonde incl. foto van het ras waarmee de jubilaris 
fokt + bos bloemen. Leden van verdienste kent onze vereniging niet. 
 
‘School’reisje 
Zoals u van ons gewend bent, organiseren we ook dit jaar een uitje. Vorig jaar zijn we naar een 
geitenboerderij geweest in de buurt van Holwerd. Dit jaar zal onze schoolreis in Eernewoude starten. 
Met een fluisterboot gaan we op een vrijdag in april of mei op stap met het Fryske Gea: in de vroege 
avond. Samen met een boswachter. U hoort nog van ons: op de jaarvergadering en in onze volgende 
nieuwsbrief. 
 
Reactie 
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, commentaar, feedback, uw ondersteuning,… 
 
Bestuur: 
Wiebren de Jong voorzitter  tel. 06-57331316 wiebren.jong@planet.nl 
Gauke de Vries  secretaris  tel. 0511-401457 gmdevries@live.nl 
Jan Posthumus  penningmeester tel. 06-21855828  j.posthumus77@upcmail.nl 
Fokke van der Veen materiaalbeheer tel. 0511-461862 veen.80@kpnmail.nl 
Tonnie Bakker  tatoeëerder  tel. 0511-452283 ad.bakker@knid.nl 
Reinder Prins  lid   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  


