
 
 
Nieuwsbrief no. 1, juni 2018 
 
Eerste nieuwsbrief 
Hierbij ontvangt u een eerste nieuwsbrief van PKV ‘Burgum e.o.’ Tijdens de jaarvergadering van 6 april 
jongsleden hebben we hierover gesproken. Twee keer per jaar ontvingen de leden een clubblad. Het 
clubblad kost onze club een behoorlijk bedrag. De kosten worden veroorzaakt door o.a. drukken, 
kleurenplaatjes en de verzendkosten. Een groot deel van de clubbladen wordt kosteloos door het 
bestuur thuisbezorgd, maar per keer moeten er toch nog 30 – 40 bladen per post verstuurd worden. De 
kleurenadvertenties worden betaald door de adverteerders á € 7,50 per jaar per advertentie. Het 
clubblad kost ongeveer € 9,00 per jaar voor twee nummers. De contributie bedraagt € 15,00 per lid per 
jaar. M.a.w. het clubblad ‘neemt’ een onevenredig groot deel van het ledengeld. 
Vandaar dat de jaarvergadering is voorgesteld  om te gaan werken met een digitale nieuwsbrief. We 
zijn voornemens om na elke bestuursvergadering een nieuwsbrief samen te stellen. Deze nieuwsbrief 
is een experiment. We zullen nog moeten bespreken of het idee haalbaar is. 
Het is deze keer een extra lange nieuwsbrief i.v.m. de zomershow te Walterwâld, het enten van 
konijnen en het hoenderenten. We gaan er vanuit dat we de volgende keren koter van stof zullen zijn. 
 
Geen e-mailadres? 
Voor leden die niet gewoon zijn met digitale mogelijkheden zorgen we dat deze leden een papieren 
versie van de nieuwsbrief ontvangen. Maar graag willen we dit zoveel mogelijk beperken. Daartoe 
roepen we u op om ons uw (actuele) e-mailadres te melden, mocht u deze nieuwsbrief via de post 
ontvangen en wel een e-mailadres hebben. 
 
Nadeel digitale nieuwsbrief 
Het halfjaarlijkse boekje had als voordeel dat je het altijd kon grijpen en er dingen in na kon lezen. Dat 
is met een digitale nieuwsbrief anders. Tip: print de nieuwsbrief uit en bewaar die in een map. 
 
Reactie 
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, commentaar, feedback, uw ondersteuning,… 
 
Privacywetgeving 
PKV ‘Burgum e.o.’ heeft ook te maken met deze wet. We moeten daar de komende maanden mee aan 
de slag. De wet beoogt er voor te zorgen dat wij zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan. 

Het eerste punt is direct al deze nieuwsbrief. Als u deze 
nieuwsbrief niet digitaal wenst te ontvangen, wilt u ons dan 
hiervan via een e-mail op de hoogte stellen. Dan verwijderen we 
uw adres. 
Bovendien verzamelen we van u in onze ledenlijst uw voornaam, 
achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, sinds wanneer 
u lid bent, fokkerskaartnummer en met welke diersoort u fokt. Wil 
u ons berichten als u niet akkoord bent met (een onderdeel van) 
deze verzamelde gegevens. We verwijderen dan de niet 
noodzakelijke punten. Overigens, we zullen de ledenlijst niet 
zonder uw toestemming verspreiden. 

 
Kort verslag bestuursvergadering d.d. 16 mei 2018 
Deze avond zijn we te gast in Drogeham, bij Jan Posthumus. We blikken terug op onze jaarvergadering 
van 6 april jl. Allereerst komt het punt van de sponsoring van onze clubshow aan de orde. We besluiten 



de contributie niet te verhogen,maar iets meer inschrijfgeld per dier te vragen alsmede een vast bedrag 
van € 7,50 voor porto- en administratiekosten en de catalogus. We ontdekken dat we hoognodig het 
afgesproken hokbezoek van ’t Raskonijn uit Leeuwarden moeten regelen. Wat we ook moeten regelen 
is een extra ronde hoender- en konijnenenten, vooral ten behoeve van de zomershow te Wâlterswâld 
op 28 juli. Dat is best lastig vanwege de vakantieperiode. Tenslotte spreken we af om een nieuwsbrief 
te maken en hierover tijdens de volgende vergadering te beslissen. 
Volgende vergadering is op 20 juni. 
 
Kort verslag bestuursvergadering d.d. 20 juni 2018 
Het hokbezoek van ’t Raskonijn uit Leeuwarden is voor een jaar uitgesteld i.v.m. de zomershow. De 
zomercompetitie, die we elk jaar samen met Harkema op drie fokkersavonden organiseerden, gaat niet 
door vanwege veel te geringe belangstelling in het verleden. We praten deze avond, ten huize familie 
Bakker te Kollum, over de nieuwe privacywetgeving. We besluiten keurmeesters alleen nog met hun 
naam in onze vraagprogramma’s te vermelden. Ook zullen we inzenders elke keer vragen of ze wel/ 
niet in de inzenderlijst en in het overzicht van prijswinnaars en predicaatvermeldingen willen worden 
opgenomen. We besluiten om na elke bestuursvergadering een nieuwsbrief samen te stellen. We 
bespreken opnieuw over ons advertentiebeleid en zien weer wat nieuwe kansen. Tenslotte bereiden we 
de jongdierendag voor op 15 september aanstaande. We stellen een prijzenschema samen en stellen 
vast dat een keurmeester maximaal 40 dieren keurt, opdat de dag niet te lang duurt. 
Volgende vergadering is op 5 september. 
 
Nieuwe opslagruimte 
We zijn op zoek naar een andere opslagplaats voor onze tentoonstellingskooien. We hebben geen 
haast, maar we kunnen op termijn niet meer terecht bij de fam. Bosma aan de Zomerweg. We zoeken 
een loods, waar we minimaal 50 vierkante meter kunnen huren. Voorwaarde is dat we met een kleine 
vrachtauto vrij dicht bij de ingang kunnen komen en de opslagruimte een vlakke betonnen vloer heeft. 
M.a.w. we moeten onze kooien op de karretjes naar binnen kunnen rijden. Heeft iemand een idee? 
Geef Fokke van der Veen, tel. 0511-461862, veen.80@kpnmail.nl  of Jan Sietze Valk een seintje. Dan 
gaan ze er naar toe. Of vraag de eigenaar maar alvast of er mogelijkheden zijn. 
 
Opklaptafels 
We hebben een aantal van die keukentafels. Die zijn we nodig voor o.a. het schrijven tijdens de 
jongdierendag en onze clubshow. Ze nemen veel ruimte in beslag en zijn moeilijk hanteerbaar. Vandaar 
dat we Tonnie opdracht hebben gegeven om op zoek te gaan 
naar opklapbare tafels. Voorlopig gaat hij drie tafels bestellen. 
Daar gaan we mee experimenteren. 
 
Houten rozetten 
Bij de start van de vergadering, laat Jan Posthumus ons ‘houten 
rozetten’ zien, die een buurman voor ons heeft gemaakt. We 
willen deze rozetten gebruiken voor de prijswinnaars per 
diergroep tijdens onze clubshow in november. Nu moeten de 
rozetten nog geschilderd worden met fijne hand. Wie lijkt dat 
leuk?  Melden bij j.posthumus77@upcmail.nl 
 
Uitje geitenhouderij Bornwird 
Op 18 mei jl. waren we met een uitgebreid gezelschap op bezoek op de Melkemahoeve bij de familie 
Holtrop te Bornwird. Op enthousiaste wijze werden we ontvangen en rondgeleid langs het wel en wee 
van de geitenhouderij. Enorme geiten in de kleuren wit en zwartbont stonden ons op te wachten. Ook 
stonden we even stil bij hun kwekerij van fruitbomen en tuinplanten. 
 
Zomershow Noordoost Friesland, d.d. 28 juli 
Als het goed is, hebben onze fokkers allemaal een vraagprogramma voor deze nieuwe show 
ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn en u wilt wel graag een vraagprogramma ontvangen, zoek dan 
contact met Reinder Prins, tel. 06-22758201, reinderprins@live.nl . 
De zomershow wordt gehouden op zaterdag 28 juli aanstaande. Deze show wordt door ons in 
samenwerking met KV De Aeikoer te Buitenpost en PKV Frisia te Dokkum e.o. georganiseerd. De 
zomershow is onderdeel van de jaarlijkse Paardendagen te Driezum/ Walterswâld. We zijn druk bezig 
met de voorbereidingen. 



We willen jullie van harte uitnodigen. Het is een unieke kans om onze hobby te presenteren, onze 
dieren te laten zien aan een groot publiek en om te zorgen dat onze hobby levensvatbaar blijft. Zulke 
initiatieven hebben we echt nodig willen we over 10 jaar nog bestaan. Ook de Noordshow te Assen 
zoekt naar wegen om de show te vergroenen en een ruimer publiek te trekken. 
Bij het inzenden voor de zomershow moet het u niet zozeer gaan om het winnen van prijzen. Veel 
(jonge) dieren zullen niet klaar zijn. Tegelijk is het een kans om oude dieren nog een keer te showen. 
Maar het gaat vooral om de uitstraling van onze hobby in de richting van een groot publiek. In 2017 
waren er ruim 6000 bezoekers tijdens de Boerendag op zaterdag. Dat is nog eens iets anders dan de 
100 – 125 personen die onze clubshow bezoeken. 
Onze dieren zullen op 28 juli ondergebracht worden in kooien, die in twee grote tenten zijn geplaatst. 
Gevraagd worden konijnen, cavia’s, grote hoenders, dwerghoenders, siervogels, watervogels, duiven 
en Serama’s. Wie inzendt, krijgt een gratis toegangskaart en parkeerkaart ter waarde van € 10,00. Het 
betreft een eendagskeuring. Uiterlijk 9.30 uur moeten de dieren ingekooid zijn, terwijl we om 16.00 uur 
de dag hopen af te sluiten. De inschrijving sluit op 8 juli. Zie verder het vraagprogramma. Tot ziens op 
28 juli. We rekenen op uw komst! 
 
Enten van konijnen voor RHD2 

In verband met jongdierendagen van de speciaalclubs, maar 
ook in verband met de zomershow op 28 juli te Wâlterswâld 
willen we een extra ronde enten van onze konijnen organiseren. 
Tonnie Bakker zal dat zoveel mogelijk coördineren samen met 
dierenarts Eric Apperlo. Net zoals vorig jaar moeten alle 
ingezonden konijnen voor shows ingeënt zijn tegen RDH2. Dat 
betekent dat u bij inschrijving voor de zomershow een officieel 
entingformulier moet meesturen. Sorry, het is niet anders. PKV 
‘Burgum e.o.’ organiseert entingen voor haar leden, die een 
fokkerskaart bij ons hebben en die konijnen laten tatoeëren.  

 
Met behulp van onderstaand schema willen we u over de ‘spelregels’ informeren. 
 
Entstof Er wordt geënt tegen RDH-2. Deze enting is verplicht om dieren in te kunnen 

zenden naar tentoonstellingen. Met een tweede, aparte enting kunt u uw 
konijnen ook beschermen tegen RDH-1. Hiermee zijn uw konijnen minimaal 12 
maanden beschermd. Uw entbewijs is 12 maanden geldig zodat u het hele 
seizoen door in kunt zenden voor tentoonstellingen of andere samenkomsten 
van dieren. 

Voor Konijnen die u van plan bent in te sturen voor een jongdierendag en 
tentoonstellingen. Natuurlijk is het ook verstandige om de overige konijnen in 
uw stal te laten beschermen. 

Leeftijd De konijnen moeten minimaal 10 weken oud zijn.  
Opgave U moet zich zelf opgeven en wel voor woensdag 4 juli bij Tonnie Bakker, tel. 

0511-542283, e-mailadres ad.bakker@knid.nl. Hij stelt een ronde samen en 
onderhoudt contact met u. 

Waar Een dierenarts en mogelijk een bestuurslid  komen bij u thuis. Het is bijzonder 
prettig als u thuis bent om de dieren aan te dragen.  

Wanneer Woensdagavond 11 juli vanaf 18.30 uur.  
Wie Dierenarts Erik Apperlo 
Wat zijn we nodig? Een, in tweevoud, zoveel mogelijk ingevuld officieel entingformulier. Vermeld 

de gevraagde gegevens: getypt of met zwarte pen. Ons bestuurslid vult de rest 
in en de dierenarts zal de formulieren ondertekenen. Eén formulier krijgt u 
terug. Kopieer dit formulier een aantal keren en stuur het steeds mee met uw 
inschrijfformulier voor shows. 
Het entformulier is te downloaden op onze site (www.pkv-burgum-eo.nl) of via 
http://www.kleindierliefhebbers.nl/ onder de balk ‘verenigingsinfo’ of op te 
vragen bij Tonnie Bakker (0511-452283) . 

Kosten (vastgesteld 
door de KLN) 

Enting tegen RDH-2: per konijn € 3,00, incl. voorrijkosten. 
Enting tegen RDH-1 en 2: per konijn € 4,00, incl. voorrijkosten. 
Contant en direct te voldoen bij het vaccineren. 

Een 2de en 3de 
ronde: dieren jonger 

We organiseren nog een 2de ronde entingen. Deze zal gehouden worden op 
dinsdag 7 augustus. Noteer alvast in uw agenda.  



dan 10 weken Voor konijnen die eind augustus jonger dan 10 weken zijn of konijnen die nog 
in augustus/ september worden geboren, zijn we voornemens zelfs een 3de 
entingmoment te organiseren. Waarschijnlijk midden of eind oktober. Maar we 
horen graag van u of daar behoefte aan is. 

Contactpersoon Tonnie Bakker, Nobel 20, 9291 AA Kollum, tel. 0511-542283, e-mailadres 
ad.bakker@knid.nl  

 
Hoenderenten voor leden op zaterdag 14 juli as. 
Uw hoenders moeten geënt worden tegen pseudo vogelpest zodra u dieren van uw erf naar een 
tentoonstelling wilt vervoeren. Bij de kippen die u instuurt voor een de zomershow, de jongdierendag of 
een clubtentoonstelling hoort een entbewijs. U bent verplicht uw entbewijs mee te sturen of te tonen bij 
elke tentoonstelling waar u uw hoenders inzendt. Te beginnen bij de zomershow op 28 juli as. te 
Wâlterswâld. PKV ‘Burgum e.o.’ kan het hoenderenten voor u verzorgen. Daartoe kunt u zich tot 
donderdag 12 juli opgeven bij Wiebren de Jong. Bij voorkeur via e-mail. Als u zich niet opgeeft, moet u 
zelf zorgen voor de benodigde entbewijzen. 
 
Op zaterdagmiddag 14 juli komen we tussen 13.30  – 18.00 
uur bij u langs om alle pluimvee te enten (te besproeien met 
vloeistof). Daarvoor hoeft u geen specifieke maatregelen te 
nemen. Behalve dat de dieren opgehokt moeten zijn in een 
hok of ren, d.w.z. niet vrij rond lopen in de tuin. Mocht u met 
vakantie zijn, dan horen we dat graag. We proberen dan een 
oplossing te vinden. 
 
U moet  zorgen voor volledig ingevulde entbewijzen. In 
tweevoud. Op het entbewijs zijn de ringnummers van alle 
dieren ingevuld, dus ook van uw oude hoenders. De 
formulieren zijn te downloaden via 
http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/ncd-enting.html Hier 
vindt u ook nog verdere toelichting op de enting. Of via onze site www.pkv-burgum-eo.nl Vul het 
formulier nauwkeurig in, waarbij u voor jonge dieren kunt volstaan met het invullen van het eerste en het 
laatste ringnummer. Doe het duidelijk leesbaar: door te typen of met zwarte pen te schrijven. Zorg dat 
de formulieren in tweevoud klaar liggen. 
 
De kosten bedragen € 15,00 all-in en ongeacht het aantal dieren. Dit bedrag moet voldaan worden 
tijdens het bezoek. De enting wordt gedaan door Dierenartsencombinatie Burgum/ Garyp, Tuskendyken 
41, 9251 LX te Burgum. Inlichtingen en opgave bij:  
Wiebren de Jong 
Mounewei 15 
9286 EH Twijzel 
Tel. 0511 – 543226 of 06-57331316 (spreek evt. een bericht in)  
e-mail: wiebren.jong@planet.nl  
  
 
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 johannes.dijkstra@outlook.com 
 
 
 


