
 
 
Nieuwsbrief no. 2, juli 2018 
 
Tweede nieuwsbrief 2018 
Het is eind juli, begin augustus. De vorige nieuwsbrief, dat was de eerste, ontving u eind juni. Dus het 
is weer de hoogste tijd om u op de hoogte te brengen van het wel en wee van PKV ‘Burgum en 
omstreken.’ Het is niet goed vast te stellen hoe de eerste nieuwsbrief is ontvangen, maar wel is 
duidelijk dat de nieuwsbrief volop wordt gelezen. Dat betekent dat de nieuwsbrief ook is aangekomen 
bij de tientallen e-mailadressen en de enkele postadressen. Na afloop bleek dat enkele e-mailadressen 
niet (meer) klopten, maar gelukkig zijn we daar op gewezen.  
In deze nieuwsbrief een verslag van de zomershow, een aankondiging van onze jongdierendag en van 
onze clubshow, een verslagje van het hoenderenten, de tweede ronde entingen konijnen en tenslotte 
een aantal andere punten. 
 
Zomershow 2018 te Wâlterswâld 
We kijken tevreden terug op de eerste Zomershow 2018. Een tentoonstelling die we samen met PKV 
‘Frisia e.o.’ en KV ‘De Aeikoer’ organiseerden als onderdeel van de Boerendag/ De Paardendagen van 
Wâlterswâld en Driezum. Aanvankelijk leken het te zomerse omstandigheden te worden, maar dat viel 
reuze mee. We hadden prima temperaturen met tussendoor een heerlijk verfrissend buitje. 
Donderdagavond, toen nog onder zeer zomerse 
omstandigheden, hadden een grote groep leden de 
kooien opgesteld onder grote tenten. Een deel van de 
kooien was van onze vereniging. Door het grote aantal 
inschrijvingen moesten we er zaterdagmorgen nog twee 
partytenten bijzetten. We konden onze auto’s vlak bij de 
kooien parkeren dus hoefden we niet te slepen met de 
kisten. Verkeerregelaars zorgden dat iedereen 
ongehinderd bij het terrein kon komen. 
Er waren 207 dieren ingeschreven. Veelal van eigenaren 
in de buurt, maar ook van mensen van verre, bijv. Klein 
Wetsinge, Wehe den Hoorn, Rouveen. Dat alles niet om 
de fraaie predicaten, maar vooral ter promotie van onze 
sport. Of, zoals dhr. Hagedoorn het bij de start van de 
keuring verwoordde: ‘Om voor nageslacht te zorgen.’ Niet 
meer voor ons, maar voor de jonge fokkers. 
Veel bezoekers van de Boerendag kwamen langs onze 
kooien en keken belangstellend toe. Ze kregen een 
catalogus mee met de namen van alle inzenders en een 
inleidend stukje van elke deelnemende vereniging. De zes 
keurmeesters beoordeelden alle jonge en oudere dieren, 
waarbij de eigenaren en toeschouwers volop de 
gelegenheid kregen mee te luisteren en te kijken. De 
complete catalogus incl. prijswinnaars en een 
promotiestukje van elke vereniging is toegevoegd aan 
deze nieuwsbrief. Zeker de moeite waard om m.n. de eerste pagina’s te lezen. 
Prima ook om dit als drie verenigingen te organiseren. De verwachting is dat we in de toekomst steeds 
vaker moeten en mogen samenwerken. Binnenkort gaan we deze eerste zomershow evalueren.  
Tussen de middag was gezorgd voor heerlijke broodjes, yoghurt, melk, karnemelk en krentenbrood. 
Steeds was er koffie en fris beschikbaar. Alles perfect georganiseerd. En dat laatste mogen we 



benadrukken. Daar speelde onze vereniging een rol in, maar we moeten hierin vooral de naam van 
Arie Hagedoorn noemen. Wat heeft deze man een werk verzet, wat zal hij na afloop ongelooflijk moe 
zijn geweest. Het was perfect, Arie!  Wat fijn dat Arie en al die mensen om hem heen zich zo inzetten 
voor onze hobby. Bedankt! 
 
Jongdierendag d.d. 15 september as. 
We zijn druk bezig met de organisatie van de jongdierendag 2018. Zoals gebruikelijk houden we deze 
ledendag in één van de loodsen van Houtbouw ‘It Paradyske’, Swartemar 2 te Noardburgum (vlak bij 
de rotonde). We mogen daar voor een klein bedrag gebruikmaken van de faciliteiten. We beginnen om 
10.00 uur en tussen de middag is er brood, soep, een gehaktbal of 
iets dergelijks. We laten ons verrassen dopor onze keukenprinses!.  
Onze keurmeesters zijn deze dag dhr. H.J. Ekkelboom (konijnen) 
en A. Heerdink (hoenders). Mochten er watervogels of andere 
diergroepen worden aangemeld, dan proberen we hierin te 
voorzien. We streven er naar dat elke keurmeester maximaal 40 
dieren keurt, opdat de dag vlot kan verlopen en we om drie uur 
klaar zijn. Mochten we dit aantal overschrijden, dan zullen Reinder 
Prins en Gauke de Vries bijspringen. 
Om te kunnen inzenden, hebben wij voor de konijnen uw entverklaring RDH-2 nodig. Voor de hoenders 
is dat niet noodzakelijk als uw hebt meegedaan aan onze enting van dinsdag 17 juli. De verklaringen 
zijn al in ons bezit. 
Midden augustus ontvangt u via e-mail of post een vraagprogramma. Maar leg 15 september alvast in 
uw agenda vast. Want we hebben u nodig. De jongdierendag staat door een dalend aantal dieren 
steeds meer onder druk. We rekenen er op dat Reinder en Gauke aan de bak moeten! Het woord is 
aan u! 
 
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. 
 
Hoenderenten van 17 juli jl. 
Samen met dierenarts Roland van Deutekom heeft het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ op 
dinsdagmiddag 17 juli onze hoenderfokkers bezocht. Eerder deden we dat in eigen beheer, maar dat is 
vanaf nu niet langer mogelijk. De dierenartsklinieken worden scherp gecontroleerd op inkomende en 
uitgaande medicijnen: het moet kloppen. 
We hebben een prima middag gehad. We zijn om 14.00 uur uit Drachten vertrokken en via 
Boelenslaan, Surhuisterveen, Twijzel, Garyp, Hurdegaryp, Burgum, Noardburgum, Feanwâlden, 
Feanwâdsterwâl, Veenwouden en De Westereen hebben we 14 adressen bezocht. 
Een compliment aan onze hoenderfokkers. Overal waren de kippen in een kleine ruimte 
bijeengebracht. Bij iedereen lag het entformulier ingevuld in tweevoud klaar. Overal was iemand om 
ons te verwelkomen. Super! Dat leidde er toe dat we bijna een uur eerder klaar waren: om even voor 
19.00 uur stonden we weer in Drachten. 
Twee keer een helaas…..op dinsdagavond 17 juli meldde zich nog een fokker. Hij wilde graag zijn 
kippen laten enten, maar was drie weken op vakantie geweest. En had daardoor alle berichten gemist. 
Het tweede helaas betrof het feit dat door de enting, in combinatie met het hete weer, nogal wat 
fokkers zieke dieren hadden. De dieren hadden grote moeite om voldoende lucht te krijgen. Her en der 
gingen vooral enkele jonge dieren dood. 
 
Samen bestellen? 
Een goede hoenderfokker heeft altijd twee medicijnen achter de hand. Allereerst 
een anti coccidiosemiddel, c.q. middel tegen andere darmstoornissen bij kippen. 
Een tweede middel wat je altijd bij de hand moet hebben is een homeopathisch 
middel tegen ademhalingsmoeilijkheden, snot of andere luchtwegproblemen. Op het 
moment dat je ziet dat je kippen hier last van hebben, moet je het middel kunnen 
inzetten. Feitelijk ben je dan al aan de late kant. Het middel ‘Ornipar’ van de firma 
Koudijs kwam vorige week goed van pas bij de ademhalingsproblemen na het 
hoenderenten/ warme weer. 
Voorheen kon je beide middelen in kleine flesje van 250 cc krijgen. Je hebt altijd 



maar heel weinig nodig en je kunt jaren met de middelen mits koel en donker bewaard. Tegenwoordig 
kun je Ornipar en Anti-coccidiose alleen nog maar krijgen per halve liter á € 37,50 per middel. Te 
bestellen via www.junai.nl. Misschien handig om met z’n tweeën te bestellen en dan te delen. 
 
Open clubshow 2018 
Onze tentoonstellingssecretaris Johannes Dijkstra is op vakantie in het verre Hongarije. Maar dat wil 
niet zeggen dat hij niet zo nu en dan voor ons bezig is. Via de digitale weg ontvangen we allerlei 
stukken met betrekking tot onze open clubshow. Immers, die nadert in hoog tempo. Donderdag 15 t/m 
zaterdag 17 november verwachten we uw dieren en die van talloze inzenders uit het noorden in 
sportzaal ’t Heech’ te Noardburgum. De zaal is gereserveerd, we staan in de startblokken en we 
rekenen op net zo’n ongelooflijke show als onze jubileumshow in november 2017. 
U ontvangt na de jongdierendag het vraagprogramma: via e-mail, per post of het wordt door leden en 
anderen thuis bezorgd. 
Overigens, abusievelijk staan op verschillende plaatsen (bijv. in het tentoonstellingsrooster van de 
KLN) als data voor onze clubshow 15 t/m 17 oktober vermeld. Dit is fout!   
 
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,… 
 
Nieuwe opslagruimte 
We zijn nog 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. 
 

Houten rozetten 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, heeft Jan Posthumus 
‘houten rozetten’ bij een buurman voor ons laten maken. We willen 
deze rozetten gebruiken voor de prijswinnaars per diergroep tijdens 
onze clubshow in november. We vroegen u wie de rozetten voor ons 
wilde schilderen. Helaas kwam er geen respons. Toen heeft Jan het 
zelf gedaan. Opnieuw blijkt Jan over onontdekte talenten te 
beschikken.  
 
Enten van konijnen voor RHD2 
In verband met het aanstaande showseizoen moeten onze konijnen 
geënt worden. Een eerste ronde entingengen hebben we al achter 

de rug, namelijk op 11 juli jl. Ondertussen heeft Tonnie Bakker een tweede ronde georganiseerd en wel 
op dinsdagavond 7 augustus as. Indien u zich opgeeft, komt op die avond dierenarts Eric Apperlo bij uw 
langs. Let op, er is een nieuw entformulier, wat u via www.kleindierliefhebbers.nl moet downloaden. 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 zaterdag 4 augustus  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 Dinsdagavond 7 augustus 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 de site 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 3de ronde: 
dieren jonger dan 10 
weken 

We organiseren nog een 3de ronde entingen voor konijnen die 7 augustus 
jonger dan 10 weken zijn of konijnen die nog in augustus/ september worden 
geboren. 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  

 
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 
 
 
 


