
 
 
Nieuwsbrief no. 3, juni 2019 
 
Derde nieuwsbrief 2019 
Voor velen zit het fokseizoen er grotendeels op. Er breekt een nieuwe periode aan. Het opgroeien van 
de dieren staat centraal, maar tegelijk is het selecteren aan de orde. Heeft de toekomstige topper in het 
hok? Of valt het allemaal nog niet zo mee? 
Tegelijk komen langzamerhand de eerste tentoonstellingen in zicht, o.a. de jongdierendagen en de 
Zomershow 2019 in Wâlterswâld. Dat betekent dat de dieren geënt moeten worden. Als gevolg 
daarvan ontwaakt ook PKV ‘Burgum e.o.’ uit haar winterslaap. 
Ook wordt of is het zomer. Hopelijk met veel mooie dagen om buiten te zijn, maar het zou wel wat 
minder droog mogen in vergelijking met vorig jaar. 
 
In deze nieuwsbrief wisselen we weer allerlei nieuwtjes uit. Naast de nieuwsbrief versturen we ook 
enige bijlagen, namelijk de opgave voor het enten van konijnen en de opgave voor het hoenderenten. 
Beide entingen worden uitgevoerd op 2 juli. U kunt zich nog opgeven, maar het wordt kort dag. Wees 
er bij en maak gebruik van de mogelijkheden die PKV ‘Burgum e.o.’ u biedt. Tevens vindt u het 
vraagprogramma voor de Zomershow 2019 welke wordt gehouden tijdens de Paardendagen te 
Driezum/ Wâlterswâld. Laat de organisatoren niet in de steek! Draag uw steentje bij aan de promotie 
van onze hobby! 
Verder in deze nieuwsbrief een kort verslag van onze laatste bestuursvergadering, wel en wee en nog 
een belangrijk aantal andere punten. We hopen u op deze wijze op de hoogte te brengen van waar het 
bestuur van onze club zich mee bezighoudt. 
Veel leesplezier toegewenst. 
 

Kort verslag van de bestuursvergadering d.d. 
19 juni 2019 
Op woensdag 19 juni kwam het voltallige bestuur 
van PKV ‘Burgum e.o. samen bij Jan Posthumus 
te Drogeham. Zoals gebruikelijk begonnen we met 
een kopje koffie of thee. Vervolgens bespreken 
we hoe het bij een ieder in de hokken lijkt.  Om 
20.00 uur starten we het officiële gedeelte van de 
vergadering met het bespreken van het wel en 
wee van de leden van onze vereniging. Het 
verslag van de vorige bijeenkomst bevat nogal 
wat punten die aandacht verdienen, bijv. dat de 
jongdierendag dit jaar is vastgesteld op vrijdag 20 
september. Reinder heeft het corps aan 

keurmeesters voor deze avondkeuring rond. Eind augustus brengen we u via een vraagprogramma op 
de hoogte van de jongdierendag, die we dit jaar willen combineren met een barbecue.  
Jan Posthumus heeft de jaarvergadering van de Noordshow, d.d. 16 mei jl. bijgewoond en daarvan een 
keurig verslag gemaakt. We evalueren het uitje van 24 mei. Met 21 belangstellenden hebben we een 
boottocht gemaakt door de wateren en langs de natuurgebieden van het Fryske Gea. We bedenken 
alvast een doel voor volgend jaar: alcapa’s, nog eens iets doen binnen het Fryske Gea, enz. We hopen 
dat onze leden zich opgeven met enkele dieren voor de Zomershow op 27 juli te Wâlterswâld, want dat 
blijkt nog niet uit de opgaven voor het hoender- en konijnenenten van 2 juli as. Ook bespreken we of we 
als club iets kunnen betekenen m.b.t. niet tentoonstellingwaardige dieren. Tenslotte denken we na over 
een clubkeuring tijdens het volgende tatoeëermoment voor konijnen op woensdag 10 juli: voor hoender 
en konijnenfokkers. Zie verder in deze nieuwsbrief. 



De volgende vergadering is op 4 september 2019 om 19.45 uur bij Fokke: een gezamenlijke 
vergadering met onze helpers m.b.t. het ophalen van advertenties voor onze clubshowcatalogus. Bij 
dezen willen we deze ‘advertentielopers’ alvast vragen om deze datum vrij te houden. Te zijner tijd krijgt 
u nog een uitnodiging. 
 
Enten van konijnen 
Eind mei ontving u in een extra e-mailbericht de uitnodiging om deel te nemen aan de eerste ronde 
enten van konijnen tegen RHD-2, eventueel ook RHD-1. De eerste enting is nodig om deel te kunnen 
nemen aan het tentoonstellingsseizoen, te beginnen met de Zomershow Noordoost Friesland op 27 juli 
te Wâlterswâld. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het vraagprogramma van deze promotieshow. Terug 
naar het enten van konijnen. 
Dierenarts Erik Apperloo komt op dinsdagavond 2 juli bij u langs. Althans als u zich hebt opgegeven. 
Dat kan nog tot en met 25 juni bij Tonnie Bakker….dat is kort dag, dus grijp de telefoon! Tezamen met 
deze nieuwsbrief sturen we u nogmaals het bericht over het enten van de konijnen. 
Overigens, de konijnen moeten ouder dan 10 weken zijn. Van daar dat we een 2de, eventueel een 3de 
entingronde organiseren. De datum van de 2de ronde is al bekend, namelijk woensdag 28 augustus. 
Daarmee zijn de dieren voor onze jongdierendag van 20 september beschermd. Ook hiervoor kunt u 
zich opgeven bij Tonnie Bakker, tel. 0511-452283 of ad.bakker@knid.nl  
 
Niet tentoonstellingswaardige dieren 
We ervaren persoonlijk hoe lastig het is om bij de 
middenrassen en grote rassen de dieren kwijt te raken die 
niet tentoonstellingswaardig zijn. De afgelopen jaren ging dat 
al heel moeizaam. Met de nodige moeite lukte het vaak nog 
om de konijnen van 2 ½ kilo en meer via Fokke of anderen af 
te zetten. Maar momenteel lukt dat helemaal niet meer. Het 
gevolg is dat steeds meer fokkers van grotere rassen het 
‘bijltje er bij neer gooien’ en volledig stoppen of starten met 
het fokken van dwergdieren. In het bestuur bespraken we 
deze teloorgang van een deel van onze hobby en zochten 
naar oplossingen. Zou het mogelijk zijn om twee keer in het 
voorjaar en zomer alle overtollige dieren te verzamelen? Om 
dan 20 – 40 konijnen tegelijk te kunnen leveren aan een poelier? 
 
Uitje PKV ‘Burgum e.o. 
Onder aanvoering van reisleider Reinder Prins en zijn adjudant Fokke van der Veen vertrokken we op 
vrijdag 24 mei jongsleden om ongeveer 18.45 uur vanuit Eernewoude. Deze keer met een schip, de 
zeer stille fluisterboot van Reinders werkgever ‘It Fryske Gea.’ We waren nog niet de hoek om bij het 
paviljoen of de ‘broadsjes’ werden al uit de tassen gehaald. Volgens Fokke moest alles op, dus dan 
maar voortvarend van start. Uiteindelijk is dat ook prima gelukt, want de koffie, thee, de koek, de worst 
en de kaas werd tot de laatste kruimel of slok opgesoupeerd. 
In totaal hadden zich 21 personen opgegeven: leden van onze club en ‘omzittend volk’. Een prachtige 
groep mensen. In grote stilte gleden we door allerlei gebieden van het Fryske Gea en landerijen/ 
wateren van particuliere bezitters. Onze gids Anton, werkvoorbereider in het gebied, vertelde honderduit 
over hoe het gebied beheerd wordt. In het verleden, in het heden en welke uitdagingen er voor het 
Fryske Gea in de toekomst zijn.  
In de ogen van Anton twinkelde het enthousiasme over wat er ondertussen bereikt is om het gebied 
weer in oude glorie te herstellen en te behouden. Met als hoogtepunt de terugkeer van de otter en het 

broeden van een zeearend.  
Anton vond een zeer aandachtig gehoor. PKV- mensen zijn 
natuurmensen. Iedereen genoot van de pracht van het 
landschap, van de woorden van Anton, van de ondergaande 
zon. Maar het meest genoten we van de stilte van het gebied, 
enkel onderbroken door de geluiden van de vogels. 
 
Wel en wee 
Het gaat lichamelijk goed met onze secretaris Tonnie Bakker. 
Zijn haar groeit weer en hij heeft alweer een hele stekelbol. Nog 
even en de kam kan er weer door. De snor van Tonnie is in 
volle flair terug. Al met al keert de ‘oude’ Tonnie terug. 
Natuurlijk zijn de zorgen nog niet achter de rug en moet hij 



binnenkort nog geholpen worden aan een nier, waarin zich een tumor bevindt. Als de omstandigheden 
goed zijn, wordt daarvoor binnenkort een nierbesparende operatie uitgevoerd. 
Lichamelijk op de weg terug, maar daarmee is dan ook veel gezegd. Enkele dagen geleden werd bij 
zijn vrouw Hennie iets in de darmen gevonden wat er niet hoort. Ondertussen zit ze volop in de 
onderzoeksmachine. Het is afwachten hoe het komt. Zorgen, dus. Terwijl we het gezin Bakker nu juist 
even de rust en gezondheid wensten. 
Na aanvankelijk positieve, hoopgevende berichten stuurde Tjeerd Polet ons vorige week een e-mail 
waaruit blijkt dat het niet goed gaat. Bij de familie Polet is veel zorg. Ook de gezondheid van Gerrit 
Walsma gaat achteruit. We wensen Tonnie, Tjeerd en Gerrit, inclusief allen die hen omringen veel 
sterkte toe. Ook voor degenen wiens namen in dit lijstje ontbreken. 
 
Jongdierendag 2019 
De volgende nieuwsbrief zal begin september verschijnen: na de volgende bestuursvergadering. 
Vooraf zullen we u via e-mail een bericht schrijven over onze jongdierendag. In dit geval kunnen we 
beter spreken van een jongdierenavond. Immers, onze jonge dieren zullen deze keer op de vroege 
avond van 20 september gekeurd worden. Aansluitend of rondom de keuring is er een barbecue. Dus u 
kunt langskomen om uw jonge dieren door deskundige keurmeesters te laten keuren of om deel te 
nemen aan de barbecue of te kiezen voor beide. In ieder geval wilt u dit moment niet missen. Niet in de 
laatste plaats omdat de keuring en barbecue worden 
gehouden bij de fam. Sjouke Hoekstra aan de Nieuwstad 86 
onder Burgum. Hier liggen onze tentoonstellingskooien op 
geslagen en al onze andere materialen. 
Reserveer alvast 20 september in uw agenda. 
Eind augustus krijgt u van ons een vraagprogramma voor 
de jongdierendag 2019. Naast het opgavenformulier vindt u 
hierbij ook alle overige informatie, o.a. over de barbecue. 
 
Zomershow Noordoost Friesland 
Bij deze nieuwsbrief sturen we u het vraagprogramma van 
de 2de Zomershow Noordoost Friesland mee. We willen 
graag dat u enkele dieren inzendt. Deze keer is het doel 
niet om prachtige beoordelingen te krijgen of prijzen te 
veroveren. Nee, deze keer gaat het om een veel meer 
verheven en andersoortig doel: het promoten en in stand 
houden van onze hobby. Een belangrijke opgave! Op 27 juli 
liggen er kansen om te staan voor onze hobby. 
Gevraagd wordt om onze oude en jonge fokproducten te 
laten zien aan een groot publiek. Wie weet lukt het om 2 – 3 
jongeren of ouderen te motiveren voor de kleindiersport. 
Daar gaat het deze dag om. Maar dan moet u wel 
meedoen, de kans wel oppakken. 
Van harte aanbevolen. 
Opgeven kan nog tot 8 juli.  
Bij opgave krijg je een gratis toegangsbewijs en 
parkeergelegenheid 
 
Hoenderenten 
Op 31 mei jl. hebben we jullie een e-mailbericht gestuurd. Eén van beide bijlagen ging over het 
hoenderenten van 2 juli aanstaande. ’s Middags komt dierenarts Roland van Deutekom en een 
bestuurslid bij de hoenderfokkers van onze club langs om alle hoenders te sprayen tegen pseudo 
vogelpest. We sturen dit bericht nogmaals mee en willen de hoenderfokkers vragen om zich aan te 
melden. Tenminste, als u komend showseizoen uw kippen wilt tentoonstellen. Dat kan nog tot uiterlijk 
donderdag 27 juni via een e-mail aan wiebren.jong@planet.nl of telefoon: 0511-543226 of 06-
57331316. 
Na 27 juni maken we een rooster wat we de leden, die zich opgegeven hebben, zullen mailen. U kunt 
dan bij benadering zien hoe laat we bij u zullen zijn. Op dat moment moeten de kippen in een kleine 
ruimte opgehokt zijn, de entbewijzen in tweevoud klaar liggen, incl. € 20,00 voor de onkosten. Een 
bedrag dat we per hoenderfokker afdragen aan de dierenartspraktijk. 
Op dit moment hebben zich 8 hoenderfokkers opgegeven. Eigenlijk zitten we nog te wachten op een 
vijftal kippeneigenaar die voorheen ook meededen. Natuurlijk hoeft u het enten niet door ons te laten 
verrichten, maar kunt u ook rechtstreeks een veearts uitnodigen. Het hoenderenten wordt sinds jaar en 



dag als een service verzorgd door PKV ‘Burgum eo.’ We zijn veelal een hele middag op pad omdat de 
eigenaren in alle hoeken wonen: van Houtigehage tot Tytsjerk en van alles daar tussenin. 
Vorig jaar en ook dit jaar zijn we heel vroeg met het enten van de kippen. In 2017 gingen we pas begin 
september bij onze dierenvrienden langs. Het vroege enttijdstip heeft te maken met de Zomershow te 
Wâlterwâld. Per mail kregen we ook een vraag van een fokker, wiens kuikens op 2 juli nog maar drie 
weken zouden zijn. Dat is vervelend en niet onze bedoeling. We hebben de fokker op de volgende 
wijze geantwoord: 
 
…..Je kunt de kippen laten enten vanaf 30 dagen.De enting is maximaal 6 maanden geldig….dus tot 
eind januari 2020…tot en met de Noordshow. 
Inderdaad verzorgden we het enten twee jaar geleden in de eerste week van september. Maar omdat 
we fokkers de gelegenheid willen geven om hun dieren in te sturen naar de Zomershow te Wâlterswâld 
(27 juli) zijn we genoodzaakt de enting te vervroegen. Tijdens deze boerendag is er volop gelegenheid 
onze hobby te promoten. En die kans willen we niet laten liggen. PKV Frisia en De Aeikoer te 
Buitenpost volgen ook deze lijn van enten. 
Sorry dat het niet helemaal aansluit bij jouw fokprogramma…… 
 
Clubkeuring  
Op 10 juli staat het maandelijks tatoeëren van konijnen door onze tatoeëerder Jan Veldman gepland. 
Ten huize van Fokke van der Veen, Noordersingel 80 te Burgum worden de noodzakelijke nummers in 
de oren van de jonge konijnen gezet. Het leek ons een prima gelegenheid om een konijnen- en een 
hoenderkeurmeester uit te nodigen. Iedereen mag jonge dieren meenemen, die voor een eerste 
beoordeling gekeurd gaan worden. Onderwijl tatoeëert Jan Veldman de aangeboden konijnen. Bij mooi 
weer in de tuin bij Fokke, bij iets minder weer in de schuur. Als u met kippen komt, graag even een 
telefoontje, een appje of een mailtje naar Reinder Prins, tel. 06 – 22758201, reinderprins@live.nl  
 
Jaarvergadering Noordshow 
Jan Posthumus heeft namens ons de jaarvergadering van de Noordshow van 16 mei jl. bijgewoond. Het 
was een volle zaal, waarin ook aandacht was voor verschillende jubilarissen. De vergadering keek 
positief terug op de dierenparade tijdens de Noordshow. Voor 2020 wil men nog meer de jeugd 
betrekken.  Men wil de scholen uit de drie noordelijke provincies benaderen omdat de Noordshow dit 
jaar niet in de kerstvakantie valt. Het plan is om klassen met een bus 
naar Assen te laten komen. Vooraf kunnen de kinderen zich op school al 
voorbereiden met lesbrieven. Het bestuur wil al op 1 juli het 
vraagprogramma op de site zetten. De plannen om de keuring voor de 
hoofdereprijzen te versnellen en te verbeteren worden voorgelegd. Men 
gaat werken met hopmannen voor iedere diergroep. Verenigingen 
worden opgeroepen om elk vier leden aan te leveren voor de op- en de 
afbouw. 
 
Data tatoeëren 2019  

 Woensdag 10 juli 
 Woensdag 14 augustus 
 Woensdag 11 september 

 
Reactie 
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, commentaar, 
feedback, uw ondersteuning,… bij voorbaat dank. 
 
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  


