
 
 
Nieuwsbrief no. 5, december 2018 
 
Vijfde nieuwsbrief 2018 
Het loopt tegen het eind van 2018. Onze clubshow is achter de rug. Overal om ons heen zijn 
tentoonstellingen voor kleindieren. We kunnen te kust en te keur. Eindelijk weer eens een volledig 
seizoen voor de hoender- en watervogelfokkers. Reikhalzend kijken de meesten nu uit naar de 
Noordshow 2019, die van 3 tot en met 5 januari gehouden wordt in Assen. Als alles gaat zoals het nu 
gaat, zal het dan ook eindelijk weer een show zijn waarin alle kleindieren vertegenwoordigd zijn. 
Bovendien is er een keur van activiteiten om onze kleindierensport te promoten. Ook zonder dat u 
dieren inzendt, zal het de moeite waard zijn om een bezoekje aan de show te brengen. Neem dan uw 
kinderen of kleinkindertn mee, want voor hen is er veel te beleven. En het is goedkoper dan een dagje 
dierentuin. 
In deze nieuwsbrief wisselen we weer allerlei nieuwtjes uit. Naast de nieuwsbrief versturen we ook 
enige bijlagen, namelijk het toespraakje tijdens de opening van onze clubshow en een bericht van onze 
penningmeester. Verder in deze nieuwsbrief een kort verslag van onze laatste bestuursvergadering, 
een terugblik op onze clubshow, wel en wee en nog een aantal andere punten. 
 
Kort verslag bestuursvergadering d.d. 12 december 2018 
Deze avond zijn we te gast in Twijzel, bij Wiebren de Jong. De voorzitter heet de bestuursleden 
welkom, in het bijzonder Tonnie Bakker. Helaas zijn Jan Heeringa en Gauke de Vries afwezig. 
Hoofdonderwerp voor vanavond is de evaluatie van onze clubshow van 15 t/m 17 november jl. 
Bovendien willen we nadenken over onze jongdierendag. Reinder maakt vanavond weer het verslag. 
Allereerst bespreken we zijn verslag van 17 oktober. Dat kunnen we vaststellen. 
Tonnie had gezorgd voor nieuwe keurtafels, waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt tijdens 
onze tentoonstelling.  
Gauke heeft gezorgd voor het verslag van onze jaarvergadering. Wiebren zal het verslag nog 
bewerken, opdat het de volgende keer meegestuurd kan worden met de nieuwsbrief. We bespreken 
nog even de nieuwsbrief van oktober. We kregen een mailtje van Tjeerd Polet, waarin hij vroeg om de 
prijzen per dier te vermelden op het inschrijfblad voor de clubshow. Die prijzen hadden we zelf ook 
gemist en voegen we volgend jaar weer toe aan het inschrijfpapier. Verdere ingekomen stukken waren 
er niet, behalve een gedelegeerdenrapport. Maar daarover verderop in de nieuwsbrief.  
Voor 2018 hadden we een hokbezoek afgesproken met Het Raskonijn uit Leeuwarden. Ze zouden 
verschillende fokkers rondom Burgum bezoeken. Dat hokbezoek hebben we met wederzijds 
goedvinden geannuleerd omdat we druk waren met de zomershow te Driezum/ Walterwâld. Opnieuw 
bespreken we het bezoek en, om eerlijk te zijn, geen van ons is enthousiast om zich achter de 
organisatie te zetten. We besluiten het bezoek definitief te annuleren en alle aandacht te richten op de 
zomershow 2019. 
De volgende vergadering is op 20 februari bij Fokke van der Veen. We bereiden dan de 
jaarvergadering voor van eind maart/ begin april 2019. 
 
Keuringsrapport 
Na afloop van onze show van 15, 16 en 17 november ontvingen we een keuringsrapport van onze 
gedelegeerde van de KLN, dhr. Doeke Nicolai. Hij adviseerde ons t.b.v. de hygiëne inloopmatten te 
gebruiken en de kooien te ontsmetten. Volgens planning ontsmetten we volgend jaar bij het opzetten in 
de sportzaal de kooien. Inloopmatten zien we minder zitten vanwege de nattigheid, die dat te weeg kan 
brengen in de zaal. Ook noteerde Nicolai: ‘Een prima georganiseerde tentoonstelling voor dieren en 
bezoekers met een bijzondere sfeer zoals we in de Friese Wouden gewend zijn.’ 
 



Opslag van de kooien 
We hadden een redelijk goede opslagplek voor onze kooien. De verhuurder gaf echter aan dat we 
moesten zoeken naar een andere plek omdat het asbest op de schuren op niet al te lange termijn 
verwijderd zou worden. Zoiets zou ook van invloed zijn op de huurprijs. Op eerdere nieuwsbrieven 
vroegen we jullie of jullie ideeën hadden voor een geschikte ruimte. Ondertussen hebben we die 
gevonden. Aan de Nieuwstad 86 onder Burgum: bij dhr. Sjouke Hoekstra. We zijn erg blij met deze 
plek. We kunnen onze spullen overzichtelijker opruimen en kunnen prima de opslagruimte bereiken 
met een vrachtauto. Fokke, Jan Sietze en anderen die ons geholpen hebben aan deze plek: hartelijk 
dank. In deze nieuwsbrief vindt u enkele foto’s. 
 
Krantenbericht 
Elk jaar proberen we om een bericht geplaatst te krijgen in de regionale kranten, waarin we onze 
clubshow aankondigen. Dat hebben we tientallen keren geprobeerd. Bij kranten als ‘de Feanster’ komt 
ons bericht onder in de la omdat Noardburgum niet in hun verspreidingsgebied ligt. De regionale krant 
van Burgum en omgeving negeerde ons successievelijk. Na een charmeoffensief van Reinder lukte het 
in 2018 wel. En met wat voor een prachtig stukje! Hartelijk dank, Reinder! 
 

 
 
 
Tonnie Bakker 
Tijdens de opbouwdag van onze show, woensdag 14 november jl. voelde Tonnie zich al niet 100 
punten. Tonnie heeft de verantwoordelijke taak om te zorgen dat alle kooien met de juiste maten 
perfect op de plaats komen. Daartoe maakt hij de zondag voorafgaande aan de show een plattegrond 
van sportzaal ‘It Heech’ en teken daar alle kooien in. Op deze woensdag werd het hem eigenlijk wat te 
druk. 
Tijdens de keuringsdag was hij blij dat de dag om was, hoewel hij nog wel met het hele gezin bij de 
opening was. Vrijdag heeft hij nog gewerkt bij zijn baas agrarische winkel Ellens, die hem echter om 
drie uur naar huis stuurde. Zaterdag is Tonnie nog even in de sportzaal geweest, maar velen zijn toen 
van hem geschrokken. Hij zag er erg slecht uit. Maandag werd duidelijk wat er aan de hand was: 
trombose aan de arm.  

Toen volgden zaken zich in een rap tempo op. Het bleek 
dat de trombose veroorzaakt werd door een tumor achter 
het borstbeen, terwijl er ook een tumor op één van de 
nieren werd ontdekt. Na een punctie op de tumor achter 
het borstbeen en een ct-scan moest er in grote spanning 
gewacht worden op de uitslag. Afgelopen maandag 10 
december heeft Tonnie te horen gekregen dat hij 
lymfeklierkanker heeft, gedurende 18 weken behandeld 
moet worden met chemokuren, dat er geen uitzaaiingen 
zijn, dat de tumor bij de nier er los van staat en dat er een 
goede kans is op genezing. 



Het zal een zware tijd worden voor Tonnie, Hennie en de kinderen. Ondanks alle ellende schijnt er toch 
een glimpje licht: er is hoop, er is een kans, Tonnie kan genezen. Hopelijk kunnen de kuren zo vlug 
mogelijk starten: begin januari? 
Tonnie stelt jullie belangstelling op prijs. Misschien een kaartje, een belletje. Tonnie woont aan de 
Nobel 20, 9291 AA te Kollum. Zijn telefoonnummers is 0511-452283. 
 
Tatoeëren van konijnen 
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. 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 
Bedankt Jan, dat je deze belangrijke taal voor ons wilt uitvoeren en dat we één en ander zo vlot 
konden regelen. 
 

T 
 
T  wee bijlagen 
Bij deze nieuwsbrief vindt u de korte toespraak, die is gebruikt bij de opening van onze show op 
donderdagavond 16 november. In dit stuk vindt u ook onze prijswinnaars. De 2de bijlage gaat over de 
contributie voor 2018 en de mogelijkheid om dit automatisch te regelen.  
 
Data tatoeëren 2019  
Op de volgende woensdag 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 
 Woensdag 8 mei 
 Woensdag 12 juni 
 Woensdag 10 juli 
 Woensdag 14 augustus 
 Woensdag 11 september 

 
Evaluatie van onze clubshow 
Gewoonlijk bespreken we onze tentoonstelling na in de eerste bestuursvergadering na dit evenement. 
Daar laten we altijd ongeveer een maand tussen zitten om dan ‘met de benen op tafel’ terug te kijken. 



We waren allereerst prima tevreden met het aantal dieren. Het aantal van 550 dieren is prima. Hier 
hebben we voldoende ruimte voor en het zorgt voor voldoende ruimte tussen de kooien. Voor de 
ruimte, sportzaal ‘It Heech te Noardburgum, zijn we de gemeente 
Tytsjerksteradiel ontzettend dankbaar. Werkelijk uniek. Het is bij ons in de 
zaal noal wat beter toeven voor mens en dier dan de koude tochtende, 
ontnuchterende veemarkthal in Sneek. 
We zijn blij met zoveel vrijwilligers, die er borg voor staan dat alles op z’n 
pootjes terecht komt. In het bijzonder moeten we dan toch wel denken aan 
Jan Posthumus. Jan Sietse Valk en Fokke van de Veen: ze waren elke dag 
’s ochtends vroeg paraat en gingen als laatste weg. Ze regelden alles en 
waren de vraagbaak voor iedereen. We denken met vreugde terug aan wat 
Wikje de Jong en Mevr. Van der Veen bijgedragen hebben aan de keuken 
en de loterij. En aan al die stille, niet genoemde werkers op de achtergrond. 
Mooi dat er in de catalogus onder de diergroep direct de prijzen vermeld 
staan. Prima, Johannes! 
Financieel hebben we goed geboerd. Hoewel we nog niet alles op een rijtje 
hebben (er komt nog advertentiegeld binnen) is toch de indruk dat er wat 
overblijft, waarmee we andere dingen kunnen bekostigen en eventueel licht 
kunnen investeren. Kortom, we krijgen wat meer vlees en vet op de botten. 
Maar we zijn ook kritisch, we zetten ook op een rij wat beter moet: 
- Tijdens het inkooien moeten de inzenders door één deur, de zijdeur 

en niet door de kantine. 
- Het eten voor keurmeesters, schrijver en aandrager was op de 

donderdag aan de krappe kant. 
- Net als vorig jaar gaat ons het voeren van de dieren en het vegen van 

de zaal niet naar de zin. We moeten terug naar eerder, naar de tijden van Durk Walsma…de tijd 
waarin we een vaste voer- en veegploeg hadden. Nu werden we een beetje in de steek gelaten.’ 

- De aankleding van de zaal moet naar een veel hoger niveau. We stralen te weinig feest uit, er 
moet meer groen, er moet gewerkt worden aan de versiering van de zaal. 

- Het draaiend rad moet nagekeken worden + het mag niet al vrijdag in de zaal staan, waardoor 
jan en alleman een hengst aan het rad geeft. 

- Het drukwerk van de catalogus laat ernstig te wensen over: vele advertenties zijn onscherp.  
- Door een misverstand staat  er een onjuist voorwoord in de catalogus. Daar moeten we beter op 

letten. 
- Bij het opbouwen merken we dat er steeds meer ‘grijze’ haren rondlopen, voor wie het 

langzamerhand niet meer meevalt het zware sjouwwerk met de kooien te doen. Daarentegen 
zijn er te weinig jonge mannen om dit over te nemen. 

- De afbouw van de show verliep onvoldoende vlot en adequaat door gebrek aan leiding. Hierdoor 
waren de kooien slecht gestapeld en soms ook door elkaar. Dat zorgde er voor dat na afloop 
alles opnieuw door de handen moest. Met dank aan de broers Posthumus, Engbert Cloo, Rein 
Larooi, Jan Sietze Valk en Fokke van der Veen. 

- De eierenkeuring dreigt een beetje onder te sneeuwen: er is te weinig aandacht voor. 
 
Jongdierendag 2019 
Al sinds heel lang organiseren we op de tweede zaterdag van september een jongdierendag. Echter, 
we constateren dat de belangstelling tanende is. Dat betekent dat je de moed  moet hebben om het 
anders te doen. We overwegen nu om op de vrijdagmiddag en -avond van 13 september 2019 een 
keuring te houden voor dieren geboren in 2019. We streven er naar om dat te doen bij onze nieuwe 
kooienopslag, waarbij we maar een beperkt aantal kooien opstellen. Rond de keuring organiseren we 

een barbecue…..althans, zo zijn de plannen en hiertoe 
worden de eerste voorbereidingen getroffen. Bijv. het 
regelen van extra keurmeester opdat ze maar een beperkt 
aantal dieren hoeven te keuren. 
 
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. 
 
Reactie 
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, commentaar, feedback, uw ondersteuning,… 
 
Groet 
Op de drempel van 2019 danken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige 
samenwerking. Wij wensen u goede kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
 


