
 

 
Nieuwsbrief no. 2, mei 2020 
 
Tweede nieuwsbrief,  mei 2020 
Het heeft een tijdje geduurd, maar hierbij dan toch een nieuwsbrief. U heeft er lang op moeten wachten. 
Maar net als vrijwel heel Nederland halverwege maart tot stilstand kwam, kwam ook PKV ‘Burgum e.o. 
op een waakvlam te staan. Gelukkig laten we nu van ons horen en wel met een speciale editie. Over 
het tatoeëren van konijnen. Verschillende fokkers hadden al geïnformeerd. Met de nodige 
voorbehouden hopen we nu een weg te hebben gevonden waarbij we redelijk veilig het merken van de 
konijnen kunnen uitvoeren. 
Verder in deze nieuwsbrief het uitwisselen van enige nieuwtjes. Ook een beschouwing met het ‘nodige 
gewicht.’ In alle artikel klinkt de coronacrisis door. Van die coronaperiode hebben onze fokdieren zich 
waarschijnlijk niets aangetrokken. We hopen dat er jonge dieren zijn geboren of uit het ei geklauterd. 
We hopen dat het allemaal succesvol is verlopen en dat u veel plezier beleefd aan het opgroeiende 
grut. Veel leesplezier toegewenst. 
 
Bizarre tijden 
Het zijn heftige, bizarre tijden. We schrijven op dit moment geschiedenis. Over twintig, vijftig en honderd 
jaar zal deze coronaperiode in de geschiedenisboeken staan. Tijdens verjaardagsfeestjes (…hebben 
we die dan nog?) en andere ontmoetingen zullen we terugkijken op deze periode. Alle scholen dicht, je 
mocht nauwelijks meer naar buiten, vreselijke taferelen op de intensive care, we hamsterden 
toiletpapier, je kon wel een maand met een tank benzine, Rutte was elke week op tv om ons moed in te 
spreken, schrale handen van het steeds weer wassen van je handen, wekenlang niet op bezoek bij 
oma, veel oudere mensen waren bang, je liep in een boogje om elkaar heen, één persoon tegelijk de 
supermarkt in, alles op anderhalve meter, ……tsja!!! 

Op moment van schrijven (19 mei) hoorden we 
gisteravond van een verdere versoepeling van de 
maatregelen. Rutte waarschuwde duidelijk voor 
onverschilligheid, maar er komt langzamerhand 
ruimte. Dat geeft lucht, dat is fijn. De basisscholen 
gaan weer helemaal open, het voortgezet 
onderwijs start weer op voor nog drie weken, we 
mogen weer in groepen van maximaal 30 
personen bij elkaar komen, de horeca mag het 
proberen….maar alles op anderhalve meter.  
Hoe zullen we de geschiedenis verder schrijven? 
Wat zullen we over twintig jaar nog meer 
vertellen? Hoe gaat de coronacrises verder? Laait 
het virus weer op? Zullen we voorgoed op 

anderhalve meter moeten leven? Wanneer komt er een vaccin en welke ‘oorlog’ breekt dan uit. Zullen 
we werk houden? Gaan veel ondernemers failliet? Hebben we genoeg geld om onze huur en hypotheek 
te betalen? Hebben we (straks) moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Hopen zorgen zich op? 
Vereenzamen mensen? 
Vragen die er natuurlijk ook leven rondom onze hobby. We hebben elkaar in lange tijd niet ontmoet. Het 
tatoeëren van konijnen is afgelast en bij elkaar op bezoek komen was en is uit den boze. We moeten 
ons beperken tot digitale hokbezoeken, appjes en e-mails. Het tatoeëren starten we nu weer op, maar 
zullen we de dieren dit seizoen nog kunnen tentoonstellen, verzuchte een collega-bestuurslid 
gisteravond. Daarmee verbonden zijn vragen of we binnenkort op pad moeten voor het hoenderenten 
en of we entingrondes moeten organiseren voor konijnen. Of kunnen we de peperdure RDH-2 entingen 



overslaan?  De vraag dringt zich ook op hoe het komt met onze jongdierendag (19 september), waar we 
in de vorige nieuwsbrief over spraken. En onze - één dag korter- clubshow van 12 t/m 14 november. 
Tsja…..de tijd zal het leren. Over twintig jaar vertellen we er vast over. Over dat gedenkwaardige 
coronajaar 2020. 
 
Tatoeëren van konijnen 
In de afgelopen tijd heeft het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ ervoor gekozen om het tatoeëren van onze 
konijnen op te schorten. Het leek ons gewenst, ook vanwege wettelijke richtlijnen, om niet te tatoeëren. 
Omdat de minimale afstand van anderhalve meter niet realistisch was, maar ook vanwege 
dierenwelzijn. Volgens de KLN kon het tatoeëren door één persoon worden gedaan. Wij vonden zoiets 
niet verantwoord voor onze dieren. Tenslotte vonden we dat het nummeren van de konijnen best kon 
wachten. Vandaar dat er op de vastgestelde data van 8 april en 13 mei niet is getatoeëerd.  
Ondertussen zijn we twee maanden verder en langzamerhand moet er wat gebeuren. Door verruiming 
van de mogelijkheden willen we voorzichtig en 
zorgvuldig het tatoeëren, en vervolgens het enten van 
onze konijnen weer op gang brengen. Daarbij houden 
we ons aan een aantal belangrijke spelregels. 
Spelregels die ons globaal zijn aangereikt door de 
KLN, maar die door ons concreet, praktisch en 
strakker zijn aangetrokken. 
Immers, u mag weten, het blijft een dilemma. We 
willen onze leden niet in gevaar brengen. En onze 
leden zijn grotendeels mensen die zich in de 
risicogroep bevinden. Tegelijk begrijpen we dat onze 
leden graag hun konijnen gemerkt willen hebben. Het 
blijft echter een punt dat het bestuur aan alle kanten 
wil voorkomen dat tijdens het tatoeëren het 
Coronavirus zich verspreidt en we onze (kwetsbare) 
fokkers in de problemen brengen. 
We hanteren een aantal regels. We hopen dat u daar begrip voor hebt en deze regels naleeft. Die 
regels zullen hoogstwaarschijnlijk niet voor één keer zijn, maar dit seizoen van kracht blijven gezien de 
anderhalve meter maatschappij waarin we nu leven. Hieronder de regels zoals we die hebben 
afgesproken in het bestuur. Regels die u op basis van uw verantwoordelijkheid voor anderen en u zelf 
moet aanvullen voor zover wij daar niet in hebben voorzien. 
1. Jan Veldman tatoeëert op woensdag 3 juni vanaf 18.30 uur jonge konijnen ten huize van fam. Van 

der Veen, Noordersingel 80 te Burgum. Mochten er deze avond te veel konijnen worden 
aangemeld dan wordt er op woensdag 10 juni ook vanaf 18.30 uur gemerkt aan de Noordersingel. 

2. Voor maandagavond 1 juni geven de fokkers die willen tatoeëren zich op. Dat kan bij voorkeur door 
te bellen met Jan Veldman, telefoon 06-52137197 (spreek eventueel uw bericht in) of via e-mail 
j.veldman@upcmail.nl  We horen dan van u hoeveel konijnen u wilt laten tatoeëren. 

3. Op basis van de aantallen konijnen wordt u op woensdag 3 of 10 juni op een tijdstip uitgenodigd 
om op de oprit, eventueel het tuinhuisje bij de fam. Van der Veen te zijn. Niet later, maar vooral niet 
eerder! Er is geen gelegenheid om met andere fokkers te praten. Wacht in de auto. Mochten 
fokkers elkaar onverhoopt wel tegenkomen op of bij het erf van de fam. Van der Veen dan wordt er 
minimaal anderhalve meter afstand gehouden. 

4. Jan Veldman wordt geassisteerd door een vaste hulp (Fokke van der Veen). Fokke komt de te 
tatoeëren konijnen bij u halen op het afgesproken tijdstip. Terwijl u op anderhalve meter staat, 
neemt hij uw kist mee. Op de kist staat de geboortedatum van de konijnen, c.q. u wisselt dat met 
Fokke uit.  

5. In of bij de kist is in een zakje het tatoeëergeld (€ 0,50 per dier) gevoegd. 
6. Fokke neemt de kist mee naar Jan Veldman. Jan knipt de dieren, terwijl Fokke de konijnen 

vasthoudt en inkt in de oren smeert. Ondertussen wisselt Jan de nummers, zodat er vlot gewerkt 
kan worden. 

7. Als al uw konijnen genummerd zijn, brengt de aandrager de bak terug (eventueel is er nog een 
tweede kist). Daarna is het de bedoeling dat u direct vertrekt. Deze keer dus geen koffie en cake. 
Die houden we dan nog te goed. Zodra de tijden beter zijn. 

 
Wat denkt u, zou het zo kunnen? Graag! Mocht het om wat voor reden echt niet lukken op deze wijze, 
wilt u dan contact opnemen met Tonnie Bakker, tel. 0511-452283. Samen met hem zoeken we een 
oplossing.  
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De volgende stap is het enten van de konijnen tegen RDH-2 en het enten de de hoenders tegen 
pseudovogelpest. We wachten even af, maar zijn daarna voornemens dit ook te organiseren. 
 
Even bijpraten 
Begin februari ontving u nog een nieuwsbrief. Daarin deden we kort verslag van onze 
bestuursvergadering van 30 januari. We feliciteerden onze keurmeesters en vertelden hoe we onze 
jongdierendag en clubshow wilden vernieuwen. Centraal stond een indrukwekkend in memoriaal bij het 
overlijden van ons lid Gerrit Walsma. Reinder had een waardig stuk geschreven over Gerrit, de 
Lotharingers en hoe Gerrit Walsma Reinder maakte tot de liefhebber die Reinder nu is. In die 
nieuwsbrief kondigden we ook onze jaarvergadering aan van donderdag 26 maart. Voor deze 
jaarvergadering was alles in kannen en kruiken en dus zouden we onze volgende bestuursvergadering 

houden op 22 april. 
We weten ondertussen beter: de 
coronacrisis gooide roet in het eten. PKV 
‘Burgum e.o.’ heeft vrijwel stilgelegen sinds 
midden maart. Na een paar dagen kregen 
we al bericht dat MFC ‘De Balstien’ te 
Noardburgum dicht ging. Daarmee was 
ook duidelijk dat onze jaarvergadering niet 
door kon gaan. Tijdens die jaarvergadering 
stond het periodiek aftreden van Jan 
Heeringa centraal: zijn termijn was voorbij. 
Tegelijk hebben we geprobeerd een nieuw 
bestuurslid te vinden. Midden maart was 
dat helaas nog niet gelukt. De pogingen 
zijn toen eerst gestaakt, omdat het fysiek 
onmogelijk was om bij aspirant 

bestuursleden een bezoek te brengen. Het financieel overzicht over 2019 was al gereed en door twee 
kascommissieleden gecontroleerd. 
Vlak voor de uitbraak van de coronacrisis was Jan Posthumus op bezoek geweest bij Meint van der Bijl 
te Damwâld. Immers, we zouden Meint op 26 maart eren met zijn vijftigjarig lidmaatschap van onze 
club. Tijdens het bezoek gaf de 87- jarige Meint aan dat die 50 jaar wel ongeveer moest kloppen. Hij 
was heel content met de nieuwsbrief.  
We hebben u via mail berichten gestuurd over het annuleren van het tatoeëren van konijnen. In deze 
nieuwsbrief leest u wanneer en hoe we dat weer op gaan starten.  
In de afgelopen periode heeft het bestuur natuurlijk niet kunnen vergaderen. Feitelijk kan dat nu nog 
niet, te meer omdat we niet zo handig zijn met beeldbellen. Maar binnenkort moeten we toch bij elkaar 
komen, want er komen steeds meer punten op ons bordje. Hieronder een aantal belangrijke en minder 
belangrijke mededelingen, waarover we in het bestuur ook nog niet hebben gesproken. 
- Het gaat naar omstandigheden goed met Tonnie en Hennie. Tonnie werkt sinds begin mei weer 

twee middagen bij Ellens op Schuilenburg en dat bevalt goed. 
- Nadine de Jong uit Twijzel is moeder geworden van haar eerste kindje: een meisje. We zagen roze 

ballonnen en een trotse vader met kinderenwagen en hond. 
- Sjouke Hoekstra, de man waar onze tentoonstellingskooien liggen opgeslagen, is op 20 februari 

overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek. 
- We kregen bericht van mevr.van der Meulen uit Garyp, dat het lidmaatschap van dochter Reinette 

is opgezegd. Reinetta fokte met kleurdwergen. 
- Tegelijk kregen we er een nieuw lid bij: de heer Catrinus Nicolai uit Kootstertille. Hij fokt met Klein 

Lotharingers en Rijnlanders. Bedankt en veel succes. 
- Ons bestuurslid Reinder Prins is met vriendin Sieta verhuisd naar de Boelenswei 55 te 

Boelenslaan. Een prachtige woning met schuren en een stukje land. Veel gezonde en gelukkige 
jaren toegewenst, Reinder. 

- We kregen bericht dat de Zomershow Noordoost Friesland te Wâlterswâld/ Driezum voor dit jaar is 
afgelast, tezamen met de Boerendagen aldaar. 

- Jan Westerhof liet ons weten dat onze website uitstekend bezocht werd. Dat hebben we 
zondermeer te danken aan Jan zelf die onze website steeds up-to-date houdt. 

- Onlangs is mevr. Van der Veen 80 jaar geworden. Bij de moeder van ons bestuurslid Fokke 
hebben we vaak onze vergaderingen, het tatoeëren wordt aldaar verzorgd. Maar vooral: mevr. Van 
der Veen struint het hele jaar Burgum e.o. af om presentjes voor onze verloting tijdens de 



clubshow te vergaren. Een onmisbare hulp op de achtergrond! We hebben gezorgd voor een 
bloemetje. 

 
Facebook KLN 

We kregen onderstaande brief van de KLN. Het gaat over een nieuwsbrief, waarop u zich kunt 

abonneren. 

 

Geachte secretaris, 
 
Bijgaand ontvangt u de eerste Nieuwsbrief gemaakt door de werkgroep communicatie. Wilt u deze 
doorsturen naar uw leden zodat zij zich hierop kunnen abonneren via Facebook. 
 
Men kan de brief ook online zien via deze link: https://kln.email-provider.nl/web/4oeghlxesx/fch0rd1xq8  
 
 
met vriendelijke groeten 
namens de werkgroep Communicatie 
Erna Sanders 
 

 

Verdere tatoeëerdata  
We organiseren elke maand een tatoeëeravond van 19.00 – 21.00 uur bij Fokke van der Veen, 
Noordersingel 80, 9251 BP te Burgum. Zoals we gewend zijn. Dan zijn in ieder geval Jan Veldman en 
Fokke van der Veen 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 
Op de volgende woensdagen 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.  
Hoe we dat op woensdag 8 juli en de volgende data precies organiseren, hoor u nog van ons. Ga er 
maar vanuit dat we het tatoeëren op dezelfde wijze organiseren zoals we dat eerder in deze 
nieuwsbrief beschreven. We verzamelen op 3 en 10 juni aanstaande ervaringen en dan krijgt u 
hierover opnieuw een bericht. 

 Woensdag 8 juli 

 Woensdag 12 augustus 

 Woensdag 2 september 

 Woensdag 30 september 

 
Onze website….! 
Ik hoop dat u met enige regelmaat onze website 
bezoekt. Die ziet er werkelijk fantastisch uit. Zeer 
lezenswaardige artikelen, foto’s, nieuwtjes, maar ook 
een heerlijke column van Jan Westerhof. Deze wil ik u 
wijzen op het artikel ‘Broedeieren en bepalen geslacht 
uitgekomen kuikens.’ Zoek het op op de website 
www.pkv-burgum-eo.nl onder het tabblad ‘Nieuws’. 
  
‘School’reisje 
Voorlopig hebben we nog geen datum geprikt voor ons uitje. Oorspronkelijk was een datum in mei de 
bedoeling. Maar tot nader orde moeten we dit uitje opschorten. U hoort nog van ons. 
 
Verslag van de penningmeester 
Jammer dat de jaarvergadering is afgelast. Waarschijnlijk wordt de vergadering verschoven naar een 
andere datum, we moeten het maar even afwachten. Wel gaat alles in onze hobby thuis gewoon door. 
Zo ook bij jullie penningmeester. De gehele financiële boekhouding van 2019 is begin maart 2020 
gecontroleerd door Jalmer de Groot en Gauke M. de Vries. Alles is in orde gevonden. 
We hebben in het seizoen 2019 diverse activiteiten gehad, o.a. zomeruitstapje met de boot van het 
Fryske Gea, een kleine club ‘zomer’keuring in de tuin van de fam. Van der Veen in Burgum, onze 
jongdierendag met barbecue, de Wouden Clubcompetitie in Harkema en onze jaarlijkse 
Tytsjerksteradielshow. Al deze genoemde activiteiten hebben geld gekost. Maar door aan deelnemers 
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van de diverse uitjes of shows een bijdrage/ inschrijfgeld te vragen hebben wij als PKV ‘Burgum e.o.’ al 
een mooi bedrag voor de eerste kosten ontvangen. 
Want wat zou de vereniging zijn als we geen contributie ontvingen, er geen mensen waren om 
advertenties voor de catalogus op te halen, het vele werk voor de verloting, het draaiend rad, het maken 
van de nieuwsbrief en onderhoud van onze website. Allen hartelijk dank voor al jullie inzet.  
Zodoende was er dit jaar na het betalen van de jaarlijkse vaste kosten en onderhoud etc. nog een mooi 
positief saldo als resultaat. 
Voor het nieuwe seizoen 2020 heb ik de eerste contributie ontvangen. Van allen die het zelf via bank of 
giro betalen, doe het z.s.m.  Begin april heb ik de contributie geïnd via een automatische incasso van de 
leden waarvan ik een machtiging heb. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jan Posthumus. 
 
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 
Tonnie Bakker  secretaris/ tatoeëerder 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   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 
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