
 

 
Nieuwsbrief no. 3, juni 2020 
 
Voorwoord 
Op 30 januari was het de laatste keer dat we als bestuur bij elkaar zaten. Vervolgens gooide de 
coronacrisis roet in ons bestuurswerk: alles kwam tot stilstand. Ondertussen werd de nood hoog wat 
betreft het tatoeëren van de konijnen van leden. Via digitale kanalen zagen we kans, onder bepaalde 
voorwaarden, om op 3 en 10 juni het nummeren van de konijnen weer op te starten. Maar als bestuur 
hadden we elkaar niet of nauwelijks lijfelijk gezien. 
Toch begon het te borrelen, te zoemen. Er ontstond steeds 
meer behoefte om even bij te praten, te overleggen om te kijken 
wat er dit jaar nog haalbaar is. Vandaar dat er een agenda werd 
gemaakt, de stukken van de afgelopen maanden werden bij 
elkaar gezocht en op 24 juni zaten we bij elkaar aan tafel. 
Buiten, want het was schitterend weer bij fam. De Jong te 
Twijzel: op anderhalve meter. Het was goed om elkaar weer 
even te ontmoeten: Tonnie, Jan, Wiebren, Reinder en Fokke. 
Aan tafel vijf opgewekte mensen, die gedurende de vergadering 
steeds enthousiaster werden om het verenigingswerk dit jaar 
weer een boost te geven. Van de zaken die aan de orde 
kwamen, doen we u verslag in deze nieuwsbrief. Er staan weer 
verschillende activiteiten op de rol. Als vanouds, maar wel alles 
onder het voorbehoud hoe het coronavirus zich gaat gedragen 
(beter: hoe wij ons gedragen) nu de mogelijkheden zich 
verruimen. 
Veel leesplezier toegewenst.  
 
Kort verslag van de bestuursvergadering van 24 juni 2020 
Reinder was iets verlaat, waardoor we om ongeveer 20.15 uur van start gingen. Maar het bestuur van 
PKV ‘Burgum e.o.’ is in staat gericht, helder en to de point te vergaderen. We proberen bij de les of 
agenda te blijven, we proberen niet uit te weiden met als gevolg dat we om 21.35 uur klaar waren. En 
toen hadden we veel punten bij de kop gehad en op hoofdlijnen vastgesteld. 
Natuurlijk begonnen we met een rondje wel en wee: van de bestuursleden maar ook van de leden van 
onze club. Voor zover we op de hoogte waren natuurlijk. Immers, de contacten met de leden waren de 
afgelopen periode ook geminimaliseerd.  
Reinder had een prachtig verslag gemaakt van onze bestuursvergadering van 30 januari. Een verslag 
met een vrolijke noot, maar ook een verslag met allerlei actiepunten. Punten die we allemaal konden 
afvinken. Het verslag was nog voor de coronacrisis: 30 januari 2020. Uit het verslag bleek hoe anders 
onze wereld er nu uit ziet. Alhoewel, juist op deze avond, 24 juni, klonken er veel verruimingen vanuit 
het kabinet. Bijna alles mag weer, echter wel op anderhalve meter. Juist die anderhalve meter bleek in 
onze hele vergadering de bottleneck. Daar ‘knijpt’ de hele zaak en het kostte ons moeite daar vorm en 
inhoud aan te geven m.b.t. onze te plannen activiteiten. 
We mogen en kunnen die anderhalve meterregel niet in de wind slaan. We zien op dit moment dat de 
corona op allerlei plaatsen in en buiten Nederland plotseling weer bovenkomt. Ineens is het er weer en 
mogelijkerwijs zal dat de verdere zomer zo doorgaan. Om misschien in oktober/ november heftiger naar 
voren te treden als de temperaturen dalen. Dit koffiedik kijken geeft wel te denken. Onze leden behoren 
veelal tot de kwetsbare, risicogroep. Anderzijds: onze oudere leden weten dat ze kwetsbaar zijn en 
zullen zich misschien genoodzaakt zien om niet aan onze jongdierendag of clubshow deel te nemen. 



Enfin, deze zaken – u voelt het al – beheersten de bestuursvergadering, zonder dat sprake was van bij 
de pakken neerzitten! 
Natuurlijk was er een lange rij ingekomen stukken. Van twee ingekomen stukken leest u verderop nog 
een kleinigheid. Jan Posthumus presenteerde ons het financieel jaaroverzicht 2019, wat ondertussen 
goed is gekeurd door de kascommissie. Die bestond uit Jalmar de Groot en Gauke de Vries. U las 
daarover in de vorige nieuwsbrief. Het zag er allemaal keurig uit en Jan kon alle posten uitstekend 
toelichten. We treffen het met zo’n correcte en duidelijke penningmeester. Dank je wel, Jan. 

Graag hadden we Jan het applaus van de jaarvergadering toegewenst, 
maar die hebben we helaas nog niet kunnen houden. We overwegen wat 
we kunnen doen. Naast de cijfers hebben alle leden natuurlijk te allen 
tijde de gelegenheid te reageren op het bestuursbeleid. Vooral naar 
aanleiding van deze nieuwsbrief. Dat gebeurt ook. Maar daarnaast is het 
ook goed om elkaar lijfelijk te zien en in gesprek te gaan over punten, 
zoals de inrichting van de clubshow. Het punt ‘Jaarvergadering 2019’ 
houden we nog even aan. Twee punten kunnen niet wachten: 
jubilarissen. Zie verderop in de nieuwsbrief. 
Vervolgens bespraken we het tatoeëren: evalueren en hoe gaan we dit 
seizoen verder. Vervolgens bespraken we onze jongdierendag van 19 
september aanstaande en ons ‘kleintje jongdierendag’ tijdens het 
tatoeëren op 12 augustus. We concludeerden dat het ‘door’ moet gaan: 
ondanks de beperkingen gaan we aan de slag. Dat betekent dat we met 
de wijsheid van nu ook onze clubshow (met de nodige beperkingen 
waarschijnlijk) van 12 t/m 14 november op stapel zetten. En als je dat 
besluit neemt, moet binnenkort ook het enten van konijnen en het 
hoenderenten op de rol worden gezet. Daarover leest u in deze 
nieuwsbrief. 
Ook het clubuitje (ons schoolreisje) is er in mei niet van gekomen. 

Jammer, we hadden weer prachtige ideeën. We besluiten niet alsnog een reisje te organiseren en 
schorten dit op naar volgend jaar. Wat in het vat zit verzuurt niet! Onze kooien staan in de opslag bij 
wijlen Sjouke Hoekstra: hij is enige maanden geleden overleden. Hoe het komt met de opslag weten we 
niet. Wel is duidelijk dat we de kooien in de opslag bij de kop moeten hebben. Tonnie, Wiebren, Fokke 
en Jan gaan er een morgen mee aan de slag. Mogelijkerwijs kunnen we de onderbakken dan ook 
ontsmetten. 
Jan Posthumus maakte ons nog attent op ons bestuursuitje. We gaan eens in de drie jaar op rekening 
van PKV ‘Burgum e.o.’ als bestuur ergens een hapje eten. Dit ter compensatie van de bestuurskosten: 
de kosten van het bij iemand thuis vergaderen, wat we wisselend bij de bestuursleden doen. Ook dit 
bestuursuitje houden we nog even in het vat. 
De volgende bestuursvergadering hebben we gepland op woensdag 26 augustus bij Tonnie Bakker.   
 
Eerste tatoeëerronde onder de beperkingen van coronamaatregelen 
Op woensdag 3 en 10 juni konden de konijnenfokkers eindelijk weer hun jonge dieren laten tatoeëren. 
Sinds 11 maart was dat niet meer gebeurd. Her en der was in de voorafgaande dagen al lichte druk op 
het bestuur uitgeoefend, maar we waren terughoudend. Toen vanuit de overheid en vanuit de KLN 
(KleindierenLiefhebbersNederland) eind mei wat 
meer mogelijkheden kwamen, hebben we 
afspraken geformuleerd. U hebt daar over 
kunnen lezen in nieuwsbrief 2 van mei 2020. 
Het was best een beetje spannend hoe het zou 
gaan. Maar het stappenplan werkte: de leden 
gaven zich vooraf op bij Jan Veldman en samen 
maakten ze een afspraak over het tijdstip. Daar 
hield ieder zich ook prima aan en zo konden er 
op 3 juni op één avond ruim 40 dieren geknipt 
worden. Jan en Fokke hadden er keurig het 
tempo in. Op woensdag 10 juni zullen dat er 
ongeveer 25 zijn geweest. Ook was er 
gelegenheid voor een praatje, want de leden en 
de tatoeëerders stonden keurig op anderhalve 
meter. Jan en Fokke werkten achter een brede 
werkbank, waardoor ook al afstand werd 



gecreëerd. Het was niet nodig dat de fokkers bij de weg bleven: zij konden zelf de dieren in de garage 
brengen en op anderhalve meter toekijken. Zij zetten niet zelf de dieren op tafel, maar lieten dat Fokke 
doen. Prima zo, mooi dat het zo kan. Bedankt fokkers en tatoeëerders! Op woensdag 8 juli en 12 
augustus willen we dezelfde werkwijze hanteren. Zie verderop in deze nieuwsbrief.   
 
Wel en wee 
Eén van onze oudste leden, Meint van der Bijl uit Damwoude is gestopt met het fokken van Drentse 
krielen naar wij van Jan Posthumus vernamen. Meint had dieren van uitzonderlijke kwaliteit en was 
altijd aan het experimenteren om nog betere ‘Drenten’ te krijgen. De laatste jaren werkte hij samen met 
nog twee andere fokkers uit de regio. Verder hebben we geen berichten over hoe het gaat met onze 
leden. Tonnie voelt zich de laatste maanden prima, het gaat ook goed. Wel komt nu de naklap van het 
emotioneel en lichamelijk zware jaar 2019 en de eerste maanden van 2020 van Tonnie en Hennie. 
 
Nieuw lid 
Michelle Smit uit Leeuwarden heeft ons gevraagd om lid te mogen worden van PKV ‘Burgum e.o.’ Daar 
zijn we beslist niet op tegen, dat vinden we leuk, dat vinden we fijn. Hartelijk dank Michelle en van harte 
welkom. Michelle woont aan It Bynt 44 te Leeuwarden. We hopen dat je snel je weg weet te vinden in 
onze club. 
 
Tatoeëren van konijnen 
Misschien heeft u er gebruik van gemaakt, maar op woensdag 3 en 10 juni hebben we op een speciale 
manier het tatoeëren van de konijnen geregeld. We hanteerden een aantal regels en we zijn heel 
tevreden over de uitvoering daarvan. Dank u wel daarvoor. Woensdag 8 juli en woensdag 12 augustus 
zijn de volgende tatoeëerdata. We stellen voor om dat opnieuw te doen via het hieronder omschreven 
stappenplan. Regels die u op basis van uw verantwoordelijkheid voor anderen en u zelf moet aanvullen 
voor zover wij daar niet in hebben voorzien. 
Jan Veldman tatoeëert op woensdag 8 juli en 12 augustus vanaf 19.00 uur jonge konijnen ten huize van 
fam. Van der Veen, Noordersingel 80 te Burgum. Mochten er deze avond te veel konijnen worden 
aangemeld dan regelt Jan een aanvullend tatoeëermoment. 
1. Voor maandagavond 6 juli (10 augustus) 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. 

2. Op basis van de aantallen konijnen wordt u op woensdag 8 juli (12 augustus) op een tijdstip 
uitgenodigd aan de Noordersingel 80 te Burgum. Niet later, maar vooral niet eerder! Er is geen 
gelegenheid om met andere fokkers te praten. 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. 

3. Jan Veldman wordt geassisteerd door een vaste hulp 
(Fokke van der Veen). Terwijl u op anderhalve meter 
staat, doen de mannen hun werk. 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. 

4. Vergeet niet het tatoeëergeld á € 0,50 per dier achter te 
laten. 

5. 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 weer 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.  
 
Let op, het tatoeëren is op 12 augustus niet bij de fam. Van 
der Veen aan de Noordersingel 80 te Burgum, maar deze 
avond zijn we te gast bij Reinder Prins, Boelenswei 55 te Boelenslaan,. Naast het tatoeëren 
organiseren we deze avond ‘Kleintje jongdierendag”. Een initiatief waar we vorig jaar mee begonnen 
zijn. Zie het bericht hieronder. Bovenstaande regels zijn ook in Boelenslaan van kracht! 
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Kleintje jongdierendag 
Op 12 augustus tatoeëert Jan Veldman onze konijnen. Het leek ons, net als vorig jaar, een prima 
gelegenheid om op dezelfde avond een konijnen- en een hoenderkeurmeester uit te nodigen. Iedereen 
mag jonge dieren meenemen, die voor een eerste beoordeling gekeurd gaan worden. Wel geldt er een 
maximum aan het aantal te keuren dieren. Maximaal vier dieren per deelnemende fokker. Mocht u 
zowel konijnen als hoenders fokken, dan maximaal zes konijnen en zes hoenders. Anders raken onze 
keurmeesters overbelast en wordt het misschien wel erg laat (en donker). Vandaar.  
Bij goed weer keuren we in de buitenlucht. Mocht het koud of nat zijn dan is er een grote schuur 
beschikbaar. De kosten zijn € 1,00 per dier, op 12 augustus contant te voldoen bij Jan Posthumus. 
Vanaf 19.00 uur bij Reinder Prins, Boelenwei 55 te Boelenslaan. Bij dezen bent u van harte uitgenodigd 
met een paar dieren langs te komen. We zullen zorgen voor kooien, keurkaarten, koffie, thee, enz. Ook 
voor deze avond geldt: houd voldoende afstand. 
Graag vooraf even een telefoontje, een appje of een mailtje naar Reinder Prins, tel. 06 – 22758201, 
reinderprins@live.nl Dan weten we een beetje waar we aan toe zijn. 
Alles natuurlijk onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond corona. 
 

Nieuwsbrieven Frisia 
Onze naburige vereniging uit Dokkum, PKV ‘Frisia’ werkt sinds enige 
maanden ook met een nieuwsbrief. We hebben al een paar 
exemplaren gezien. De nieuwsbrieven zien er prachtig uit. Dit voorjaar 
diende de nieuwsbrief onder anderen voor digitale hokbezoeken. Met 
behulp van foto’s lieten verschillende fokkers hun hokken zien en de 
jonge dieren die daarin opgroeiden. We hebben overleg gehad met de 
samensteller van de nieuwsbrief van PKV ‘Frisia’, dhr. Hugo Bruinsma 
om te kijken in hoeverre we kunnen samenwerken, bijv. in het 
overnemen van elkaars artikelen. De eerste stap is dat we onze 
nieuwsbrieven uitwisselen. Zodra er stukjes tekst zijn die in beide 
nieuwsbrieven passen, zullen we in overleg treden.  
 
Bestuurslid  
Jan Heeringa heeft in onze voorlaatste bestuursvergadering, d.d. 30 
januari 2020 afscheid genomen als bestuurslid. Officieel en uitgebreid 
zouden we hem bedanken tijdens de jaarvergadering. U weet hoe het 
tot nog toe is gelopen met de jaarvergadering. Nogmaals, wat in het 
vat zit, verzuurt niet.  

In de tussentijd zijn we op zoek gegaan naar een nieuw lid wat ons bestuur zou kunnen versterken. 
Mede door de coronacrises heeft één en ander stilgelegen. We kunnen u in deze nieuwsbrief dus ook 
nog geen nieuw bestuurslid, namens ons bestuur, presenteren. We hebben op dit moment ook geen 
opties van personen die we redelijkerwijs kunnen vragen. Maar dat is onkunde, want binnen onze club 
zit zo goed als zeker iemand die de gelederen kan versterken. Mocht u belangstelling hebben of een 
naam weten, we horen het graag. 
Tot die tijd besturen we met z’n vijven. Mochten er grote klussen komen, zoals bijvoorbeeld onze 
clubshow van 12 t/m 14 november dan zullen we, als vanouds, weer een beroepdoen op onze leden. 
En dat slaagt vrijwel altijd. Vanuit dat vertrouwen besturen we eerst maar door. 
 
Jubilarissen 
Agendapunt tijdens onze geplande jaarvergadering van 26 maart jl. (die niet doorging vanwege 
bekende redenen) was aandacht en huldiging van twee jubilarissen. In eerste instantie dachten we dit 
te doen tijdens de jaarvergadering verderop in 2020. Nu het erop begint te lijken dat we mogelijkerwijs 
geen jaarvergadering houden, komt het bestuur in actie. Enerzijds omdat het uitreiken van de PKV- 
versierselen weinig nut meer heeft in 2021, maar ook omdat we niet nodeloos lang willen wachten.  
Dit jaar is Tonnie Bakker 40 jaar lid van PKV ‘Burgum e.o.’ Bijna al die veertig jaren was hij ook 
bestuurslid. Toen Tonnie 25 jarig bestuurslid was, is hij tot erelid benoemd van onze club. Tonnie, vanaf 
deze plek gefeliciteerd en dank voor zoveel jaren trouwe dienst.  
In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat Meint van der Bijl uit Damwoude 50 jaar lid is van onze 
vereniging. Lange jaren heeft hij wel en wee in onze club meegemaakt. Persoonlijk zijn mijn zoon en ik 
hem dankbaar voor hetgeen hij ons leerde rondom de hoenders en hoe hij in de beginjaren trouw onze 
dieren selecteerde.  
Binnenkort zullen we Meint en Tonnie, namens jullie, een oorkonde en een bos bloemen brengen. 
 

mailto:reinderprins@live.nl


Reactie op de nieuwsbrief van februari 2020. 
Misschien weet u het nog, maar in de nieuwsbrief van februari schreven we dat we voornemens waren 
om de clubshow een dag in te korten. De keuring zou dan op vrijdagmiddag plaatsvinden en 
toegankelijk zijn voor publiek. Vanaf 19.00 uur wilden we de eindkeuring houden met aansluitend de 
uitreiking van de prijzen. Op ons voornemen kregen we de volgende reactie van Ype Kroodsma. 
 
Het heeft mij verbaasd en het lijkt mij geen goed idee om pas vrijdagmiddag te gaan keuren, terwijl de 
opbouw al op woensdag plaats vindt. Dan gebeurt er op donderdag niets (alleen inkooien). Ook 
vrijdagmorgen nog geen activiteiten en dan pas op de middag keuren en daarna nog de eindkeuring. Ik 
persoonlijk geef de voorkeur aan de oude formule en dan hebben we vrijdag een rustige dag om wat bij 
te praten enz. Ook ben ik geen voorstander van een open keuring (geeft toch soms wrijving) en is ook 
bij tijden hinderlijk. Nogmaals mij lijkt het geen goed idee. 
 
Kijk, hier hebben we geen problemen mee, dit vinden we prettig. Leden die meedenken, die betrokken 
zijn, die hun gedachten en ideeën inbrengen. Opbouwend commentaar, dat hebben we nodig. Daar is 
de nieuwsbrief voor. Dat wil niet zeggen dat we deze mening naadloos overnemen, want we hebben 
goede redenen om het anders te doen. Bovendien kunnen we niet in lengte van jaren vasthouden aan 
zoals we het altijd deden. Dat kan niet omdat we dan vastroesten, omdat het niet meer ‘werkt’, maar 
ook omdat onze veranderende maatschappij het vraagt. Bedankt Ype, voor je reactie en de oproep om 
goed na te denken bij wat we doen.  

 
Jongdierendag 2020 
We hebben er lang over gesproken tijdens onze bestuursvergadering van 24 juni jl. Zullen we wel of 
niet een jongdierendag in de benen helpen in 2020? De deelname aan de jongdierendagen is de 
laatste 6 – 7 jaar niet heel erg groot. We brengen toch een groep van 20 – 30 mensen, veelal uit de 
risicogroep op een plek binnen bij elkaar. Je wilt toch niet dat vanuit de jongdierendag een cluster aan 
besmettingen ontstaan. Zullen oudere potentiële deelnemers aan de jongdierendag wel komen 
opdagen? Hoewel het geen grote happening zal zijn (20 – 30 mensen) blijft het uiterst lastig om 
anderhalve meter afstand te houden. Het ontbreekt op dit moment nog aan richtlijnen vanuit de KLN en 
voorbeelden van omliggende clubs: hoe vlieg je dit aan, waar liggen verantwoordelijkheden, welke 
toestemmingen heb je nodig? 
Allemaal bezwaren, allemaal bedenkingen. Tot plotsklap het 
enthousiasme doorbrak. Onder aanvoering van Reinder stopten 
we ons potje zwartkijken. We starten gewoon met de organisatie, 
we lopen warm en dan zien we wel hoe het komt. Reinder gaat 
op zoek naar twee keurmeester voor konijnen en één 
keurmeester hoenders. We bespreken dat we als prijzen geen 
voerbonnen van Elzinga Garyp beschikbaar kunnen stellen want 
het bedrijf is verkocht. Dus daar maken we nu maar geldprijzen 
van. Wiebren licht onze tentoonstellingssecretaris Johannes 
Dijkstra in, Fokke scharrelt alvast de spullen bijelkaar. 
Spackmessen om de bakken schoon te maken zijn al 
aangeschaft. We informeren bij de gemeente of we een 
jongdierendag mogen organiseren: buiten en bij slecht weer in 
de grote loods van Maurice Land te Sumar. 
 
Dus, reserveer vast de datum van 19 september in uw agenda. 
We hanteren de oude formule. We starten ’s morgens om 10 uur met koffie en aansluitend het keuren 
van de dieren. Tussen de middag nuttigen we samen op gepaste afstand een broodje, kopje soep en 
een gehaktbal en drie uur sluiten we af met de prijsuiutreiking.  
De jongdierendag wordt gehouden in de loods van loonbedrijf Maurice Land, Solcamastraat 31, 9262 
ND te Sumar. Daar is volop ruimte en bij mooi weer keuren we buiten. 
De volgende nieuwsbrief zal begin september verschijnen: na de bestuursvergadering van 26 
augustus. Dan ontvangt u van ons een vraagprogramma voor de jongdierendag 2020. Of zoveel 
eerder. Onder voorbehoud van alle coronaperikelen en bijbehorende toestemmingen. 
 
Clubshow 
Natuurlijk willen we graag de 77

ste
 Tytsjerksteradielshow organiseren op 12 t/m 14 november 

aanstaande. Maar gezien de anderhalve meter maatregel heeft dit nogal wat haken en ogen. De 



intentie blijft: we zullen alles in het werk stellen om onze clubshow in sportzaal ’t Heech te 
Noardburgum in de benen te helpen.  
Duidelijk is dat we niet op vrijdagmiddag de dieren kunnen laten keuren, waarbij publiek aanwezig mag 
zijn. Van dat eerdere voornemen (zie nieuwsbrief no. 1, februari) moeten we helaas afzien. Wel willen 
we de tentoonstelling met een dag bekorten. Dus op woensdag de kooien opbouwen: dat komt beter 
uit en we hebben de zaal al eerder voor vier dagen vastgelegd. Donderdag blijft de zaal leeg, maar 
donderdagavond is dan het inkooien. Vanaf vrijdagmorgen 8.00 uur wordt er gekeurd zonder publiek. 
De fokkers en belangstellenden zijn welkom vanaf 19.00 uur, waarbij ook de prijsuitreiking plaatsvindt. 
Op zaterdag is de zaal de hele dag open en sluiten we af om 15.30 uur  
Dat zijn de grote lijnen, de contouren. Afhankelijk van de ontwikkelingen moeten we nog passende 
oplossingen bedenken voor o.a. het in- en uitkooien. Maar ook over looppaden en misschien 
looproutes in de zaal. Duidelijk is ook dat we moeilijk ons maximumaantal dieren (600) kunnen 
realiseren: daarvoor is te weinig ruimte bij anderhalve meter. Dat lukt wel als we de kooien gaan 
‘toppen’, maar dat is iets wat we eigenlijk niet willen. Misschien moeten we een maximum stellen aan 
het aantal dieren wat ingezonden mag worden per fokker. Het kan ook zijn dat we alleen een keuring 
houden en dat we moeten concluderen dat er geen publiek aanwezig is, dat we ruimere gelegenheid 
moeten bieden voor in- en uitkooien waarbij zo weinig mogelijk mensen elkaar ontmoeten. 
U begrijpt, dit is allemaal nog wel een dingetje. Misschien vindt u dat we niet zo krampachtig meer 
moeten doen over die anderhalve meter. Misschien heeft u wel gelijk. Misschien is in november de 
situatie wel geheel anders. Toch: op moment van schrijven (eind juni) waart in Amerika, Brazilië, enz. 
het coronavirus nog volop rond. Dichter bij huis, in Duitsland, zijn hele gebieden weer afgesloten. Het 
bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ wil dolgraag, maar voelt ook haar verantwoordelijkheid voor onze leden 
en de omgeving van die 60 leden van PKV ‘Burgum e.o.’ We hopen dat u daar begrip voor heeft. 
Ondertussen sorteren we alvast voor: met hoenderenten en het enten van konijnen tegen RDH-2. Maar 
ook door een jongdierendag en een ‘kleintje jongdierendag’ te organiseren.  
 
Hoenderenten 
De vorige twee jaren waren we vroeger met het hoenderenten. We kwamen dan al in begin juli langs. 
Dat had er mee te maken dat in de zomervakantie de Zomershow te Wâlterswâld/ Driezum werd 

georganiseerd. Wilden fokkers met hun hoenders meedoen aan 
deze show dan moest er een entverklaring beschikbaar zijn. 
Helaas is de Zomershow dit jaar geannuleerd vanwege de 
coronacrises. 
Vandaar dat we dit jaar een maand later bij u langskomen. Dat 
is ook wel prettig voor de jonge kippen. Ze zijn nu iets ouder. 
Immers, de jonge dieren kregen toch wel een ‘dauw’ van de 
sprayvloeistof.  
We hebben ondertussen afspraken gemaakt met 
dierenartsenpraktijk A7 te Drachten. Op dinsdag 11 augustus 
komt dierenarts Roland van Deutekom en een bestuurslid bij de 
hoenderfokkers van onze club langs om alle hoenders te 
sprayen tegen pseudovogelpest. We willen de hoenderfokkers 
vragen om zich aan te melden. Tenminste, als u komend 
showseizoen uw kippen wilt tentoonstellen. Dat kan tot uiterlijk 

donderdag 6 augustus via een e-mail aan wiebren.jong@planet.nl of telefoon: 06-57331316: spreek uw 
bericht in. 
Na 6 augustus 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. 
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 e.o.’ 
We zijn veelal een hele middag op pad omdat de eigenaren in alle hoeken wonen: van Houtigehage tot 
Tytsjerk en van alles daar tussenin. 
Zie ook de bijlage voor aanvullende informatie. 
 
Enten van konijnen 
Vorig jaar hebben we de eerste enting tegen RDH-2 uitgevoerd op 2 juli. Dit in verband met de 
Zomershow Noordoost Friesland die op 27 juli te Wâlterswâld/ Driezum zou worden gehouden. 
Achteraf is deze show niet doorgegaan door de warmte. Het was onverantwoord dieren buiten in de 
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zon te houden in kooien. Net zoals voor het hoenderenten (zie hierboven) kunnen we nu later het 
enten van konijnen organiseren. 
De konijnen moeten minimaal ingeënt zijn tegen RDH-2 om deel te kunnen nemen aan de 
jongdierendag, de clubtentoonstelling en alle andere tentoonstellingen. De fokker moet een entbewijs 
kunnen overhandigen met een handtekening van een dierenarts. Dierenarts Erik Apperlo komt op 
dinsdagavond 11 augustus bij u langs. Althans als u zich opgeeft. Dat kan tot en met donderdag 6 
augustus bij Tonnie Bakker, tel. 0511-452283 of ad.bakker@knid.nl . U heeft dus nog even tijd, maar 
let op, vergeet deze datum niet. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u de complete informatie: alles op een rijtje. Overigens, de 
konijnen moeten ouder dan 10 weken zijn. Vandaar dat we nog een 2

de
, eventueel een 3

de
 entingronde 

organiseren. De datum van de 2
de

 ronde is nog niet bekend, maar dat zou best eens eind september/ 
begin oktober kunnen worden. Voor het enten van de konijnen geldt ook dat het een service is van 
onze vereniging. U kunt ook zelf een afspraak maken met de dierenarts.  
 
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.  

 Woensdag 8 juli (zie het eerdere bericht in 
deze nieuwsbrief) 

 Woensdag 12 augustus (zie het eerdere 
bericht in deze nieuwsbrief + het 
tatoeëren is deze avond aan de 
Boelenswei 55 te Boelenslaan.) 

 Woensdag 2 september 

 Woensdag 30 september 

 
Onze website….! 
Ik hoop dat u met enige regelmaat onze website bezoekt. Jan Westerhof houdt onze website bij en dat 
doet hij voortreffelijk. Regelmatig schrijft hij artikelen of zet hij linkjes klaar waarmee u over bepaalde 
zaken kunt lezen die gerelateerd zijn aan onze hobby. Deze keer verwijst hij ons naar een filmpje op 
YouTube over ratten. Maar ook heeft hij iets geschreven over ‘Gebruik van een luchtdrukgeweer bij 
bestrijding van ratten.’ Zoek het op op de website www.pkv-burgum-eo.nl onder het tabblad ‘Nieuwe 
publicaties’. 
  
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 
 
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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