
 

 
Nieuwsbrief no. 4, augustus 2020 
 
Voorwoord 
Deze keer een korte(?) nieuwsbrief: een tussendoortje. De inhoud van de nieuwsbrief richt zich op een 
laatste aankondiging voor het hoenderenten, het enten van konijnen en het tatoeëren van onze 
konijnen. Eigenlijk grotendeels oud nieuws wat u ook al las in de nieuwsbrief van juni.  
Het belangrijkste is deze keer het kleintje jongdierendag. 
 
Tatoeëren van konijnen 
Misschien hebt u nog konijnen, die u wil laten tatoeëren. Dat kan volgende week weer: op woensdag 12 
augustus. 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’. Zie ook het bericht verderop in deze 
nieuwsbrief.  
Maar ook op woensdag 2 september en woensdag 30 
september kun u nog konijnen laten tatoeëren. Jan Veldman 
is op deze data vanaf 19.00 uur aanwezig ten huize van fam. 
Van der Veen, Noordersingel 80 te Burgum. Mochten er deze 
avonden te veel konijnen worden aangemeld dan regelt Jan 
een aanvullend tatoeëermoment. U kunt zich voor volgende 
week woensdag 12 augustus nog tot maandagavond 10 
augustus opgeven. 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. Voor 2 en 30 
september moet u zich ook steeds vooraf, met het aantal 
dieren, opgeven zodat Jan Veldman een planning kan maken. 
In verband met corona hanteren we een aantal strikte regels. We vermelden ze hieronder nog een keer. 
In eerdere nieuwsbrieven schreven we deze regels ook. Tijdens het ‘Kleintje jongdierendag’, volgende 
week woensdag te Boelenslaan, zullen de regels vanzelfsprekend aangepast zijn aan de situatie, maar 
onverkort geldt dat we graag willen dat u anderhalve meter afstand houdt ten opzichte van de 
tatoeëerders. 
 
Afspraken zijn: 
1. Op basis van de aantallen konijnen wordt u op woensdag 12 augustus, woensdag 2 september en 

woensdag 30 september op een tijdstip uitgenodigd aan de Noordersingel 80 te Burgum (12 
augustus is Jan aanwezig aan de Boelenswei 55 te Boelenslaan). Wees op tijd bij Jan Veldman. 
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 de tatoeëertafel dan wordt er 
minimaal anderhalve meter afstand gehouden.  

2. 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 in de tang, zodat er vlot 
gewerkt kan worden. 

3. Vergeet niet het tatoeëergeld á € 0,50 per dier achter te laten. 
4. Daarna is het de bedoeling dat u direct vertrekt.  
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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.  
 
Enten van konijnen 
Konijnen moeten minimaal ingeënt zijn tegen RDH-2 om deel te kunnen nemen aan onze 
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 nog tot en met 
donderdag 6 augustus bij Tonnie Bakker, tel. 0511-452283 of 
ad.bakker@knid.nl .  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u (opnieuw) de complete 
informatie: alles op een rijtje. 
Overigens, de konijnen moeten ouder dan 10 weken zijn. Vandaar 
dat we binnenkort nog een 2

de
 ronde zullen organiseren. Dat hoort 

u nog van ons. 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.  
Het laten uitvoeren van de enting van de konijnen stelt u en ons voor een dilemma. Het enten is duur 
en als er nu geen shows en tentoonstellingen komen! Tsja, wij hebben het antwoord op dit moment 
niet. 
 
Hoenderenten 
Het dilemma wat we onder het kopje ‘Enten van konijnen’ constateerden geldt natuurlijk ook voor het 
hoenderenten. Het verschil is dat het hoenderenten per dier erg goedkoop is.  
We hebben 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. Dat kan tot uiterlijk donderdag 6 augustus via een e-mail aan wiebren.jong@planet.nl of 
telefoon: 06-57331316: spreek uw bericht in. 
Op dit moment hebben we zes hoenderfokkers op papier. We 
missen nog een paar ‘vaste’ klanten. Na donderdag 6 augustus 
maken we een rooster wat we de leden, die zich opgegeven 
hebben, voor het weekend 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 klaarliggen, incl.       € 20,00 voor de 
onkosten. Een bedrag dat we per hoenderfokker afdragen aan 
de dierenartspraktijk. Zie bijlage bij deze nieuwsbrief voor de 
complete informatie.  
 
Kleintje jongdierendag 
Op 12 augustus tatoeëert Jan Veldman onze konijnen. Zie 
hierboven. Het leek ons, net als vorig jaar, een prima 
gelegenheid om op dezelfde avond een konijnenkeurmeester uit te nodigen. Iedereen mag jonge dieren 
meenemen, die voor een eerste beoordeling gekeurd gaan worden. Naar aanleiding van de nieuwsbrief 
van juni kwamen er al vlot een aantal fokkers die graag mee wilden doen. 
Ondertussen veert het coranavirus weer op. Dat leidde er toch toe dat we ons weer achter de oren 
hebben gekrabd. Het zou toch niet best zijn als zo’n kleine keuring gaat leiden tot een coronahaard in 
het noorden van het land. Dat wil je niet meemaken als bestuur! Maar onder invloed van de verruiming 
van mogelijkheden (samenkomsten tot 100 personen mogen weer) en de aanmeldingen die er al lagen, 
onder invloed van ons eerdere en huidige enthousiasme en onder invloed dat het best eens de eerste 
en laatste kans zou kunnen zijn, willen we het toch gaan proberen. Bovendien, we organiseren het 
kleintje jongdierendag buiten. 
Feit is wel dat we een paar harde regels moeten hanteren. Daar moeten wij en u zich aan houden. Lukt 
dat niet – staan aanwezigen op minder dan anderhalve meter bij elkaar – dan stoppen we. Tegelijk is 
het kleintje jongdierendag een testcase voor ons in verband met de echte jongdierendag op 19 
september in of bij de loods van Maurice Land, Solcamastraat 31 re Sumar. Mocht het niet lukken om 
afstand te houden, dan skippen we deze jongdierendag. 
Wat zijn de afspraken: 
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 Er kunnen geen hoenders geshowd worden. Dat is een fout van ons geweest. Op dinsdag 11 
augustus hebben we het hoenderenten georganiseerd. Van deze sprayenting worden de kippen 
veelal een beetje ziek. Vandaar dat het beter is dat de hoenders thuisblijven en niet meedoen aan 
het kleintje jongdierendag. Het spijt ons zeer, we hebben er niet aan gedacht bij de planning van 
de datum voor het hoenderenten. 

 De keuring uitgevoerd worden door dhr. Gerrit Grooten en dhr. Robert Meijer. 

 Er geldt er een maximum aan het aantal te keuren dieren. Maximaal vier dieren per deelnemende 
fokker. We kunnen op deze avond maximaal 40 dieren keuren: 20 dieren per keurmeester. Anders 
wordt het misschien wel erg laat (en donker). Vandaar. 

 De kosten zijn vijf euro (€ 5,00) per fokker, inclusief koffie, thee en een stukje cake. De kosten op 
deze avond contant voldoen bij onze penningmeester Jan Posthumus. 

 De keuring start op woensdagavond 12 augustus vanaf 19.00 uur. Plaats van handeling: bij 
Reinder Prins, Boelenswei 55 te Boelenslaan. 

 Wilt u nog meedoen? Er is nog beperkt ruimte. Graag even een telefoontje, een appje of een 
mailtje naar Reinder Prins, tel. 06 – 22758201, reinderprins@live.nl  

 Houd afstand!!! Alleen dan kan deze avond doorgaan! Wordt ook niet boos als u gewezen wordt op 
afstand houden. Ga in een wijde cirkel om de keurmeester staan of zitten. Zet uw konijnen op 
armlengte afstand bij de keurmeester op tafel. Ga niet samen boven een kist met konijnen hangen. 

 Ontsmet uw handen. Op een aantal plekken hebben we een handcrème klaar staan. Was uw 
handen bij aankomst en tussendoor. 

 Kom niet naar Boelenslaan als u zich niet helemaal honderd punten voelt, als u hoest, 
neusvocht…blijf thuis. 

 Neem uw verantwoordelijkheid! Leg die niet bij ons!  
 

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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