
 
 

Nieuwsbrief no. 6, juli 2021 
 

Voorwoord 
Hierbij sturen we jullie de zesde nieuwsbrief. Een brief met allerlei informatie, inclusief een 
optimistische blik. Immers de informatie handelt hoofdzakelijk over het opstarten van onze traditionele 
activiteiten zoals het kleintje jongdierendag, onze echte jongdierendag, het hoenderenten en enten 
van konijnen en zelfs over de 78ste Tytsjerksteradielshow. En daarin zit ook het optimisme. We denken 
dat die activiteiten weer mogelijk zijn als na de zomervakantie vrijwel iedereen (die dat wil) volledig 
gevaccineerd is tegen corona. Deze vaccinaties geven weer vrijheid, de kans om te ontsnappen uit de 
muffe stilte, het lamlendige niets. We gaan ervan uit dat we weer ‘club’ mogen zijn, bij elkaar mogen 
zijn en samen van onze dieren mogen genieten. 
De samenleving gaat weer open, waarbij we natuurlijk 
bedacht en nadenkend moeten zijn. Dat laatste moet 
iedereen vooral zelf invullen. In concreto: kijk waar u wel 
of niet aan mee wilt doen! Wij starten in ieder geval weer 
op en wachten af wat kan, mag en hoe u reageert. 
Veel leesplezier toegewenst. 
 

Kort verslag van de bestuursvergadering van 5 
juli 2021 
Op maandag 5 juli kwam het bestuur van PKV ‘Burgum 
e.o.’ op twee manieren vervroegd bij elkaar. Enerzijds was 
het aanvangstijdstip van de vergadering vervroegd van 
19.45 naar 19.15 uur. Eén van de bestuursleden had nog 
een verjaardagsfeestje. Gevolg: Tonnie Bakker kwam 
nmet de broodkruimels in de ene mondhoek en de jam in de andere mondhoek ter vergadering. 
Grapje: Tonnie had tot 18.00 uur gewerkt en moest dus snel. Een ander gevolg: om 20.30 konden we 
het officiële gedeelte van de vergadering afsluiten en kon Wiebren naar zijn verjaardagsfeest.  
Anderzijds was onze vergadering vervroegd om nog zoveel mogelijk te kunnen regelen voor het 
kleintje jongdierendag op 16 juli. Oorspronkelijk hadden we een overlegmoment gepland op 8 juli, 
maar dat werd wel erg krap om jullie te informeren middels deze nieuwsbrief. 
We waren 5 juli aanwezig in Boelenslaan, ten huize Prins. Vlot gingen we van start, terwijl Tonnie na 
tien minuten de gelederen versterkte: Jan Posthumus, Wiebren de Jong, Fokke van der Veen en 
Reinder Prins.  
Reinder bedankte Jan Posthumus voor het prachtige jubileumboek van de Hollanderclub wat Reinder 
voor zijn verjaardag van Jan had gekregen. Inderdaad, dit is een prachtig boek met ook een paar 
foto’s van wijlen keurmeester Thomas Kingma, grondlegger van onze club. 
Samen lopen we het verslag langs van 3 juni jl. We komen terug op ons besluit om een jeugdige 
dierenopkoper uit te nodigen. Deze jongen haalde bij andere verenigingen, bij een aanbod van 
ongeveer 15 dieren, de overtollige beesten tegen prima prijzen op. Samen met zijn moeder kwamen 
ze langs. De vorige vergadering waren we al uiterst sceptisch, maar we wilden het wel proberen. Nu 
blijkt dat de opkoper soms niet op komt dagen. Daarmee zakte ons vertrouwen tot onder nul en 
annuleren we deze actie. Punt blijft dat het vaak lastig is om dieren die niet geschikt zijn voor shows of 
om verder mee te fokken ergens te kunnen plaatsen, m.n. in dit jaargetijde. 
We concludeerden dat er soms verschillende ledenlijsten in omloop zijn, waarbij de ene lijst op detail, 
bijv. een ander e-mailadres verschilt van de andere lijst. Besloten wordt dat bij nieuwe leden of 
opzegging van leden Jan Posthumus de ledenlijst actueel houdt en daarna doorstuurt naar de 
secretaris en voorzitter. De meest recente versie ligt dus altijd bij de penningmeester Jan Posthumus. 
Vervolgens bespreken we de nieuwsbrief van juni en verwelkomen een drietal nieuwe leden. 



Tijdens een knokpartij tussen een konijn en onze tatoeëerder vloog de tatoeëertang door de schuur bij 
Fokke. Resultaat: een aantal nummertjes waren kapot. Reinder gaat op zoek naar vervanging van de 
cijfers, eventueel door aankoop van een hele nieuwe set. 
Er zijn al een aantal aanmeldingen voor ons kleintje jongdierendag op 16 juli. We besluiten om door te 
zetten en zetten de organisatie verder in gang. Dat doen we ook met de echte jongdierendag van 18 
september. Voor onze jongdierendag op 18 september moet het enten van konijnen en het 
hoenderenten afgerond zijn. Ook deze twee ‘evenementen’ starten we op. Zie verder in deze 
nieuwsbrief voor nadere informatie.  

Volgens Fokke zijn onze tentoonstellingskooien nog 
prima opgeslagen aan het Noorderend te Burgum. Wel 
zijn er een aantal onherstelbaar kapot. We besluiten 
dat Fokke ze mag aanbieden aan een handelaar in 
oud ijzer. 
We stellen vast dat het hoog tijd wordt voor een 
ledenvergadering o.a. over de verantwoording van 
onze financiën, de bestuurssamenstelling, de 
samenwerking met omringende verenigingen en de 
inrichting van onze Tytsjerksteradielshow. We zijn 
voornemens onze ledenvergadering te houden op 
woensdag 6 oktober. 
Tenslotte denken we na over onze open clubshow, die 
we organiseren op zaterdag 20 november. Het wordt 
hoogstwaarschijnlijk dus een ééndagsshow. De 
uitwerking leggen we in handen van Tonnie, Reinder 
en Johannes Dijkstra. Zij gaan aan de slag met het 
vraagprogramma voor onze Tytsjerksteradielshow 
2021. Hopelijk kunnen we daarvan de eerste 
contouren bespreken tijdens onze volgende 
bestuursvergadering op dinsdag 31 augustus bij Fokke 
van der Veen te Burgum 

 
Nieuwe leden 
Het is altijd een feestelijk gevoel als we te horen krijgen dat er zich een nieuw lid heeft aangemeld. Het 
gevoel wordt natuurlijk koninklijk als uit zichzelf in een paar dagen tijd drie nieuwe leden zich 
aanmelden. Dat overkwam ons en daar zijn we heel blij mee. Allereerst klonk daar de naam van 
Simon Dalmolen van de Betonwei te Harkema. Simon fokt al jaren samen met zijn vader konijnen. 
Rienk Prins van de Steenharst te Augsbuurt fokt ook konijnen, terwijl Ype-Jan van Slooten van de 
Einekroas te Burgum druk aan het fokken is met hoenders. 
Alle drie van harte welkom. Fijn dat jullie zich bij onze kleindierenclub willen aansluiten en we hopen 
dat jullie je spoedig thuis mogen voelen. 
 

Enten van konijnen 
Om deel te kunnen nemen aan onze jongdierendag op 18 september, onze clubtentoonstelling op 20 
november en alle andere tentoonstellingen moeten de konijnen minimaal ingeënt zijn tegen RDH-2. 
De fokker moet een entbewijs kunnen overhandigen met een handtekening van een dierenarts. 
Dierenarts Erik Apperlo komt op dinsdagavond 24 augustus bij u langs. Althans als u zich opgeeft. 
Dat kan tot en met maandag 16 augustus bij Tonnie Bakker, tel. 0511-452283, mobiel 06 13029966 
of via e-mail ad.bakker@knid.nl . U heeft dus nog even tijd, maar let op, vergeet deze datum niet. Er 
zit nogal wat tijd tussen het opgeven voor het enten en de daadwerkelijke enting. Oorzaak: vakantie 
van Tonnie. 
In de bijlage van 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 2de, eventueel een 3de 
entingronde organiseren. De datum van de 2de ronde is nog niet bekend, maar dat zou best eens eind 
september/ begin oktober kunnen worden. Voor het enten van de konijnen geldt dat het een service 
is van onze vereniging. U kunt ook zelf een afspraak maken met de dierenarts.  

 
Kleintje jongdierendag (let op, het is kort dag!!!!!) 
Het leek ons, net als vorig jaar en het jaar daarvoor, een goed initiatief om opnieuw een kleintje 
jongdierendag te houden. Als datum dachten we aan vrijdagavond 16 juli. We nodigen dan een 
konijnen- en een hoenderkeurmeester uit. Iedereen mag jonge dieren meenemen, die voor een eerste 
beoordeling gekeurd gaan worden. Wel geldt er een maximum aan het aantal te keuren dieren. 
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Maximaal vier dieren per deelnemende fokker. Mocht u zowel konijnen als hoenders fokken, dan 
maximaal vier konijnen en vier 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 vrijdag 16 juli contant te voldoen bij Jan Posthumus. 
Vanaf 19.00 uur bij Reinder Prins, Boelenswei 55 te Boelenslaan. Bij dezen bent u van harte 
uitgenodigd om met een paar dieren langs te komen. We zullen zorgen voor kooien, keurkaarten, 
koffie, thee, enz. Ook voor deze avond geldt: houd voldoende afstand. Maar ook zonder dieren bent u 
van harte welkom om mee te kijken of een praatje te maken. Er is koffie, thee, een stukje cake, 
frisdrank en een biertje. Het is 16 juli zelfbediening omdat onze keukenprinses Wikje de Jong met 
vakantie is. In een potje, blikje of doosje betaalt u het verschuldigde bedrag. Dus neem kleingeld mee, 
er is geen gelegenheid tot pinnen. 
Graag voor maandag 12 juli even een telefoontje, een appje of een mailtje naar Reinder Prins, tel. 06 
– 22758201,  reinderprins@live.nl Dan weten we waar we aan toe zijn. 

 
Hoenderenten 
We hebben afspraken gemaakt met dierenartsenpraktijk A7 te Drachten. Op 6 augustus as. 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 dinsdag 3  
augustus via een e-mail aan 
wiebren.jong@planet.nl of telefoon: 06-
57331316: spreek uw bericht in. 
Na dinsdag 3 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 klaarliggen, incl. € 25,00 voor de 
onkosten. Een bedrag dat we per 
hoenderfokker afdragen aan de 
dierenartspraktijk. Zie bijlage bij deze 
nieuwsbrief voor de complete informatie.  

 
Jongdierendag zaterdag 18 september 2021 
Over het algemeen wordt onze jongdierendag de laatste jaren matig bezocht. Dat betreuren we, terwijl 
we de oorzaak eigenlijk niet goed weten. Toch zetten we door omdat het één van de mogelijkheden is 
om onze club levendig en actief te houden. Bovendien hebben we de indruk dat het weer kan 
vanwege het feit dat velen volledig zijn ingeënt tegen corona. Overigens blijft het verstandig 
voldoende afstand te houden. 
Vandaar dat we op 18 september aanstaande een jongdierendag te houden. We starten ’s middags 
om 13.00 uur met het keuren van konijnen en hoenders. We zijn voornemens om twee keurmeesters 
konijnen uit te nodigen en een hoenderkeurmeester. Wat betreft de hoenderkeurmeester zijn we er al 
uit: dhr. Evert Visser. Het vinden van een keurmeester konijnen is op moment van schrijven nog 
onduidelijk. Er zijn zaterdag 18 september nauwelijks keurmeesters konijnen beschikbaar. Op dit 
moment kunnen we dus nog geen uitsluitsel geven over wie u konijnen keurt, maar dat lossen we 
zeker op!  
Wat betreft de locatie kunnen we weer terecht bij het loonbedrijf van Maurice Land, Solcamastraat 31, 
9262 ND te Sumar. We zullen de kooien aldaar zo opstellen dat er een looproute ontstaat. Als het 
weer het toelaat, keuren we (deels) buiten. 
Bijgaand vindt u het vraagprogramma en een inschrijfformulier van en voor onze jongdierendag.         
‘s Morgens bouwen het bestuur en vrijwilligers de kooien op. Misschien kunt u even helpen: graag! 
Meldt u zich even bij Tonnie of Fokke. Zie het vraagprogramma. We hopen rond 15.45 uur zover te 
zijn dat de eindkeuring kan plaatsvinden en om 16.15 uur klaar te zijn.  
Bij uw binnenkomst in de loods vindt u lijsten waarop vermeld staat in welke kooi u uw dier of dieren 
kunt plaatsen. U kunt de keuring van de dieren volgen. We zijn voornemens om rondom elke 
keurmeester 6 – 8 stoelen te plaatsen. Eventueel kunt u op vervoerskisten gaan zitten.  
Natuurlijk is de keuken geopend voor een natje en een droogje. Maar houd afstand! 
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Ledenvergadering 
We zijn voornemens om op woensdag 6 oktober aanstaande onze ledenvergadering te houden. 
Daartoe hebben we de kleine vergaderzaal van dorpshuis De Balstien te Noardburgum gereserveerd. 
Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. Wilt u de datum van 6 oktober vastleggen in uw 
agenda? Na twee jaren zonder jaarvergadering wil het bestuur zich graag verantwoorden over haar 
handelen in financieel en praktisch opzicht. Graag zien en horen we jullie. In het 2de deel van de 
vergadering nodigen we een spreker uit, waarschijnlijk iemand van It Fryske Gea. Nog een lokkertje: 
er zijn deze avond bitterballen met mosterd. 
In de bestuursvergadering van 31 augustus bereiden we de jaarvergadering verder voor. In de 
volgende nieuwsbrief van begin september vermelden we de agenda voor de jaarvergadering en 
verdere details. 
 

Tytsjerksteradielshow zaterdag 20 november 
Stil aan bereidt het bestuur zich voor op onze jaarlijkse Tytsjerksteradielshow. We hopen dat het op 
19/ 20 november aanstaande mag en kan. Op dat laatste kunnen we niet wachten. We zijn druk bezig 
om keurmeesters te regelen voor de 78ste Tytsjerksteradielshow. In de laatste bestuursvergadering 
hebben we een brainstorm gehouden over hoe, wat, wanneer. Onderstaande bespraken we als 
opties. U mag ons daar nog niet op vastleggen. We moeten alles nog uitwerken. Maar we willen in 
volle openheid onze gedachten wel al vast met u delen. 

• We organiseren een open tentoonstelling. Zoals we gewend zijn. 
Met dit verschil dat de fokkers aanwezig zijn bij de keuring. 

• Er is dus sprake van een ééndaagse clubshow. Daar kiezen we 
bewust voor. We willen de binding en ontmoeting tussen de 
leden bevorderen. Dat doe je door ze samen te brengen, 
vergelijkbaar met de traditionele donderdagavond en 
zaterdagmiddag tijdens onze driedaagse clubshows. Echter 
tijdens onze driedaagse shows was er weinig ontmoeting tijdens 
de keurdag, op de vrijdag en zaterdagochtend: er was 
nauwelijks tot geen bezoek. Uitgestorven. Ondertussen zaten de 
dieren wel drie en een halve dag stressvol in de kooien. 
Uitgemergeld gingen ze zaterdags mee terug: ziek en zwaar 
gezakt in gewicht. Dat past niet meer in deze tijd, daar komt, 
terecht, veel kritiek op wat mogelijk leidt tot een volledig 
tentoonstellings- en kooiverbod. Wij willen mee met de tijd en er 
op inspelen. 

• We stellen een maximum van rond 480 dieren. Uitgaande van 
ongeveer 80 inzender moeten we misschien een limiet stellen 
aan het aantal in te zenden dieren. Bijv. maximaal zes dieren 
per inzender per diergroep. Het is moeilijk en een beetje lastig 
inschatten. Niet iedereen komt met zes dieren! We merken 
tijdens het tatoeëren van konijnen dat er veel minder konijnen zijn gefokt. 

• De keuring wordt gehouden op zaterdag 20 november, op vrijdag 19 november bouwen we de 
tentoonstelling op in sportzaal ’t Heech te Noardburgum. Daar hebben we hulp bij nodig. 

• Over de indeling van de zaal denken we nog na. Eventueel richten we een deel van de zaal in als 
keurcentum, maar we kunnen de keurmeesters ook hun werk laten doen in de gangpaden. Dat 
laatste heeft als nadeel dat de fokkers wat lastig rond de keurmeester kunnen staan in geval van 
nauwe gangpaden. 

• We richten in de hal de keuken in voor koffie, thee, cake, enz.  

• De keuring start om 8.30 uur en hopelijk kunnen we rond 15.30 uur de eindkeuring organiseren. 
Daarna helpen hopelijk zo veel mogelijk leden en anderen mee de zaal op te ruimen zodat 
iedereen om 18.00 uur thuis kan zijn.. 

• Tussen de middag houden we een pauze van ongeveer een uur. In deze pauze eten we 
gezamenlijk. U kunt gebruikmaken van een uitgebreide lunch: brood, soep, hamburger, melk, 
chocolademelk, fruit, enz. Daar vragen we een klein bedrag voor. De keurmeesters zijn, zoals 
gewoonlijk, vrij wat betreft kosten. 

• We gaan ervan uit dat elke keurmeester gemiddeld 45 – 50 dieren keurt. 

• Tijdens de middaguren is er de traditionele verloting (draaiend rad) met vleesprijzen.  
 



We hopen op deze wijze een fijne, acceptabele en ontmoetingsrijke dag van te maken. Een dag die 
onze club sterkt! Een dag die we al zolang gemist hebben. We rekenen erop dat u onze inzet 
waardeert.  
Tonnie Bakker, Reinder Prins en Johannes Dijkstra zijn op dit moment druk bezig met het 
vraagprogramma. Dat krijgt u zoveel mogelijk digitaal toegestuurd. Leden zonder digitale 
mogelijkheden ontvangen het vraagprogramma per post. 
 

Onze website 
Jan Westerhof heeft de site weer op to date gemaakt. Ook de vorige nieuwsbrief staat er tussen en 
deze nieuwsbrief wordt ook weer ingevoegd. Samen met Johannes Dijkstra heeft Jan nog enkele 
andere aanpassingen gemaakt. Ziet er weer keurig uit. Geweldig dat onze kleine club zo’n 
hoogwaardige website heeft. We moeten het met weinig mensen doen. Desondanks lukt er veel om 
dat in die kleine groep leden van PKV ‘Burgum e.o.’ hard gewekt wordt om de boel in leven te houden 
en weer op te starten na zo’n lange periode van stilte. Jan Westerhof is één van die noeste werkers op 
de achtergrond. Dank je wel Jan voor je hulp. 
 

Tatoeëren van konijnen 
Het tatoeëren verloopt als vanouds. De tatoeëerders hebben al meerdere avonden achter de rug: 
woensdag 10 maart, woensdag 7 april, woensdag 12 mei, woensdag 9 juni en woensdag 7 juli. Het 
aanbod van dieren was deze avonden gering. Wat zegt dat? Wat betekent dat? De volgende 
woensdagen staan nog in de planning: 4 augustus en 1 september, steeds vanaf 19.00 uur bij Fokke 
van der Veen, Noordersingel 80 te Burgum. Mocht het om wat voor reden echt niet lukken op de 
genoemde data, wilt u dan contact opnemen met onze tatoeëerder Tonnie Bakker. Samen zoeken we 
dan naar een oplossing. 
 

Reacties 
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  2de tatoeëerder  tel. 0566-652978 j.veldman8@upcmail.nl 

Trigreppel 17 Akkrum 06-52137197 
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