
 
 

Nieuwsbrief no. 7, september 2021 
 

Voorwoord 
Velen van jullie zijn bezig om hun jonge dieren door de ‘slungel’ periode te helpen. Steeds meer 
groeien de dieren uit en duidelijker wordt wat tentoonstellingswaardig is en wat mogelijk minder 
geschikt is. Daarbij wordt ook reikhalzend uitgekeken naar tentoonstellingen. Her en der komen de 
vraagprogramma’s van vooral jongdierendagen weer binnen.  
Verschillende verenigingen wagen het erop. Terecht, het moet toch weer mogelijk zijn met zoveel 
gevaccineerden om, met de nodige en onmisbare voorzorgsmaatregelen, elkaar weer te ontmoeten. 
Op moment van schrijven is het de zondag van de Zandvoortse Formule 1 wedstrijd: 5 september. 
Eergisteren, gisteren en vandaag drommen 70000 mensen zich samen op een klein oppervlak. En 
mocht Max Verstappen vanmiddag winnen, zal er een oorverdovend gejuich losbreken. Of het 
verstandig is om dit evenement toe te staan, weten we pas na afloop. De resultaten van 
bijeenkomsten waar veel mensen samenkomen, geven meer definitief uitsluitsel over onze shows. 
Extra handicap voor ons is dat onze hobby zich kenmerkt door veel oudere en soms kwetsbare 
mensen op leeftijd. We zullen het zien! 
In ieder geval schiet ook PKV ‘Burgum e.o.’uit de startblokken. Het kleintje jongdierendag, het 
hoenderenten en het enten van konijnen is ondertussen achter de rug. De focus ligt nu op de 
jongdierendag van vrijdagavond 24 september. We hopen dat u inschrijft, we wachten op uw 
inzendingen. 
Tegelijk zijn we bezig met onze open clubshow op zaterdag 20 november. Een ééndagshow, voor ons 
ook nieuw. Een experiment voor dier en mens. Over de jongdierendag en clubshow berichten we u, 
maar de meeste informatie kende u al uit onze eerdere berichten. Verder een aantal verslagen, onder 
andere van onze bestuursvergadering, een concept agenda voor onze jaarvergadering van 6 oktober 
aanstaande, een verhaal over een haan en nog wat andere zaken. 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ 
Wiebren de jong 
 

Kort verslag van de bestuursvergadering van 31 augustus 2021 
Op dinsdagavond 31 augustus is jullie bestuur weer in conclaaf gegaan. Aan 
de hand van een potige agenda hielden we een bestuursvergadering bij Fokke 
van de Veen te Burgum. Daar was het wederom goed toeven. Mevr. van der 
Veen kan heerlijke cake bakken. Tijdens een Fries kampioenschap 
cakebakken zouden haar creaties niet misstaan. Zodra ze een stukje cake 
uitdeelt, gaat het direct richting ‘onder de neus’ en in de mond. We hoeven 
nooit geen schoteltje, zonder uitzondering beginnen we direct aan de lekkernij. 
Voortreffelijk. En mocht één van ons toevallig zijn gebit zijn vergeten: geen 
probleem. De cake is boterzacht en het voelt alsof er een engeltje over je tong 
piest of fietst. Super, dank u wel mevr. van der Veen voor uw goede zorgen, 
gastvrijheid en betrokkenheid bij onze club. En, beterschap met uw been. We zijn hoopvol. Mevr. van 
de Veen zit weer op de fiets! 
We lopen vlot het verslag van Reinder van 5 juli na. Reinder heeft extra nummertje voor het tatoeëren 
besteld, maar vanwege materiaaltekort en corona laat aflevering op zich wachten. PKV ‘Trynwâlden’ 
en PKV ‘Frisia’ hebben ons benaderd over de huur van een aantal kooien voor hun jongdierendagen. 
Het is nog onduidelijk of de verenigingscompetitie (laatste dinsdagavond van september) dit jaar 
doorgang zal vinden in ‘De Klok’ te Harkema. Jan Posthumus zal navraag doen.  



Er zijn twee e- mailtjes binnen gekomen. Een lid reageert op de verplaatsing van de jongdierendag 
van zaterdag 18 september naar vrijdagavond 24 september. Het betekent, i.v.m. werk, dat hij helaas 
niet deel kan nemen. Jammer. Een ander bericht betreft een bedankje voor de prachtige 
nieuwsbrieven, de goede informatievoorziening van de leden en het regelen van het hoenderenten. 
Dit lid biedt zich alvast aan om te schrijven tijdens onze clubshow op 20 november. Top! 
Vervolgens evalueren we het kleintje jongdierendag van vrijdagavond 16 juli op het erf bij Reinder 
Prins te Boelenslaan. We kijken zeer positief op deze ontspannen avond terug. Eén van de 
bestuursleden noemde het de mooiste show van het jaar. Een ander gaf aan dat de avond het gevoel 
gaf dat er weer iets kon, een gevoel van vrijheid. Heerlijk rustig in de avondzon bij elkaar zitten met en 
rond onze kleindieren…..van een hoge kwaliteit. 
We blikken terug op het hoenderenten en het enten van konijnen. We verbazen ons over de prijs van 
het enten van de konijnen: € 4,50 per dier bij volledige enting tegen RDH-1 en 2. We verbazen ons 
des te meer omdat we nooit horen van een besmetting van onze konijnen met deze virussen. Mogelijk 
een gevolg van de entingen, maar tegelijk weten we dat vrijwel geen enkele fokker al zijn dieren laat 
enten vanwege de prijs. We kennen ook niet de kostprijs van de entstof en het uurloon van de 
dierenarts. Maar het is ons wel duidelijk dat de hoge prijs invloed heeft op het fokken van konijnen, het 
gedoe fraude in de hand werkt en onduidelijk is wie hier baat bij heeft. Het inleveren van de 
ondertekende entformulieren tijdens tentoonstellingen is een wassen neus: wie zal en kan controleren 
of al de konijnen die in de kooien zitten, geënt zijn? Onze vragen en achterdocht zou voor de KLN 
aanleiding moeten zijn plaatselijke verenigingen adequaat te informeren en een artikel te laten 
verschijnen in het kleindierenmagazine. 

We vervolgen onze vergadering met het voorbereiden 
van de jongdierendag. Helaas hebben we deze 
moeten verplaatsen naar vrijdagavond 24 september. 
We willen dan om 18.30 uur starten, bij voorkeur met 
de dieren waarbij het beoordelen van de kleur van 
groot belang is. Immers, de avonden worden al snel 
weer donker. Rond 20.00 uur moeten we klaar zijn. 
We gaan voor twee of drie keurmeesters konijnen en 
twee voor de kippen opdat elke keurmeester 20 – 25 
dieren keurt. Dan moet het lukken om ongeveer 20.00 
uur klaar te zijn. Nu maar wachten op jullie 
aanmeldingen. 
Onze jaarvergadering van 6 oktober wordt 
doorgesproken. Indringend staan we stil bij de 

bestuursverkiezing: er zijn twee bestuursleden aftredend. Van niet minder belang is het aantal 
bitterballen op deze avond en de spreker van It Fryske Gea. We rekenen op uw komst.  
Tenslotte nemen we onze open clubshow van 20 november onder de loep. We gaan terug van een 
driedaagse show naar een ééndaagse tentoonstelling. Dat is voor iedereen beter, maar betekent ook 
dat we van het vertrouwde ‘paadje’ afwijken. Dat roept nieuwe vragen op. Bijv. over een catalogus. In 
die catalogus stonden de advertenties centraal, die een belangrijke inkomstenbron waren. Financieel 
wordt het ook lastiger om een ééndagshow rond te breien doordat de traditionele verloting van Fokke 
en zijn moeder lijkt te verdwijnen. Zo doemen een aantal vragen op, problemen om op te lossen, om 
mee te spelen. En er ontstaan nieuwe kansen. Tonnie heeft een concept vraagprogramma klaar. 
Daarin zullen we problemen op moeten lossen en de kansen moeten grijpen. 
Om 21.45 uur gaan we opgewekt naar huis. De volgende vergadering is op 12 oktober aanstaande bij 
Tonnie Bakker. 
 

Nieuwe (jeugd)lid 
Graag willen we Jelmer de Vries welkom heten binnen onze club. Jelmer is 9 jaar en daarmee dus 
jeugdlid van onze club. Hij fokt konijnen en woont aan de Frisiasingel 55 te Burgum. Welkom Jelmer, 
fijn dat je bij ons lid wilt zijn. 
 

Kooien 
In één van onze eerdere nieuwsbrieven hebben we gemeld dat we een aantal kapotte kooien hebben. 
Kooien die we niet meer kunnen repareren, omdat het lassen erg moeizaam gaat. De kooien kunnen 
we ook niet meer gebruiken omdat de dieren kunnen ontsnappen. We waren voornemens de kooien 
aan te bieden aan een opkoper van oud ijzer. Tot ons lid Abe Hijma ons er op attent maakte dat er 
misschien leden zijn die belangstelling hebben voor deze kooien. Mocht u dat hebben, dan kunt u 
contact opnemen met onze materiaalman Fokke van der Veen, tel. 0511-461862, veen.80@kpnmail.nl 
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Enten van konijnen(1) 
Op dinsdag 24 augustus heeft Erik Apperlo, dierenarts te Hurdegaryp, een ronde gemaakt langs een 
aantal konijnenfokkers van onze club. Op verzoek van ons en onze leden heeft hij konijnen geënt 
tegen RDH-1 en/ of RDH-2. Dat levert een entbewijs op wat nodig is mee te kunnen doen aan 
tentoonstellingen. Het entbewijs wordt veelal meegestuurd als de fokker zich aanmeldt voor een 
kleindierenshow of het papier wordt ingeleverd tijdens het inkooien. Erik heeft op 24 augustus 
ongeveer 160 dieren geprikt. Dat ging in een hoog tempo. De fokkers hadden de papieren klaarliggen 
en rap werden de konijnen uit hun hokken gehaald en gevaccineerd. Mooi dat het zo kon. 
Bij de vorige nieuwsbrief stuurden we een brief met informatie mee. Daarin hadden we abusievelijk 
opgenomen dat de kosten € 3,00 (enkel RDH-1) en € 4,00 (RDH-1 en RDH-2) per dierwaren. De 
kosten waren echter steeds 50 eurocent per dier extra. Het bestuur heeft deze extra kosten voor haar 
rekening genomen, ongeveer € 80,00   

 
Enten van konijnen(2) 
Om deel te kunnen nemen 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 voor een 
tweede ronde langs op dinsdagavond 5 oktober bij u langs. Althans als u zich opgeeft. Dat kan tot 
en met zaterdag 2 oktober 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. In de bijlage van deze nieuwsbrief 
leest u de complete informatie: alles op een rijtje. Overigens, de konijnen 
moeten ouder dan 10 weken zijn. 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 d.d. 16 juli 2021 
Het kleintje jongdierendag, geregeld door leden van PKV ‘Burgum e.o.’ 
was weer een geslaagde avond na een lange periode van “niet showen en 
keuren”. Een tiental leden hadden zich opgeven bij Reinder Prins. Op zijn 
adres in Boelenslaan waren we deze avond dan ook welkom en vond dit 
kleintje JDD plaats. De kooien, keurtafel en stoelen, spaanders en onze 
“oude” nog steeds werkende koelkast waren al op donderdag vanuit 
Burgum, door Fokke van der Veen en Jan Posthumus, hierheen gebracht. 
Zo konden we vrijdag tegen 18.00 uur met de opstellen van de kooien 
beginnen. Aan ruimte geen gebrek: een weiland aan ruimte. Het weer was 
ons deze avond goed gezind, na dagen van wisselvallig zomerweer, nu 
geen regen en alles kon mooi buitengehouden worden. De kooien werden op gepaste afstand 
opgesteld rondom de plaats van de keurmeester en schrijver. Met volop ruimte rondom voor de 
fokkers en de enkele belangstellende.  
Rond 19.00 uur kon keurmeester G. Grooten zijn kunde en kennis weer uitoefenen en de fokkers zijn 
waarnemingen en beoordeling over de dieren doorgeven. Dit samen met Jan Posthumus als schrijver. 
Gelukkig kon Reinder Prins ons voorzien van uitgeprinte keuringsformulieren, want door vakantie en 
de late voorbereiding hadden we de originele formulieren niet beschikbaar, c.q. we waren het 
vergeten.  
Ook was er koffie, thee, frisdrank en de lekkere zelfgebakken cake van vrouw van der Veen ontbrak 
niet. We werden zelfs verwend met kaas en worst, alles verzorgd door Sieta en Reinder. 
Zo kwamen er deze avond weer verschillende rassen op tafel en beoordeeld door keurmeester G. 
Grooten. Al deze dieren kregen een passende beoordeling zoals F (fraai), ZG (zeer goed), O 
(onvoldoende) en zelf NE (niet erkend).  Allemaal begeleidt met een opbouwend verhaal van Gerrit 
Grooten voor de betreffende fokkers. 
Als winnaar kwam Jan Heeringa uit de bus met een Rijnlander (F 96 ½,) Op de 2de plaats eindigde 
Gauke de Vries met een Klein Lotharinger (F 96) en Tonnie Bakker bracht een prachtige Alaska: 3de 
plaats F 96. Gerrit Grooten, Reinder Prins en andere aanwezige keurmeesters roemden de kwaliteit 
van de dieren die de PKV “Burgum e.o.’- fokkers op de tafel brachten. 
Rond 22.00 uur was alles weer opgeruimd, de aanhangwagen weer vol met kooien etc. Reinder en 
Sieta hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid. 
 
Jan P. Posthumus 
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Overleg met omringende verenigingen 
Binnenkort (22 september?) is er weer een overleg tussen konijnenvereniging Trynwâlden, PKV Frisia, 
PKV De Aeikoer en leden van ons bestuur. Hopelijk sluit ook het Raskonijn uit Harkema aan. Eerder 
zijn er al een aantal oriënterende gesprekken geweest met als doel te kijken of de verschillende 
omliggende verenigingen kunnen gaan samenwerken. Dit in het licht van een steeds verder 
ineenschrompelen van de verenigingen. Daarbij valt te denken aan een snel vergrijzend 
ledenbestand, verminderende betrokkenheid bij onze sport, nauwelijks aanwas van jeugdleden, de 
vragen die aan onze hobby gesteld worden wat betreft dierenwelzijn, een maatschappij waarin het 
dagelijks bezig zijn met dieren lastig valt te combineren met allerlei andere activiteiten, enz.  
Het meest naar voren springende probleem is het vinden van bestuursleden, die bereid zijn een club 
gedurende het jaar te besturen. Voor het kortstondig een kleine klus doen zijn veelal wel mensen te 
vinden, maar voor de continuïteit in een club is het vinden van geschikte mensen een ‘poepetoer’. Het 
gevolg is dat steeds minder mensen steeds meer moeten doen.  
Genoemde problemen doen zich bij alle vijf genoemde verenigingen voor, bij de één sterker als bij de 
ander. Door samen in gesprek te zijn, kunnen we misschien het hoofd bieden aan de gestage 
ontmanteling van onze hobby en het in stand houden van allerlei dierrassen en –soorten. In dit laatste 
punt ligt ook een opdracht: het in stand houden van rassen en soorten die we in onze culturele 
ontwikkeling hebben voortgebracht. 
De eerste initiatieven gingen vooral in de richting van nieuw elan aan onze hobby geven, bijvoorbeeld 
door een grote, nieuwe show te organiseren voor Noordoost Friesland. Een show die klinkt als een 
klok, die mensen wil inspireren, die positieve aandacht krijgt in de media, een show die aanspreekt 
voor fokker en bezoeker. Maar ook tegelijk een show die de leden van de vijf verenigingen verbindt, bij 
elkaar brengt opdat we onze verenigingen versterken. 
Ondertussen ligt er een brief van PKV ‘Frisia’ waarin zij alvast een schot voor de boeg geven over de 
toekomst van de kleindierensport in onze omgeving. In de brief staan een aantal statements hoe het 
verder zou kunnen. We houden u op de hoogte. 
 
Rabo Club Support 2021 
Het is september en we gaan ons 
weer opgeven om als vereniging 
weer mee te gaan doen. Jullie 
kunnen pas in oktober jullie stem op 
onze vereniging uitbrengen, maar je 
kunt nu wel familie, vrienden of 
kennissen vertellen dat, Pluimvee 
en konijnenfokver. Burgum e.o. 
weer mee gaat doen. 
Bij de Rabobank staan we onder die 
lange naam ingeschreven, het is 
even een weetje. 
Pluimvee en konijnenfokver. B…  
is gelijk aan PKV Burgum e.o. 
Reserveer dus jullie stemmen 
voor onze vereniging 
 
 

 
Jaarvergadering 
 
Op woensdag 6 oktober houden we in dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum onze 
jaarvergadering. Aanvang om 19.45 uur. Hieronder vindt u alvast in concept de agenda. De 
definitieve agenda, het verslag van de jaarvergadering van 26 maart 2019  + het jaarverslag 2020 en 
2021 wordt u eind september via e-mail toegestuurd. Naast een presentatie door iemand van Het 
Fryske Gea bent u in de gelegenheid om uw zegje te doen over onze vereniging en het bestuur. 
Tevens wil het bestuur zich graag verantwoorden over haar beleid gedurende 2020 en 2021. 
Tenslotte is er thee, koffie en zijn er in de pauze bitterballen. Als dat niet genoeg om u te verleiden 
om op 6 oktober aanwezig te zijn……… 
We rekenen dus op uw komst.  
 

 



Uitnodiging jaarvergadering 

Hierbij nodigen het bestuur van PKV ‘Burgum e.o. u van harte uit voor de 
jaarvergadering op woensdag 6 oktober in dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum: 
aanvang 19.45 uur.  

De koffie en thee staan klaar. 

Mocht u verhinderd zijn, dan kun u zich afmelden bij één van de bestuursleden (zie 
onderaan dit bericht) of via e-mail: wiebren.jong@planet.nl  
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Verslag van de vorige jaarvergadering, d.d. 4 april 2019  

- punten n.a.v. het verslag 

3. Binnengekomen stukken 
4. Jaarverslag van de voorzitter over 2020 en 2021 
5. Jaarverslag van de penningmeester 
6. Verslag van de kascommissie: Gauke de Vries en Theo van der Ploeg 
7. Benoeming nieuwe leden kascommissie: aftredend Gauke de Vries 
8. Bestuursverkiezing: zie toelichting hieronder 
9. Welke leden waren/ zijn in 2020 en 2021 onze jubilarissen van PKV ‘Burgum e.o.’ 
10. Vooruitkijken naar onze clubshow d.d. 20 november 

- toelichting van de plannen van het bestuur (zie nieuwsbrief juli en september 2021) 
- vraagprogramma 
- hulp vanuit de leden 

11. Vragen/ mededelingen vanuit het bestuur: 
- samenwerking met omliggende verenigingen 
- ons clubreisje of uitje naar de fam. Cnossen te Suwâld 
- nieuwsbrieven 
- zomershow  
- inrichting van de jongdierendag 
- aanleveren kopij voor onze nieuwsbrief 
- ……………………………….   

12. Rondvraag 
13. Pauze en sluiting van het officiële gedeelte 
14. Presentatie door Anton Huitema over de reeënpopulatie in de gebieden van het Fryske 

Gea. Dhr. Huitema was in 2018 onze ‘reisleider’ tijdens de vaartocht door de Friese 
wateren rond Earnewâld. 

15. Sluiting 
 
 
Voor aanvang van de vergadering ontvangt u een kopje koffie of thee van onze club, terwijl 
er in de pauze een drankje wordt geschonken. Ook trakteren we op wat warms. Overige 
drankjes en versnaperingen zijn voor eigen kosten. 
 
Toelichting op de agenda bij punt 8: 
De heer Jan Posthumus en de heer Tonnie Bakker hebben hun termijn van vier jaar er op 
zitten. Jan en Tonnie hebben zich herkiesbaar gesteld. Wij zijn Jan en Tonnie daar zeer 
erkentelijk voor. Het bestuur stelt voor om dhr. Jan Posthumus en dhr. Tonnie Bakker voor 
vier jaar te herbenoemen tot bestuurslid van onze vereniging. 
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 15 minuten voor de vergadering gemeld worden bij 
het bestuur. 
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‘Morgen weer spelen?’ 
We hebben een grote tuin. Elke dag mogen de oude hennen, samen met hun haan Goochem een 
uurtje rondscharrelen. Meestal worden de Hollandse krielen om ongeveer vijf uur losgelaten. Rond zes 
uur ’s avonds eten we en dan moet Goochem met zijn harem weer in het hok zitten.  
Graag zouden we onze jonge hanen en hennen ook zo vrijelijk een uurtje rond laten lopen. Maar zulk 
een voorrecht moeten we hen helaas ontzeggen. De jonge dieren hebben namelijk de onhebbelijke 
eigenschap dat ze gaan vliegen. Althans dat is onze ervaring. Luid kakelend scheren ze over onze 
bloemen- en groentetuin. De echte waaghalzen stijgen hoger op tot op de nok van de schuur. Om 
daar vervolgens uren te blijven zitten, blijkbaar vol angst om weer naar moeder Aarde terug te keren. 
Andere krielen kiezen een alternatieve bestemming, namelijk over de coniferenheg bij de buren in hun 
tuin met allerlei laag struikgewas. Of ze geven de voorkeur aan de achterliggende paardenwei met 
hoog opgroeiend gras. 
Onrust alom. Natuurlijk bij de jonge Hollandse krielen, maar nog heftiger bij hun baasje. Als zoiets 
gebeurt, raak ik werkelijk in paniek. Je kunt dan ratelen met snoepvoer in een busje wat je wilt, maar 
ze komen niet van het dak, niet uit de bomen, niet vanonder het struikgewas en ook niet uit het 
paardengras. Dat betekent urenlang vangen. Op het eind van deze sportieve oefening, met overal 
schrammen, vloekwoorden en opgekropte woede, blijken er allerlei pootnummers te ontbreken. 
Natuurlijk van de meest veelbelovende hennen en hanen. Veelal keren er in de volgende uren nog 
een paar levend terug, maar dat leidt slechts tot minimale vreugde. Er is te veel leed geleden bij fokker 
en fokdieren. 
U begrijpt dat deze bijzonder nare ervaring stamt uit de startperiode van ons fokkersbestaan. Bijna 
was deze ervaring ook meteen het einde van ons hoopvol 
begin met de Hollandse krielen geweest. Sindsdien wachten 
we met de vrije uitloop van onze krielen tot ze eenmaal aan 
de leg zijn. Vanaf dan is het over met het hoogvliegen. 
Vandaar dat we alleen de oudere hennen en hanen vrijelijk 
door onze tuin laten scharrelen.  
Dat is geweldig voor deze dieren die gedurende het rapen 
van broedeieren op de toppen van hun kunnen hebben 
gepresteerd. De oude dieren vallen na deze periode in de rui, 
zijn vatbaar voor allerlei ziekten, tonen gebrek en zien er zeer 
onfatsoenlijk uit in hun hok. Een hok vol met losse veren en 
pennen. Om ze weer tot normaal uitziende kippen te 
transformeren, helpt het buiten scharrelen geweldig. Als ik ze loslaat uit hun hok, trippelen ze al voor 
me uit. Over de vlonder, die we boven de sloot hebben gebouwd en waar onze kippenhokken op 
aansluiten.  
En dan begint het feest. Her er der pikken ze van het bovenste deel van grassen. Ze krabben op het 
schelpenpad, baden languit in de zon en verdwijnen, steels om zich heen kijken, in de groentetuin. 
Overal zwerven ze naar toe. De haan Goochem kan kukelen, kakelen, klapperen met zijn vlerken, 
maar zijn dames zijn zeer ongehoorzaam en luisteren slecht. Goochem geeft het dan al snel op en 
gaat in zijn eentje op pad. Om zo nu en dan een hennetje tegen te komen, waarna hij het ritueel met 
zijn vlerken herhaalt en rond het eigenwijze hennetje draait. 
Even voor zessen ga ik de meute weer terugbrengen naar hun thuisfront. Meestal hoef ik nauwelijks 
moeite te doen om de hennetjes weer in hun hok te krijgen. De meeste hennen zijn al in hun 
vertrouwde ruimte en eten vrolijk uit de voerbak. Vaak scharrelen er nog een paar rond op de vlonder 
of bij de aanhangkar, die in de buurt staat. Maar zodra ze mij aan horen komen, rennen ook deze 
laatste krielen voor me uit het hok in. Ze weten immers dat ze een klein ananasblikje vol pikvoer 
krijgen: maïs, kreeftjes en granen. Daar zijn ze verzot op. 
Helaas! Er ontbreekt altijd één van de dieren. Als ik het pikvoer in het hok strooi, zie ik het meteen. De 
kleurrijke leider van de groep ontbreekt, onze snuggere haan Goochem! Er zit niets anders op dan 
Goochem op te halen. Dat betekent dat ik het hok open moeten laten om Goochem er dadelijk in te 
laten. Maar dat leidt er ook toe dat de hennen zich weer op de vlonder gaan bewegen. 
Snel spint ik de tuin in om Goochem te zoeken. Een dagelijks ritueel. Vrijwel altijd is het uitgekookte 
dier in de groentetuin tussen de jonge boerenkool en opgeschoten slaplanten. Enigszins verstopt, uit 
het zicht. En dan start het spel. Immers, Goochem is niet van plan terug te keren naar zijn hennetjes. 
Ik loop langs de ene kant van het groentebed en Goochem langs de andere kant. Dat herhaalt zich 
enkele keren. Van arrenmoede loop ik dan maar dwars over het groentebed. Op mijn tenen, want ik 
mag van mijn vrouw niet dwars oversteken. Na deze noodsprong rent Goochem de bloementuin in. 
Daar voltrekt zich een overeenkomstig tafereel. Een kat en muisspel. Ik naar links, Goochem naar 
rechts. En omgekeerd. Ondertussen probeer ik het kiene dier te verleiden door kleine handjes pikvoer 



in de gewenste richting te gooien. Zo hoop ik achter de geslepen ‘vos’ te geraken en hem (rustig!!) 
naar zijn hok te bewegen. 
Meestal rent hij dan over het grasveld, zwenkend van de ene naar de andere kant. In één vloeide 
beweging volg ik Goochem: een ballet voor twee. Na een laatste pirouette eindigen we bij de 
aanhangkar. Daar moeten we zijn, want dáár is de smalle toegang tot de vlonder. Als ik Goochem 
maar eenmaal hier heb!  

Bij de aanhangkar start het tweede bedrijf van de klucht 
met de bijdehante hoeder van mijn hennen. De hennen, 
die ons spel met verbazing aanschouwen, lopen alweer 
op de vlonder. Goochem loopt rond de kar. Net als ik. 
Soms gaan we samen linksom, dan weer rechtsom. 
Steeds volg ik de snuggere tweevoeter op geringe 
afstand. Zo nu en dan loopt haantje Goochem onder de 
kar door. Dan ben ik mijn ‘lieveling’ even kwijt. Op m’n 
knieën kijk ik onder de kar. Niets te zien. Als ik me 
steunend weer naar boven beweeg, zie ik de krielhaan 
achter me staan. Ik veeg naar achteren, maar het 
haantje heeft alweer het hazenpad gekozen. Linksom de 
kar……Ondertussen klinkt er luid geklop op de ramen 
van onze keuken. Achter het glas beweegt een wazig 
figuur, die steeds haar hand naar haar mond brengen. Ik 
versta, behoorlijk ontstemd, deze subtiele handomdraai. 
Woest ben ik ondertussen en ik hef mijn armen graaiend 
ten hemel. Als ik die rothaan krijg dan is die de sjaak: in 
de soep!!!  
Vervolgens herpak ik me, want alleen beheersing en rust 
kunnen de krielhaan en mij redden. Ik haal een nieuwe 
ananasblikje pikvoer. Ondertussen blikt Goochem mij 

aan van onder de aanhangkar beneven het linkerwiel. Ik hoor mijn vrouw over het schelpenpad 
aanlopen: “Kom nou toch, de aardappelen staan te verpieteren. Draai dat ding de nek om!” Mijn 
humeur wordt er, zachtjes uitgedrukt, niet beter van! 
 Met ferme hand werp ik pikvoer in de gewenste richting. De hennen stuiven er op af. Verrast door de 
extra traktatie. Goochem kijkt het arrogant aan. Maar dan….met gewichtige tred loopt hij naar het 
pikvoer op de tegels. Klapperend met zijn ene vleugel neemt hij zijn harem weer in bezit. 
Achterdochtig kijkt hij om naar zijn baasje. Snel pikt hij her een der een zaadje, maar verliest mij geen 
moment uit het oog. 
Met ingehouden adem schuif ik voetje voor voetje langs de kar en voorbij de plek waar onze clevere 
haan nog kan ontsnappen. Nogmaals werp ik een handvol pikvoer. Op het moment dat haan 
Goochem naar een maïskorrel pikt, spring ik naar voren. Kakelend springen de hennen de vlonder op. 
En …..Goochem volgt met de borst vooruit, statig, als een prins, links en rechts om zich heen kijkend. 
Langzaam drijf ik de dieren de vlonder over, waarbij ik geconcentreerd de lepe haan volg opdat hij er 
niet onder mijn klompen vandoor gaat. Zo komen we stapje voor stapje bij de deur van het kippenhok. 
Opgelucht sluit ik de deur. Sluwe Goochem kraait: “Morgen weer spelen?” 

 
Hoenderenten 
Op vrijdag morgen 6 augustus hebben we dierenarts Roland van 
Deutekom begeleid in zijn ronde langs de hoenderfokkers van onze club. 
We waren er dit jaar vroeg bij omdat Roland de volgende dag op vakantie 
ging. En als we het hoenderenten na zijn vakantie zouden organiseren, 
kwamen we te dicht op onze jongdierenavond van 24 september. Om half 
negen gingen we van start in Drachten en ons eerste adres was van een 
lid van Ureterp, die graag met ons mee wilde doen. Het begint al een 
traditie te worden en Roland kan onze hoenderfokkers en hun hoenders 
al bijna blindelings vinden!  
Hoewel, we moesten deze morgen bij drie nieuwe adressen zijn. Dat was 
een beetje zoeken, maar een goed navigatiesysteem brengt mensen 
overal.  
Het was weer een gezellige ochtend en de fokkers hadden hun zaakjes 
uitstekend voor elkaar. Overal waren de kippen opgesloten en waren de 
formulieren ingevuld. Fantastisch, dank jullie wel. Onderweg hebben we 



koffie gedronken in Noardburgum bij Jan Westerhof, tezamen met een overheerlijke gevulde koek. 
Dank je wel, Jan!  
Iedere fokker kreeg een ondertekend entformulier terug. Het tweede exemplaar entformulier is 
ondertussen in bezit van onze secretaris Tonnie Bakker. 

 
Jongdierendag vrijdagavond 24 september 2021 
We stuurden u via e-mail al eerder een bericht dat we genoodzaakt waren onze jongdierendag te 
verplaatsen van zaterdagmiddag 18 september naar vrijdagavond 24 september. Dit omdat het ons 
niet (meer) lukte om genoeg keurmeesters te reserveren voor 18 september. We hopen dat 
vrijdagavond 24 september geen bezwaar is. We kregen van één lid bericht dat deze avond wel een 
bezwaar was. Helaas.  
Wel betekent de avondkeuring dat we die avond vlot moeten handelen. We zien dat de avonden ras 
korter worden. Het is dus noodzaak dat we om 18.30 uur van start gaan met de keurig. Ook zetten we 
tweedubbele keurmeesters in, eventueel worden Gauke en/ of Reinder nog gevraagd om te helpen. 
Alles is er op gericht om rond 20.00 uur klaar te zijn, opdat alle dieren bij voldoende daglicht gekeurd 
kunnen worden. We hopen dat het lukt om elke keurmeester maximaal 25 dieren te laten keuren, 
uitgaande van 12 – 13 dieren per uur. 
Overigens hopen we dat u jonge dieren inschrijft en zich niet laat afleiden door hetgeen in de vorige 
alinea vermeld staat. Over het algemeen wordt onze jongdierendag de laatste jaren matig bezocht. 
Dat betreuren we, terwijl we de oorzaak eigenlijk niet goed weten.  
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 (opnieuw) het vraagprogramma en een inschrijfformulier van en voor onze 
jongdierendag. In de loop van de middag 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.  
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! 
 

Tytsjerksteradielshow zaterdag 20 november 
Nog wat schuchter zijn we begonnen met de voorbereidingen op 
onze jaarlijkse Tytsjerksteradielshow. We zijn nog wat onzeker, 
maar toch mogen we er steeds meer rekening mee houden dat het 
op 19 en 20 november aanstaande mag en kan. Op zekerheid over 
het wel/ niet doorgaan kunnen we niet wachten. We zijn daarom 
druk bezig om keurmeesters te regelen voor de 78ste 
Tytsjerksteradielshow. Op dit moment hebben we nog geen verdere 
mededelingen dan dat er een concept vraagprogramma gemaakt is 
door onze secretaris Tonnie Bakker. Hij gaat dat verder finetunen 
met tentoonstellings-secretaris Johannes Dijkstra en bestuurslid 

Reinder Prins. Daarbij vormen onderstaande afspraken de richtlijn. Deze punten vermeldden we ook 
al in de nieuwsbrief van juli 2021. We kiezen dit jaar voor een ééndagsshow, m.n. in het belang van 
de dieren en de beschikbaarheid van vrijwilligers. 

• 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 lastig inschatten. Niet iedereen komt met zes dieren! 
We merken tijdens het tatoeëren van konijnen dat er 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 lang 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 
Onze website www.pkv-burgum-eo.nl staat er, zoals altijd, weer keurig onderhouden en up-to-date 
voor. Met dank aan Jan Westerhof. Een bezoekje aan de site is echt de moeite waard. Al scrollend 
kom je allerlei interessante teksten en berichten tegen. Bijv. over corona bij dieren. 
 

Tatoeëren van konijnen 
Het tatoeëren verloopt als vanouds. De tatoeëerders hebben al meerdere avonden achter de rug: 
woensdag 10 maart, 7 april, 12 mei, 9 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september. Steeds werd er 
getatoeëerd bij Fokke van der Veen, Noordersingel 80 te Burgum. Het aanbod van dieren was deze 
avonden gering. Op dit moment zijn er geen nieuwe tatoeëerdata gepland. Mocht daar behoefte aan 
zijn, dan horen we het graag.  Daarover kunt u contact opnemen met onze tatoeëerder Tonnie Bakker.  
 

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 

 

http://www.pkv-burgum-eo.nl/
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