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Nieuwsbrief no. 2, juni 2022 
 

Voorwoord 
U heeft er even op moeten wachten. Maar eindelijk, er is weer een nieuwsbrief van PKV ‘Burgum e.o.’ 

beschikbaar. En wat voor een nieuwsbrief! Een brief boordevol activiteiten. Die activiteiten zetten we 

voor u even in chronologische volgorde. U leest erover in dit bericht. 

 Vrijdag 1 juli ons jaarlijks uitje voor leden en aanhang naar de Alpaca boerderij te Drogeham. 

Opgave bij Jan Posthumus 

 Woensdag 6 juli kleintje jongdierendag te Boelenslaan. Opgave bij Reinder Prins 

 Woensdag 6 juli tatoeëren van Konijnen te Boelenslaan (tijdens kleintje jdd) 

 Zaterdag 16 juli: inschrijving voor de Zomershow 2022 sluit 

 Woensdag 20 juli 1
ste

 ronde RDH- enting van konijnen. Opgave bij Tonnie Bakker  

 Zaterdag 30 juli Zomershow te Driesum/ Wâlterswâld 

 Woensdag 3 augustus tatoeëren van konijnen Noordersingel te Burgum  

 Maandag 8 augustus hoenderenten. Opgave bij Wiebren de Jong 

 Dinsdag 23 augustus: bestuursvergadering bij Tonnie Bakker te Kollum 

 Woensdag 24 augustus 2
de

 ronde RDH- enting van konijnen. Opgave bij Tonnie Bakker 

 Woensdag 7 september tatoeëren van konijnen Noordersingel te Burgum  

 Vrijdag 16 september jongdierendag bij Maurice Land te Sumar 

 Vrijdag/ zaterdag 18 en 19 november Tytsjerksteradielshow 

 

Veel leesplezier toegewenst,   

 

Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ 

Wiebren de Jong 

 

Verslag bestuursvergadering van 1 juni 

Het was de bedoeling om op woensdag 11 mei al te vergaderen bij Reinder Prins te Boelenslaan. 

Maar wegens betonwerkzaamheden aan de nieuwe schuur moesten we deze vergadering uitstellen. 

We kwamen uit op 1 juni en waren toen voltallig aanwezig in het ‘stulpje’ van Reinder en Sita. Vooraf 

koffie en thee met een heerlijke koek en 

tijdens de vergadering frisdrank, een stukje 

kaas en worst. Ja, Reinder had het 

uitstekend voor elkaar. En dat was nodig, 

want we waren met z’n vijven toch wel in 

mineur. Misschien door de worst, maar in 

ieder geval door de geestdrift, het 

enthousiasme tijdens de 

bestuursvergadering gingen we om kwart 

over 10 toch vol goede moed naar huis. 

Van die goede moed, het toch doorzetten 

leest u in dit verslag en in deze 

nieuwsbrief! 
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De mineurstemming werd niet veroorzaakt vanwege corona en wat een eventuele nieuwe uitbraak zou 

betekenen voor onze vereniging en het tentoonstellen van dieren. Nee, we lijken corona een beetje 

vergeten. Waarschijnlijk onterecht. 

De gevoelens van onmacht werden vooral veroorzaakt door de invloed van vogelgriep. Nog steeds 

mogen hoenders en watervogels niet verplaatst worden en moeten ze opgehokt blijven. Het is de 

vraag in hoeverre er sprake mag zijn van hokbezoek of iets dergelijks. Ook dat lijkt onmogelijk. En dan 

is het de vraag hoelang dit nog gaat duren. Voortdurend horen we van uitbraken van vogelgriep. 

Hoogstwaarschijnlijk zullen er tijdens de Zomershow op 30 juli aanstaande te Wâlterswâld 

(Paardendagen aldaar) geen pluimvee toegelaten worden. 

Landelijk worden op dit moment allerlei tentoonstellingen naar voren gehaald (september en oktober) 

om er voor te zorgen dat pluimvee mee kan doen. In de hoop dat in die late zomermaanden nog geen 

vogelgriep heerst. Maar die hoop is ijdel, want het is maar zeer de vraag of de vogelgriep überhaupt 

deze zomer voor een behoorlijke periode verdwijnt. Met die onzekerheid hebben we te maken als 

bestuur. Dat heeft gevolgen voor onze jongdierendag en clubshow omdat die, bij een slecht scenario, 

gehalveerd worden. Met keurmeesters bij de leden langs om thuis de kippen te keuren, lijkt ook 

onmogelijk. 

Daarmee samenhangend zijn 

we onzeker of we wel of niet 

het traditionele hoenderenten 

moeten organiseren. Als er 

geen shows komen, is de 

enting overbodig en het entgeld 

weggegooid. Als 

hoenderfokkers niet laten enten 

en er komen toch voor een 

korte periode shows kunnen ze 

niet meedoen. Wat is wijsheid? 

Maar bovenal maken we ons 

grote zorgen over de binding 

tussen onze fokkers, m.n. de 

houders van kippen. Al twee 

jaar ligt voor hen onze hobby 

op z’n kont, er gebeurt niets en er kan niets. We verliezen het contact, we verliezen een deel van onze 

leden uit het oog. Dat stemt ons droevig, dat maakt onzeker. 

Er is deze avond meer wat ons zorgen baart, wat ons in mineur brengt: 

- De enorme stijging van de prijzen van voer: voor drie zakken voer betaalt de fokker al gauw 75 

euro en wekelijks gaan die prijzen omhoog. Het kan niet anders dan dat dit noopt tot het houden 

van minder dieren, eventueel het stoppen met de hobby. 

- Het steeds verder opvoeren van de regelgeving m.b.t. dierwelzijn, bijv. over hokmaten, het 

registeren van alle hobbydieren. 

- Het geringe aantal dieren wat tot op dit moment getatoeëerd is. 

- Het eerste deel van onze jaarvergadering van 6 april jl.: de beperkte belangstelling en het niveau 

van gesprek en uitwisseling. 

- De teleurstellende vergadering op provinciaal niveau van 2 mei jl. over de toekomst van onze 

hobby, waarbij het ging over broodnodige vernieuwingen. 

- Het gebrek aan behoefte om op regionaal niveau te komen tot samenwerking. 

Met deze gevoelens begon de vergadering. We bespraken deze zorgpunten voordat we echt met de 

vergadering begonnen. ‘Eamelje foar de kofje’, dus. Maar we sloten er niet mee af! 

 

We bespraken eerst het wel en wee van onze leden: zijn er mensen ziek, zijn er bij leden bijzondere 

omstandigheden? Fokke vertelde dat het heel aardig met zijn moeder gaat. De thuiszorg wordt 

langzaam afgebouwd. We kregen bericht dat onze trouwe en jarenlange lid Meent van der Bijl 
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overleden is. Een bestuurslid heeft de familie gecondoleerd. In deze nieuwsbrief leest u een ‘In 

memoriam.’ 

Jan Posthumus heeft ons vertegenwoordigt tijdens een vergadering van de Noordshow, d.d. 25 april 

jongsleden. PKV ‘Burgum e.o.’ was deze keer aan de beurt voor de kascontrole. In deze nieuwsbrief 

een kort verslag. 

Tonnie Bakker en Jan Posthumus bezochten een vergadering van de Kleindier Liefhebbers Fryslân, 

de linking pin op provinciaal niveau naar de KLN. Het deel voor de pauze was gereserveerd voor Evert 

de Waerdt. Hij verzorgde een presentatie vanuit de KLN over het veelbelovende rapport ‘Niets doen is 

geen optie’. Een rapport met prima initiatieven om de vrije val in leden waar we mee te maken een halt 

toe te roepen en onze hobby nieuw leven in te roepen. Helaas werd het de spreker bijkans onmogelijk 

gemaakt zijn verhaal te doen doordat hij voortdurend werd onderbroken door het geven van 

meningen. Een teleurstelling! Gezien deze ervaring hebben we ons niet laten vertegenwoordigen bij 

de vervolgvergadering van de KLF op 30 mei. 

Op 17 mei ontvingen we een ‘noodkreet’ van de KLN. In de Europese Unie zou binnenkort een 

voorstel worden besproken waarbij alle hobbydieren geregistreerd zouden moeten worden. De KLN 

achtte het belangrijk dat alle leden een reactie richting de EU zouden sturen. Dat zou dan uiterlijk voor 

20 mei moeten. We hebben dit verzoek naast ons neergelegd omdat de mailing die we jullie zouden 

moeten doorsturen onduidelijk was, het doorklikken naar de kant en klare teksten moeizaam ging en 

het allemaal erg ad hoc overkwam. We wilden onze leden geen mails sturen waarvan we de 

verwachting hadden dat ze zouden leiden 

tot ‘schouder ophalen.’ Bovendien was de 

tijd te kort om één en ander goed voor te 

bereiden. 

Het leek er op dat de konijnenclub 

Harkema op zou houden te bestaan nu 

Sietze Hansma na 58 jaar aankondigde te 

stoppen met zijn functie van secretaris – 

penningmeester en 

tentoonstellingssecretaris. Jan Posthuma 

was aanwezig bij de 

opheffingsvergadering, waar uiteindelijk 

besloten werd om toch weer door te gaan. 

Mooi! 

We hebben de jubilarissen van PKV 

‘Burgum e.o.’de laatste jaren prima op 

orde. We weten precies wanneer iemand 

zoveel jaar lid is van onze club. Maar….er 

is ook nog zoiets als het lidmaatschap van 

de KLN en haar rechtsvoorgangers. Ook daar worden jubilea gevierd en dat regelt de KLN niet. Wel 

houden zij de lijst bij, maar PKV ‘Burgum e.o.’ moet op het juiste moment een aanvraag doen bij de 

KLN. Vervolgens sturen zijn ons de versierselen toe en dan reiken wij dat uit. Dat wisten we niet, maar 

gaan we nu met terugwerkende kracht regelen. 

Verder bespraken we de financiën van de club: er waren geen bijzonderheden. Vervolgens 

evalueerden we de jaarvergadering, waarbij we ons afvroegen wat het nut is van het eerste deel van 

deze vergadering. We willen dit volgend jaar anders doen: niet vergaderen om het vergaderen. Over 

het 2
de

 deel, de presentatie van Nadine de Jong zijn we lovend. Prachtig wat die vrouwen, in het 

bijzonder Nadine neerzetten in Nederland. We zijn trots om zo iemand als lid te hebben. 

Vervolgens bereiden we ons clubuitje voor: op vrijdag 1 juni wordt er voor ons een rondleiding 

verzorgd op de Alpacaboerderij van de Fam. Spinder te Drogeham. We bespreken het enten van 

konijnen, het hoenderenten, de jongdierendag en het kleintje jongdierendag. U leest er allemaal over 

in deze nieuwsbrief. 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 23 augustus bij Tonnie Bakker te Kollum.  
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Na een lange periode van afnemende gezondheid is op 27 april 2022 te Leeuwarden overleden  

 

Meindert van der Bijl 
 

Meindert was 63 jaar lid van onze club en al die jaren een fervent liefhebber van de 

kleindierensport. Hoenderfokkers zullen Meint van der Bijl herinneren als degene die de Drentse 

Patrijs tot op de kleine details heeft verbeterd. Hij heeft een 

onmiskenbare bijdrage geleverd aan dit kippenras. Jonge haantjes 

van acht weken kon Meint feilloos op volgorde zetten. Een haantje van 

acht weken, die door Meint op plek één was gezet, werd na zeven 

maanden de beste op de tentoonstelling. De laatste jaren werkte 

Meint samen met twee fokkers uit de omgeving. Met z’n drieën 

probeerden ze de Drentse patrijskrielen te verbeteren. Met succes, 

want de beide collega’s scoorden de ene U na de andere. 

Zijn leven lang was Meint stukadoor. Hij was een bekend vakman, die 

prachtige reliëfs op vlakke wanden wist te plakken. Na zijn 

pensionering kenmerkte het leven zich voor Meint en zijn vrouw 

Maaike tot vaste ritmes. Elke dag stonden ze op hetzelfde tijdstip op, 

dronken om half 10 koffie, aten om twaalf uur, wandelden in de 

middag een eind en lagen rond tien uur in hun bed. Daartussen door 

werkten ze altijd samen in en rond hun prachtige huis aan de 

Bûterblom te Damwâld. “We helpe inoar, wat ik net kin, dat docht 

Maaike en omgekeard. Ik mean de kantsjes, Maaike it gêrs, want ik 

mean de kabel altyd dwerstroch!’, vertelde Meint in ons clubblad van 

september 2016. Zo hebben ze vele gelukkige jaren gekend.  

Tot op hoge leeftijd hielp Meindert bij het draaiende houden van PKV ‘Burgum e.o.’, in het 

bijzonder tijdens onze tentoonstellingen. Toen hij vanaf 2000 lichamelijk stapje voor stapje terug 

moest treden, bleef hij onze club in woord en gebaar steunen met zijn niet aflatende 

belangstelling en stimulansen. 

We wensen Maaike, kinderen, kleinkinderen en vrienden veel sterkte om het verlies van Meint 

van der Bijl te verwerken 

 

Rust zacht, Meint 

 

Namens PKV ‘Burgum e.o.’ 

Wiebren de Jong 
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Vraagprogramma Zomershow Noordoost Friesland 

In de bijlage treft u het vraagprogramma aan voor de Zomershow Noordoost Friesland, die gepland 

staat op de laatste zaterdag in juli, dat is 30 juli. Hieronder uitgebreide informatie over deze show.  

Ondanks de onzekerheid rond de vogelgriep en de maatregelen die daaruit voortvloeien menen we 

toch dat we een poging moeten wagen. Daarom sturen we u het vraagprogramma ook toe. Natuurlijk 

hopen we op een complete show, maar de kans is redelijk groot dat zoiets niet kan vanwege de 

maatregelen rond de vogelgriep. Is dat geval gaat de Zomershow wel door, maar dan alleen voor 

konijnen, cavia’s, sierduiven en een eierkeuring! 

De show is bedoeld als promotie van onze hobby naast de mogelijkheid van een competitie voor onze 

liefhebbers. Maar het accent ligt op promotie en vandaar dat de show ook is ondergebracht bij de 

organisatie van de Boerendag te Driesum/ Wâlterswâld op 30 juli aanstaande. Op deze dag zijn er 

talloze activiteiten, bijv. een veekeuring, een braderie, allerlei activiteiten met paarden. Raadpleeg 

daarvoor de website www.paardendagen.nl. 

Als u inschrijft voor de Zomershow is bij het inschrijfgeld een toegangskaart en een parkeerkaart 

inbegrepen voor de Boerendag. 

Er zal geen Zomershow zijn als we te maken krijgen met vogelgriep in de nabije omgeving van 

Driesum/ Wâlterswâld waarbij de locatie van de Boerendag binnen een 10- kilometerzone komt te 

liggen. 

Voorwaarde voor het showen van konijnen is dat deze dieren geënt zijn tegen RDH-2. Onze 

vereniging verzorgt een entingsronde RDH-2 op 20 juli aanstaande. Konijnen die ingeënt zijn na 30 juli 

2021 beschikken over een geldige enting mits er sprake is van een enting met een vervaldatum van 

een jaar. Zie verderop in deze nieuwsbrief over het enten van konijnen. Hoenderachtigen moeten 

ingeënt zijn tegen vogelpest. Entbewijzen moeten meegestuurd worden met uw inschrijving.  

Nieuw voor de Zomershow is dit jaar de eierenkeuring. Een eierenkeuring mag gehouden worden 

tijdens een verzamelverbod in verband met vogelgriep. Voor een eierenkeuring dienen 4 eieren van 

één ras en kleurslag ingestuurd worden. De keuring omvat zowel de buitenkant als de binnenkant van 

het ei. Zie bijgevoegde informatie in de bijlage. 

 

Jaarlijks uitje voor de leden 

In onze vorige nieuwsbrief maakten we al melding van ons uitje naar de alpaca’s van de familie 

Spinder te Drogeham. We zijn van harte welkom op vrijdag 1 juli aanstaande om 19.30 uur. Judith en 

Jetze Spinder willen ons graag iets vertellen. Kijk alvast op de site https://legendary-alpacas.nl/ 
We hopen dat veel leden en hun aanhang dit aanbod zullen waarderen en zich telefonisch of via e-

mail opgeven bij Jan Posthumus. Graag vooraf opgave i.v.m. de catering. Er zijn voor de leden geen 

kosten aan deze excursie verbonden. Even op een rijtje: 

- Vrijdag 1 juli om 19.30 uur 

- De Buorren 64 9289 HH Drogeham (graag parkeren op het parkeerterrein van de kerk, schuin 

tegenover 

- Opgave bij Jan Posthumus, tel. 06-21855828 / j.posthumus77@upcmail.nl 

 

Pietie Dijkstra 

Misschien herinnert u zich het artikel in de nieuwsbrief 

van december 2021. Het artikel over Pietie, de vrouw 

van Johannes Dijkstra, onze tentoonstellingsecretaris 

en moeder van vier volwassen kinderen. Pietie is al 

jarenlang ziek. Ze leidt aan multiple sclerose (MS), een 

zenuwziekte. De ziekte beperkt het bewegingsapparaat 

van de mens en de ziekte is niet behandelbaar. Wel 

tast de ziekte het lichaam steeds verder aan. Allerlei 

functies vallen uit. Pietie ging al sluipenderwijs 

achteruit.  

Om dit progressieve proces te stoppen of af te remmen, 

http://www.paardendagen.nl/
https://legendary-alpacas.nl/
mailto:j.posthumus77@upcmail.nl
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blijkt een stamcelbehandeling een veelbelovende therapie. Echter, deze behandeling wordt in 

Nederland niet vergoed. Daarvoor moet een patiënt naar Rusland, Mexico, India of Zweden. Een 

stamcelbehandeling in Moskou kost ongeveer € 55.000. 

Zo berichtten we u in december jl. Met daarbij de opmerking dat we als PKV ‘Burgum e.o.’ ook een 

financiële ondersteuning hadden overgemaakt. Ondertussen zijn we 6 maanden verder. Hoe is het nu 

met Pietie? We vroegen het haar! En ze schreef het volgende hoopvolle bericht. 

 

Hallo mensen, 

Het was best spannend allemaal, de crowdfunding, de reis naar Moskou (2 maart) en hoe zou ik de 

behandeling ondergaan. 

De crowdfunding leverde het resultaat op wat we hadden gehoopt. Alle gevers en mensen die met ons 

meeleven hartelijk dank hiervoor. 

Door de oorlog in het oosten werd een paar dagen voor de afreis de tickets geannuleerd door de KLM 

en moest ik de behandeling in Moskou annuleren. Gelukkig was er de mogelijkheid om een 

behandeling aan te vragen in Mexico. 

Het was wel duurder, maar gelukkig waren de middelen er. Naar Moskou had ik alleen moeten gaan, 

maar naar Mexico moest er een verzorger mee, onze jongste dochter Miriam is mee geweest. Op 26 

maart konden wij naar Mexico afreizen. 

In Mexico was er een speciaal appartementencomplex waar 20 mensen kunnen worden behandeld. In 

dit complex zaten tevens de behandelkamers, je hoefde dus niet het gebouw uit. 

We zijn een aantal keren afgereisd naar een kliniek en één keer naar een ziekenhuis, verder zaten wij 

de gehele tijd in quarantaine in het appartementencomplex. Vooraf kregen we een medische controle, 

helaas moesten twee patiënten weer terug. Hun gezondheid was niet goed genoeg voor de 

behandeling. 

Na de vooronderzoeken kreeg ik de eerste twee chemokuren, deze waren zeer zwaar. Omdat het 

haar na de vierde chemo uit zou vallen heeft onze dochter dit voor de vierde chemo afgeschoren. Ze 

raadden ook aan om dit voor de laatste chemo te doen, na deze chemo zou mijn lichaam niet meer in 

staat zijn eventuele wondjes te helen. Om infecties te voorkomen was het daarom beter om niet het 

risico te nemen wondjes op te lopen tijdens het scheren. 

Na de chemo kreeg ik tien dagen lang injecties om het beenmerg (in de botten) te stimuleren om meer 

stamcellen aan te maken en deze vrij te laten in het bloed. Na dit traject had ik gelukkig voldoende 

stamcellen in mijn bloed en konden ze worden geoogst. Nu was het de beurt aan de tweede ronde 

van de chemokuur om onder andere de verkeerde witte bloedcellen te doden. De verkeerde witte 

bloedcellen zijn de cellen die bij MS het eigen immuunsysteem aanvalt, deze moesten daarom kapot 

gemaakt worden door de chemo. Na de laatste chemo kreeg ik de geoogste stamcellen weer terug. 

Na de chemo zijn er heel veel cellen kapot gemaakt, de stamcellen zouden dit weer aan moeten 

vullen. Nadat de stamcellen weer terug waren geplaatst kreeg ik weer injecties die het beenmerg 

stimuleerde om meer stamcellen aan te maken.  

Op 24 april mochten we weer naar huis. Er brak een periode aan waar ik heel voorzichtig moest zijn. 

De weerstand (witte bloedlichaampjes) was bijna 0. Als ik ziek zou worden dan zou ik opgenomen 

moeten worden in het ziekenhuis. Maar gelukkig na 5 weken waren de waarden van het bloed bijna 

weer op het niveau van normaal.  

En mijn energie is nu meer dan voor de behandeling. Dat is al een mooi eerste resultaat en ik me nu 

kan richten op het lopen. 

Is het MS-proces nu gestopt? Dat kunnen we pas na een jaar vaststellen. 

 

Ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen de behandeling te ondergaan, ook dankzij jullie steun. 

 

Dank daarvoor. 

 

Pietie 
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Hoenderenten 

In de bestuursvergadering van 1 juni hebben we lang gesproken over het wel of niet organiseren van 

onze jaarlijkse ronde hoenderenten. Uitgaande van de situatie op dit moment heeft het hoendertenten 

geen zin. Alle seinen staan nog volledig op ‘rood’: pluimvee moet opgehokt zijn en mag niet 

verplaatst worden naar bijv. een tentoonstelling. Sterker: het lijkt er ook niet op dat deze sitiatie de 

komende weken gaat veranderen. Immers, er waren de afgelopen weken in de buurt van Barneveld 

nog een hele serie uitbraken. Dus is het organiseren van een ronde langs onze hoenderfokleden niet 

nuttig. Als we toch langs gaan, zijn de leden die meedoen hoogswaarschijnlijk het entgeld á 25 euro 

kwijt. Maar het zou ook best zo kunnen zijn dat de animo om te laten enten heel gering is. Tenslotte 

zijn onze dierenarts en het begeleidend bestuurslid ruim een halve dag voor noppes op reis. Niet 

doen, dus! De pessimistische kijk op de situatie! 

Maar…..stel…we krijgen over een paar weken bericht dat tentoonstellingen, hokbezoeken, 

huiskeuringen, enz. toch door mogen gaan. Dat kan maar zo! Als er over een langere periode geen 

uitbraken van vogelgriep zijn, zou zo’n vrijgave van de huidige beperkingen aan de orde kunnen zijn. 

En dan moeten we er ‘als de kippen bij zijn.’ Dan willen we natuurlijk graag meedoen aan ons kleintje 

jongdierendag, aan onze jongdierendag, aan onze clubshow. Maar natuurlijk ook aan allerlei 

regionale en landelijke shows die voor een belangrijk deel naar de maanden september en oktober 

zijn gehaald. Dan is het natuurlijk wel handig dat onze hoenders geënt zijn tegen pseudovogelpest, 

toch! De optimistische kijk op de situatie. 

Voor ons als bestuur een dilemma. 

 

We hebben besloten dat PKV ‘Burgum e.o.’ wel haar 

jaarlijkse ronde hoenderenten organiseert. We hebben 

afspraken gemaakt met dierenartsenpraktijk A7 te 

Drachten. Op maandag 8 augustus as. komt dierenarts 

Roland van Deutekom en een bestuurslid bij de 

hoenderfokkers van onze club langs om alle hoenders te 

sprayen tegen pseudovogelpest. Roland heeft wel het 

voorbehoud gemaakt dat hij niet op bezoek kan komen in 

een gebied waar vogelgriep heerst. 

Graag willen we de hoenderfokkers vragen om zich aan te 

melden. Dat kan tot uiterlijk woensdag 3  augustus via een 

e-mail aan wiebren.jong@planet.nl of telefoon: 06-

57331316: spreek uw bericht in. 

  

Dat kost u dit jaar niets, wij betalen voor elk lid van onze vereniging de kosten á 25 euro per lid/ 

hoenderfokker. Mochten we onze dieren niet kunnen showen, dan heeft het u geen geld gekost. 

Mochten we toch met onze kippen van het erf kunnen, dan zijn we er klaar voor. We bieden onze 

leden graag deze geste aan, want we beseffen hoe deprimerend onze hobby de afgelopen twee jaar 

geweest is. 

 

Na woensdag 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 en de entbewijzen in tweevoud klaarliggen. Zie bijlage bij deze 

nieuwsbrief voor de complete informatie.  

 

Nabeschouwing jaarvergadering 6 april 2022 

Dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum was weer de bekende en traditionele plek waar we onze 

jaarvergadering over 2021 hielden. De vergadering was vroegtijdig uitgeschreven en twee keer zijn 

uitnodigingen met verschillende stukken naar de leden gestuurd. Elf leden gaven gehoor aan de 

oproep van het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ om mee te denken en te werken over de toekomst van 

onze vereniging. Er waren twee afmeldingen. Deze vergadering was vrij kort na de vorige (6 oktober 

mailto:wiebren.jong@planet.nl
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2021) om op deze manier weer in het ritme te komen. Traditioneel vergadert onze vereniging eind 

maart/ begin april. 

Voor de pauze liepen we een aantal huishoudelijke punten langs, waaronder een financieel verslag 

over 2021. Deze keer geen bestuursverkiezingen: er waren geen bestuursleden aftredend. Enige 

discussie riep een welzijnsrichtlijn van de KLN op over het houden en fokken van konijnen. Centraal in 

het gesprek stonden de voorgestelde hokmaten. Veel fokkers zullen moeite hebben om aan deze 

maten te voldoen. Tegelijk, en dat sneeuwde onder, is het de moeite waard om bij het bouwen van 

hokken na te denken of het mogelijk is dat de konijnen elkaar kunnen zien. En of het mogelijk is om in 

bepaalde perioden van het jaar of met bepaalde dieren (bijv. voedsters waar niet mee gefokt wordt/ 

jonge konijnen) groepen samen te stellen. Vanuit het oogpunt van het dier zouden we kunnen spreken 

van wenselijkheden: konijnen leven van oorsprong en natuur in groepen. 

Het tweede stuk wat ter tafel kwam, betrof de problemen ten gevolge van de vogelgriep. Doordat de 

vogelgriep vaste voet heeft gekregen in Nederland en niet meer lijkt weg te gaan, komt het 

tentoonstellen van hoenders en 

watervogels in gevaar. Het betekent 

halve shows, die minder fokkers, 

publiek, helpers trekken. Daardoor 

komt het voortbestaan (ook van onze 

clubshow) op de tocht te staan. Voor 

de hoender- en eendenfokkers van 

onze club zullen we moeten zoeken 

naar alternatieven. Huiskeuringen 

liggen voor de hand, maar daarmee 

gaat de ontmoeting tussen fokkers 

verloren. Zal de hobby daartegen 

bestand zijn? Tijdens de 

jaarvergadering hoorden we enkele 

zinvolle suggesties.  

 

Na de pauze presenteerde Nadine de Jong haar teddydwergen. Ze had een prachtige PowerPoint 

samengesteld. Bovendien zaten de kleurslagen waarmee Nadine fokt in kooien in de vergaderruimte. 

Met passie vertelde ze over haar dieren. Nadine zet samen met nog vier andere foksters in Nederland 

de Teddydwerg nadrukkelijk op de kaart. Daar voegt zich nu ook Marianne Witveen, onlangs lid 

geworden van onze club, bij. Marianne was ook aanwezig. Onlangs heeft Nadine gezorgd voor 

erkenning van de Teddydwerg in de kleur zwart. Teddydwergen worden veel gevraagd in binnen- en 

buitenland. Nadine zorgt rond de verkoop van haar dieren voor een heel programma van zorg, 

waaronder voeradviezen, kammen van de dieren, een website, een informatiebulletin. Opvallende 

punten uit de presentatie van Nadine: 

- Gemiddeld worden er 4 – 5 jongen geboren 

- De jongen worden al vroeg in het jaar geboren want ze hebben een heel jaar nodig om in 

showconditie te komen, vooral vanwege de pels. 

- De dieren worden wekelijks gekamd en geborsteld, ongeveer 15 minuten per dier. Doordat ze 

dus regelmatig door de handen komen, zijn ze erg tam. 

- De jonge konijnen worden vaak in groepen opgefokt en zitten dan buiten in het gras, inclusief 

verschuil- en speelmogelijkheden. 

- Ook de fokvoedsters lopen bij goed weer gezamenlijk in een grote buitenren. 

- Het buiten houden van de dieren heeft invloed op de pels (verkleuring) en ook is er kans op 

verwondingen, maar dat neemt Nadine voor lief in verband met het welzijn van de dieren. 

- De vijf foksters werken intensief samen, waarbij ze jonge dieren, voedster en rammen uitwisselen 

om beoogde resultaten te kunnen boeken. Ze houden een nauwlettende administratie bij van de 

stambomen. 

- Eens per twee maanden ontmoeten de dames elkaar om hun dieren te bekijken en te 

beoordelen. Meermaals wordt daarbij ook een keurmeester uitgenodigd. 
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Nadine en Marianne, bedankt voor jullie bijdrage aan onze ledenvergadering. Bedankt voor jullie inzet, 

voor ons en voor de Teddydwergen. Wat mij betreft was dit het mooiste onderdeel van de 

vergadering. Wat mij betreft denken we ook na over het vaker delen van ervaringen met de eigen 

dieren. 

 

Rabo ClubSupport: we hebben ons weer opgegeven! 

 

 

 

 

Rabo ClubSupport  

Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt  
 

 

 

 

Jan Posthumus heeft ons weer opgegeven om mee te doen. Vorig jaar heeft u, door op ons een 

digitale stem uit te brengen, gezorgd voor het leuke bedrag van ruim 181 euro. Daarvoor hebben we 

een aantal stapelbare stoelen aangeschaft. Dit jaar willen we graag sparen  voor de kosten en van 

onkosten tijdens de jaarlijkse Tytsjerksteradielshow, zorgen dat we voor deze show geen entreegeld 

hoeven te vragen en voor de promotie van de rassen waar onze leden mee fokken. 

U kunt pas in oktober uw stem op onze vereniging uitbrengen, maar u kunt nu wel alvast familie, 

vrienden of kennissen vertellen dat, Pluimvee en konijnenfokver. Burgum e.o. weer mee gaat doen. 

We zijn te vinden in de categorie ‘Overige’, gemeente Tytsjerksteradiel.  

Reserveer dus jullie stemmen voor onze vereniging. 

 

Enten van konijnen 

Om mee te kunnen doen aan de zomershow te Driesum/ Wâlterswâld, d.d. 30 juli aanstaande 

moeten de konijnen die u in wilt inzenden geënt zijn tegen minimaal RDH-2. De fokker moet een 

entbewijs kunnen overhandigen met een handtekening van een dierenarts. Dierenarts Erik Apperlo 

komt op woensdagavond 20 juli bij u langs. Althans als u zich opgeeft. Dat kan tot en met vrijdag 15 

juli 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. Vandaar dat we nog een 2
de

, eventueel een 3
de

 

entingronde organiseren. De datum van de 2
de

 ronde is vastgesteld op woensdag 24 augustus. Een 

eventuele 3
de

 datum 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.  

Mochten konijnenfokkers eerder hun konijnen willen laten enten, bijv. in verband met jongdierendagen 

van speciaalclubs, dan raden wij deze leden aan zelf contact op te nemen met Erik Apperlo, dierenarts 

te Hurdegaryp.  

 

Kleintje jongdierendag 

Het leek ons, net als vorige jaren, een goed initiatief om opnieuw een kleintje jongdierendag te 

houden. In 2019 hielden we dit tussentijdse ontmoetingsmoment thuis bij Fokke van der Veen. De 

volgende jaren waren we te gast bij Reinder Prins in Boelenslaan. Daar zijn we ook deze keer 

uitgenodigd. 

Ons kleintje jongdierendag houden we woensdagavond 6 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. 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 woensdag 6 juli contant te voldoen bij Jan Posthumus. 

mailto:ad.bakker@knid.nl


10 
 

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, enz.  

Maar ook zonder dieren bent u van harte welkom om mee te kijken of een praatje te maken. Er is 

koffie, thee, een stukje worst of kaas, frisdrank en een biertje. De catering is in handen van Sita, de 

vriendin van Reinder, dus dit komt allemaal goed. Het is overigens zelfbediening. In een potje, blikje of 

doosje betaalt u het verschuldigde bedrag. Dus neem kleingeld mee, er is geen gelegenheid tot 

pinnen. 

Graag voor vrijdag 1 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. 

 

N.B. 

Elders in deze nieuwsbrief leest u dat er op 6 juli ook gelegenheid is om uw konijnen te laten 

tatoeëren. Dat doen we deze keer niet aan de Noordersingel te Burgum, maar in Boelenslaan: tijdens 

ons kleintje jongdierendag. 

 

Er mogen geen hoenders naar het kleintje jongdierendag! Wat nu? 

Mocht het inderdaad zo zijn dat op 6 juli de beperkingen m.b.t. vogelgriep niet zijn opgeheven, dan 

mogen we u niet vragen om kippen mee te nemen naar ons kleintje jongdierendag. M.a.w. onze 

hoenderfokkers kunnen daarmee opnieuw niet meedoen aan de ontmoeting met andere leden van 

onze club. Dat willen we voorkomen met het volgende idee! 

We willen de hoenderfokkers toch vragen op deze avond naar het eerder genoemde adres in 

Boelenslaan te komen. Bedoeling is om een spreker, keurmeester, uit te nodigen om gezamenlijk toch 

wat fokkerij zaken met elkaar te delen. Waar lopen we tegen aan? Wat zijn de succesfactoren van 

andere fokkers?  Wat zijn selectiecriteria en op welke leeftijd wordt er geselecteerd.  

We willen deze avond verder een eierkeuring organiseren. Hiervoor zijn we voornemens om een 

gediplomeerde keurmeester te vragen de eieren te beoordelen. We willen u vragen om vier mooie 

eieren van hetzelfde ras mee te nemen. U kunt meedoen met meerdere collecties, dus vier eieren van 

alle rassen die u fokt. Neem de eieren mee in een schaaltje of op een bordje gevuld met zilverzand, 

zaagsel of houtsnippers (de kartonnen broedschalen van duiven zijn ook handig). Wij zorgen voor 

witte bordjes waar de inhoud van één ei in kan worden bekeken.  De avond gaat door als minimaal 5 

leden zich aanmelden.  

Graag voor vrijdag 1 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.  

 

Erkenning Teddydwerg 

In de konijnenstandaard staat dat sinds april 2022 de 

Teddydwerg in de kleur zwart is erkend, terwijl er tot en 

met maart 2024 sprake is van voorlopige erkenning van 

Teddydwergen in de kleur midden geel marter. Deze 

kleurslagen zijn mede door ons PKV lid, Nadine de Jong 

ingebracht. Dank je wel, Nadine, van harte gefeliciteerd 

met jullie progressie en erkenning 

                                                                                                          De Teddydwerg in zwart 

Tatoeëren van konijnen 
Het tatoeëren verloopt als vanouds. De tatoeëerders hebben al meerdere avonden achter de rug: 

woensdag 9 maart, woensdag 13 april, woensdag 11 mei en woensdag 8 juni. Het aanbod van dieren 

was deze avonden gering. Wat zegt dat? Wat betekent dat? De volgende woensdagen staan nog in 

de planning: 6 juli, 3 augustus en 7 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 

mailto:reinderprins@live.nl
mailto:reinderprins@live.nl


11 
 

u dan contact opnemen met onze tatoeëerder Tonnie Bakker. Samen zoeken we dan naar een 

oplossing. 

 

N.B. 

De tatoeëerdatum van 6 juli valt samen met ons kleintje jongdierendag. Vandaar dat het tatoeëren 

deze avond niet aan de Noordersingel is, maar in Boelenslaan: bij Reinder Prins, Boelenswei 55. 

Alhier staan Tonnie en Fokke voor u klaar. 

 

Onze website 

Onze website www.pkv-burgum-eo.nl staat er, zoals altijd, weer keurig onderhouden en up-to-date bij. 

Met grote dank aan Jan Westerhof. Wat zijn we ongelooflijk dankbaar dat Jan dit werk allemaal voor 

ons doet. Het is een genot om de informatie over onze club, maar ook over allerlei diergerelateerde 

zaken te lezen. Dat blijkt ook wel, want in het clubblad van PKV ‘Frisia’ te Dokkum wordt naar onze 

website verwezen, bijv. naar het artikel over de kippenbrilletjes. 

Overigens, heeft u het filmpje over muzikale vogels met kunstjes’ gezien. Hartstikke leuk. Een must!!! 

 

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  2
de

 tatoeëerder  tel. 0566-652978 j.veldman8@upcmail.nl 

Trigreppel 17 Akkrum 06-52137197  

 

  

 

 

 

 

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