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Nieuwsbrief no. 3, september 2022 
 

Voorwoord 
Hierbij sturen we u een nieuwsbrief van PKV ‘Burgum e.o.’ . Het is de derde nieuwsbrief van dit 

kalenderjaar. De vorige nieuwsbrief ontving u in juni en stond boordevol met allerlei activiteiten. Na het 

versturen van de 2de nieuwsbrief, de brief van juni, hebben we u drie herinneringsmails gestuurd om 

de geplande activiteiten extra onder uw aandacht te brengen. 

Maar dan nu de 3de nieuwsbrief van 2022. Ook in deze nieuwsbrief komen een aantal activiteiten aan 

de orde. Speciaal willen we u wijzen op onze jongdierendag van 16 september. Dat is over een drie 

weken al. Dat betekent dat u zich per omgaande zou moeten aanmelden indien u mee wilt doen. Zie 

verdere informatie in deze nieuwsbrief en in de bijlage. 

Verder leest u in deze brief verschillende verslagen van eerder georganiseerde activiteiten. Her en der 

volgt een er beschouwing van de ontwikkelingen in onze kleindierensport. 

De activiteiten voor de komende periode zetten we even in een chronologische volgorde. U leest 

erover in deze nieuwsbrief. 

▪ Maandag 5 september: start stemprocedure Rabo ClubSupport 2022 

▪ Woensdag 7 september tatoeëren van konijnen Noordersingel te Burgum 

▪ Maandag 12 september laatste gelegenheid opgave jongdierendag bij Joh. Dijkstra  

▪ Vrijdag 16 september jongdierendag bij Maurice Land te Sumar 

▪ Vrijdag 23 september 3de ronde RDH- enting van konijnen. Opgave bij Tonnie Bakker 

▪ Woensdag 28 september bestuursvergadering bij Jan Posthumus 

▪ Zaterdag 19 november Tytsjerksteradielshow sportzaal ’t Heech te Noardburgum 

 

Veel leesplezier toegewenst,   

 

Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’  
Wiebren de Jong 

 

Verslag bestuursvergadering van 23 augustus 2022 

We waren deze avond bij Tonnie en Hennie Bakker te Kollum. 

Helaas was Fokke afwezig. Hij was overzee: Terschelling. Natuurlijk 

wisselden we eerst vakantie-ervaringen uit. Hoewel: Reinder en 

Tonnie gingen volgende week nog op vakantie. Maar het gepraat 

over vakantie ging al vlug over op konijnenpraat. Ook kwamen de 

zorgen over de vogelgriep te berde en de impact die dit alles heeft op 

het komende tentoonstellingsseizoen.  

Na een kopje thee en een heerlijke koek gingen we vlot van start met de klaarliggende agenda en 

bijbehorende stukken. Allereerst discussieerden we over een viertal stellingen die door de KLN zijn 

geponeerd. Zie het persoonlijke artikel hierna: ‘Gedachten binnen de KLN’. We konden het 

grotendeels eens zijn met stelling 1 en 2, terwijl stelling 3 en 4 nog onduidelijk bleef. 

Reinder had zijn verslag van 1 juni jl. meegenomen. We lopen de actiepunten langs. O.a. dat wij actie 

moeten nemen m.b.t. de jubilarissen van de KLN. De jubilarissen van de eigen club hebben we helder 
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in beeld, maar er blijken ook jubilarissen van de KLN te zijn. Ook moeten we doorpraten over het 

eerste deel van onze jaarvergadering: wat is de zin van dit deel van de jaarvergadering. 

Er zijn enige mutaties in het ledenbestand: vier nieuwe leden en een afzegging. We gaan na of deze 

mutaties overal verwerkt zijn. Vlot evalueren we ons uitje naar de Alpacaboerderij in Drogeham (1 juli), 

het kleintje jongdierendag, d.d. 6 juli, het tatoeëren van konijnen op 6 juli en 3 augustus, de eerste 

ronde RDH- enting konijnen, het afgelasten van de Zomershow in Wâlterswâld d.d. 30 juli en tenslotte 

het hoenderenten van 8 augustus jl. 

Tijdens de evaluaties kwamen we tot de ontdekking dat er het afgelopen jaar veel minder konijnen 

getatoeëerd zijn. Op 3 augustus kwam slechts een enkel dier opdagen op onze tatoeëerplek te 

Burgum. Dat geeft te denken. Speelt de algehele matheid na de coronaperiode ook onze 

konijnenfokkers parten? Overal lijkt het moeite te kosten de activiteiten van voorheen weer op te 

pakken. Ook de aantallen dieren die opgegeven zijn voor de enting tegen RDH-1 en -2 vallen tegen. 

Voor de 2de entronde van 24 augustus zijn slechts een kleine 80 dieren opgegeven. We zullen zien 

hoe zoiets uitpakt tijdens onze jongdierendag van midden september en clubshow in november. 

Tonnie krijgt in ieder geval de opdracht een voorstel voor volgend seizoen te maken aangaande het 

tatoeëren van onze konijnen. Het is niet te doen om voor 4 – 6 konijnen een hele avond bij fam. Van 

der Veen te wachten. 

Vervolgens bereiden we in hoog tempo onze jongdierendag van vrijdagavond 16 september voor. Dat 

kan omdat we hiervoor een kant en klaar draaiboek hebben. Zie verderop in deze nieuwsbrief. Ook 

starten we de eerste voorbereiding voor onze clubshow van zaterdag 19 november. Tonnie en 

Reinder gaan werk maken van het vraagprogramma. 

Tenslotte bespreken we de verschillende maatschappelijke problemen waar Nederland mee kampt. 

Om 10 uur is het mooi geweest: we keren huiswaarts. De volgende bestuursvergadering is op 

woensdag 28 september om 19.45 uur bij Jan Posthumus in Drogeham.. 

 

Gedachten binnen de KLN 

De kleindierensport staat onder druk. Ledenaantallen kelderen naar beneden. Mogelijk iets minder in 

de noordelijke provincies, maar elders in het land gaat het hard. Onze sport vergrijst: jongeren hebben 

nauwelijks meer belangstelling om actief met dieren bezig te zijn. Maatschappelijke organisaties 

stellen hun (terechte?) vraagtekens m.b.t. het welzijn onze dieren. 

Hierin werken de ontwikkelingen van de laatste jaren niet mee. Door corona zijn vele liefhebbers hun 

lijntje  naar de kleindierensport kwijt en haken af. Ze missen de tentoonstellingen en contacten 

blijkbaar niet. De voerprijzen rijzen de pan uit. De kosten voor het enten van konijnen zijn bijna 

onhoudbaar. Opnieuw een reden waarom fokkers het voor gezien houden.  

Last but not least de vogelgriep. Waarschijnlijk zullen ook dit seizoen er geen tentoonstellingen zijn 

voor hoenderachtigen. Voor het 3de jaar op rij geen 

volledig showseizoen. Hoenderfokkers vervreemden van 

elkaar en van de standaarden waar hun dieren aan 

moeten voldoen. Velen stoppen of zijn voornemens hun 

aantallen dieren drastisch in te perken, want ‘waar fok je 

nog voor?’ Het laat zich raden wat de gevolgen zijn voor 

het ledenbestand van onze bond Kleindierenliefhebbers 

Nederland (KLN). Maar ook op plaatselijk niveau: de 

spoeling van actieve leden wordt steeds dunner en 

volwaardige tentoonstellingen zijn nauwelijks meer te 

organiseren. 

 

Gelukkig anticipeert de KLN. In eerder nieuwsbrieven schreven we over het veelbelovende rapport  

“Niets doen is geen optie”. Een rapport wat een blik vooruit werpt, m.n. als het gaat om 

tentoonstellingen. Helaas blijkt ons dat sommige clubs wel denken dat niets doen een optie is en bij 

voorkeur alles bij het oude willen laten. De KLN is druk bezig met de voorbereiding voor het instellen 

van de vijf regio’s. Hiermee probeert de KLN te voorkomen dat binnen regio’s tegelijkertijd twee of drie 
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tentoonstellingen op dezelfde datum zijn. In een tijd waarbij shows steeds schaarser worden, zijn 

tentoonstellingen op dezelfde datum natuurlijk de doodsteek. Maar ook op andere vlakken wil men 

komen tot verbeterde communicatie op regionaal niveau. Dus loskomen van de huidige versnippering. 

 

Momenteel is er een werkgroep van de KLN, bestaande uit leden van de commissie van het rapport 

‘Niets doen is geen optie’ aangevuld met een aantal vrijwilligers aan het nadenken over hoe de 

tentoonstellingen in de toekomst vormgegeven kunnen worden. In een van de praatsessies, welke 

tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van KLN hebben plaatsgevonden, werden door KLN 

een viertal stellingen geponeerd met betrekking tot de toekomst van de tentoonstellingen. Daar moet 

over nagedacht gaan worden. Gewoon ter informatie deel ik ze met u en relateer onze eigen situatie 

aan deze stellingen: 

• Alleen de echte fokkers zijn geïnteresseerd in lange rijen met dieren! 

Jaren geleden kwamen er tientallen bezoekers naar onze Tytsjerksteradielshow. Op woensdagavond 

werd ingekooid. Op donderdagavond, vrijdag overdag en ’s avonds was het altijd druk. Ook op 

zaterdagmorgen liep het door met publiek. Mensen uit de omgeving kwamen kijken naar de grote 

variëteit aan dieren. Het was een happening, een uitje. Zaterdagmiddag was het opnieuw ‘smoardrok’. 

Veel belangstellenden. Dan waren ook alle fokkers present om hun dieren uit te kooien. 

Dat is niet meer zo. Op donderdagavond zijn de fokkers nog aanwezig en is het voor hun gezellig om 

met collega’s te praten over de dieren en de behaalde resultaten. Veelal zijn er dan voor een half 

uurtje ook enkele familieleden van de fokkers. Druk? Nee!  

Vrijdag overdag, vrijdagavond en zaterdagmorgen komt er niemand meer bij de dieren kijken. Eigenlijk 

is zo’n driedaagse show alleen nog interessant voor de fokkers. Publiek is er niet meer. De stelling 

van de KLN klopt.  

Dit pleit er voor om vooral ééndaagse shows in de regio te organiseren, ook in het licht van het 

dierenwelzijn. Indien haalbaar zou een meerdaagse show voorbehouden zijn aan een enkele 

landelijke tentoonstelling, bijv. de Dierenparade Noordshow. 

 

• Eendaagse tentoonstellingen met enkele specifieke rassen hebben de toekomst! 

Als we het gedrag van de fokkers tijdens een tentoonstelling observeren dan gaat hun belangstelling 

in hoge mate uit naar hun eigen ras en de fokkers die ook dat ras voorbrengen. Daar houden ze zich 

vooral mee bezig. Sommige fokkers komen maar beperkt de zaal in om andere rassen te bekijken, te 

beoordelen en te analyseren. Dat is natuurlijk logisch, het ligt voor de hand. Veel fokkers geven ook 

aan dat de tentoonstellingen of jongdierendagen van speciaalclubs veruit het mooist zijn. Daar wordt 

intens overlegd, worden dieren uitgewisseld, worden contacten gelegd. Het is de dag waar men naar 

toeleeft. Bijvoorbeeld de dag van de Dwerg, de jongdierendag van de Zevenrassenclub, de dag van 

het Hollanderkonijn, enz. Ook is de kwaliteit van de beoordelingen vaak hoog op deze dagen van de 

speciaalclubs door de gespecialiseerde keurmeesters. Dit in tegenstelling tot bijv. onze 

Tytsjerksteradielshow, waar maar enkele kleurdwergen, Alaska’s, Parelfeh’s, Hollanders of Hollandse 

Krielen zitten van slechts twee – vier fokkers. 

De KLN heeft waarschijnlijk gelijk met deze stelling. Er is wel een kanttekening te plaatsen en dat is de 

afstand. Voor het bezoeken van de dagen van de speciaalclubs moeten we veelal in het midden van 

het land zijn. Grote, hinderlijke afstanden voor noordelingen. Maar eendagskeuringen met enkele 

specifieke rassen is wel mogelijk op regioniveau, bijv. in Drachten, Heerenveen of Zwolle. 

 

• Een tentoonstelling met lange rijen kooien gecombineerd met andere Kleindiergerelateerde 

zaken is geen verdienmodel. 

• Flexibele innovatieve tentoonstellingen met een laag exploitatierisico zijn toekomstbestendig. 

Beide stellingen, die waarschijnlijk bij elkaar horen, roepen niet direct herkenning op. Over deze 

stellingen moest ik langer nadenken. Mogelijk verdienen deze ze ook nadere uitleg door de KLN.  

Allereerst hoeven we niet aan tentoonstellingen te verdienen. M.a.w. een verdienmodel is niet 

noodzakelijk. Als hier wordt bedoeld dat een tentoonstelling de kans moet geven om reserves op te 

bouwen i.v.m. calamiteiten, dan is een verdienmodel oké. Het is echter geen doel op zichzelf. 
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Ook vraag ik mij af wat kleindiergerelateerde zaken zijn. Bedoelen we daar exposanten van diervoer 

en dierbenodigdheden mee? En is duidelijk dat het betalen voor hun standoppervlak geen 

mogelijkheid biedt aan de tentoonstelling om financieel quitte te kunnen draaien? 

Bij een ‘tentoonstelling met lange rijen kooien gecombineerd met andere kleindiergerelateerde zaken’ 

denk ik aan de Dierenparade Noordshow. Daar vinden we lange rijen kooien met allerlei dieren van 

groot naar klein, van haar naar veer, van geel naar zwart, van liggend, zwemmend, vliegend naar diep 

en onzichtbaar weg gestopt. De overige helft van de hal is ingericht met een grote variëteit aan 

bijzondere dieren, bijv. slangen, lama’s, geiten, koeien, uilen, enz. Een soort bijzondere 

kinderboerderij, een kermis en vergelijkbare kakofonie van geluiden.  

Hier komen twee verschillende soorten mensen op af. De ene helft zijn fokkers van de dieren in de 

rijen tentoonstellingskooien, die zich in de buurt van hun eigen dieren bewegen. En een groep 

mensen, vooral met veel kinderen, die de kermis van (pseudo)huisdieren bezoeken. Twee 

verschillende stromen, die nauwelijks belangstelling voor elkaar hebben.  

Deze twee-in-één show zou niet toekomstbestendig zijn!  Ik meende dat de rijen 

tentoonstellingsdieren de ‘kermis’ nodig heeft om financieel rond te kunnen komen en reserves te 

kunnen opbouwen. Blijkbaar hebben deze shows een hoog exploitatierisico. Als ik het tenminste goed 

begrijp.  

De KLN pleit daarentegen voor flexibele, innovatieve tentoonstellingen. Wat moet ik daar onder 

verstaan, waar denkt men dan aan? Ik hoop daar binnenkort meer over te horen van de KLN, want ik 

denk dat stelling 1 en 2 kloppen. Met het antwoord op stelling 4 zouden we wellicht bestendig een 

nieuwe, meer hoopvolle toekomst in kunnen. Wordt vervolgd!? 

 

 

 

Brief KLN over tentoonstelling hoenders 

We kregen op 22 augustus een brief van Kleindierenliefhebbers Nederland, de KLN. We citeren:  

‘Zoals u weet zijn er op dit moment nog steeds uitbraken van vogelgriep in Nederland. Dit betekent 

helaas voor u als vereniging of organisatie dat tentoonstellingen of bijeenkomsten zoals 

jongdierendagen, clubdagen en ook keuringen aan huis niet zijn toegestaan met vogelgriepgevoelige 

dieren. Bijeenkomsten met risicovogels zijn landelijk verboden. U mag met uw risicovogels niet naar 

activiteiten zoals tentoonstellingen. Of naar andere plaatsen waar risicovogels worden verzameld, bijv. 

bijeenkomsten in jaarbeurzen, markten, culturele activiteiten en keuringen. 

Uiteraard mogen er wel tentoonstellingen en bijeenkomsten gehouden worden met de overige dieren 

zoals konijnen, cavia’;s, kleine knagers en oorspronkelijke duiven. 
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Jongdierendag vrijdagavond 16 september 2022 

Op 16 september aanstaande organiseren we onze jongdierendag. Helaas moeten we ons beperken 

tot konijnen omdat we vanwege vogelgriep geen grote en kleine hoenders mogen inschrijven. U 

begrijpt dat we daar hevig van balen. Niet alleen wij, maar ook al onze hoenderfokkers zullen 

teleurgesteld zijn. Zo jammer! 

Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt is het al vlug 16 september. Daarom vragen we u om 

per omgaande het inschrijfformulier (zie bijlage) ons te retourneren. De inschrijving sluit op maandag 

12 september, dus wees er  als de kippen bij’.  

Een avondkeuring, dus! Dat betekent dat we deze avond vlot moeten handelen. We merken immers 

dat de avonden ras korter worden. Het is dus noodzaak dat we om 18.30 uur van start gaan met de 

keuring. Afhankelijk van het aantal inzendingen, zetten we een tweede keurmeester 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. We 

kunnen weer terecht bij het loonbedrijf van Maurice Land, Solcamastraat 31, 9262 ND te Sumar. Als 

het weer het toelaat, keuren we (deels) buiten. 

Bijgaand vindt u 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 stoelen te plaatsen. Die hebben we vorig jaar gekocht m.b.v. de opbrengst van Rabo 

ClubSupport.  

Natuurlijk is de keuken geopend voor een natje en een droogje. 

 

Ons ‘reisje’ 

Ons (school)reisje ging dit jaar naar de alpacaboerderij van Jetze en Judith Spinder. Jetze en Judith 

begroetten ons enthousiast op 1 juli jongsleden. Een grote buitentafel inclusief stoelen stond klaar. 

Een klein stukje bij de tafel vandaan waren een zevental alpaca’s opgesloten in een kleinere ruimte 

opdat we ze straks goed konden bekijken. Het was prachtig weer, het avondzonnetje scheen in onze 

ruggen en Judith, Jetze en een elftal konijnen- en hoenderfokkers van onze vereniging gingen er voor 

zitten. Want ja, we hadden elkaar zo lang niet ontmoet. Het voelde goed na zoveel corona-ellende. 

Een blij weerzien! 

Eerst natuurlijk koffie en thee. Bovendien had Wikje 

de Jong een heerlijk stukje cake gebakken met daarin 

verwerkt eigen eieren, walnoten en appel. Het 

smaakte allemaal voortreffelijk. De verhalen kwamen 

natuurlijk los, o.a. over een erbarmelijk fokseizoen. 

Gelukkig weet iedereen beter! Straks, tijdens 

tentoonstellingen zitten er, ondanks de 

erbarmelijkheid van dit moment, plotseling toch nog 

schitterende konijnen ergens diep in de hokken 

verscholen. Jetze en Judith hoorden het allemaal 

glimlachend aan. Toen de engste verhalen achter de 

rug waren, begon Judith te vertellen over hun hobby, 

de alpaca’s. Er liepen ongeveer 40 van deze dieren 

op hun prachtige stukje land en hokken achter de Buorren te Drogeham: een paar oudere hengsten, 

éénjarige hengsten, eenjarige merries en de oudere merries. Sommige nog drachtig, anderen met 

jongen, cria’s genaamd. Donderdag was er nog een cria geboren, dus slechts een dag oud. Maar ‘hij’ 

huppelde al vrolijk rond in de kudde.  

Judith had zich uitstekend voorbereid. Vlot vertelde ze haar verhaal. Jetze vulde her en der aan of 

pakte een jonge alpaca om ons van dichtbij te laten zien. Judith sprak over wat hen motiveert om 
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bezig te zijn met alpaca’s, over hun oorsprong, over het karakter van de dieren. Maar ook over type, 

bouw, gewicht, oren, stelling, poten……tentoonstellingen. En ja, toen kwamen de vragen wel. Toen 

verschoof Judiths briefje naar de achtergrond en sloot ze haar verhaal aan bij onze vragen.  

 

Bijzonder aandacht hadden we voor de wol. Die wol is werkelijk prachtig, zo zacht, zo mooi van 

structuur. Echt heel bijzonder. In het verhaal van Judith 

klonken allerlei bijzonderheden. Weetjes die ook op de 

website te vinden zijn. Wist u dat….. ? 

• De dieren tussen de 15 en 25 jaar oud kunnen worden 

en wel tot het 18e levensjaar productief kunnen zijn. 

• Tussen de 50 kg en 70 kg wegen. 

• De schouderhoogte van de alpaca ligt tussen de 80 en 

100 cm. 

• De dracht duurt gemiddeld ongeveer 11 maand en 10 

dagen.  

• Alpaca’s zeer vruchtbaar zijn. 

• Alpaca’s herkauwers zijn. 

• Veulens ‘cria’s’ heten en tussen de 5 en 9 kg wegen bij 

de geboorte. 

• Meestal tussen 08.00 en 14.00 uur geboren worden, vaak op een zonnige dag. 

• Alpaca’s hun tong niet ver kunnen uitsteken om hun jong droog te likken en het veulen daarom op 

de zon is aangewezen om te drogen. 

• De alpaca een kuddedier is en daarom minimaal twee dieren bij elkaar gehouden moeten worden. 

• Alpaca’s eten gras, hooi, luzerne en kunnen worden bijgevoerd met brok met daarin vitaminen en 

mineralen. 

• Als alpaca’s het hele jaar in de weide staan moeten ze altijd kunnen beschikken over voldoende 

hooi en vers water. 

• Buiten overwinteren kunnen alpaca’s prima, maar ze moeten wel de mogelijkheid hebben ergens 

te kunnen schuilen tegen wind en regen. 

• Regelmatig ontwormen, bijknippen van de voetnagels en jaarlijks inenten is noodzakelijk om de 

kudde in optimale conditie te houden. 

• De dieren éénmaal per jaar geschoren worden en dit belangrijk is om hittestress te voorkomen. 

• De alpaca familie is van de lama en dromedaris en valt onder de kameelachtigen. 

• Ze 5000 jaar geleden de Inca`s al voorzagen van wol. 

• De kwaliteit van alpacawol is vergelijkbaar met Cashmere of Mohair. 

• Kleding van alpacawol zowel waterafstotend als thermosregulerend werkt en mensen met een 

wolallergie bij alpacawol meestal geen last hebben. 

• Alpacawol in 22 verschillende natuurtinten voorkomt.   

• Een alpacavacht van een jaar 2 tot 5 kilo kan wegen. 

• Alpaca's een interessante en winstgevende investering kunnen 

zijn. 

• Alpacavlees vetarm en eiwitrijk is. 

• Alpaca`s zich graag laten showen. 

 

We sloten ons jaarlijks reisje af aan de grote tuintafel. Gezellig 

nakeuvelend over de alpaca’’s onder genot van een frisje, kaas, 

worst, komkommer. Opnieuw kwamen er allerlei vragen en werd de 

vergelijking gemaakt met o.a. Merinoschapen. Bedankt Judith en 

Jetze voor deze prachtige avond, bedankt Wikje voor de catering. 

Het was weer als vanouds! 
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Nieuwe leden/ opzeggingen 

In de herinneringsmail van 28 juli maakte we al melding dat we maar liefst vier nieuwe leden hadden. 

Allereerst twee jonge dames, namelijk Sabine Brouwer uit Hurdegaryp en Liselotte Veenstra uit 

Suwâld. Sabine en Liselotte fokken met Teddydwergen. Nadine de Jong is hun coach. Tijdens het 

kleintje jongdierendag van woensdag 6 juli toonden ze al een paar veel belovende dieren. 

Nieuw lid is ook Simon Santema uit De Westereen. Simon fok al ruim 30 jaar met Antwerpse 

Baardkrielen, op dit moment in de kleurslag Parelgrijs en Isabelkwartel. Tijdens het hoenderenten van 

8 augustus hebben we persoonlijk kennis gemaakt. 

Tenslotte kregen we een aanmelding van een nieuw lid via onze webmaster Jan Westerhof. Hij 

meldde dat dhr. Sijko van der Veen uit Kollumersweach ook graag lid bij ons wilde worden. Sijko fokt 

met Marans, Creamy Legbar en Poule de Bresse kippen, samen met Jan Westerhof. 

Sabine, Liselotte, Simon en Sijko: van harte welkom bij PKV ‘Burgum e.o.’ We hopen dat jullie je snel 

thuis zullen voelen binnen onze club en voldoende ondersteuning ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, 

dan hopen we dat jullie de hulp van het bestuur inschakelen. Veel plezier en veel succes. 

Sytse Jeeninga uit Suwâld heeft zijn lidmaatschap per 1 januari 2023 opgezegd. Bedankt Sytse voor 

je jarenlange (sinds 2006) ondersteuning van onze vereniging. Veel succes, Sytse! 

 

Rabo ClubSupport: u kunt weer stemmen! 

 

 

 

 

Rabo ClubSupport  
Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt  

 

 

 

 
Vorig jaar hebben we met behulp van jullie een leuk bedrag opgehaald via de Rabo ClubSupport 
actie. We hebben dat besteed aan de aanschaf nieuwe stoelen. 
 
Stemmen kan vanaf 5 september tot en met 27 september 2022. 
 
Het gaat als volgt. Leden van de Rabobank mogen hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging. 
De Rabobank heeft een bedrag ter beschikking gesteld om plaatselijke verenigingen te ondersteunen. 
Het aantal stemmen aan het einde van de stemperiode bepaalt welk deel PKV ‘Burgum e.o.’ van dat 
bedrag krijgt. Hoe meer stemmen, des te meer geld voor onze club! Alleen leden van de Rabobank 
mogen stemmen, maar men hoeft niet perse lid van PKV ‘Burgum e.o.’ te zijn. Met andere woorden 
attendeer en activeer uw gezin, uw familie, uw collega’s, uw netwerk, … om te stemmen op PKV 
‘Burgum e.o.’. Voer campagne!!!!  
Ten behoeve van het campagne voeren is dit bericht apart als bijlage toegevoegd. Om door te sturen 
naar familie, vrienden en bekenden. Ieder Rabobanklid kan drie keer stemmen, maximaal één stem op 
één vereniging. Natuurlijk willen we dolgraag uw stem! 
Op 27 september eindigt de stemperiode. Ergens in november is de finale en uitreiking. We houden u 
op de hoogte. Maar dat heeft alleen zin als u en degenen die u omringen stemmen! 
 
Hoe verloopt het stemmen, c.q. hoe verliep het stemmen vorig jaar.? Log in m.b.v. uw Rabo Scanner 
op uw rekeningnummer. Ga naar het blokje ‘Service’ op de rechterkant van de pagina. 
→ klik op de button ‘STEM OP JOUW CLUB’ 
→ klik op de oranje button ‘BRENG NU JE STEM UIT’ 
→ nu kunt u stemmen……. 
→ typ in ‘t vakje ‘ZOEK OP CLUBNAAM’ de zin PKV Burgum e.o. of scroll onder dit vakje langs al de  
    deelnemende verenigingen 
→ breng nu je stem op onze vereniging (en breng nog 2 stemmen uit op clubs die u een warm hart 
    toedraagt) 
→ ga naar de button ‘VOLGENDE STAP’ en ‘STEM BEVESTIGEN’ 
→ hartelijk bedankt! 
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Kleintje jongdierendag 

Het is langzamerhand al een traditie geworden. Een kleine, informele jongdierendag vlak voor de 

zomervakantie. Geshowd worden jonge konijnen, nog in de groei en nog vol potentie. Een potentie die 

je moet leren zien. Het jonge grut….mooi, nog niet op kleur, nog niet volgroeid maar speels, 

ongeduldig met een verwachtingsvolle oogopslag. 

Woensdagavond 6 juli was het weer zo ver. Meerdere fokkers kwamen samen op een van de mooiste 

locaties van Fryslân: bij Reinder Prins in Boelenslaan. Het moet gezegd: ook één van de meest 

onvindbare locaties van Fryslân. Er is geen TomTom of Google Maps die hierin helpt. Je bent 

hopeloos verloren als je niet weet dat je het pad op moet tegenover het witte kerkje in Boelenslaan. 

En dan kom je terecht in een eldorado van pracht en praal: een prachtig huis, mooie stallen maar 

vooral de rode Fryske koeien tegen de achtergrond van de lommerrijke boomwallen.   

Naast deze prachtige koeien (werkelijk een warmrode kleur, prachtig) houden Sieta en Reinder ook 

Dassenkop schapen, geiten en heel veel konijnen. De konijnen zijn het bekijken waard, maar ook de 

prachtige, konijnvriendelijke hokken. Wat zullen Sieta en Reinder het naast hun werk druk hebben om 

alles hier draaiende te houden en de goede verzorging te bieden.  

Terug naar het kleintje jongdierendag. Een traditie is het aan het worden. Een traditie is de plek, maar 

ook keurmeester Gerrit Grooten en zijn secondant/ schrijver Jan Posthumus. Gewoonte is eveneens 

het heerlijke stukje cake wat mevr. van der Veen voor ons bakt. Traditie is ook de heerlijke koffie en 

thee die Sieta voor de aanwezigen heeft gezet. De frisdrank, het biertje, de kaas, worst en 

komkommer. Zelfbediening….zo ontspannen, zo gezellig. 

Die laatste twee woorden gelden ook voor de keuring. Het is dan 

stil, gezapig om dan met z’n allen in een lach uit te barsten omdat er 

plotseling een grap klinkt. Om vervolgens weer ingespannen te 

luisteren naar wat Gerrit vertelt. Er werden 26 konijnen gekeurd van 

zeven rassen. Een kleine 20 mannen en vrouwen dromden samen 

om de keurtafel. 

Dames ja….dat leest u goed. Want, ondanks een barre zoektocht, 

waren ook onze twee jonge nieuwe leden aanwezig: Sabine 

Brouwer en Liselotte Veenstra. Ze brachten hun Teddydwergen op 

de keurtafel en toen moest Gerrit echt aan de bak. Beide dames 

hadden al een prachtig uitgangspunt aan dieren in wit, zwart en 

geelmarter. De meiden hebben dan ook een super coach aan 

Nadine de Jong.  Sabine en Liselotte, mooi, fijn, dank je wel dat 

jullie er waren. Welkom! Veel succes met jullie dieren. 

 

Enten van konijnen 

Om met uw konijnen mee te kunnen doen aan tentoonstellingen moeten deze dieren minimaal 

ingeënt zijn tegen RDH-2. De fokker moet een entbewijs meesturen met de inschrijving voor een 

show of kunnen overhandigen met een handtekening van een dierenarts. We hebben een 3de ronde 

enten van konijnen georganiseerd. Dierenarts Erik Apperlo komt op vrijdagavond 23 september bij 

u langs. Althans als u zich opgeeft. Dat kan tot en met maandag 19 september 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, Erik Apperlo, 

dierenarts te Hurdegaryp.  

 

Verslag hoenderenten 
Het was maandagochtend 8 augustus nog vroeg aan de dag. Maar toch waren Roland van Deutekom 

en een bestuurslid van PKV ‘Burgum e.o.’ al op pad. We maakten een ronde langs het grootste deel 

van alle kippenfokkers van onze club. Dat is zo langzamerhand een traditie en dus weten we bij vrijwel 

mailto:ad.bakker@knid.nl
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alle fokkers de weg naar de hokken. We waren vroeg op pad vanwege het grote aantal aanmeldingen. 

Om half 9 vertrokken we vanaf dierenartsenpraktijk A7- Noord en vlak voor 2 uur waren we daar weer 

terug. Toen hadden we 15 hoenderfokkers bezocht: van Drachten naar Boelenslaan, naar Twijzel, drie 

bezoeken in de Westereen, Noardburgum, twee entingen in Veenwouden, dan op weg naar 

Feanwâlsterwâl, binnendoor naar Hurdegaryp, even een tochtje naar witte Fryske hinnen in Ryptsjerk, 

dan twee fokkers in Burgum om af te sluiten bij Klaas Struiksma te Garyp. 

Het was weer een gezellige ochtend en de fokkers hadden hun zaakjes uitstekend voor elkaar. Bijna 

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 

overheerlijk stuk gebak. Dank je wel, Jan! En toen onze magen opnieuw begonnen te rammelen, 

werden we bij Theo van der Ploeg verrast met een broodje kaas. Super! 

Bijzonder was deze keer dat het hoenderenten gratis was 

voor onze leden, terwijl het normaliter € 25,00 per lid is. Het 

bestuur heeft deze keer de kosten voor het sprayen tegen 

pseudo vogelpest voor haar rekening genomen. Het is in deze 

periode niet leuk om bezig te zijn met hoenders. Door de  
vogelgriep (en eerder corona) mogen fokkers hun dieren niet 

tentoonstellen en de kippen niet bij elkaar  brengen. Ook voor 

het najaar van 2022 zijn de verwachtingen zeer ongunstig: 

met een grote mate van zekerheid zullen de liefhebbers van 

kippen voor het derde jaar op rij hun dieren niet kunnen 

showen. Dat wil zeggen dat er geen objectieve oordelen 

beschikbaar komen over hun dieren en ze hun dieren niet aan 

elkaar kunnen tonen. Dan is de lol er gauw af. Het bestuur 

van PKV ‘Burgum e.o.’ wil naast de gebruikelijke service van het hoenderenten de fokkers een extra 

hart onder de riem steken door de kosten van de entingen te betalen. We hopen dat onze leden hun 

hobby voort blijven zetten en het bijltje er niet bij neer gooien. 

Iedere fokker kreeg een ondertekend entformulier terug. Het tweede exemplaar entformulier is 

ondertussen in bezit van onze secretaris Tonnie Bakker. 

 

Tytsjerksteradielshow zaterdag 19 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 20 

november aanstaande mag en kan wat betreft konijnen, cavia’s en duiven. We gaan er vanuit dat het 

niet gaat lukken voor hoenders en watervogels. Mocht dat nog wel het geval zijn, dan schakelen we 

bij. 

We zijn momenteel 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 wordt 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. We kiezen dit jaar voor een ééndagsshow, m.n. gezien de geringe toeschouwersaantallen in 

eerdere jaren, het welzijn 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. Lichter in gewicht gingen ze 

zaterdags mee terug. 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. 
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• We hopen op een voldoende aantal konijnen, duiven en cavia’s. We zijn hoopvol, maar niet 

zonder zorg gezien de geringe deelnamen aan het tatoeëren en enten van konijnen. Dat baart 

ons zorg voor de toekomst. 

• De keuring wordt gehouden op zaterdag 19 november, op vrijdagmiddag 18 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 

keurcentrum, 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. Jan heeft nu 

weer een prachtig bericht geplaatst over ge kidnapte kuikens. Maar er is nog veel en meer te lezen. Al 

scrollend kom je op onze site allerlei interessante teksten en berichten tegen. 

 

Tatoeëren van konijnen 

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

woensdag 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli en 3 augustus. Steeds werd er getatoeëerd bij Fokke 

van der Veen, Noordersingel 80 te Burgum. Het aanbod van dieren was deze avonden gering. Er is 

nog een laatste tatoeëeravond gepland, namelijk woensdag 7 september. Zal het dan storm lopen aan 

de Noordersingel? Mocht er na 7 september nog behoefte zijn om te tatoeëren, 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/
mailto:j.veldman8@upcmail.nl

