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Pluimvee voor 65ste keer getoond 

In Noardburgum gaat de 
show gewoon door 
Noardburgum - De papegaaienziekte was gisteren het gesprek van de dag 
in sporthal 't Heech in Noardburgum. Voor de 65ste keer wordt daar de 
jaarlijkse pluimveeshow van PKV Burgum gehouden. De schrik zat er even 
flink in toen het bericht van de besmetting - tijdens een vogelshow in 
Weurt - de verenigingsleden gisterochtend via de radio bereikte, vertelt 
Tjeerd Polet van de organisatie. 
„Het is zo'n gigantische klus om een show te organiseren. Zo'n besmetting 
is vreselijk, je kunt er heel erg ziek van worden. Nu is de hobby voor veel 
mensen daar afgebroken." Bij de zeventig leden van de Burgumer 
vereniging kwamen de gevoelens van een paar jaar geleden weer boven, 
toen vanwege het pluimveevervoersverbod de show niet door kon gaan. 
„Zoiets is een enorme klap." 
Polet is ervan overtuigd dat de kippen en duiven in Noardburgum geen 
gevaar lopen. „Alle beesten die hier tentoongesteld worden, zijn ingeënt. 
Zieke dieren mogen beslist niet komen. En wij hebben hier trouwens ook 
andere soorten. Geen papegaaien, in ieder geval." Voor extra strenge 
regelgeving of een negatieve beïnvloeding van de shows is hij dan ook 
niet bang. 
Hij kan zich voorstellen dat er ondanks alle voorzorgsmaatregelen wat mis 
kan gaan. „Er zitten nogal wat dieren in één ruimte tijdens een show. De 
temperatuur 
stijgt snel en dan kan er natuurlijk een virus ontstaan. Wij hebben 
gisteren de verwarming op een gegeven moment uitgezet." 
In de Noardburgumer sporthal worden tot vanmiddag laat nog 613 kippen, 
konijnen, cavia's en sierduiven tentoongesteld. „Zoveel beesten als dit 
jaar hebben we nog nooit gehad", zegt Polet. „De vorige jaren hadden we 
er steeds 450." Donderdagavond werd de show geopend, die nog tot 
vanmiddag duurt. 
 

Generaties 
PKV Burgum maakt de laatste tijd een kleine groei door. Momenteel heeft 
de club zeventig leden. „Niet alle verenigingen hebben nog een eigen plek 
voor hun shows. Dus komen ze bij ons." De interesse voor pluimvee gaat 
vaak over van vader op zoon, vertelt Polet. De vereniging heeft in het 
ruim 65-jarig bestaan heel wat generaties langs zien komen. 
Van een gebrek aan vrijwilligers heeft de club geen last. „Er zijn nog altijd 

genoeg mensen die mee willen werken aan het opzetten van de show." 

Ter gelegenheid van het jubileum nodigde de vereniging gisteren 



leerlingen van beide basisscholen in Noardburgum uit in de sporthal. 

Speciaal voor hen werd een kleurwedstrijd uitgeschreven. Gjalt Helder en 

Jort Bosgraaf werden uitgeroepen tot winnaars. 
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Recordaantal dieren op tentoonstelling  

> NOARDBURGUM - De Pluimvee Konijnen Vereniging Burgum hield 
vrijdag, zaterdag en zondag een tentoonstelling in sporthal ‘t Heech in 
Noardburgum. Er waren maar liefst 613 hoenders, sierduiven, konijnen en 
cavia’s te zien. “Een absoluut record, en tweehonderd dieren meer dan 
vorig jaar”, zegt Tjeerd Polet van de vereniging, die dit jaar 65 jaar 
bestaat. Zaterdag en zondag bezocht het publiek de tentoonstelling, die 
voor de 65ste keer werd georganiseerd door de Pluimvee Konijnen 
Vereniging Burgum. Vrijdag werden de dieren beoordeeld door 
keurmeesters. “Leden van clubs in en buiten de regio namen deel aan 
deze keuring.  Dit  jaar zijn meer hoenders gekeurd zijn dan konijnen. Dat 
is een nieuwe tendens”, vertelt Polet. “Ook waren er twintig cavia’s te 
zien. Dat zijn aanwinsten, omdat cavia’s de afgelopen jaren op de 
tentoonstelling ontbraken.” De Schoolkinderen van de beide basisscholen 
in Noardburgum brachten een bezoek aan de keuring. “Ze maakten kennis 
met de dieren. Ook hebben de kinderen van groep vijf en zes kleurplaten 
gemaakt, die op de tentoonstelling waren te zien.  

De makers van de beste kleurplaten kregen een roset en een cadeau als 
prijs gekregen.” De eerste prijzen waren voor Jort Bosgraaf en Gjalt 
Helder uit Noardburgum. Ook voor de deelnemers aan de tentoonstelling 
was er een prijs weggelegd. Zij mochten raden hoeveel hoendereieren er 
waren gelegd tijdens de tentoonstellingsdagen. De winnaar kreeg het 
inschrijfgeld terug. Burgemeester Gerrit Jan Polderman van 
Tytsjerksteradiel opende de show. Hij reikte ook de prijzen uit aan de 
kampioenen. Als tegenprestatie kreeg hij een passend aandenken: een 
fles hanenpootwijn en tien eieren.  

 


