
 
 
Nieuwsbrief no. 4, oktober 2018 
 
Vierde nieuwsbrief 2018 
Het loopt alweer tegen het eind van oktober. Onze jongdierendag van 15 september is alweer lang en 
breed achter de rug. Ook zijn de eerste tentoonstelling al geweest, bijv. te Grootegast. Mogelijk heeft u 
meegedaan aan de open tentoonstelling van PKV ‘Frisia’, die de afgelopen dagen is gehouden in 
Holwerd. Maar het belangrijkste nieuws is dat onze eigen clubshow aanstaande is, namelijk op 
donderdag 15 t/m zaterdag 17 november. Eigenlijk is alles binnen onze vereniging gericht op dit 
evenement. Vandaar deze nieuwsbrief.  
Verder in deze nieuwsbrief een korte terugblik op de jongdierendag, een verslag van onze laatste 
bestuursvergadering, het clubkampioenschap te Harkema en tenslotte een aantal andere punten. 
 
Kort verslag bestuursvergadering d.d. 17 oktober 2018 
Deze avond zijn we te gast in Twijzel, bij Wiebren de Jong. 
Allereerst nemen we onze besluitenlijst door. In deze lijst staan 
alle besluiten, die we de afgelopen periode hebben gemaakt. 
Zodra we op een besluit niet meer terug hoeven te komen of als 
een besluit afgerond is, vegen we het uit onze lijst. Soms zijn het 
afspraken die we lang geleden hebben gemaakt.  
Bijv. op 18 december 2017. Toen evalueerden we de clubshow 
van 2017 en schreven we dat we het voeren van de dieren 
scherper moeten regelen. Dat we moeten afspreken wanneer we 
de waterbakjes op zaterdag uit de kooien halen, dat de ehbo-kist 
altijd beschikbaar moet zijn en dat we geen foto’s meer willen 
maken van de gezichten van kinderen. Maar de meeste afspraken 
behelzen onze laatste vergadering van 8 augustus 2018. Hierin 
stonden veel afspraken over de jongdierendag 2018. Bijna al deze 
afspraken kunnen we nu uit de lijst halen. 
Na de ingekomen stukken en de financiële stand van zaken 
evalueerden we de jongdierendag, de 3de ronde enten van 
konijnen, enzovoort. We bespreken onder andere de optie om de 
jongdierendag op een vrijdagavond te organiseren met meer 
keurmeesters en een aansluitende barbecue of iets dergelijks. Om dan bij het hoofdpunt van de 
vergadering te belanden, namelijk onze clubshow. 
Voor onze clubshow hebben we een uitgebreid draaiboek, waarin al onze regelpunten staan. Dat zijn 5 
bladzijden vol. We zijn alle punten keurig langs gelopen en hebben vastgesteld wie wat regelt en wie 
waar verantwoordelijk voor is. Het gaat daarbij over allerlei punten, bijv. evenementenaanvraag bij de 
gemeente, advertenties ophalen, vervoer van kooien, een geluidsinstallatie regelen, de verloting, 
bezoek van basisschoolkinderen, vulling van de catalogus, inrichten en beheren van de keuken, 
voederen van de dieren, regelen van de sleutel van de hal. Veel te veel om op te noemen. Daarom zijn 
we ook zo blij met ons draaiboek, wat Johannes Dijkstra een paar jaar geleden voor ons opstelde. Dat 
geeft ongelooflijk veel steun. 
Wat ook ongelooflijk veel helpt zijn onze bestuursleden. Niemand loopt weg voor de taken. Aansluitend 
bij de persoonlijke interesses regelt Tonnie bijna alles m.b.t. de inrichting en invulling van de zaal. 
Johannes is de spin in het web als tentoonstellingssecretaris. Bij hem komen alle lijntjes binnen. Gauke 
regelt de advertenties en de catalogus, Reinder de keurmeesteraangelegenheden. Jan Posthumus zult 
u elke dag tegenkomen als het financiële en praktische aanspreekpunt, terwijl Fokke en Jan Sietze op 



voortreffelijke wijze de keuken en verloting organiseren. Op de achtergrond spelen mevr. Van der Veen 
en Wikje een onmisbare rol. 
Enfin, u begrijpt dat het grootste deel van onze vergadering aan de organisatie van onze open 
tentoonstelling gewijd was. Maar in anderhalf uur tijd waren we er uit. We hebben heerlijk vlot en ter 
zake vergaderd. Tussendoor kwam de vraag om in de nabije toekomst na te denken over een 
eventuele fusie, een andere opzet van onze clubshow, een andere invulling van de jongdierendag, het 
regelen van de privacy van onze leden. Nog genoeg te doen!  
 
Antje Walsma-Meinsma 
Op zaterdag 20 oktober 2018 is Antje Walsma overleden op de leeftijd van 82 jaar. Ze was 60 jaar 
getrouwd met Gerrit Walsma. Aan Antje verliezen we een geliefd lid, die veel voor onze club heeft 
gedaan. Jarenlang hielp ze ons tijdens onze clubshow. Vaak, tijdens de keuringsdag, als schrijfster bij 
een keurmeester, terwijl haar man Gerrit de konijnen aandroeg. Maar ook op de overige dagen was ze 
actief, hoewel altijd op de achtergrond. Tijdens het opruimen deed ze de kleine dingen, bijv. de 
touwtjes opruimen. Tijdens de keuringsdagen van Frisia zat ze altijd bij de ingang om kaartjes te 
verkopen, catalogussen uit te delen en koffie in te schenken. Op haar rouwkaart stond ze tezamen met 
haar geliefde dwerghoenderras, de Antwerpse baardkriel. We wensen de familie, met name haar man 
Gerrit, veel sterke toe tijdens deze trieste dagen. 
 
Jongdierendag 15 september 2018 
We kijken tevreden terug op onze jongdierendag. We zijn dankbaar dat we weer gebruik mochten 
maken van één van de loodsen van Houtbouw ‘It Paradyske’ te Noardburgum. We waren blij en 
aangenaam verrast door de kwaliteit, vaardigheid en kundigheid van onze keurmeesters, Henk Jan 
Ekkelboom (konijnen) en Abe Heerdink (hoenders). Super! Samen met Gauke en Reinder moet dit het 

jongste keurmeestercorps van Nederland zijn. Dit biedt hoop, dit 
biedt toekomst. 
Tevreden mogen we ook zijn, alhoewel het wel moeite kost, met 
het aantal ingezonden dieren: 106 konijnen en kippen van 12 
inzenders. Dat was een prima vooruitgang ten opzichte van 2017 
toen slechts 75 dieren deelnamen aan de jongdierendag. Maar in 
2016 waren dat er nog 200. Dus, wat moeten we er van zeggen?  
De aantallen doen ons wel besluiten om na te denken over 
alternatieven. Een alternatief waarbij we de zaterdag vrijhouden. 
Het lijkt er op dat we in onze jachtige maatschappij de zaterdag 
nodig zijn voor vele andere activiteiten en dat zo’n lange 
jongdierendag daar te veel inbreuk op heeft. Misschien moeten 
we ook wel van dat ‘lange’ af. Misschien moeten we met fokkers 
wel een tijd afspreken waarop ze verwacht worden met hun 
dieren. Waar deze ideeën geen oplossing voor zijn, is het aloude 
argument: ‘Myn bisten binne net klear.’ Een argument wat 
helemaal niet telt bij een jongdierendag. 
Aandachtpunt was de hulp die Fokke kreeg bij het opbouwen van 
de kooien. Dat kan beter. Desondanks, Fokke en zijn 
helpers….bedankt voor het aanslepen van de materialen, Tonnie 
bedankt voor de organisatie rond het enten van onze konijnen, 

Jan Posthumus voor de praktische hulp en financiële afwikkeling. Fijn, Wikje dat je bereid was om voor 
onze keuken te zorgen en je zaterdag op deze manier ter beschikking te stellen. 
 
Inhoudelijk verslag van onze jongdierendag  
Op zaterdag 15 december was het weer zo ver, de jaarlijkse jongdierendag van onze vereniging. Na 
vorig jaar een klein dieptepunt te hebben bereikt qua inzendingen was het dit jaar met zo’n 115 dieren 
toch weer zeer de moeite waard. Onder leiding van Fokke vd Veen waren vrijdag de kooien opgesteld, 
waardoor we zaterdag vlot van start konden. Na het inkooien en een bakje koffie van Wikje begon de 
keuring rond 10 uur. Ik zal proberen op hoofdlijnen u een indruk te geven van de gekeurde dieren.  
 
Bij de konijnen was de grote winnaar deze keer Jan Heeringa. Naast zijn lijfras de Rijnlander, waarmee 
hij al jaren hoge ogen weet te scoren, had hij dit keer een paar Satijnen meegebracht. Met beide rassen 
scoorde hij F met 96 punten, hier kon dit keer niemand aan tippen. Meer dan terecht werd hij winnaar 
van beide klassen!  



Verder bij de konijnen een opvallend fraaie collectie Duitse Hangoren van Rein Larooi. Door gerichte 
aankoop heeft hij zijn stam een flinke impuls gekregen, maar liefst 4xF kon hij noteren.  
Ook Nadien de Jong verdient met haar Teddydwergen een speciale vermelding. Deze fokster timmert 
hard aan de weg met dit nog jonge ras, ook deze keer weer een aantal fraaie dieren. Een week voor 
onze jongdierendag wist ze ook al hoog te scoren op de jaarlijkse fokkersdag van de speciaalclub 
(bijzondere haarstructuur).  Beide fokkers vanaf deze kant nogmaals gefeliciteerd.  
 
Bij de kippen een vijftal inzenders, waarbij de prijs in Noordburgem bleef: Tjeerd Polet scoorde met zijn 
Plymouth Rockkriel een dikke F met 96 punten. Op één kleine opmerking na scoorde dit dier op alle 
onderdelen Fraai. Keurmeester Heerdink kon dan ook vlot de keuze maken om dit dier tot winnaar te 
bekronen. Verder een aantal F dieren voor Arjen de Jong.  
De tijd van het jaar zorgt er eigenlijk voor dat veel dieren nog niet het juiste formaat en/of verenpakket 
hebben, wat op dit moment een hoger predicaat in de weg staat. Dat is ook wel de reden dat 
verschillende fokkers niet op deze dag aanwezig zijn met hun dieren, best jammer want alleen al voor 
de gezelligheid en de lekkere gehaktballen is het meer dan de moeite waard!! 
 
Rond 15 uur was de keuring afgelopen, en werd in rap tempo de boel afgebroken zodat iedereen 
spoedig huiswaarts kon keren. Langs deze weg wil ik namens ons bestuur iedereen danken voor de 
inzet en kijken we uit naar volgend jaar. Hopelijk dan nog een paar inzenders extra!? 
 
Met vriendelijke groet,  
Reinder Prins  
 
56ste Frieslandshow te Dokkum 
Gisterenmiddag hebben verschillende leden hun dieren uitgekooid. De dieren hadden vanaf donderdag 
25 oktober de kooien van PKV ‘Frisia’ te Dokkum e.o. te Holwerd bevolkt. Deze Frieslandshow heeft 
geweten dat de onze leden hun dieren hadden ingestuurd. Bij de konijnen behaalden zowel Ewoud 
Nijdam (Klein Chinchilla) als Fokke van der Veen (Thüringer) een grandioos resultaat. Beide dieren 
behaalden een U98. Maar ook bij de hoenders was Ryco Paules onverslaanbaar met zijn Friese Kriel, 
citroenpel. Ook hij behaalde een U- predicaat. Van harte gefeliciteerd, heren! Her en der in deze 
nieuwsbrief vindt u foto’s van de drie winnende dieren. 
 
Clubshow van PKV ‘Burgum e.o.’ 
Op 15 t/m 17 november is het weer zover! Tijdens het inkooien op woensdag 14 november hopen we u 
en uw dieren tijdens het inkooien in grote getale te ontmoeten. Heus, we hoeven niet opnieuw 750 
dieren zoals tijdens onze jubileumshow in 2017.  
We hebben ons deze keer ook geen doelen gesteld. We hopen dat we vooraf niet getroffen worden 
door vogelgriep en in ontspanning en rust samen met u een tentoonstellingsfeest kunnen vieren. 
Daarvoor zijn jullie en al jullie fokkersvrienden en –collega’s uit de regio onmisbaar. Meer woorden 
willen we hier niet schrijven, maar doe met ons mee door het inschrijven van een paar dieren. Zie 
toegevoegd vraagprogramma en inschrijfformulier. Natuurlijk mag u dit delen met vrienden en 
bekenden. Sluiting van de inschrijving is op 2 november!! 
 
Ps. Heb u gelezen welke keurmeesters onze dieren op 15 november 
komen keuren? Van heinde en ver hebben we deze deskundigen 
uitgenodigd opdat uw dieren, naast de keuring op de Noordshow, 
ook eens door collega’s van elders worden gezien. Beloon onze 
inspanningen! Graag! 
  
Geen e-mailadres? 
Voor leden die niet gewoon zijn met digitale mogelijkheden zorgen 
we dat deze leden een papieren versie van de nieuwsbrief 
ontvangen. Maar graag willen we dit zoveel mogelijk beperken. 
Daartoe roepen we u op om ons uw (actuele) e-mailadres te melden, 
mocht u deze nieuwsbrief via de post ontvangen en wel een e-
mailadres hebben. 
 
Reactie 
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, 
commentaar, feedback, uw ondersteuning,… 



 
Clubcompetitie 
De jaarlijkse clubcompetitie was dit jaar gepland op dinsdag 25 september. Tijdens deze avondkeuring 
komen zes vereniging in- en rondom de Fryske Wâlden samen om de strijd met elkaar aan te gaan. 
Iedere vereniging mag hiervoor zes jonge konijnen en/of kippen selecteren. Gestreefd wordt naar 
zoveel mogelijk verscheidenheid per vereniging. De dieren worden gekeurd door één keurmeester die 
predicaten en punten (1 t/m 10) toekent, die punten wijken af van de gewone systematiek en wordt op 
deze avond vooral gebruikt om tijdswinst te behalen.  
 
Voor onze vereniging deden de volgende inzenders met hun konijnen mee:  
Jan Heeringa – Een dikke F8 met zijn Rijnlander, de Satijn kreeg een O omdat de keurmeester vond dat 
één van de nagels niet correct was. Een dubieuze O, omdat dit dier inmiddels op een aantal andere 
shows wel weer een hoog predikaat heeft behaald.  
Arjen de Jong – Parelfeh: F7 
Rein Larooi – Duitse Hangoor: F7  
Ewoud Nijdam – Klein Chinchilla: F8  
Gauke de Vries – Klein Lotharinger: ZG6 
Door de O voor de Satijn eindigden we op de laatste plaats bij de konijnen.  
 
De kippenfokkers wisten een keurige tweede plaats te bemachtigen, langs deze weg nog gefeliciteerd 
namens het bestuur. De volgende leden deden mee:  
Ryco Paulus – Fries Hoen F8 en F7  
Arjen de Jong – Hollandse Kriel F7 
Tjeerd Polet – Plymoutck Rockkriel F8 en ZG6.  
 
Iedereen die mee heeft gedaan langs deze weg hartelijk dank en de kippenfokkers gefeliciteerd met 
hun tweede plaats. De overige leden wil ik attenderen op deze leuke, leerzame maar bovenal gezellige 
avond. 
 
Met vriendelijke groet,  
Reinder Prins  
 
Advertenties 
In ons voormalige clubblad stonden kleine kleurenadvertenties van verschillende fokkers. U herinnert 
zich deze advertenties vast. De adverteerders betaalden via het ledengeld een klein bedrag (€ 7,50) 
voor twee clubbladen: maart en augustus. Op die manier probeerden we de kosten van het clubblad 
iets af te dekken. Sinds het maartnummer 2018 voorzien we u van nieuws via deze nieuwsbrief. Hierin 
zijn de kleurenadvertenties niet opgenomen. De nieuwsbrief zou te lang worden en te ‘zwaar’ om via e-
mail te versturen.  
We hebben nu een augustusnummer gemaakt van ons clubblad. De adverteerders zijn dus niet aan 
hun trekken gekomen. Graag horen we of u als adverteerder de helft van het betaalde bedrag terug wilt 
ontvangen. Voor 2019 denken we na hoe we opnieuw inhoud kunnen geven aan deze advertenties.    
 
Bestuur: 
Wiebren de Jong voorzitter  tel. 06-57331316 wiebren.jong@planet.nl 
Gauke de Vries  secretaris  tel. 0511-401457 gmdevries@live.nl 
Jan Posthumus  penningmeester tel. 06-21855828  j.posthumus77@upcmail.nl 
Fokke van der Veen materiaalbeheer tel. 0511-461862 veen.80@kpnmail.nl 
Tonnie Bakker  tatoeëerder  tel. 0511-452283 ad.bakker@knid.nl 
Reinder Prins  lid   tel. 06 – 22758201 reinderprins@live.nl 
Jan Heeringa  lid   tel. 0519 – 295215 
Johannes Dijkstra tentoonstellingsecr. tel. 0512 - 778708 j.dijkstra33@gmail.com 
 
 


