
 
 
Nieuwsbrief no. 6, oktober 2019 
 
Zesde nieuwsbrief 2019 
Hierbij sturen we jullie de zesde nieuwsbrief van 2019. Op 10 oktober was onze bestuursvergadering 
en we proberen er een goede gewoonte van te maken om aansluitend aan die vergadering een 
nieuwsbrief te sturen. Vandaar.  
Maar er zijn nog twee belangrijke zaken. Allereerst onze snel naderende clubshow op 14, 15 en 16 
november in sportzaal ’t Heech te Noardburgum. We rekenen op u en uw dieren. We hoeven geen 750 
dieren. Veel liever wensen we ons een plezierige, ontspannen happening toe voor dieren en mensen. 

Help ons met de voorbereiding en stuur uw dieren in. 
Een tweede zeer belangrijke punt is het feit dat u geen 
vraagprogramma van de Noordshow per post ontvangt. Dat is 
niet ons idee, maar wel de realiteit. Wilt u het 
vraagprogramma als boekje toch thuis ontvangen, dan moet 
u actie ondernemen. Daar kunnen we u bij helpen. 
Tenslotte nog een aantal andere nieuwtjes.  
 
Veel leesplezier toegewenst.  
 

Kort verslag van de bestuursvergadering d.d. 10 oktober 2019 
De vorige keer dat het bestuur vergaderde was 4 september. Vijf weken later waren we opnieuw bij 
elkaar omdat onze clubshow van 14 tot 16 november nadert. Vandaar dat we deze avond onze 
advertentielopers hadden uitgenodigd. Immers, zij gaan binnenkort op pad. Verderop in deze 
nieuwsbrief leest u nog een kort verslag van dit overlegmoment. 
Deze keer waren we te gast in Burgum, bij Reinder Prins en zijn vriendin Sita. Elke keer ben ik weer 
onder de indruk van de gezellige woning van Reinder en Sita, de opgeruimde tuin en de grote, geweldig 
mooie konijnenhokken op het ruime erf. Juweeltjes! Helaas kon Tonnie Bakker niet aanwezig zijn. 
Hennie, zijn vrouw, was een dag eerder opgenomen in het ziekenhuis. De kuren die Hennie momenteel 
volgt, zijn zwaar. Vanaf deze plek wensen we Hennie en Tonnie alle goeds toe. 
Centraal tijdens de vergadering staat het terugblikken op wat we de afgelopen maand als vereniging 
hebben gedaan. Allereerst lukte het Tonnie, Reinder en Johannes om een vraagprogramma voor onze 
clubshow van 14 - 16 november aanstaande in elkaar te zetten. Altijd een hele klus! En het steekt 
nauw, bijv. de gegevensbescherming van de inzenders, de entformulieren, data, adressen, 
banknummers die moeten kloppen en op verschillende plaatsen in het vraagprogramma gelijk zijn, de 
keurmeester, het prijzenschema, enz. Maar het is gelukt en de gedelegeerde van de Friese afdeling van 
de landelijke bond was akkoord. 
Ook bespraken we onze jongdierendag, die we deze keer koppelden 
aan een barbecue. Verderop lees u nog een kort verslag, maar we 
moeten nog nader bekijken of we één en ander volgend jaar op deze 
wijze voortzetten. In ieder geval waren we erg tevreden over het aantal 
hoenders dat dit jaar was ingeschreven.  
Ook de verenigingscompetitie tussen een aantal verenigingen uit onze 
omgeven werd geëvalueerd. Deze was een paar dagen na onze 
jongdierendag in de vergaderruimte van De Klok te Harkema. PKV 
‘Burgum’ was daar met de konijnen zeer succesvol: we wonnen de 
eerste prijs. Met de hoenders liep het ietsje slechter af: we eindigden 
met de rode lantaarn. Verderop in de nieuwsbrief leest u een verslag 
van Jan Posthumus.  
Donderdag 16 oktober is er met vertegenwoordigers van de 



verschillende verenigingen een overleg, waarbij gesproken wordt over de continuïteit van deze 
competitie. Reinder zal ons vertegenwoordigen. Vanuit ons bestuur neemt hij een aantal punten mee, 
namelijk het aanvangstijdstip, extra keurmeesters en het schriftelijk vastleggen van wat de regels zijn 
rond deze avond, bijv. op grond van welke criteria mag een dier mee doen. 
Het 3de deel van onze bestuursvergadering hebben we besteed aan de komende clubshow. Daarbij 
kwamen we enkele belangrijke bespreekpunten tegen, waar we op 30 oktober over door willen praten. 
De vergadering start dan om 19.45 uur bij Fokke van der Veen. We hebben dan één agendapunt: de 
clubshow van 14 t/m 16 november.  
Tussen haakjes……heeft u uw dieren al aangemeld? 
 
Vraagprogramma Noordshow       Let op: belangrijk! 
Van de PR en Educatie commissie van de Noordshow ontvingen we een belangrijk bericht. Het 
verzenden van de vraagprogramma’s via de post is een dure aangelegenheid. Daarnaast zijn er steeds 
meer mensen die het vraagprogramma niet meer per post willen ontvangen en zich digitaal willen 
aanmelden met hun dieren. 
Vandaar dat men besloten heeft om de vraagprogramma’s niet meer per post te sturen. U ontvangt dus 
geen papieren versie van het vraagprogramma van de Noordshow.  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een verkort vraagprogramma voor de 41ste editie Van de Noordshow 
(één vel) + een inschrijfformulier (twee vellen). Dit kunt u gebruiken als u per post u wilt nschrijven. Het 
volledige vraagprogramma staat op de website www.noordshow.nl en daar kunt u zich ook digitaal 
aanmelden met uw dieren via het inschrijfformulier. 
Mocht u toch graag een boekje wensen omdat u dat prettig vindt, maakt dit dan kenbaar aan Jaap Solle 
(secretaris Noordshow). Dat kan via het mailadres secretaris@noordshow.nl  
Bent u niet digitaal/ via de computer bereikbaar, maar wilt u wel graag 
inschrijven voor de Noordshow dan mag u dat bij onze secretaris Tonnie 
Bakker laten weten. Bel Tonnie op en hij zorgt dat u een vraagprogramma 
ontvangt. Dit voorstel geldt alleen voor onze leden die het lastig of moeilijk 
vinden om het vraagprogramma zelf op te vragen bij de secretaris van de 
Noordshow. 
Zie voor de adresgegevens van Tonnie onder aan deze nieuwsbrief. 
Tenslotte sturen we ook nog een poster van de Noordshow mee en een ‘Laat 
je horen.’ 
 
Vraagprogramma Tytsjerksteradielshow 
Als het goed is, bent u intussen in het bezit van een vraagprogramma voor onze clubshow, die we 
organiseren op donderdag 14 november, vrijdag 15 november en zaterdag 16 november aanstaande. 
Woensdagmiddag vanaf zes uur kunt u uw dieren inkooien. Donderdag is de keurdag en om 19.00 uur 
openen we de 77ste Tytjerksteradielshow.  
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 1 november!! 
 
Voor de duidelijkheid hier nog even het inschrijfgeld. € 2,75 per dier 
voor niet leden, € 2,50 per dier voor leden, € 2,25 per 10 of meer 
dieren, € 6,50 per trio hoenders of dwerghoenders. Tenslotte zijn de 
kosten per inschrijving €7,50, waarvoor u ook een catalogus krijgt. 
 
Ps. Heb u gelezen welke keurmeesters onze dieren op 14 november 
komen keuren? Van heinde en ver hebben we deze deskundigen 
uitgenodigd opdat uw dieren ook eens door keurmeesters van elders 
worden gezien. Beloon onze inspanningen! Graag! 
 

Gesprek met onze advertentielopers 
Voorafgaand aan onze bestuursvergadering van 10 oktober jl. hadden we een belangrijk groepje 
mensen voor onze clubshow uitgenodigd. Het zijn de mensen die voorafgaande aan de eigenlijk show 
zorgen dat het gebeuren financieel ook haalbaar is. Eind oktober/ begin november benaderen onze 
advertentielopers bijna alle bedrijven, groot en klein – in Burgum en omgeving met de vraag of ze onze 
clubshow willen sponsoren en een plaatsje willen in onze catalogus. Een belangrijke, verantwoordelijke 



taak. Vaak is het leuk werk, vooral als het weer lukt om een aantal advertenties te ‘scoren’. Dat lukt 
vaak goed als de bedrijven de advertentieloper kennen. Vandaar dat we er zoveel mogelijk voor zorgen 
dat dezelfde persoon op dezelfde route loopt als het jaar daarvoor. 
Helaas konden niet alle advertentielopers aanwezig zijn. Desondanks was het goed om even met elkaar 
het stappenplan door te nemen. En om te stroomlijnen wie waar naar toe gaat. Gelukkige 
bijkomstigheid was dat Gauke de Vries bereid bleek om de advertentie samen te smeden tot een 
geheel wat linea recta de catalogus in kan. Terecht hamerde Gauke op het digitaal aanleveren van 
heldere kopij. 
Dat brengt ons op een ander punt. We komen een aantal vrijwilligers te kort, mensen die een aantal 
advertenties willen ophalen. Sterker: Jan Sietze haalt in z’n eentje wel erg veel advertenties op. Wie 
komt hem ondersteunen? We gaan er niet vanuit dat u nu de telefoon grijpt om zich op te geven…en de 
telefoon bij ons roodgloeiend staat. Maar misschien wilt u onze vraag ter overweging nemen en 3 – 10 
advertenties verzamelen in een regio die we samen met u afspreken. 
In het jongste Kleindiermagazine van oktober 2019 stond een artikel over het ophalen van advertenties. 
Wat kan PKV ‘Burgum e.o.’hier nog van leren en welke ideeën geeft het stukje tekst. We nemen het 
artikel mee naar onze bestuurstafel. 

 
 Website 
Heb u als eens even gekeken op onze website? Klik op bijgaande link en u komt terecht op onze 
website. http://www.pkv-burgum-eo.nl/ Jarenlang was onze website ons zorgenkindje. We kregen ook 
regelmatig kritiek en ons werd laksheid verweten. Dat laatste was het niet, de website was ons wel 
degelijk een zorg, maar het ontbrak aan deskundigheid. Die hebben we nu wel in huis.  
Jan Westerhof heeft voor een geweldig upgrading van de site gezorgd. Het is gewoon een plezier om al 
die artikelen, wetenswaardigheden, nieuwtjes en actuele zaken daar te lezen. Om een paar punten te 
noemen: het artikel over Fokke van der Veen uit het KLN- blad van september, een prachtige foto 
impressie van onze jongdierendag 2019, de nieuwsbrieven, het vraagprogramma en het 
inzendformulier voor onze aanstaande clubshow, een artikel over ratten, ‘hoe gezond is een ei?’, een 
inventarisatie onder onze hoender- en watervogelfokker, enz. 
Bedankt Jan, een prachtig stukje werk! 



 
Jongdierendag en barbecue 
Op vrijdagavond 20 september hielden we onze jongdierendag. 
We startten de keuring om 18.30 uur. Vroeg, maar gelukkig 
konden de meeste inzenders op tijd aanwezig zijn. Dat we vroeg 
op de avond begonnen, had te maken met de invallende 
duisternis. Ondanks de vroege start hadden we hier toch mee te 
maken, helaas. De kleur van konijnen en die van de kippen was 
omstreeks 20.30 uur niet goed meer te beoordelen. 
Vooraf hadden we de keurmeester Schraa (konijnen), Visser 
(konijnen) en Heerdink (hoenders) uitgenodigd. Ongeveer een 
week voor de jongdierendag bleek dat extra veel hoenders waren 
aangemeld. Toen hebben we er nog een keurmeester bijgezocht: 
onze nestor Harmen Hoving was bereid ons uit de brand te 
helpen. De keuring verliep verder vlot.  
Ondertussen was er gelegenheid om deel te nemen aan de barbecue. Daar werd door een aantal 
aanwezigen druk gebruik van gemaakt. Er was maar nauwelijks genoeg. Dat is ook een teken dat het 
vlees, de salade, de sausen, enz. van goede kwaliteit en smaak was.  
Wat ook nieuw was, was onze locatie: het loonbedrijf van Maurice Land aan de Solcamastraat te 
Sumar. Een prima plek om te vertoeven. Wat betreft de gewonnen prijzen kunnen we kort zijn wat 
betreft de konijnen. Jan Heeringa won zowel in de A- klasse (dieren geboren in januari en februari 
2019), in de B- klasse (dieren van maart en april) als in de C- klasse: dieren die na april geboren zijn. 
Een topprestaties, te meer omdat Jan ook is gestart met andere rassen naast de hem zo vertrouwde 
Rijnlander konijnen. Gefeliciteerd, Jan. Arjen de Jong showde de beste haan, Sietze Kroontje de beste 
hen. 
 
Aktie Clubsupport 
Leden van de Rabobank konden tot 11 oktober twee van de vijf hen toegewezen stemmen uitbrengen 
op onze vereniging. Een week voor 11 oktober hebben we allen nog een e-mail gestuurd om u attent te 
maken op de Aktie Clubsupport en om te zorgen dat uw stemmen niet verloren zouden gaan. 
Zoals u de vorige keer in de nieuwsbrief kon lezen, hadden we onderstaand bestedingsdoel. 
‘Ieder jaar organiseren we diverse activiteiten, waaronder ook keuringen en shows. Zo gebruiken we op 
deze dagen ook tafels en stoelen. De tafels zijn bijvoorbeeld in gebruik bij de keurmeesters om zo het te 
keuren dier goed te kunnen bekijken. Hij beoordeelt het dier en een assistent (helper) noteert de 
beoordelingskaart. Ook gebruiken we de tafels en stoelen voor de diverse andere activiteiten in onze 
vereniging. Deze tafels en stoelen zijn hoog nodig aan vervanging toe.’ 
We kunnen u nog niet meedelen of we een bedrag krijgen, en zo ja, welk bedrag. Donderdag 17 
oktober wordt de verdeling van de gelden bekend gemaakt. Jan Posthumus zal ons vertegenwoordigen 
tijdens dit gala. Het bestuur vergoedt de kosten van de huur voor de smoking van Jan! 
 
Verenigingscompetitie, d.d. 24 september 2019 
Het is eind september, de meeste verenigingen hebben de jongdierendagen achter de rug. De fokkers  
weten nu ongeveer wat de resultaten van de koppels of paringen zijn. Dit speelt zich af binnen de eigen 

vereniging, maar als fokker wil je ook weten waar je staat 
t.o.v. andere verenigingen. Bovendien ben je nieuwsgierig wat 
je collega’s in de hokken hebben. Daarom is de 
verenigingscompetitie een mooie tussenstap. Je kunt op deze 
avond zo tussen de kooien kijken naar de dieren van  je 
collega en spreken met deze fokkers,  
 
Deze avond was PKV Burgum e.o. aanwezig met een zestal 
konijnen en een zestal hoenders. In de groep van de konijnen, 
konden we ons meten met Dokkum (DF), Trynwâlden (FW), 
Gorredijk (AT), Zuidoosthoek (HO) en Harkema (JO). Tijdens 
onze jongdierendag was er al een eerste  samenstelling van 
onze inzending gemaakt met daarna nog enkele wijzigen / 

aanvullingen. Dat we als eerste zouden eindigen was zeker een wens: daar doe je je best voor. De 
rivaliteit was groot, keurmeester Jipping  kreeg zo alle dieren op zijn keurtafel om ieder dier van een 
predicaat te voorzien. 
Ook bij de Hoenders was er concurrentie en wel van Dokkum (DF), Gorredijk (AT), Zuidoosthoek(HO) 
en Ureterp (US). Hier was keurmeester Zwama druk mee.  



Na twee uur moeten de predicaten toch wel op het plakkaat staan. Op het podium, aan een grote 
houten plaat hangen grote plakkaten met rasnamen, oor- of ringnummers en of het een mannelijk of 
vrouwelijk dier betreft. Hierop  werden de predicaten per dier en vereniging  opgeschreven, een 
nauwkeurig werk wat aan G.Grooten  toevertrouwd was. Nadat  alle dieren waren voorzien van een 
beoordeling, werden de scores opgeteld. 
Uitslag: Hoenders, 
Burgum (BQ) , Dokkum (DF), Gorredijk (AT), Z.O.Hoek (HO), Ureterp (US)  
       33                    42  (2e )         37                    41 (3e )               46 (1e )           
Beste Hoen: Antwerpse Baard kriel F9 , van R. Elverdink , van de vereniging  Ureterp.(US) 
 
Uitslag:Konijnen, 
Burgum (BQ), Dokkum (DF), Trynwâlden (FN), Gorredijk (AT), Z.O.Hoek, (HO) , Harkema (JO). 
        44 (1e )         33                    41 (3e )                39                      43 (2e )                 38 
Beste Konijn: Vlaamse Reus kon.gr. F8, van v/d Berg , van de vereniging Zuidoosthoek (HO). 
 
Al met al een geslaagde, sportieve en leerzame avond. Dank voor de vereniging van Harkema, die alles 
weer goed geregeld had en ons verraste met hapjes en tevens de verloting verzorgde. 
 
Jan Posthumus 
 

 
 
Proefexamens 
We kregen het verzoek van een groep konijnenkeurmeester in opleiding of ze proefexamens mochten 
doen tijdens onze Tytsjerksteradielshow. Natuurlijk hebben wij daar geen bezwaar tegen en we hebben 
de groep aspirant keurmeester uitgenodigd voor de zaterdagmorgen 16 november. Reinder regelt één 
en ander. 
 
Eieren voor de Voedselbank Burgum 
Onderstaand bericht hebben we twee keer eerder geplaatst, maar het is nog steeds actueel. Vandaar 
dat we deze oproep nog eens plaatsen. 
 



Kippenfokkers houden vaak veel eieren over, vooral in deze periode van het jaar. De jonge hennen 
raken langzamerhand aan de leg. Natuurlijk kan er een extra cake gebakken worden met behulp van de 
eieren. Of kunnen de extra eieren verdeeld worden onder familie en bekenden. Desondanks zijn er 
vaak nóg eieren over. Jan Westerhof schreef ons hierover een brief. De voedselbank te Burgum wil de 
overtollige eieren graag hebben. Het blijkt dat de mensen die de eieren krijgen er erg blij mee zijn. In 
Burgum en omgeving zijn ongeveer 60 adressen afhankelijk van de voedselhulp. Het bestuur wil u 
graag aanmoedigen om uw teveel aan eieren aan te leveren voor de Voedselbank Burgum. Neem 
daartoe contact op met Jan Westerhof, tel. 06 18439770. Hij kan u precies vertellen hoe zoiets het 
beste aangevlogen kan worden. Van harte aanbevolen. 
 
Reactie 
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, commentaar, feedback, uw ondersteuning,… 
bij voorbaat dank. 
 
Bestuur: 
Wiebren de Jong voorzitter  tel. 06-57331316 wiebren.jong@planet.nl 
Tonnie Bakker  secretaris  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/ notulist  tel. 06 – 22758201 reinderprins@live.nl 
Jan Heeringa  lid   tel. 0519 – 295215 
 
Johannes Dijkstra tentoonstellingsecr. tel. 0512 - 778708 j.dijkstra33@gmail.com 
Jan Veldman  tatoeëerder  0566-652978  j.veldman8@upcmail.nl 

Trigreppel 17 Akkrum 06-52137197 
 
 

 
 


