Nieuwsbrief no. 7, november 2019
Zevende nieuwsbrief 2019
Hierbij sturen we jullie de zevende nieuwsbrief van
2019. Op 30 oktober hielden we een
bestuursvergadering als laatste voorbereiding op onze
Tytsjerksteradielshow van 14 t/m 16 november. Van die
bestuursvergadering doen we verslag, als mede van
een vergadering over de verenigingskompetitie te
Harkema en de Actie ClubSupport. Verder nog wat
ander nieuws.
Veel leesplezier toegewenst.
Kort verslag van de bestuursvergadering d.d. 30 oktober 2019
Deze avond kwamen we bij elkaar bij de familie van der Veen te Burgum. Mevr. Van de Veen heeft
altijd de koffie en de thee klaar. Bovendien wacht ons altijd een heerlijke koek. Deze keer kregen we
een eigen gebakken stukje cake. Heerlijk! Elke keer weer worden we uitstekend verzorgd. Bedankt,
mevrouw van der Veen!
We waren deze avond compleet: Tonnie, Reinder, Jan P., Fokke, Wiebren en Jan. H. Ook Jan Sietze
Valk was aangeschoven. Helaas was onze tentoonstellingssecretaris Johannes er niet, maar via e-mail
en app had hij een aantal belangrijke invullingen bij de agenda.
Het ging deze keer vooral (of eigenlijk alleen) over de naderende clubshow van 14, 15 en 16 november.
Alle puntjes werden deze avond op de /i/ gezet. We maken allerlei afspraken, maar worden daarbij
geweldig geholpen door ons draaiboek. Dat draaiboek heeft Johannes Dijkstra enkele jaren geleden
opgezet. Hoewel afwezig doet Johannes op de achtergrond ontzettend veel voor onze show. Hij zet het
vraagprogramma in elkaar, maakt lijsten van inzenders, doet aanvragen bij verschillende instanties en
is, tijdens de keuringsdag, de spin in het web. Bij hem komen alle uitslagen samen. Uitslagen die we
nodig zijn om kampioenen te bepalen en de catalogus te vullen. Al dit werk op de achtergrond verricht
onze Johannes Dijkstra. We zijn hem daar heel erkentelijk voor.
Dankbaar en blij zijn we ook met Jan Sietze. Hij had al weer tientallen advertenties opgehaald. En
Tonnie, die ondanks een moeizame thuissituatie alweer veel heeft geregeld. We hadden hem dolgraag
iets uit de wind gezet, maar we konden op korte termijn geen vervanger vinden. De bijdragen van Fokke
en zijn moeder kennen we: materiaalbeheer en de verloting. Wat een werk! Zelden op de voorgrond is
Jan Posthumus werkzaam: ons manusje van alles, de smeerolie in de machinerie. Het was Jan die
spontaan het onderdeel ‘scholen’ overnam van Tonnie. Mooi.
Om onze clubshow te kunnen realiseren zijn we onze leden en vrijwilligers nodig. Misschien bent u al
benaderd of wordt u binnenkort benaderd om een bijdrage te leveren. We rekenen op u, we kunnen het
niet zonder u en als lid van onze club mogen we u dat ook vragen. Samen zijn we sterk en samen
draagt het licht. Samen kunnen we er dan een geslaagde Tytsjerksteradielshow 2019 van maken.
Wel en wee
We hoorden dat Gerrit Walsma niet meer thuis aan de
Singel in Anjum woont, maar verhuisd is naar het
woonzorgcentrum Foswert, Foswerterstrjitte 71, 9172
PS, Ferwert.
In bovenstaand stukje las u al dat het niet lekker loopt
bij Tonnie en Hennie. Hennie ligt al drie weken in het
ziekenhuis te Drachten. Aanvankelijk werd ze
opgenomen met uitdrogingsverschijnselen, maar het wil

maar niet opknappen. We wensen Hennie alle goeds toe en een spoedig herstel. Misschien wil u een
kaartje sturen: Ziekenhuis Nij Smellinghe, afdeling A2, kamer 209, Drachten.
Vergadering Verenigingskompetitie
Op 16 oktober heeft Reinder ons vertegenwoordigd bij een vergadering over de jaarlijkse verenigingskompetitie die altijd op de laatste dinsdagavond in september wordt gehouden. In de vorige nieuwsbrief
heeft u kunnen lezen van onze successen tijdens de laatste kompetie-avond wat betreft de konijnen.
Aan deze kompetitie doen zes verenigingen mee. Misschien komt Jubbega daar volgend jaar bij. Elke
vereniging meldt minimaal drie dagen van te voren zes jonge konijnen en/ of hoenders aan + een
reserve dier. Het uitgangspunt is dat men graag wil dat er jonge dieren van verschillende fokkers
aanwezig zijn, dus niet twee of drie fokkers. De voorkeur gaat uit naar zes fokkers met zes dieren. Het
zijn dieren van fokkersleden, dus dieren met het verenigingsnummer in de oren (bij konijnen). Het is niet
zo dat deze dieren op de jongdierendag van elke afzonderlijk vereniging moeten zijn geweest.
Voor volgend jaar wil men niet meer starten om 19.00 uur, maar om 19.30 uur: 19.00 uur is voor veel
fokkers te vroeg. Tenslotte is besloten om in 2020 een extra keurmeester bij de konijnen te vragen, te
meer als Jubbega mee gaat doen.
Zorgen en oplossingen
Voorafgaand aan de bestuursvergadering van 30
oktober kwamen er ook enkele zorgen op tafel. We
hadden opgemerkt hoe matig de show van onze
zusterclub Frisia bezet was. Dat gold ook voor de
show te Grootegast en die van Trynwâlden. De klad
zit er vooral in bij de konijnen. Hier zijn steeds
minder inzendingen. We schatten in dat zoiets komt
door de dure inentingen, waarbij fokkers zich het
nut afvragen. Bovendien kunnen we de niet
tentoonstellingswaardige dieren slecht kwijt. De
digitalisering van vraagprogramma’s doet de oudere
fokkers de das om. Fokkers lijken de voorkeur te
hebben voor ééndagskeuringen en dat is gezien het
welzijn van dieren ook te begrijpen. Tenslotte werd
benoemd dat de binding in clubs tussen de leden afneemt: het is niet meer zoals vroeger toen de
kleindierensport vrijwel het enige vertier was voor hardwerkende mensen. Het is nu duidelijk anders:
veel mensen hebben niet meer zo de behoefte zich ’s avonds intensief met verenigingswerk bezig te
houden. Tenslotte is het überhaupt moeilijk verenigingen en activiteiten draaiende te houden. Dat geldt
ook voor de kleindierensport.
We verwachten dat ook wij op 14 november aanstaande minder dieren in de kooien hebben, m.n.
konijnen. Hopelijk valt het mee, hopelijk gaan wij tegen de gaande tendens in.
We bespraken ook alternatieven, mede omdat Reinder erg enthousiast vertelde over de show te Beilen.
Daar wordt op allerlei manieren getracht er werkelijk een kleurrijke show van te maken en worden jonge
kinderen intensief betrokken bij het inzenden van hun dieren. Ook werd de mogelijkheid van een
ééndagskeuring genoemd. Maar, verder vooruitkijkend, biedt één grote show voor de noordelijke helft
van Friesland ook nieuwe kansen, waarbij de verschillende kleine clubs zich verenigen. Dit laatste zien
we in overige regio’s al sterk gebeuren. Denk u mee?
Actie ClubSupport
Ieder lid van onze vereniging PKV Burgum e.o. wist het (of kon het weten) dat ook wij ons dit jaar
hadden opgegeven voor deze actie. In onze nieuwsbrief was gevraagd aan onze leden die
Rabobanklid zijn om buren, vrienden en familie te vragen hun stem aan onze vereniging te geven. En
natuurlijk de eigen stemmen!
Donderdagavond 17 oktober was er de feestelijke uitreiking van de cheques. Hiervoor waren alle
deelnemende verenigingen uitgenodigd dit feest mee te vieren. Als contactpersoon van onze
vereniging was ik deze avond aanwezig in het ‘Theater Sense’ te Dokkum. Het was een warm welkom,
de entree via de rode loper, muziek, koffie/thee en gebak. Aan alles geen gebrek.
Bij de ontvangst kreeg ik een dichte envelop met onze cheque met het verzoek om de envelop niet
open te maken. Ongeveer 20.00 uur ging de theaterzaal open en stroomde de zaal vol met de leden
van allerlei verenigingen. Na de opening door de heer Durk Mous (directeur van de Rabobank) was er
alle aandacht voor Gerrit Dijkstra (Handbike Team Fryslân). Deze vertelde vanuit zijn rolstoel zijn
verhaal. Van hoe hij van gezonde sportman, na een ernstig ongeluk met diverse dwarslaesies, weer

volop aan het sporten was gegaan. En met zijn stichting vele mensen, met en zonder beperking, weer
aan het sporten krijgt.
Vervolgens gaf mevr. Elly Bernard van de Rabobank ons enig inzicht in de werkwijze van de
ClubSupport actie. Dit jaar was het voor het eerst een landelijke gebeuren, waarin Rabobank Drachten
Noordoost Friesland meedeed met een bedrag
van €150.000,00 te verdelen onder 345
verenigingen.
Elke toebedeelde stem was dit jaar € 7,23 waard.
Hierna konden we allemaal de envelop openen en
zien wat de score voor de eigen club was. PKV
Burgum e.o. mocht € 152,00 ontvangen. Dank
voor de stem(men) die jullie aan onze vereniging
gaven.
Als ik het omreken, hebben we in totaal 21
stemmen (21 x €7,23). Dat moet volgend jaar
hoger kunnen. De meest ludieke
promotiecampagne kwam van muziekvereniging
Concordia uit Drachten. Het bracht hun 500 euro
in het laatje. Tenslotte was er nog een optreden
van shantykoor de “Brêgesjongers uit Opeinde en
een gezellige nazit met een hapje en een drankje.
Jan Posthumus
Vraagprogramma’s die we doorsturen
We hebben u de afgelopen tijd regelmatig bestookt met vraagprogramma’s. Dat is een tendens.
Verenigingen vragen ons om hun vraagprogramma’s door te sturen omdat er geen vraagprogramma’s
per post worden verstuurd. Vandaar. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de Noordshow die
duizenden euro’s hoop te besparen door hun vraagprogramma digitaal te versturen.
Vraagprogramma Tytsjerksteradielshow
Als het goed is, bent u al lang en breed in het bezit van een vraagprogramma voor onze clubshow, die
we organiseren op donderdag 14 november, vrijdag 15 november en zaterdag 16 november
aanstaande. Sterker: u heeft zelfs al een aantal dieren opgegeven bij Johannes Dijkstra, bij Tonnie
Bakker of een ander bestuurslid. Mooi, dan hoeft u hier niet verder te lezen.
Maar stel je voor….het was u ontschoten om dieren op te geven en u aan te melden voor deelname aan
de Tytsjerksteradielshow 2019. Dat zou vreselijk jammer zijn.
Gelukkig het kan vandaag nog….tot woensdag 6
november om 18.00 uur kunt u proberen
Johannes Dijkstra te vermurven. Of we moeten
eerder ons maximum van 600 dieren hebben
bereikt. We sturen het vraagprogramma en
inschrijfformulier mee met deze nieuwsbrief.
Om het inschrijfgeld hoeft u het niet te laten.
Voor de duidelijkheid hier nog even het
inschrijfgeld. € 2,75 per dier voor niet leden, €
2,50 per dier voor leden, € 2,25 per dier bij 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. En de keurmeesters….die zijn top. Verzin nog
maar eens een reden om ons niet blij te maken met een paar dieren.
Woensdagmiddag 13 november vanaf zes uur kunt u uw dieren inkooien. Donderdag is de keurdag en
om 19.00 uur openen we de 77ste Tytsjerksteradielshow.
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/ Onze website is in enkele maanden tijd veranderd in een grote

informatiebron van nieuwtjes, agenda’s aankondigingen, maar vooral ook bijzonder leerzame en
lezenswaardige artikelen. Open bijvoorbeeld eens dit artikel:
http://www.pkv-burgum-eo.nl/Wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Invloed-van-licht-opvruchtbaarheid-en-rui.pdf
Jan Westerhof maakt er werkelijk iets heel moois van.
Helpers Noordshow
We hoorden dat enkele van onze leden ook weer gaan helpen de Noordshow te laten slagen. Voor
zover we weten gaan Jan Veldman, Theo van der Ploeg, Jan Heeringa, Sietze Kroontje en Jan Sietze
Valk weer helpen met de opbouw, het aandragen van dieren en het schrijven bij een keurmeester. Top!
Reactie
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, commentaar, feedback, uw ondersteuning,…
bij voorbaat dank.
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