
 
Nieuwsbrief no. 8, december 2019 
 
Achtste nieuwsbrief 2019 
Hierbij sturen we jullie de achtste en laatste nieuwsbrief van 
2019. Deze nieuwsbrief staat in het teken van ‘verslag’ en 
bezinning. Dat laatste mag zo tegen het eind van het jaar. 
Vandaar een artikel over 25 jaar kleindiersport in een 
veranderende samenleving. Ook een heel stuk zelfevaluatie 
m.b.t. onze Tytsjerksteradielshow 2019. Allemaal voldoende stof 
tot nadenken, maar ook tot inspiratie om het in het nieuwe jaar 
2020 anders of nieuw aan te pakken. 
Maar ook verslagen: een uitvoerig verslag van de belevenissen 
van Jan Posthumus tijdens onze clubshow van ruim een maand 
geleden. We beginnen met een gedicht, voorgedragen tijdens de 
opening van de Tytsjerksteradielshow 2019. 
Verder nog een verslag van onze bestuursvergadering van 11 
december, een verslag van een ééndagskeuring en ons protocol 
bij overlijden van leden. Het is een (té) lange nieuwsbrief 
geworden. Maar ja, om stukjes tekst door te schuiven naar februari ging ook niet. Maar u heeft ook 
vast enige extra tijd onder de kerstboom om alles te lezen. 
Goede feestdagen, een goede start van 2020 en veel leesplezier toegewenst. We zien elkaar op de 
Noordshow 2020 te Assen.  
 
Gedicht van mevr. Van de Veen bij de opening van de Tytsjerksteradielshow 2019 

     Als je de nieuwsbrief doorleest, 
Is het PKV bestuur regelmatig op de Noordersingel 
geweest. 
Tatoeëren, vergaderen, konijnen brengen..dit alles 
met veel plezier 
Het geeft immers veel vertier. 
Iets nieuws de clubshow in onze tuin dit jaar 
Zeker voor herhaling vatbaar. 
In september dacht ik: ‘Weet je wat?’ 
Ik ga maar weer voor de kleindierenshow op pad. 
Daar moet toch weer een verloting staan. 
Laat ik maar weer bij de winkels langs gaan. 
Ik noem het zelf maar wat schooien, 
Maar ik kan het gelukkig met iedereen goed rooien. 
Ze zeggen: ‘ben jij daar al weer?’ 
Ja, ik hoop tot de volgende keer. 

 
Kort verslag van de bestuursvergadering d.d. 11 december 2019 
Op woensdag 11 december vergaderde het voltallige bestuur bij Jan Posthumus te Drogeham. 
Traditioneel komen we drie weken na onze clubshow bij elkaar bij fam. van der Veen te Burgum. 
Fokke en zijn moeder hebben dan koffie, thee, iets lekkers bij de koffie (overheerlijke eigen gebakken 
cake) en kaas/ worst bij een glas fris. Onder deze gemoedelijke omstandigheden evalueren we onze 
clubshow. Echter, deze avond niet bij fam. Van der Veen. 
Lichtelijk in paniek verstuurde Fokke een week van tevoren ons een bericht via de groepsapp: de 
Noordersingel 80 was onbereikbaar vanwege rioleringswerkzaamheden. Hoe nu? Vlot gaf Jan 
Posthumus aan dat we terecht konden in Drogeham. Daar was de ontvangst niet minder! Fokke van 



der Veen, Reinder Prins, Tonnie Bakker, Jan Heeringa en Jan Posthumus, tezamen met onze gast 
Jan Sietze Valk gingen om 20.00 uur van start met een vrij luchtige agenda. Voorzitter Wiebren de 
Jong was verlaat, want eerst moesten nog veel kippen en konijnen klaar gemaakt worden voor de 
Aeikoershow  te Drogeham: op onze vergaderdatum was het ook inkooien aldaar. 
Allereerst nemen we het keurige verslag van Reinder door. Puntsgewijs staat alles duidelijk op papier. 
Heel handig, uiterst efficiënt, Reinder. Tonnie behandelt de ingekomen stukken met ons. Helaas heeft 
één van de leden opgezegd: dhr. Arie Mus uit Minnersgea. We kregen een gedelegeerdenrapport bij 
onze clubshow. Het was geschreven door dhr. Doeke Nicolai. Hij complimenteerde ons met de mooi, 
overzichtelijke en gemoedelijke keuring in een prima sfeer. Aandachtspunt was een punt behorende 
bij de hygiëne. Er ontbraken ontsmettende inloopmatten. Ook was geen verklaring beschikbaar 
betreffende het ontsmetten van de kooien. Een belangrijk aandachtspunt. Jan Sietze en Fokke gaan 
er mee bezig.  
Ook blijkt dat Jan Posthumus een heel verslag rond 
onze clubshow heeft geschreven. U vindt het in deze 
nieuwsbrief. Prachtig, Jan, echt heel mooi! 
Hoewel er nog wat lichte onduidelijkheden zijn, kon Jan 
Posthumus ons heel helder overzicht bieden van de 
financiële afhandeling van de show. Alle inkomsten 
(bijv. inzendersgeld, advertenties, kantine-inkomsten, 
verloting, draaiend rad, enz.) en uitgaven (bijv. 
keurmeesters, prijzen draaiend rad, catalogus, 
keukenbenodigdheden, maaltijd voor 25 personen 
tijdens de keuringsdag, zaalhuur, prijzen prijswinnaars, 
bloemen, enz.) had Jan op een rijtje staan: tot twee 
cijfers achter de komma. Voortreffelijk. We eindigden 
met een positief resultaat, m.n. ten gevolge van de 
advertentiegelden, de verloting en het draaiend rad. Al 
met al en met het nodige voorbehoud hielden we € 800,00 over. Dit bedrag hebben we elk jaar beslist 
ook nodig om te kunnen ‘draaien’, alsmede als reserve voor calamiteiten. Gezien een geringer aantal 
inzenders en een lagere omzet in de keuken, zijn we hier heel tevreden mee. 
Vervolgens kwam de verdere evaluatie van de clubshow aan de orde. Zie hieronder.  
De volgende vergadering is op 30 januari om 19.45 uur bij Fokke van der Veen. IJs, weder en 
rioolbuizen dienende. 
 
Evaluatie van de clubshow 2019 
Uit de evaluatie onder de bestuursleden kwamen de volgende punten: 
- In de zaal was de temperatuur prima, in de bijzalen (bijv. de kantine) was het te koud. In het 

verleden hadden we Tjeerd Polet die dit keurig kon inregelen. 
- Een tweetal advertenties zijn niet in de catalogus opgenomen. We sluiten dit kort met de 

betrokkenen. 
- Het voeren van de dieren verliep dit jaar goed.  
- De opbouwdag kende weinig problemen, ondanks de afwezigheid van Tonnie. Als een 

vertrouwde, geoliede machine stonden de kooien met alle toebehoren binnen vier uren 
opgesteld: van 10 – 12 uur en van 13 – 15 uur. Fijn dat we weer op de vertrouwde ploeg konden 
rekenen. 

- De prijslijst voor de keuken was niet meer adequaat: dat moet beter. 
- We waren tevreden over ons keurmeestercorps. We weten dat we het nooit iedereen naar de zin 

kunnen doen, maar toch….it koe minder! 
- De maaltijd voor keurmeesters, schrijvers, dragers en secretariaat tijdens de keuringsdag was 

prima. Bovendien: er was genoeg…een kritisch puntje van vorig jaar. Bedankt, Tjibbe Brinkman, 
de Buffettenman uit Twijzel! 

- De catalogus zag er keurig uit. 
- De ganzen moeten de volgende keer een betere plek krijgen. Niet op de vloer, maar op een 

plateau van ongeveer 30 cm hoog, met op de bodem stro waarop ze niet uit kunnen glijden. Echt 
een misser. 

- De verloting liep weer zeer goed met opperstalmeester Fokke van der Veen. Op de achtergrond 
mevr. Van der Veen die honderden cadeautjes ophaalde, voorzag van lootjes en een doos vol 
enveloppen met prijswinnende lootjes of ‘nieten’ voorzag! 

- Het secretariaat van Johannes Dijkstra liep wederom geweldig. We hebben hem op geen enkel 
foutje kunnen betrappen. En dat is een geweldige prestatie bij zoveel dieren en predicaten. We 
mogen Johannes heel dankbaar zijn voor al zijn werk voor onze clubshow. 



- De afbouw van de kooien en het vervoer naar onze opslag verliep zonder problemen. In de 
opslag is overigens nog wel wat te doen: alles moet weer zijn plekje krijgen. 

- Uit Noord-Holland kwam zaterdag 16 november een ploeg aspirant keurmeesters naar sportzaal 
’t Heech te Noardburgum. Ze deden daar proefexamen. Ze waren verrast door onze gastvrijheid. 

- De eierenkeuring moet een prominenter plaats krijgen. We moeten er veel meer aandacht aan 
besteden. In het bijzonder in het vraagprogramma. 

- Wiebren opende de show op donderdagavond te laat. Afgesproken was om te openen om 19.00 
uur, het werd uiteindelijk ongeveer 20.00 uur.  

- Het bestuur was te weinig aanwezig tijdens de dagen van de clubshow: aanwezigheid kwam neer 
op een paar schouders, namelijk Jan Posthumus, Jan Sietze Valk en Fokke van der Veen. 
Tonnie Bakker kon niet frequenter aanwezig zijn door gezinsomstandigheden, terwijl Jan 
Heeringa tijdens de tentoonstellingsdagen geopereerd werd. 

- Prachtig die schoolkinderen op de vrijdagmiddag. Hun aanwezigheid gaf fleur aan de 
tentoonstelling. 

- De aankleding van de zaal kan fraaier, uitbundiger. 
 

Belangrijkste aandachtspunt en ‘pijn’punt was de 
geringe belangstelling van bezoekers. Die bezoekers 
waren er vrijwel niet. Heel anders dan 10 – 15 jaar 
geleden, toen velen onze keur aan dieren kwamen 
bekijken. 
Op donderdagavond, tijdens de opening, waren er 
een behoorlijk aantal aanwezigen. Dit betrof de 
inzenders van de dieren. Op zaterdagmiddag was 
het, traditioneel, druk. Al de inzenders kwamen 
vroegtijdig naar Noardburgum, deden mee met het 
draaiend rad en het was gezellig tussen de kooien en 
in de kantine. Om half vier nam iedereen zijn dieren 
weer mee naar huis en was de zaal vlot ter 
beschikking van de afbouwploeg. 

Daarentegen was de vrijdag een lange dag: er was nauwelijks inloop van mensen. Gelukkige 
afwisseling waren de kinderen op de vrijdagmiddag. Voor zaterdagmorgen gold hetzelfde, hoewel 
toen de proefexamens voor afwisseling zorgden. 
Aansluitend bij het gebrek aan belangstelling was de sfeer. Gezamenlijk kwam het bestuur tot de 
conclusie dat het allemaal nogal sfeerloos was, het was wat ‘dea’ met alleen maar inzenders. De sfeer 
was vergelijkbaar met shows die eerder in oktober en november werden gehouden. Maar ook de 
vernieuwde Waterpoortshow kende, volgens verschillende bestuursleden, weinig beleving, koud, 
sfeerloos.  
We bespreken een aantal oplossingen, gedachten. Misschien is het beter om de show op een ander 
tijdstip te organiseren, bijv. in februari. Immers, onze clubshow is traditioneel gepland voorafgaande 
aan de tentoonstelling in Sneek: dat ‘kost’ altijd een belangrijk aantal dieren. Ook wordt geopperd om 
bijzondere activiteiten te organiseren, bijv. een hanenkraaiwedstrijd.   
Het langste praten we door over samenwerking met andere verenigingen, bijv. met de drie – vier 
omliggende verenigingen. Immers, we vermoeden dat ook daar sprake is van weinig bezoekers en 
een tegenvallende sfeer, dalende aantallen dieren, het lastig ‘rond’ kunnen breien van de show, een 
tekort aan bestuursleden en ‘jonge, sterke’ vrijwilligers. 
Ook komt aan de orde om onze open tentoonstelling met een dag in te korten, dus inkooien op 
donderdag, keuringsdag op vrijdag en uitkooien op zaterdag. Tenslotte spreken we over een 
ééndagskeuring, zoals onlangs georganiseerd in Eelde. Maar of al deze ideeën meer toeschouwers 
binnen brengen?  
We sluiten af met de opdracht om over de ideeën na te denken, in gesprek te gaan met leden en 
leden van andere verenigingen. Om onze gedachten te toetsen en mogelijk nieuwe ideeën op te doen. 
We praten 30 januari verder tijdens onze eerste bestuursvergadering van 2020. 
 
Verslag van de belevenissen van Jan Posthumus rond de Tytsjerksteradielshow 2019 
Woensdag: het is de dag van de opbouw van onze jaarlijkse show te Noardburgum. Fokke had ook 
mij gevraagd om eerst samen bij hem thuis een bakje koffie  te drinken om vanuit ‘huize van der Veen’ 
een start van de opbouwdag te maken. Jan Sietze, Klaas, broer Anne en Fokke stonden te popelen 
om de vrachtwagen  met onze kooien, plastic voor de vloer en al het andere materiaal te vullen. Dus 
op naar onze opslagloods aan de Zomerweg. Zelf ging ik met de sleutel van sportzaal ‘Heech te 



Noardburgum op zak nog even naar de basisschool ‘De Klimstien’te Noardburgum om de kleurplaten 
van de schoolkinderen op te halen. 
De kantine en de sportzaal waren weer 4 dagen ter beschikking van PKV Burgum e.o. Ik was net op 
tijd, want daar kwam Wikje ook al aan bij de sporthal met een auto afgeladen met kannen koffie, 
frisdrank, broodjes en weet ik wat nog meer. Maar ook Ties van der Veen stond al te wachten. Het was 
nog zo rustig bij en in de sportzaal. Zou dat binnen een paar uur veranderen in een kakofonie van 
geluiden? 
Rond 10 uur was de opbouwploeg compleet en werd de eerste koffie  geserveerd. Het wachten was 
op de eerste vracht. Met veel mankracht was het lossen van de eerste lading zo klaar. Onze eerste 
klus is altijd om de vloer te beschermen. Dit doen we met een laag landbouwplastic. Dit plastic hebben 
we vorig jaar nog vernieuwd. Nu kan met de opbouw van de kooien begonnen worden. Natuurlijk 
maken we gebruik van een plattegrond, die Tonnie elk jaar maakt. Tonnie heeft hier thuis al zijn 
creativiteit ingestoken met de benodigde soorten kooien en plaatsen voor de konijnen, hoenders, 
watervogels en duiven. Na wat gepuzzel met de diverse maten van de kooien, kwam het circus van de 
opbouw goed opgang. Dit puzzelen kwam omdat Tonnie vandaag niet de algehele leiding had, maar 
deze aan ons had toevertrouwd. Met elkaar hebben we het toch mooi klaar gespeeld. 
Tussen de middag was er tijd voor soep, diverse broodjes o.a. met ei of kaas, karnemelk, melk of 
verse koffie. Er werd prima voor ons gezorgd. Dat was ook nodig, want we waren nog niet klaar. 

Tegen drieën kwam het einde al dichterbij. Nog 
enkele kleden en een lintje aanpassen en klaar voor 
het inkooien van de dieren.  
Bedankt opbouwploeg voor jullie inzet bij het vervoer, 
opbouw en het vullen van de kooien met spaanders 
en stro. Ook dank aan het team van de Aeikoar: 
super! En Jan Westerhof, voor het maken van de 
foto’s 
 
Iedereen naar huis? Nee dat kan niet, er moet 
iemand aanwezig zijn. Na een uurtje wachten was er 
de aflossing en kon ook ik naar huis om mijn konijnen 
op te halen. En voor een snelle warme maaltijd die 
Grietje voor me klaar had staan. Als penningmeester 
vooral niet de lijsten vergeten, die ik gebruik  bij het 

inschrijven. Deze en diverse andere lijsten  krijg ik van onze tentoonstellingsecretaris Johannes 
Dijkstra, die als ‘een spin in het web’ alles coördineert. Na een uurtje onderbreking ben ik weer op mijn 
post. De eerste dieren zaten al in de kooien en Reinder had de diverse formulieren van deze dieren al 
voor mij klaar liggen. Nu eerst mijn Hollander konijnen inkooien . 
 
Tegen half negen waren de meeste kooien  bezet, een enkele kooi was nog leeg. Ook hadden een 
tiental leden eieren meegenomen voor de eierenkeuring. 
 
Donderdag, het is de dag van de keuring. Al weer vroeg op pad. Bij binnenkomst een eerste controle: 
hoeveel konijnen rennen er door de zaal en hoeveel duiven zitten er in de nok. Alles ziet er echter 
rustig uit: in de zaal het vertrouwde geluid van het pluimvee . 
De tafels en stoelen staan klaar, keurmeesters, aandragers en schrijvers  kunnen aan het werk. In de 
kantine worden door Jan Sietze en assistent Anne Posthumus de nodige voorbereidingen getroffen. 
Eerst is er voor iedereen  koffie. Gauke de Vries heeft deze dag de algehele leiding. Na een 
welkomstwoord en het geven van de indeling van keurmeesters en de helpers kunnen we beginnen. 
Johannes en Gauke voeren de predicaten in en richten de catalogus in.  
Intussen heb ik mij als schrijver gemeld bij keurmeester Kok, samen met Sietze Hansma als 
aandrager. Eerst de Weners en daarna  kwamen nog diverse rassen . We waren goed op elkaar 
ingespeeld en dat werkte plezierig. Tijdens de keuring brachten de mensen van de kantine ons koffie 
en een hapje. 
De warme maaltijd rond 12 uur was weer prima verzorgd…op echte borden. Hierna konden we 
versterkt verder met de keuring. Na de keuring was het voedertijd. Met de aanwezige mankracht 
werden de dieren voorzien van water, hooi en voer. De vloer geveegd. Dan is het tijd om ook de 
dieren thuis te voeren. 
 
In het uurtje dat ik naar huis was, ging de bedrijvigheid in de zaal door. Bij mijn binnenkomst was ik 
verrast. Fokke  had  met hulp van familie de vele tafels  gevuld met te winnen prijzen voor de verloting. 



Het zag er uitermate kleurrijk uit. En Fokke  had de eerste van de +/- duizend  enveloppen al  
verkocht. 
 
Rond de tijd van 20.00 uur was het tijd voor de opening van de 77

e
 Tytsjerksteradielshow. Wiebren de 

Jong opende de show. Gauke had in de namiddag de eigenaren van de diverse kampioensdieren 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De eigenaren werden gefeliciteerd met hun kampioen en 
ontvingen een bos bloemen. En mevr. Van der Veen werd niet vergeten. Voor haar was er ook een 
bos bloemen. Dit werd zeer gewaardeerd en ze bedankte PKV Burgum e.o. en de aanwezigen met 
een gedicht  op rijm. 
 
Vrijdag, vandaag iets later aanwezig: zo rond de klok van 8 uur. Er is 
op de stoep van de sportzaal volop bedrijvigheid . Er staat een hele klas 
leerlingen voor de deur: ze willen gymen. Als ik de deur open, willen ze 
ook naar binnen. Maar bij het zien van al die levende have, komt de 
vraag “ Hoe kan dit nou? De sportles is, zoals u al begrijpt, niet 
doorgegaan. Niet veel later kwam Jan Sietze, onze kantineman. Ook 
Fokke was weer beschikbaar voor de verloting. De dierverzorgers , 
Rein Larooi , Engbert Cloo en ik deden weer een ronde langs de kooien 
met hooi, gemengd graan en water. Er waren zelf hennen, die onze 
inspanningen konden waarderen door het schenken van een ei. 
De catalogus is klaar en Fokke is onderweg om deze te halen 
Na een koffiepauze en het vegen van de vloer, is er tijd voor de kleurplaten van de schoolkinderen. 
Deze hangen aan vele lijnen  in de kantine, zorgen zo voor een feestelijke sfeer. We hebben voor de 
mooiste drie kleurplaten een mooie beker met het embleem van onze vereniging. 
De kinderen komen direct na de middag en worden door ons begeleid. Ritske Hofstede is al jaren één 
van deze gidsen, maar vandaag door andere bezigheden verhinderd. We hebben echter een goede 
vervanger in de persoon van Klaas Joustra. Ook Jan Westerhof  is gevraagd  om foto’s  te maken. En 
ja hoor, mooi op de afgesproken tijd komen ze vol enthousiasme binnen. 
De klas van 24 kinderen verdelen we. Elke gids gaat met acht jeugdige toekomstige leden(?) door de 
looppaden langs de dieren met ieder zijn verhaal en ook met antwoorden op de vele vragen van de 
kinderen. In de kantine staat al een bak vol pepernoten. Altijd leuk om te zien hoe dol de kinderen hier 
op zijn. 
Dan komt het spannendste moment: wie heeft met zijn kleurplaat een beker gewonnen? Drie blijde 
gezichten . Voor de anderen: jammer maar ze willen wel allemaal hun kleurplaat mee teug nemen 
naar thuis. Toch  mooi om zo de jeugd op jonge leeftijd bij onze kleindiervereniging te betrekken. Ik 
hoorde later dat de aankleding in de kantine minder  warm was. Oorzaak? Ik had alle kleurplaten  
meegegeven. 
Nu eerst naar de bank in Burgum voor papier- en muntgeld om later aan de leden het prijzengeld te 
kunnen betalen. Na een veegronde, voeren en af en toe een praatje met een bezoeker tussen de 
kooien gaat de tijd snel. Fokke is nog steeds paraat en heeft nog slechts enkele enveloppen over. 
Na een berichtje  dat het eten bijna op tafel stond, vlug naar huis. Altijd een fijne gedachte dat er op je 
gepast word, en de maaltijd smaakte weer prima. Vlug de dieren thuis van het nodige voorzien. 
Weer op mijn post in Noardburgum aangekomen, kon ik beginnen met het klaarmaken van de 
enveloppen voor de prijswinnaars. Johannes Dijkstra  had de lijst van uit te betalen bedragen gebracht 
en was met zijn vrouw op de show. 
In de kantine ontmoet ik Jan Veldman. Hij verraste mij door het overhandigen  van een blikken  
doosje. Hij wilde het blikken doosje graag terug, maar de inhoud was voor onze club. In het  doosje 
zat de opbrengst van het tatoeëren, Jan heeft in 2019 totaal 370 konijnen getatoeëerd, waarvan de 
laatste 4 op deze dag een nummer kregen. Het wisselgeld kon ik daarna direct weer gebruiken. 
In de kantoorruimte naast de kantine, ben ik daarna ruim een uur bezig geweest om de enveloppen te 
vullen en / of te verrekenen met nog te betalen inschrijfkosten. 
Het wordt tijd om naar huis te gaan. Samen met Wiebren markeer ik in het donker een aantal 
parkeerplekken met lint. Deze parkeervakken  zijn zaterdag nodig  voor de vrachtwagen en afvoer. 
Na het afsluiten vlug naar huis en op bed, morgen de laatste dag van de show. 
 
Zaterdag, Jan Sietze staat al op mij te wachten. Ik was om acht uur van huis vertrokken.  De deur kan 
weer van  het slot. Vanmorgen  is er volop bedrijvigheid. Er komen  beginnende en gevorderde 
keurmeesters om konijnen te beoordelen onder regie van hun mentors. Dit keer komen ze niet uit 
onze omgeving, maar uit de regio  Noord Holland. Het wordt in de kantine  al drukker. De 
keurmeesters komen zelf vanuit Amsterdam. Na ontvangst met koffie zijn ze tot na de middag bezig. 
Na een super snelle lunch, gemaakt door Wikje, die Jan Sietze heeft afgelost, zijn ze weer afgereisd. 



Blij voor de warme ontvangst en dat wij, als vereniging, hun deze mogelijkheid  konden geven. Ook wij 
als dierverzorgers gaan onze ronde weer maken. 
 
Het is tegen het middaguur als Ype Kroodsma de zaal binnenkomt. Hij begint met het verwijderen van 
de drinkbakjes: deurtje open, bakje eruit, water in een emmer en bakje op de kooi. Alleen een hele 
klus, maar samen gaat het sneller. Rein is ook weer van de partij en haalt alle bakjes van de kooien. 
De stamppot boerenkool als middagmaal smaakte weer voortreffelijk. Om ongeveer 14.00 uur heeft 
Fokke het draaiend rad klaargezet. Samen met Wiebren, Sieta en Tonnie gaan ze helemaal los. Zelf 
ga ik door de zaal om het prijzengeld aan de diverse fokkers te overhandigen. Misschien investeren ze 
het prijzengeld nog in het draaiend rad. 
Het einde van de show nadert. Wiebren vraagt de jeugdleden naar voren te komen. Allen krijgen ze 
een mooie beker en van Ritske Hofstede een heus bedrag van € 5,00  contant. Fokke van der Veen  
ontvangt als fokker van PKV Burgum e.o. (BQ) in de categorie pelsdieren met het mooiste konijn een 
speciale NKB bondsmedaille. Ook aan de inzenders van de eierkeuring wordt aandacht gegeven. 
Iedereen wordt door Wiebren bedankt en het uit kooien kan beginnen. In een mum van tijd zijn de 
meeste kooien leeg en de predicaten van de lijnen gehaald. Ook ik mag mijn dieren weer in de 
verzendkisten doen. 
Ze hebben mooie predicaten gekregen, zie voor alle predicaten in de catalogus. Ook staat op onze 
website , www.pkv-burgum-eo.nl een fotosessie van de show, gemaakt en verzorgt door Jan 
Westerhof. 
 
Nog even doorpakken. De Teddy konijnen niet vergeten. Deze dieren worden later op de middag  
volgens afspraak opgehaald. We doen ze in de verzendkisten en plaatsen de kisten voor in de portiek 
van de kantine. Terug in de grote zaal zien we nog enkele dieren. Gelukkig  staan de vervoerkisten 
onder de kooien: uit de kooien gehaald en de eigenaar op de hoogte gesteld. 
De zaal  heeft  in enkele minuten  een ander gezicht 
gekregen. Uit iedere onderbak wordt stro en 
spaanders verwijderd, waarna de onderbak met kooi 
per soort gestapeld wordt. Fokke zorgt voor de afvoer 
van stro. De vrachtauto staat klaar om de tafels, 
stoelen, kooien, koelkast en als laatste het 
beschermende plastic van over de vloer te vervoeren 
naar de opslagloods. 
Als laatste genieten we nog met elkaar van een 
broodje gehaktbal, koffie of frisdrank. Voldaan en 
eigenlijk te moe om nog veel te zeggen.  
Tijd om definitief afsluiten en de sleutel bij de 
beheerder inleveren. Op naar de 
Tytsjerksteradielshow van 2020. 
 
Protocol bij overlijden 
Het ontbrak ons aan heldere afspraken m.b.t. ons handelen tijdens overlijden van (ex-)bestuursleden, 
leden en vrienden van PKV ‘Burgum e.o. Daar kwamen we achter bij het overlijden van Tjeerd Polet. 
We waren als bestuur aanwezig bij zijn uitvaart, we schreven een memoriaal voor onze nieuwsbrief en 
herdachten hem tijdens de Tytsjerksteradielshow. Maar we hadden geen advertentie in de krant of in 
het KleindierenMagazine. Daar zijn vragen over gesteld. 
In de bestuursvergadering van 11 december jl. hebben we hierover gesproken. We hebben besloten 
om een condoleancekaart te sturen, daar waar mogelijk de uitvaart te bezoeken met één of meer 
bestuursleden en een bericht te plaatsen in onze nieuwsbrief. Dit is onafhankelijk van het wel of niet 
ontvangen van een overlijdensbericht. 
 
Wat is er veranderd in 25 jaar? 
Sinds 1993 doen we mee aan meerdaagse tentoonstellingen. Met als hoogtepunt elk jaar de 
Tytsjerksteradielshow en de Noordshow. Sinds we via Tonnie Bakker onze eerste Alaska’s kregen, 
struinen we elk najaar verschillende shows in de nabije en verre omgeving af.  
Je voelde in die tijd dat een tentoonstelling het hoogtepunt was voor de fokkers. Daar hadden ze een 
heel jaar naar toe geleefd. Naar toe ‘gefokt.’ Het waren echt bijzondere dagen. Urenlang stonden de 
fokkers op deze dagen bij de kooien en bespraken elkaars dieren. Vaak ging het luikje van een kooi 
open en werd bij een konijn de achterhand bevoeld of de pels ingeblazen. Iedereen was dan 
keurmeester en gaf zijn mening. Tips klonken over en weer en aankomende fokkers werden soepel 
gekneed in de kneepjes van het showklaar maken van de dieren.  
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Vaak zag de zaal blauw van de rook. In ieder geval in de kantine was het zicht veelal wazig van de 
rook. Het condenswater liep langs de ramen. Naast kritische fokkers, rook en condens waren er altijd 
veel bezoekers. Uit Noardburgum, Burgum, Veenwouden, de Westereen, Twijzelerheide en andere 
omliggende plaatsen kwamen vaders, moeders en hun kinderen kijken naar de pracht aan kleuren, 
vormen en maten van de konijnen en de kippen. Dat gaf een gezellige sfeer…een drukte van belang. 
Al die schuifelende mensen tussen de kooien. Vaak was het krap. Die belangstelling was er op 
donderdag, vrijdag en zaterdag. En natuurlijk kochten de bezoekers, onze gasten hun lootjes bij 
Fokke, betaalden een catalogus en kochten een drankje in de kantine. Voor veel mensen was onze 
tentoonstelling een jaarlijks terugkerend uitje. 
Dat is nu anders….bezoekers kent onze show nog nauwelijks. Inzenders zijn er nog volop, maar het 
geduld om urenlang bij een groepje dieren te staan? Nee, dat zie je zelden nog, c.q. is voorbehouden 
aan een klein groepje oudere inzenders. Het zijn juist die oudere inzenders die onlangs onze en 
omringende shows betitelden als saai, ‘deask’. Wat is er aan de hand? 
We leven in een andere tijd. Het lukt kinderen en mensen steeds minder om zich te concentreren op 
één ding, op één punt. De afgelopen 25 jaar is er ten gevolge van onze welvaart in dat opzicht veel 
veranderd. Er is veel meer te doen in de omgeving van mensen.  
Velen gaan nu, soms meerdere keren per jaar, op vakantie: langere perioden dan een week en soms 
verre reizen. De televisie biedt elke avond een schaar aan amusement. Maar ook vaak informatieve 
programma’s. De hele wereld ligt elke dag op ons bordje en eist onze aandacht. Ons zicht op onze 
omgeving heeft zich enorm verbreed de afgelopen tientallen jaren. Debet daaraan zijn ook de andere 
moderne media, zoals internet, email, Whatts-app, Instagram….allemaal media die onze aandacht 
vragen en er voor zorgen dat alles dicht bij ons komt. Let wel: prima, goed, terecht om gebruik te 
maken van deze prima communicatiemiddelen. 

Ook is er een groeiende aandacht gekomen voor 
ons eigen individu en welbevinden. We hebben 
grote kennis via internet beschikbaar over onze 
eigen gezondheid en gezond leven. Met als 
gevolg dat sporten, bewegen, de sportschool 
nodig wordt bevonden en daardoor veel tijd 
vraagt. Niks mis mee. Goed! 
Ook zien we een veranderende werkcultuur. In 
het verleden werkje je veelal van 7.00 uur ’s 
morgens tot 16.00 uur ’s middags. Je was dan 
om ongeveer 17.00 uur thuis. Daarmee was het 
werk in een belangrijk aantal gevallen ook klaar 
en zag je de volgende dag wel weer. Het was in 
die tijd gemakkelijker om snipperdagen te 
nemen. Dat is nu anders. In heel veel beroepen 
zijn snipperdagen nauwelijks meer aanwezig, 

c.q. niet opneembaar. Dat komt omdat er overdag allerlei afspraken zijn, overleggen, vergaderingen, 
die niet gemist kunnen worden. Bovendien is het werk na 17.00 uur lang niet altijd klaar. Er wordt 
verwacht dat je ook in de avonduren gecommuniceerd en zaken stroomlijnt opdat de volgende dag 
effectief doorgewerkt kan worden. Tel daarbij op de grote groep zzp ‘ers, voor wie elke snipperdag 
geen snipperdag is. Prima, zo ligt het erbij. 
Gevolg van deze veranderende leefomgeving is dat mensen veel minder tijd hebben voor hun 
hobby’s, bijv. het houden van kleindieren. Er zijn tegelijk ook zoveel andere dingen. Met als gevolg dat 
veel mensen zich liever niet voor langere tijd willen ‘binden’, bijv. aan een bestuursfunctie. Immers, dat 
betekent dat je minder gemakkelijk in kunt spelen op alle andere uitdagingen die het heden ten 
daagse leven biedt. Logisch, dunkt me. 
Tel daarbij op dat veel mensen het niet meer plezierig vinden om naar dieren te kijken die gedurende 
drie – vier dagen opgesloten zitten in een krappe kooi. Los van soortgenoten, terwijl het groepsdieren 
zijn. We hebben de publieke opinie tegen. Ik moet ook eerlijk zeggen: ik schrik van de toestand van 
onze konijnen als ik ze na vier lange, stressvolle dagen uit hun kooien vis. Voor enkele Parelfeh’s was 
dit direct ook de laatste show: ik krijg ze er niet meer ‘bij’. Desalniettemin: als gevolg van de publieke 
opinie daalt het aantal bezoekers op kleindierenshows tot een minimum. Begrijpelijk. 
Wat betekent dit artikel? Ik geloof dat het een ongelijke strijd is om al onze inzet te richten op het 
terugwinnen van de aandacht van toeschouwers, bezoekers van onze tentoonstelling. Ik waardeer de 
initiatieven van de Noordshow: vooral blijven doen.  
Voor de regionale shows moet alle focus liggen op het behoud van onze rassen, kleuren en 
variëteiten. Het moet ons levensovertuiging zijn onze diersoorten te behouden. Dat betekent alle 



aandacht op het welzijn van onze dieren. Daarvoor moeten we waarschijnlijk anders over onze dieren 
gaan denken.  
Aandacht voor onze cultuurdieren betekent ook alle aandacht voor onze inzenders, onze fokkers en 
de jeugdige beginnende liefhebbers. Hoe kunnen we het onze inzenders naar de zin maken? Hoe 
kunnen we de contacten tijdens shows en daarbuiten sterker, mooier, intenser maken. Daarin ligt de 
uitdaging. Dat betekent ook het anders kijken naar onze Tytjerksteradielshow. 
 
Onze website….werkelijk top! 
Ik hoop van harte dat u met enige regelmaat onze website bezoekt. Die ziet er werkelijk fantastisch uit. 
Zeer lezenswaardige artikelen, foto’s, nieuwtjes, maar ook een heerlijke column van Jan Westerhof. 
Een klein stukje van zijn bericht ‘Uw dier als partner.’ Zoek de rest van het artikel op de website 
www.pkv-burgum-eo.nl  
 

Enige jaren geleden kwam ik in het voorjaar bij Welkoop en vroeg of er geen kuikens meer in de 
winkel waren onder de lamp. Een prachtig gezicht en absoluut niet schadelijk voor de kuikens die 
volop van elkaars gezelschap genieten in een dergelijke opstelling. 
Een veilige en schone omgeving. 
Geen gevaar dat je wordt vertrapt door je moeder als je net bent geboren. 
Of door je moeder wordt onder gepoept en besmet met ziekteverwekkers. 
Het was rond paastijd en dan was dat bij Welkoop voor de kinderen altijd erg leuk. Kinderen uit het 
dorp kwamen geregeld speciaal naar Welkoop om naar de kuikens te kijken. 
Ik kreeg te horen dat het hoger management van Welkoop het dieronvriendelijk en zielig vond dat er 
kuikens in de winkel waren die geen moeder hadden. Dus het was voortaan over en uit met de 
kuikens onder de lamp. Jammer voor de bezoekers en vooral de kinderen in de winkel. 
Maar ook voor de medewerkers in de winkel die van het mooie schouwspel mee genoten. Wat wordt 
het volgende punt voor konijnen en kippen en andere dieren? Dat we daar geen foto’s meer van 
mogen publiceren in verband met de privacyregels? 
Mijn conclusie is dan ook: “Dit soort zaken slaat volledig door!” 
 
Toespraak bij de opening van de Tytsjerksteradielshow 2019  
Fokkers, vrienden, belangstellenden, leden en bestuursleden van PKV Burgum e.o. Van harte welkom 
bij de opening van onze show. 
Het is weer gelukt. Er staan sinds gisteren weer kooien in de sportzaal. Het plastic is gisteren weer 
uitgerold, er zit weer stro of strooisel in de bakken, waterbakjes zijn gevuld, de kleden hangen weer 
onder de kooien, de touwtjes boven de kooien zijn gespannen….en …het belangrijkste …gisteravond  
hebben konijnen, grote en dwerghoenders, ganzen, duiven en serama’s bezit genomen van onze 
kooien. Onze vaste groep van zestien helpers hielp ons uit de brand. Dat was gisteren….een pak van 
ons hart. 
Maar vandaag moesten we natuurlijk opnieuw aan de bak….de keuring. Ik heb begrepen dat het goed 
verlopen is. Om half negen was de eerste keurmeester al van start. Om negen uur startte de rest na 
een openingwoord van Gauke de Vries. De keuring verliep vlot. De Chinese maaltijd tussen de 
middag was weer van uitstekende kwaliteit. Om ongeveer drie uur waren keurmeester, schrijvers en 
aandragers klaar. Toen nog de eindkeuring. Johannes voerde de predicaten in en één en ander ligt nu 
bij de drukker. Morgen is de catalogus klaar. Conclusie: het was een gezellig dag die ontspannen en 

in rust verliep. 
Als vanouds…zo zijn we dat gewend. Maar toch niet 
helemaal als vanouds. Helaas ontbrak er deze dag 
iemand die de afgelopen jaren nooit ontbrak. Tjeerd 
Polet was er niet. Tjeerd is het afgelopen jaar overleden. 
We missen zijn prominente aanwezigheid hier, zijn 
verhalen, zijn grote lach en zijn Plymouth Rocks. Bij deze 
opening van onze show willen we zijn naam noemen. Hij 
heeft veel betekend voor PKV ‘Burgum e.o. 
We hopen dat de beoordelingen van de keurmeesters 
naar uw zin zijn, dat u er verder mee kunt. Mocht u 
ontevreden zijn, probeer dan eens onze verloting. Koop 
dan een paar loten, bij Fokke is het altijd prijs. 

We hebben dit jaar 84 dieren minder als vorig jaar. Het betreft vooral konijnen. Dat is jammer, maar 
ook de realiteit. We hadden er rekening meegehouden, we wisten dat het ook ons boven het hoofd 
hing. Daarom geen teleurstelling. Integendeel, we zijn erg tevreden met zoveel dieren en zoveel 
inzenders. Natuurlijk denken we na over de toekomst, maar we willen graag in deze zaal en in deze 
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ruimte verder. Misschien hebt u tips, suggesties. Praat er eens over hier in de kantine of tussen de 
kooien: hoe kunnen we zorgen voor voldoende belangstelling en een positief imago van onze 
kleindierensport? 
We hebben er dit jaar voor gekozen om geen burgemeester of wethouder de tentoonstelling te laten 
open. We doen het zelf. En dus…. hierbij wil ik, namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ dan ook 
onze 77

ste
 Tytsjerksteradielshow officieel openen. 

 
Bij een officiële opening hoort ook de uitreiking van de prijzen. 
- Fokke van der Veen met een Thuringer konijn, predicaat F 97 (konijnen) 
- Theo van der Ploeg met een Rhode island red hoender, predicaat F 96 (grote hoenders) 
- J.A. Rietberg met een New Hampshire roodbruine kip, predicaat F 96 (dwerghoenders) 
- J. Venema met een Serama, predicaat ZG 95 (serama’s) 
- Hendrik van der Boon met een Toulouse gans, predicaat F 96 (watervogels) 
- Klaas Joustra met een Italiaanse meeuw, predicaat F 96 (sierduiven)  
 
Krantenartikel van Jan Westerhof bij de Tytsjerksteradielshow 2019  
Met 456 dieren en 69 inzenders kan PKV Burgum e.o. terugzien op een geslaagde show. De sfeer 
was gemoedelijk en vertrouwd. De jaarlijkse ontmoetingsplaats voor fokkers van kleindieren, waar 
ervaringen worden uitgewisseld. Gezellig bijpraten met vrienden en bekenden tussen de dieren of in 
de goed verzorgde, gastvrije, gezellige kantine.  
Ook was er de loterij met een grote diversiteit aan prijzen. En op de laatste keuringsdag 's middags 
het draaiend rad met onder anderen vleesprijzen en taarten. 
Niet te vergeten het werk achter de schermen.  
Een hele klus om alles te organiseren en klaar te zetten! 
De kampioenfokkers zijn bij de opening van de tentoonstelling door voorzitter Wiebren de Jong 
gehuldigd.  En dan is er nog het bezoek van de kinderen van "De Klimstien". De kinderen hebben 
genoten van al die leuke dieren. Drie ervaren fokkers begeleidden de kinderen tussen de kooien en 
gaven met veel genoegen uitleg over de dieren. De leerkrachten gaven aan dat de kinderen het 
geweldig vinden en uitzagen naar dit bezoek. Komt u een volgende keer ook eens langs met uw 
kinderen of kleinkinderen? 
Ook was er een kleurwedstrijd voor de kinderen. Als prijs mochten de drie beste kunstenaartjes elk 
een mooie beker uitzoeken. Op de website www.pkv-burgum-eo.nl vindt u meer informatie en foto’s 
van deze geslaagde Tytsjerksteradielshow 2019. 
 
Eéndaagse tentoonstelling te Eelde 

Belangstellend naar hoe een ééndagsshow zou verlopen, schreven we in voor de Noord Drenthe 
Show te Eelde op 30 november jl. Een show georganiseerd door een zestal verenigingen: AKC 
Assen, De Wiekslag Assen, De Vriendenkring Eelde, G & O Gieten e.o., De Sportfokkers Roden en 
Kleindiersportvereniging Vries. De open tentoonstelling stond onder leiding van tentoonstellings-
secretaris Robert Meijer. 
Op deze zaterdag was het vroeg opstaan om er voor te zorgen dat 
onze Hollandse krielen en kleurdwergen om 8.30 uur in de kooien 
zaten. Bij binnenkomst viel op dat er voor alle dieren strooisel in de 
kooien zat. Niks geen stro. Tsjonge, dat zal straks schelen bij het 
opruimen.  
Vooraf kregen we een kleurrijke, overzichtelijke catalogus met 
kooinummers, keurmeesters, diersoorten en inzenders….maar 
nog zonder predicaten, natuurlijk. 
Om klokslag half negen gingen de 15 keurmeesters van start om 
de bijna 700 (698) konijnen, hoenders, dwerghoenders, duiven, 
watervogels en serama’s te keuren. Elke keurmeester keurde 
ongeveer 50 dieren. Het was een gezellige drukte, want alle 
inzenders bleven vanzelfsprekend. Al tijdens het eerste kopje koffie ontstonden gesprekken met 
allerlei collega- fokkers en bekenden uit onze kleindierensport. Er was een eenvoudige kantine 
ingericht langs de kooien, waar het koffie- apparaat overuren maakte en koek of broodjes genuttigd 
konden worden. 
Ondertussen kon iedereen meekijken met de keurmeesters. Daar werd ruimschoots gebruik van 
gemaakt. Er ontstonden hele gesprekken. Met onze krielenkeurmeester Berend Klein, maar ook met 
de collega- inzenders van Hollandse krielen. Daar was tijd voor. Er viel deze dag veel te leren. We 
werden gewezen op details en bespraken oplossingen. Heel fijn en geen moment tijd om je te 
vervelen.  
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Vervolgens spoorslag naar onze kleurdwergen. De keurmeester was bijna toe aan deze diergroep. 
Een leerling van de bovenbouw van een basisschool fungeerde als schrijfster! Bijzonder, maar hoe 
kan het mooier. Opnieuw konden we precies volgen hoe keurmeester Adri Hertogh tot zijn oordeel 
kwam. Er was volop gelegenheid om vragen te stellen: er zijn immers ook zoveel punten waarop 
kleurdwergen beoordeeld worden. 
Ondertussen kwamen lotenverkopers langs. Na de middag stonden op een tafel vleesprijzen, taarten 
en zakken voer uitgestald.   
Pas om 11 uur was er gelegenheid voor een tweede kopje koffie. Natuurlijk koffie genoeg, maar geen 
tijd. Steeds meekijken met de keurmeester, gesprekken, discussies, vragen die klonken, terwijl er zo’n 
acht – twaalf mensen om Adri Hertogh heen stonden of zaten. En praten met andere fokkers. Ook 
konden we veel bekenden begroeten. Immers, er waren vele fokkers uit de regio Noordoost Friesland 
aanwezig. Vandaar dat er nauwelijks tijd was om koffie te drinken. Terwijl we samen met anderen het 
tweede bakje koffie dronken, werden de predicaten voor onze kippen opgehangen. Blijkbaar had 
Robert Meijer de zaak in zijn computer opgeslagen. 
Om precies 12 uur werd er gestopt: op voor de warme maaltijd. Met ongeveer 120 personen (een 
schatting, misschien waren er meer) aten we gebakken aardappelen, worteltjes en een schnitzel, 
gehaktbal of stukje kip naar keuze. Gewoon, Hollandse kost. Er was voor iedereen genoeg. En o, zo 
gezellig, ontspannen. Zoals samen eten altijd werkt. En dat voor € 10,00 per persoon. Knap en prima 
georganiseerd. 
’s Middags ging de keuring door, maar zo rond 14.00 uur was iedereen klaar. Ondertussen konden we 
bij de verloting kijken: hadden we een vleesprijs, een taart of een zak voer gewonnen. Maar er was 
ook volop gelegenheid rond te scharrelen, te praten of te kijken bij de keurmeesters die nog bezig 
waren.  
Een lid  van ‘De Vriendenkring Eelde’ vertelde me dat ze gisteren, vrijdagmiddag, in een paar uren tijd 
de kooien hadden opgebouwd. Dat ging vlot met een aantal jonge mensen, die een middag vrij 
hadden genomen of eerder naar huis waren gekomen. Daarbij hadden ze een strak draaiboek: 
iedereen wist gisteren, maar ook vandaag wat hij of zij moest doen.  
We moesten nog even wachten op de eindkeuring. Een prachtige Belgische haas won, meer dan 
terecht, de konijnenshow. Ondertussen ratelde de printer van Robert Meijer. De uitslagen van de 

keuringsdag werden door het apparaat 
opgehoest. Nog snel een kopje koffie en de drie 
vellen met uitslagen werden aan ons uitgereikt.  
Om even voor vier uur zaten we, samen met de 
104 andere inzenders in de auto. Terug naar 
huis. Onder de achterklep frisse, nauwelijks 
aangetaste dieren in de vervoerskisten. Met 
gemak konden de Hollandse krielen de 
volgende week naar de Oneto in Enschede. De 
dwergkonijnen kregen direct hun normale portie 
voer. 
’s Avonds om 20.00 uur kwam via e-mail de 
complete catalogus binnen. Zondagavond was 
het gewonnen prijzengeld overgemaakt op onze 
rekening.  
 

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 
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