
Jongdierendag, d.d.19 september 2020 
 
Na lang heen en weer praten, steunen en kreunen besloten we het te doen.  
Ondanks de angstaanjagende cijfers rond corona: rond de 2000 positieve tests per 
dag. We waagden de gok. We organiseerden de jongdierendag 2020. En na afloop 
waren we reuze tevreden, maar ook opgelucht. De jongdierendag was gezellig, 
ontspannen. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten.  
Maar bovenal, iedereen probeerde zo goed mogelijk om de anderhalve meter in acht 
te nemen. Iedereen gaf elkaar de ruimte bij het in- en uitkooien. Fokkers stonden niet 
‘bovenop’ de keurmeesters. Ze hingen niet boven bakken of kooien. En nu maar 
hopen. Op moment van schrijven weten we niet of ons samenzijn in de loods van 
loonbedrijf Maurice Land te Sumar negatieve gevolgen heeft gehad. Dat zal de 
komende dagen moeten blijken. 
 

 
 
Op de ochtend van 19 september hadden Ewoud Nijdam, Tonnie Bakker, Jan 
Posthumus en Fokke van der Veen de 115 kooien opgebouwd. Vooraf waren er 68 
konijnen en 47 hoenders ingeschreven. Een mooi aantal. Om precies 13.00 uur 
gingen we van start nadat we heel kort de afspraken herhaald hadden: hou afstand 
en was je handen. 
 

 
 
 



 
 
Keurmeester konijnen Robert Meijer was buiten actief, samen met schrijver Jan 
Veldman en aandrager Coen van Slooten. Soms in een moordend tempo om 
vervolgens weer even uitgebreid de tijd te nemen waarbij Robert zijn keuzes duidelijk 
en leerzaam vertolkte. Prachtig! 
 

 
 
 



Binnen in de loods keurde Jenne Meijer met grote concentratie en in een evenredig 
tempo zijn deel van de konijnen. Jan Heeringa hanteerde de pen, terwijl Fokke van 
der Veen stipt op tijd de konijnen op de tafel zette en ze er vanaf haalde. Mooi om te 
zien. 
 

 
 
Keurmeester Evert Visser had een knappe kluif: maar liefst 47 hoenders. De ervaring 
van Evert is groot en, zonder dat er sprake was van stress keurde hij de grote en 
dwerghoenders.  
 

 
 

Afwisselend schreven de inzenders bij Evert en kregen op dat moment aanwijzingen, 
verantwoordingen en tips bij hun eigen dieren. Mooi en bijzonder was steeds de 
vraag van Evert aan de inzender: “Welke vind jij de mooiste?” 



 
 
Ondertussen kon iedereen koffie, thee, frisdrank, enz. halen in de keuken waar Wikje 
van alles had klaargezet. Iedereen schonk zichzelf in en handvaten enz. werden 
consequent afgenomen. Ook verzorgde Wikje een lijst van iedereen die aanwezig 
was, incl. telefoonnummer. Zo nu en dan kwam Wikje langs met kaas, komkommer 
en worst. Tenslotte had ze ook nog een overheerlijke appeltaart gebakken. Het kon 
niet op! 
 
Omstreeks 16.00 uur was de eindkeuring voor de konijnen. De kampioenen bij de 
hoenders waren toen al bekend: Arjen de Jong met een Hollands kriel haan en 
Lieuwe van der Wal met een Welsumer kriel hen. Bij de konijnen in de A klasse 
(geboren in januari en februari) was Jan Heeringa met een Rijnlander de winnaar. Bij 
de konijnen, geboren in maart en april, won een prachtige Alaska van Tonnie Bakker, 
terwijl in de C- klasse Coen van Slooten met de eer ging strijken met een zwarte 
Hollander. Proficiat heren! 
 
Om kwart over vier startte het opruimen en kwart voor 5 lag alles op de 
aanhangkar….met dank aan alle helpers. Super! Het was een geslaagde middag.  
Nu maar hopen dat die middag ‘mooi’ blijft. 
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