
 

 
Nieuwsbrief no. 5, september 2020 
 
Voorwoord 
Hierbij sturen we u de 5

de
 nieuwsbrief van PKV ‘Burgum e.o.’ Het betreft het septembernummer, in de 

regel een nummer met nogal wat informatie over onze jongdierendag en de Tytsjerksteradielshow. 
Maar alles is anders in coronatijd. Desondanks leest u de nodige informatie over beide onderwerpen. 
Maar er is meer. We wensen u veel leesplezier. 
 
Kort verslag van de bestuursvergadering van 26 augustus 2020 
Hoewel we onze bestuursvergadering bij Tonnie Bakker gepland hadden, kwam het bestuur toch bijeen 
bij Wiebren de Jong omdat we hier in de kamer op anderhalve meter konden zitten. We hadden 
vanavond een aantal belangrijke zaken te bespreken. Gelukkig kon iedereen aanwezig zijn.  
Na het bijpraten en het uitwisselen van ‘wel en wee’ in onze club (zie verderop) bespraken we de 
ingekomen stukken. Gezamenlijk verbaasden we ons over een stuk waarin de Noordshow van 2021 erg 
optimistisch en met veel verve wordt neergezet. De show wordt met een dag uitgebreid om 
bezoekersstromen beter te kunnen verdelen. Voorts zijn er ook allerlei maatregelen genomen om de 
anderhalve meter te handhaven. Ons ontging het realisme m.b.t. dit stuk. De ‘leek’ zou zeggen: ‘Als er 
één show is die niet door kan gaan, dan is dat wel de Noordshow.’ Immers, vorig jaar stond er de hele 
dag een rij van 20 meter en 40 personen bij de patatkraam. Dat wordt in 2021 een rij van 60 meter! We 
zullen het zien. Natuurlijk hopen we ook dat op enigerlei wijze de Noordshow wél door kan gaan. 
Samen bespraken we de financiën. Dat gaat goed, we hebben een mooie buffer. Ook het ‘kleintje 
jongdierendag’ kon uit, o.a. doordat onze keurmeester Gerrit Grooten maar een luttel bedrag verlangde 
voor het keuren van onze dieren. Alleen maar reiskosten. Geweldig, Gerrit, fijn hoe je meeleeft en 
meedenkt met onze vereniging.  

Vlot liepen we de activiteiten van de laatste maanden na: de 
nieuwsbrieven van juni en augustus, het opruimen van de 
kooien in onze opslag (1 juli), het hoenderenten (24 
augustus), het enten van de konijnen (11 augustus), het 
kleintje jongdierendag (19 augustus) en het tatoeëren van de 
konijnen (19 augustus). Voorwaar, een hele rij activiteiten. We 
zitten niet stil, er gebeurt wel wat ondanks de verlammende 
coronacrises. Verderop in de nieuwsbrief leest u meer over 
deze zaken. 
Bij het voorbereiden van nieuwe activiteiten gingen we er 
even recht voor zitten. Doen we wel/ niet een jongdierendag 
op 19 september aanstaande? En nog prangender, komt er 
van 12 t/m 14 november een open Tytsjerksteradielshow? 
Het leverde de nodige gesprekstof. Beter: er vielen stiltes. Er 
klonk zo nu en dan een kreet: ‘Als we het ergens bij een 
bedrijf doen, riskeren we dan niet torenhoge boetes? Als we 
het bij een bedrijf doen en na een paar dagen blijkt dat door 
onze activiteit corona uitbreekt, moet dat bedrijf dan ook 
dicht?’ Lastig, zwaar, moeizaam: je wilt toch niet graag dat 

onze jongdierendag of tentoonstelling een bron van corona wordt! Zo wil je toch niet op de kaart! 
Een enkeling constateerde: het kan gewoon niet. En toch liet het ons niet los, toch braken we door de 
stilte en de immense vragen en onzekerheden heen. Zie verderop in deze nieuwsbrief. 



Het ontbreekt ons nog steeds aan een sluitend privacydocument. We spreken af dat Wiebren er mee 
bezig gaat op basis van voorbeelden van Jan Posthumus. Tijdens de volgende vergadering op 30 
september aanstaande bij Reinder Prins, stellen we het protocol vast. 
 
Kleintje jongdierendag 
In navolging van vorig jaar organiseerden we op woensdag 19 augustus jl. een kleintje jongdierendag 
bij Reinder Prins aan de Boelenswei te Boelenslaan. U hebt daarover kunnen lezen in de nieuwsbrief 
van augustus. Eigenlijk zouden we het kleintje jongdierendag houden op 12 augustus, maar toen was 
het veel te warm. De keuring werd verzorgd door Gerrit Grooten, terwijl Jan Posthumus schreef. Ze 
werkten vanaf 18.45 uur heerlijk samen in de buitenlucht. Tonnie Bakker droeg de 26 dieren aan en we 
waren vlak voor 21.00 uur klaar. Mooi voor het donker inviel.  
Het was gezellig deze avond. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. Het was genoeglijk zo in de avondzon. 
Wikje zorgde voor koffie, thee, een biertje. Mevrouw van der Veen had een overheerlijke cake 
gebakken. En dat in een stille, idyllische omgeving: het grote, statige huis van Reinder en Sita met om 
de woning hun Friese roodbonte koeien.  
Ondertussen waren Jan Veldman en Fokke van der Veen rustig en gedreven bezig met het tatoeëren 
van konijnen. Fokke hield de konijnen op overtuigende en strakke wijze vast, Jan knipte de oren, deed 
er inkt in en Fokke haalde zijn grote duim door de oren om de inkt in de gaatjes te duwen. Een vast 
ritme, een geoliede machine. En dat in grote stilte om Jan niet in de war te brengen. 
Op woensdagmiddag hadden Jan Posthumus en Fokke van der Veen alles klaargezet bij Reinder in het 
weiland. Donderdagmorgen ruimde ze alle spullen weer op. Keurig, gladjes, georganiseerd. Dank je 
wel, mannen. 
Zo’n kleintje jongdierendag houden we erin. Bovendien was deze avond een testcase wat betreft 
corona: was het mogelijk om anderhalve meter afstand te houden en gebeurde dat ook. Dat liep 
voortreffelijk. We hopen dat er na ons samenzijn in Boelenslaan niets gebeurt. Voor de zekerheid 
hebben we de namen van de aanwezigen genoteerd. Maar op deze wijze moet het ook mogelijk zijn 
ons gewone jongdierendag te houden op zaterdag 19 september in, maar bij voorkeur buiten de loods 
van Maurice Land, Solcamastraat 31 te Sumar. 
 

 
 
Jaarvergadering 2019 
Die hebben we nog niet kunnen houden en we verwachten ook niet dat er nog een ledenvergadering, 
c.q. jaarvergadering komt waarin we ons kunnen verantwoorden over ons beleid van 2019. Tijdens een 
volgende jaarvergadering (maart/ april 2021) praten we in één keer over 2019 en 2020. 
 
Enten van konijnen 
Dinsdag 11 augustus is dierenarts Erik Apperlo langs een tiental konijnenfokkers geweest om een 
aantal van hun konijnen te enten tegen RHD-1 en RHD-2. In hoog tempo heeft hij op deze avond 
ongeveer 120 konijnen kunnen voorzien van deze enting. 
We proberen begin september een 2

de
 ronde te organiseren, maar we kunnen nog moeilijk een datum 

noemen. Immers, omstreeks die tijd verwacht het gezin Apperlo een kindje. Dus het is lastig plannen, 
maar u hoort via e-mail en via coördinator Tonnie Bakker wanneer de exacte datum is. 



Van uw Penningmeester 
Geachte heer/mevrouw, 
Het is alweer september en van de meeste leden heb ik de contributie van dit jaar al ontvangen. De 
enkele leden, die dit jaar de contributie nog niet betaald hebben, wil ik vragen om de contributie van 
2020 deze maand, over te maken op ons rekeningnummer van PKV Burgum e.o. NL 49 RABO 0362 
7741 29 onder vermelding van: contributie 2020. 
Ook zijn er leden die geen gebruik maken van de automatische incasso. Als u gebruik wilt maken van 
de mogelijkheid om de contributie automatisch te laten afschrijven kan dat. Graag bijgaand formulier, 
met uw gegevens invullen en opsturen naar, PKV Burgum e.o.  t.n.v. Penningmeester PKV Burgum e.o. 
J.P. Posthumus, Juffer Soeterwei 5, 9289 JP Drogeham. Dan wordt de contributie in het vervolg 
automatisch afgeschreven.   
De contributie bedraagt per jaar, voor leden € 15.00 en voor jeugdleden € 7.50. Mocht u vragen of 
opmerkingen hebben naar aanleiding van dit schrijven, twijfel niet 
en neem contact met mij op via telefoonnummer: 06 –21855828 
  
Met vriendelijke groet, 
Penningmeester, PKV Burgum e.o.  
Jan P. Posthumus. 

 
Hoenderenten 
Maandagmiddag 24 augustus hebben we dierenarts Roland van 
Deutekom begeleidt in zijn ronde langs de hoenderfokkers van 
onze club. We hadden het op 11 augustus willen doen, maar toen 
was het veel te warm. Gelukkig konden we een nieuwe datum 
prikken met Roland. 
Het begint al een traditie te worden en Roland kan onze 
hoenderfokkers en hun hoenders al bijna blindelings vinden! 
Samen zijn we bij tien adressen en negen fokkers geweest in een 
uitgestrekt gebied. Om 13.15 uur reden we bij dierenartsenpraktijk A7 – Noord te Drachten vandaan en 
om 17.30 waren we weer terug. Samen een 160 kilometer van Drachten naar Boelenslaan, 
Surhuisterveen, Twijzel, Garyp, Suwâld, Hurdegaryp, Noardburgum, Feanwâlsterwâl, Feanwâlden naar 
De Westereen….en weer terug naar Drachten. Op onze route misten we deze keer nog een bezoek 
aan Gytsjerk wegens ziekte. Anders was het zes uur geworden. No problem! 
Het was een gezellige middag en de fokkers hadden het uitstekend voor elkaar. Overal waren de 
kippen opgesloten en waren de formulieren ingevuld. Fantastisch, dank jullie wel. Onderweg hebben we 
koffie gedronken in Noardburgum bij Jan Westerhof, tezamen met een overheerlijke gevulde koek. 
Dank je wel, Jan!  
Overal klonk: ‘Hoe komt it mei de show’? Her en er werden oplossingen aangedragen. Zo had Jan 
Westerhof een keurig uitgewerkt plan op papier om de dieren op locatie te keuren. Klaas Struiksma 
bood ons aan om mee te denken over logistieke looplijnen tijdens de clubshow. Mooi om te merken hoe 
overal mee wordt meedacht om uit het dilemma te geraken van wel/ niet kleindierententoonstellingen in 
2020. 
 

Wijzigingen oorlengtes en gewichten konijnen 
Een van de ingekomen stukken tijdens de bestuursvergadering 
van 26 augustus betrof de aanpassingen per 1 juli in de 
standaard voor konijnenrassen wat betreft de puntenverdeling 
rond de gewichten en oorlengtes van de tientallen 
konijnenrassen. Dat is werkelijk een belangrijk stuk voor 
konijnenfokkers. Immers, in sommige gevallen zou een 
konijnenfokker geneigd zijn een konijn op te ruimen vanwege 
een te hoog gewicht of te korte oren. In de nieuwe standaard 
blijft zo’n konijn toch waardevol om verder mee te fokken of te 
showen. Onder invloed van de aanpassing blijkt een konijn met 
dat te hoge gewicht of te korte oren toch het hoogste aantal 
punten behalen. We hebben het schema m.b.t. de 
puntenverdeling toegevoegd aan deze mail. Binnenkort zal het 

overzicht vast gepubliceerd worden in het KLN- blad. 
 



Opruimen van de kooienopslag 
Door omstandigheden was het er niet van gekomen. 
Maar op woensdagmorgen 1 juli zijn we met vier man 
aan de slag geweest bij onze kooienopslag aan de 
Noordermeer onder Burgum: bij de familie Hoekstra. 
Fokke van der Veen, onze materialenman en zijn 
helpers Tonnie Bakker, Jan Posthumus en Wiebren 
de Jong. Allereerst moest alles weer netjes op z’n 
plek, maar het was ook een prima gelegenheid om de 
honderden waterbakjes te ontsmetten. Ondertussen 
bracht Wikje de Jong ons een heerlijk kopje koffie. 
Een gezellige en zinvolle ochtend. 
 
Wel en wee 
We hoorden een aantal minder prettige berichten 
rond een tweetal leden van onze club. Rein Larooi is 
ernstig ziek. Er is bij hem sprake van kanker met 
uitzaaiingen. Rein en wij hopen er het beste van. Een 
kaartje zal hij erg op prijs stellen nu door de ziekte de 
eenzaamheid nog meer knelt. Rein Larooi woont aan 
de Foarstrjitte 52, 9271 KJ De Westereen. 
In het kader van het hoenderenten spraken we met 
dhr. Zijlstra van de R. van Nautaweg 86, 9061 AJ in 
Gytsjerk. Hij is in zijn vakantie getroffen door een 
hartaanval. Hij is ondertussen geopereerd en het gaat 
naar omstandigheden goed. Hij is nu op de weg terug. 
 
Jongdierendag 19 september 2020 
Elk voordeel heeft zijn nadeel, leerde een begenadigde voetballer ons. Over het algemeen wordt onze 
jongdierendag de laatste jaren matig bezocht. Dat betreuren we, terwijl we de oorzaak eigenlijk niet 
goed weten. Maar in coronatijd is een gering aantal aanwezigen een voordeel omdat we ons dan 
gemakkelijker aan de voorschriften kunnen houden. Bovendien hebben we goede ervaringen opgedaan 
met het kleintje jongdierendag. Slecht één van de aanwezigen (geen lid) kon zich slecht aan de 
anderhalve meterregel houden en daar hebben we de persoon op aangesproken.  
Vandaar dat we het aandurven om op 19 september aanstaande een jongdierendag te houden. Wel in 
aangepaste vorm. De gezamenlijke start en het samen eten tussen de middag willen we maar 
achterwege laten. Het lijkt ons niet verstandig. Vandaar dat we ’s middags om 13.00 uur starten met het 
keuren van konijnen en hoenders. We zijn voornemens om twee keurmeesters konijnen uit te nodigen 
en een hoenderkeurmeester. We hopen dan rond 15.45 uur zover te zijn dat de eindkeuring kan 
plaatsvinden en om 16.15 uur klaar te zijn.  
Wat betreft de locatie kunnen we weer terecht bij het loonbedrijf van Maurice Land, Solcamastraat 31, 
9262 ND te Sumar. We zullen de kooien aldaar zo opstellen dat er een looproute ontstaat. Met pijlen 
zullen we die route aangeven en het is ook de bedoeling dat u die route volgt. Dat wil zeggen dat u 
mogelijk een stuk om moet lopen om van kooi 42 naar kooi 39 te komen. We moeten samen zorgen dat 
we ons daaraan houden. Als het weer het toelaat, keuren we (deels) buiten. 
Vooraf vragen we om uw naam en telefoonnummer te noteren opdat we weten wie er zijn geweest. Wie 
zich niet 100 punten voelt (verkouden, loopneus, griepverschijnselen), willen we vragen om thuis te 
blijven. Bij de ingang, maar ook op andere plekken is de gelegenheid om uw handen te wassen. 
Tenslotte willen we de fokkers vragen om alleen te komen en geen aanhang mee te nemen. 
Bijgaand vindt u het vraagprogramma en een inschrijfformulier van en voor onze jongdierendag. We 
starten op zaterdagmiddag 19 september om 13.00 uur met de keuring. ’s Morgens bouwen het 
bestuur en vrijwilligers de kooien op.  
Bij uw binnenkomst vindt u lijsten waarop vermeld staat in welke kooi u uw dier of dieren kunt plaatsen. 
U kunt de keuring van de dieren volgen. We zijn voornemens om rondom elke keurmeester 6 – 8 
stoelen op anderhalve meter te plaatsen. Bij voorkeur de stoelen niet verplaatsen. Eventueel kunt u op 
vervoerskisten gaan zitten, ook weer op anderhalve meter. Wordt niet boos als we u aanspreken op 
het feit dat u niet zorgt voor voldoende afstand. Dat laatste is soms onvermijdelijk, maar we moeten het 
toch proberen om te benaderen. 
Natuurlijk is de keuken geopend voor een natje en een droogje. Maar houd afstand! 
 



Voor de jongdierendag hebben we de keurmeester Robert Meijer (konijnen), Jenne Meijer (konijnen) 
en Evert Visser (hoenders) uitgenodigd. Mochten er veel dieren zijn, dan zoeken we nog extra 
keurmeesters. Daarom is het belangrijk dat u zich vroegtijdig aanmeldt bij Johannes Dijkstra. Dat kan 
tot en met 12 september. We kunnen dan regelen dat elke keurmeester ongeveer 25 - 30 dieren keurt. 
Mochten er cavia’s en/ of watervogels aangemeld worden, dan gaan we ook daar nog voor op zoek 
naar een keurmeester.  
 
Zie voor verdere toelichting het toegevoegde document ‘Jongendierendag 2020’ en het inschrijfblad 
‘Jongdierendag 2020’.  
 
Nieuw lid 
Sytske Vogel uit Opende heeft aangegeven graag lid te willen worden van PKV ‘Burgum e.o.’ Dat 
vinden we geweldig. Sytske, van harte welkom! Hartelijk bedankt. Sytske woont aan de Hemkesstraat 
3, 9865 CG te Opende. We hopen dat je snel je weg weet te vinden in onze club. En mocht dat wat 
stuiterend gaan, neen dan contact op met één van onze leden of met een bestuurslid. 
 
Tatoeëren van konijnen 
Misschien hebt u nog konijnen, die u wil laten tatoeëren. Dat kan woensdag 
2 september (mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief na 2 september!) en 
woensdag 30 september. Jan Veldman is op deze data vanaf 19.00 uur 
aanwezig ten huize van fam. Van der Veen, Noordersingel 80 te Burgum. 
Mochten er deze avonden te veel konijnen worden aangemeld dan regelt 
Jan een aanvullend tatoeëermoment. U kunt zich voor woensdag 2 
september nog tot maandagavond 31 augustus opgeven. Dat kan bij 
voorkeur door te bellen met Jan Veldman, telefoon 06-52137197 (spreek 
eventueel uw bericht in) of via e-mail j.veldman@upcmail.nl  We horen dan van u hoeveel konijnen u 
wilt laten tatoeëren, zodat Jan Veldman een planning kan maken. 
In verband met corona hanteren we een aantal strikte regels. We vermelden ze hieronder nog een keer. 
In eerdere nieuwsbrieven schreven we deze regels ook.  
 
Afspraken zijn: 
1. Op basis van de aantallen konijnen wordt u op woensdag 2 september en woensdag 30 september 

op een tijdstip uitgenodigd aan de Noordersingel 80 te Burgum. Wees op tijd bij Jan Veldman. Niet 
later, maar vooral niet eerder! Er is geen gelegenheid om met andere fokkers te praten. Mochten 
fokkers elkaar onverhoopt wel tegenkomen op of bij de tatoeëertafel dan wordt er minimaal 
anderhalve meter afstand gehouden.  

2. Jan Veldman wordt geassisteerd door een vaste hulp (Fokke van der Veen). Terwijl u op 
anderhalve meter staat, doen de mannen hun werk. Jan knipt de dieren, terwijl Fokke de konijnen 
vasthoudt en inkt in de oren smeert. Ondertussen wisselt Jan de nummers in de tang, zodat er vlot 
gewerkt kan worden. 

3. Vergeet niet het tatoeëergeld á € 0,50 per dier achter te laten. 
4. Daarna is het de bedoeling dat u direct vertrekt.  
Wat denkt u, zou het zo weer kunnen? Graag! Mocht het om wat voor reden echt niet lukken op deze 
wijze, wilt u dan contact opnemen met Tonnie Bakker, tel. 0511-452283. Samen met hem zoeken we 
een oplossing.  
 
Meedenken Jan + Klaas 
Tijdens het hoenderenten kwamen we langs bij onze gewaarde hoenderfokkers Klaas Struiksma te 
Garyp en Jan Westerhof te Noardburgum. Natuurlijk werd ons de vraag gesteld: ‘Hoe komt it mei de 
iepen tentoonstelling yn Noardburgum?’ Eerlijk gezegd waren we op dat moment niet optimistisch. Het 
leek ons niet mogelijk om op anderhalve meter inzenders gedurende drie dagen op te vangen. We 
zagen geen kansen. 
Nadat deze signalen afgegeven waren, begonnen de blauwe ogen van Klaas te flonkeren. ‘Mar it moat 
eins al troch gean, ik wol helpe, jimme moatte wat betinke mei looproutes en yn groepkes deryn!’ Bij 
Jan Westerhof klonken ongeveer dezelfde geluiden. Hij sprak over een keuring aan huis of drie – vier 
fokkers die hun dieren samenbrengen op één plek. Op die plek komt de keurmeester dan langs. Op het 
eind van de dag kan op één plek een eindkeuring worden gedaan met alle dieren hoger dan ZG 95. 
Ondertussen legde Jan een compleet document op tafel, waarin hij één en ander had uitgewerkt. Tot op 
detail! 

mailto:j.veldman@upcmail.nl


’s Avonds kwam er op mijn computer een document van Klaas Struiksma binnen. Een plan met allerlei 
schetsen, stroomschema’s, aandachtspunten om alsnog de tentoonstelling in de sportzaal te kunnen 
houden. 
Wat geweldig, wat een hulp. Beide documenten zijn via mail doorgestuurd naar de overige 
bestuursleden en woensdagavond 26 augustus besproken. Het inspireerde ons om van pessimisme om 
te slaan naar optimisme, van kansloos naar kansrijk te draaien. Jullie hebben ons er doorgesleept, 
Klaas en Jan! Dank je wel. Wat fijn dat we zo’n sterke club mensen zijn: toppers die 
kleindierenliefhebbers van Burgum e.o.  
 
Tytsjerksteradielshow 2020 
Het wel of niet organiseren van onze open tentoonstelling in tijden van corona was ons belangrijkste 
agendapunt tijdens de bestuursvergadering van woensdag 26 augustus. Samen voelden we dat we 
graag onze 78

ste
 Tytsjerksteradielshow wilden organiseren. We beseften dat als zoiets niet zou lukken, 

dat een deuk voor onze kleindierensport en in het bijzonder onze vereniging zou betekenen. Maar 
eigenlijk stonden we voor een onmogelijke opgave. 
Uitgaande van 456 dieren en 69 inzenders (aantallen van vorig jaar) zaten we direct met een probleem: 
hoe krijgen we die dieren in de kooien met in achtneming van anderhalve meter? Sterker: hoe krijgen 
we dieren en inzenders er weer uit op zaterdagmiddag 14 november, met inachtneming van de 
anderhalve meter. Op de keuringsdag zijn veel dingen wel op anderhalve meter te regelen, maar hoe 
doen we dat met het eten met tien keurmeester en de ongeveer twintig schrijvers, aandragers, kantine- 
medewerkers en andere vrijwilligers?  Zullen we überhaupt wel zoveel vrijwilligers kunnen krijgen: niet 
iedereen is bereid zich bloot te stellen aan zulke grootse activiteiten.  
En wat als we bezoek krijgen van het bevoegd gezag en duidelijk is dat we ons geenszins aan de 
anderhalve meter houden? Hangt ons dan een boete boven ons hoofd? Op donderdagavond hebben 
we ook een probleem, want dan willen de inzenders samen met familie graag de predicaten bekijken en 
met collega-fokkers in gesprek. De traditionele verloting konden we wel vergeten. Natuurlijk kunnen we 
pijlen op de vloer zetten….. Totdat één van de bestuursleden verzuchtte: “Ik ha der gjin sin oan om trije 
dagen foar plysje te spilen.” Een bestuurslid wees ons op de twee stukken die op tafel lagen: het stuk 
van Klaas Struiksma en Jan Westerhof……en we begonnen te praten, te denken, te filosoferen. Er 
kwamen beelden, er begonnen ogen te twinkelen! 
  
Uit bovenstaande twee alinea’s wordt duidelijk dat de aantallen ons parten spelen. De aantallen 
inzenders maken het onmogelijk om op anderhalve meter te opereren. Die analyse bracht ons bij het 
volgende voorstel, waarbij de 78

ste
 Tytsjerksteradielshow 2020 in principe doorgaat. 

 We organiseren dit jaar geen open tentoonstelling, maar een clubshow enkel voor onze leden. We 
hebben een kleine zeventig leden, waarvan we verwachten dat ruim veertig leden zullen inzenden. 
Bij een inschatting van zes dieren per lid komen we uit op ongeveer 240 dieren. 

 We stellen een maximum van 250 dieren en 40 inzenders: zodra deze parameters bereikt zijn, is 
het niet meer mogelijk in te schrijven. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Mogelijk stellen we 
een maximumaantal dieren per inzender in. 

 De keuring wordt gehouden op zaterdag 14 november, op vrijdag 13 november bouwen we de 
tentoonstelling op in sportzaal ’t Heech te Noardburgum. Er is dus sprake van een ééndaagse 
clubshow.  

 We gebruiken slechts de helft van de zaal voor de kooien, waarbij we middels pijlen een looproute 
instellen. Een bestuurslid zal steeds die looproute met u helpen bewaken. Overigens is het niet de 
bedoeling om regelmatig tussen de kooien te lopen. 

 De overige helft van de zaal is beschikbaar voor een aantal tafels waar de keurmeesters, schrijvers 
en aandragers hun werk kunnen doen. Om elke tafel/ keurmeester zijn in wijde kring stoelen 
opgesteld waarbij u de keuring kunt volgen. Mogelijk moeten we deze regel nog aanpassen voor 
de keurmeester(s) van de kippen, die veelal ook in de kooien keuren. 

 In de andere helft van de zaal is ook de keuken ingericht voor koffie, thee, cake, enz.  

 Elke inzender krijgt een tijdstip waarbinnen hij of zij op 14 november de opgegeven dieren moet 
inkooien, bijv. van 9.30 – 9.45 uur. De inzenders worden ingedeeld in groepen van vijf. 
Daarvoor gebruiken we de grote ingang aan de rechterzijde van de sportzaal: de ingang met de 
dubbele deuren. Mocht u na het inkooien weer willen vertrekken of op elk ander moment (bijv. als 
uw dieren gekeurd zijn) dan maakt u gebruik van de hoofduitgang, dus via de hal. 

 Bij binnenkomst ontsmet u uw handen en noteren we samen uw naam en adresgegevens zodat we 
weten wie er in de sportzaal geweest zijn. Op verschillende plekken in de zaal kunt u opnieuw uw 
handen ontsmetten. 



 De keuring start om 8.30 uur, d.w.z. dat de eerste groep van bijv. vijf inzenders om 8.15 uur 
aanwezig moet zijn om de dieren in de juiste kooien te doen. 

 Tussen de middag houden we een pauze van ongeveer anderhalf uur. In de deze pauze eten we in 
twee groepen van ongeveer 20 personen. U kunt gebruikmaken van een uitgebreide lunch: brood, 
soep, hamburger, melk, chocolademelk, fruit, enz. Daar vragen we een klein bedrag voor. De 
keurmeesters zijn, zoals gewoonlijk, vrij wat betreft kosten. 

 We gaan ervan uit dat elke keurmeester ongeveer 35 – 40 dieren keurt, zodat het mogelijk is om 
ongeveer 14.30 uur de eindkeuring te houden. 

 Tussen 15.00 uur en 15.30 uur kooien we uit. Dat zullen we proberen per toerbeurt te doen: steeds 
twee konijnenfokkers en twee hoenderfokkers. Dus het uitkooien zal enige tijd in beslag nemen. 
We hopen dat u daar begrip voor hebt. 

 Tijdens de middaguren is er de traditionele verloting (draaiend rad) met vleesprijzen.  
 
We hopen op deze wijze er toch nog een fijne, acceptabele dag van te maken. We rekenen erop dat u 
onze inzet waardeert. Graag horen we van jullie! 
Tonnie Bakker, Reinder Prins en Johannes Dijkstra zijn op dit moment druk bezig met het 
vraagprogramma. Dat krijgt u zoveel mogelijk digitaal toegestuurd. Leden zonder digitale mogelijkheden 
ontvangen het vraagprogramma per post. 
Toen op woensdagavond om 21.45 uur de bestuursleden huiswaarts gingen, sprak iedereen bij de 
deur: ‘Wat is dit moai, dochs een show!’ 

 
Onze website! 
We hopen dat u regelmatig kijkt op onze keurig onderhouden website. Jan Westerhof besteedt daar 
veel aandacht aan: de stille krachten in onze club. Deze keer maken u attent op het artikel Maurice 
kraait niet meer. Een artikel van Jan met linkjes naar nieuwsberichten. Zoek het artikel eens op, op de 
website www.pkv-burgum-eo.nl bij ‘berichten’: de rechterkant van de startpagina van onze website. 
 
Reacties 
We horen graag wat u van de nieuwsbrief vindt! Fouten, commentaar, feedback, uw ondersteuning,… 
 
Bestuur: 
Wiebren de Jong voorzitter  tel. 06-57331316 wiebren.jong@planet.nl 
Tonnie Bakker  secretaris/ tatoeëerder 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   tel. 06 – 22758201 reinderprins@live.nl 
 
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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