
 
 

Nieuwsbrief no. 6, oktober 2020 
 
Voorwoord 
Bijgaand sturen we u de nieuwsbrief van oktober 2020. Bij deze nieuwsbrief vindt u ons 
privacyreglement, maar ook ons vraagprogramma voor de tweedaagse Tytsjerksteradielshow op 13 
en 14 november. IJs, weder en corona dienende. Veel leesplezier toegewenst. 
 
Kort verslag van de bestuursvergadering van 30 september 2020 
Deze avond kwam het bestuur bij elkaar aan de Boelenswei 55 in Boelenslaan. Daar woont Reinder 
Prins met zijn vriendin Sieta in een prachtig huis met veel landerijen er omheen. Maar het is een hele 
kunst om in de donkerte van de avond paleisje Prins te vinden. Het staat namelijk wel in de bebouwde 
kom, maar achter een rij huizen langs de straat. Overdag zal het nog meevallen. Maar nu de donkere 
herfst zijn inval doet, wordt het zowaar een puzzeltocht. Zelf heb ik Boelenslaan van noord naar zuid 
en omgekeerd drie keer doorkruist. Tot ik tussen de huizen door in een woning een lamp zag branden. 
Vlot nam ik de inrit om na ongeveer 75 meter tot de conclusie te komen dat ik op een erf rondreed in 
plaats van de toegangsweg naar Boelenswei 55. Maar ik ben er nu achter: tegenover het witte kerkje 
in Boelenslaan, niet ver van de fietsenfabriek, de reed in. 
Tonnie Bakker kende de weg, want hij reed Achter Jan Posthumus aan. En Jan heeft nachtogen en 
een ijzersterk geheugen. Hij was tijdens het kleintje jongdierendag ook op deze locatie geweest. Bij 
Jan ligt zoiets onuitwisbaar opgeslagen in het 
geheugen. Fokke van der Veen was afwezig. Niet 
omdat hij de Boelenswei 55 niet kon vinden, maar 
omdat hij deze avond met Jan Veldman konijnen 
tatoeëerde. Ondanks deze vervoerperikelen 
konden we om 20.05 van start met de vergadering.  
Vanzelfsprekend begonnen we met koffie, thee en 
praat over koetjes en kalfjes. Maar binnen drie 
minuten kwamen we al uit bij onze clubshow. Het 
hield ons allemaal bezig. Gaan we het doen en hoe 
gaan we het doen? Twee dagen eerder, op 
maandag 28 september, waren er strengere regels 
afgekondigd. Belangrijkste regel voor ons was dat 
er niet meer dan 30 personen in een binnenruimte 
mochten. Daarmee viel ons oorspronkelijke plan in 
duigen: een eendagshow voor leden op zaterdag 14 november. Immers, met keurmeesters, schrijvers, 
aandragers, het bestuur, keukenpersoneel en de inzenders bracht ons geheid op meer dan 50 
personen. Hoe nu verder? We besloten om eerst de gewone, vaste agendapunten af te ronden. 
We bespreken het wel en wee binnen onze vereniging (zie verderop). In de afgelopen periode zijn er 
geen nieuwe leden bij gekomen. Ook heeft niemand bedankt. Het bestuur is tevreden over de 
nieuwsbrief van september. We bespreken de actie Rabo Clubsupport. Daar zijn nog een paar 
onduidelijkheden over. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief. 
Jan Posthumus doet verslag van de financiële stand van zaken na onze jongdierendag van 19 
september. We hebben quitte kunnen spelen. Prachtig hoe Jan de financiën precies in het vizier heeft 
en op alle vragen kan antwoorden.  
Bij het evalueren van onze activiteiten van de afgelopen periode kijken we positief terug op de 
jongdierendag. Het was een goede, gezellige en ontspannen middag op een goede locatie. Mooi ook 
dat onze keurmeesters bereid waren om verslag te doen van hun keuring. Het valt allemaal na te 
lezen in deze nieuwsbrief. 



Jan Posthumus heeft de ledenvergadering van de Noordshow, d.d. 25 september bezocht. Hij heeft 
een schriftelijk verslag gemaakt en licht dat toe. We zijn heel benieuwd hoe men de Noordshow van 
januari 2021 wil realiseren in deze coronatijd. Van de ledenvergadering vindt u ook verderop een 
verslag. Het wel of niet doorgaan van de Noordshow in januari hangt nu eerst af van de vergadering 
van de helpers op 15 oktober. Als de helpers van de Noordshow het niet zien zitten, zal het allemaal 
moeilijk worden. Hopelijk kunnen ook enkele van onze helpers bij deze vergadering aanwezig zijn. We 
benaderen onze helpers daarvoor. 
Aanstaande dinsdag 6 oktober is er nog een ronde enten voor konijnen. Tonnie heeft iedere potentiële 
fokker benaderd of men nog konijnen heeft om te enten tegen RDH. 
We zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de digitale vergadering van de KLN op 7 november. 
Daarbij kunnen we onze mening geven over een aantal voorstellen. Dat gebeurt vooraf en schriftelijk. 
Wiebren gaat er mee bezig. 
Het heeft even geduurd, maar we hebben een privacybeleid. We stellen het deze avond vast. 
Reinder vertegenwoordigt ons bij een gezamenlijke vergadering van omliggende clubs op dinsdag 27 
oktober.  
Dan komt de hoofdmoot: de 78

ste
 Tytsjerksteradielshow. Zie ook verder op in deze nieuwsbrief.  

De volgende vergadering is op woensdag 28 oktober om 19.45 uur bij Jan Posthumus. 
 
Wel en wee 
Rein Larooi zit momenteel in de chemokuren. Op zich gaat dat redelijk, maar hij is erg moe. Tonnie 
heeft met hem gebeld en gaat binnenkort op bezoek. Een kaartje zal hij erg op prijs stellen. Rein 
Larooi woont aan de Foarstrjitte 52, 9271 KJ De Westereen. 
Tonnie en zijn vrouw Henny ontvingen prima berichten naar aanleiding van verschillende 
onderzoeken. Een glimlach om hun en onze lippen. Eindelijk positief nieuws na zoveel maanden met 
zwarte vooruitzichten. 
Onze konijnenenter Erik Apperlo is begin september vader geworden van een blakende dochter met 
de mooie naam Amber!  
 
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 praatten over begin 

september, op dit moment liggen de cijfers op bijna 6000 
besmettingen per dag.  
We waagden dus 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 weer 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 Hollandse 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 vijf lag alles op de aanhangkar….met dank aan 
alle helpers. Super! Het was een geslaagde middag. Nu maar hopen dat die middag ‘mooi’ blijft en er 
zich geen besmettingen hebben voorgedaan. 
 
Verslag van de jongdierendag door keurmeester Evert Visser: hoenders 
Als enige “veren keurmeester” mocht ik de dieren van de vereniging Burgum keuren. In een mooie 
ruime loods waren de kooien coronaproof opgesteld. De ontvangst was zeer prettig en de sfeer 
uitstekend. Mooi dat we nog in deze bijzondere tijd de dieren mogen beoordelen. 
De inzenders schrijven zelf bij de dieren en dat geeft de kans om ook nog wat extra uitleg te geven 
over de onderdelen die we keuren. Gestart met de 
Javakrielen. In een moeilijke kleurslag nl. Patrijs. Gelukkig 
heeft de fokker de nodige ervaring en kan de beoordeling 
ook op waarde inschatten. Knappe hanen met een prima 
kleur. Wel letten op het gewicht. We hebben 1 haantje 
gewogen en die was ruim “aan de maat”. Opmerkingen bij 
de hanen: iets wit in gezicht, hals en zadel tekening nog 
iets  duidelijker, bevedering nog niet klaar. De hennen 
waren minstens zo goed. Prima kammen. De oren worden 
groter gewenst, maar bij deze kleurslag is dit erg lastig. Er 
zaten enkele mooie typedieren tussen. Als de dieren nog 
wat verder uitgroeien zit er een hoger predicaat in. 
De Welsumerkrielen waren van bijzonder goede kwaliteit. 
De haan was nog niet klaar en wat aan de forse kant. Qua 
kleur en tekening niet zoveel op aan te merken. De hennen 
waren echt mooi. Prima kleur en een prachtige pepering. 
Drie hennen sprongen er uit met 2 keer F en 1 keer ZG95. 
Aan het einde van de keuring vond ik ook de 1

e
 F hen de 

mooiste van alle hennen. Helaas één hen met een “O” 
i.v.m. een vorktand. 
Fries hoen in 3 kleuren. Een mooie goudpel haan, die nog niet klaar was. Prima kleur. De hen was 
ook nog lang niet klaar en naar mijn mening wat aan de rode kant. De pelling was nog niet goed 
genoeg voor een hoog predicaat. Daarnaast zaten 2 blauwe hennen. 2 verschillende kleuren. Een wat 
lichte hen en een wat donkerdere. Blauw is een erg lastige kleur. De wat donkere hen komt het dichts 
bij de standaard. Als laatste 2 zwarte dieren. Een mooie zwarte haan. Ook nog niet klaar. Bij de Friese 
hoenders wordt de zwarte kleur dofzwart verlangd. Dit is erg lastig, zeker voor de hanen. De hen was 
nog lang niet klaar en dat kwam ook tot uiting in het predicaat. Omdat de fokker de groten en de 
krielen ingestuurd had zijn we doorgegaan met de Friese krielen. Ook in meerdere kleurslagen. De 
zwarte krielen waren knap van type. Bij de hennen viel op dat ze wel de mooie dofzwarte kleur 
hadden. Eén hen had naar mijn idee wat een te donkere kopversierselen. De Roodpel hadden een 
iets te lichte kleur. Deze moet donkerder. De pelling is bij deze kleurslag iets grover.  
Er zat 1 koekoek hen in de kooien. Een prachtige hen. Mooi van type, kleur en tekening. Een F- dier 
De laatste kleurslag was de roodbonte. Feitelijk is dit een roodpel met een bontverdeling. Knappe 
dieren met een mooie pelling. Zeer goede kleur en een knappe kleurverdeling.  
Als laatste van de serie krielen een hele rij Hollandse krielen. Wat een mooie klasse ! 
De 1

e
 haan was bijna helemaal klaar (de sikkels nog wat ongelijk). Prima kleur en tekening, mooi klein 

en een F type. Dit was aan het einde de keuring ook de mooiste haan. 
Daarna een hele rij patrijs hennen. Sommige nog wat jong. Daardoor is de bouw nog wat smal en zijn 
de kammen erg klein. De pepering was over het algemeen zeer goed tot F. 
Extra aandacht voor de kleur, ze moeten niet te licht worden. In de rij zaten naar mijn idee 3 F-dieren. 



Prima van type, kleur en tekening.  
Er zat 1 blauwpatrijs hen. Dit is een erg lastige kleurslag. We zien weinig dieren met de juiste 
pepering. Zo ook dit dier. De rij werd afgesloten door een zwarte haan. Toch wat minder van kwaliteit.  
Al met al een prachtige serie dieren.  
Ik heb met plezier de dieren gekeurd en hoop dat de fokkers verder kunnen met de opmerkingen. 
Laten we hopen dat we elkaar in de komende maanden tussen de kooien nog weer tegenkomen. 
 
Privacyreglement 
Al heel lang waren we van plan ons halfgare privacybeleid te verbeteren. We hadden wel wat 
voorbeelden, maar dat bleken ellenlange verhalen, ver van de realiteit en met hoogdravende taal. Elke 
bestuursvergadering stond het privacybeleid op de agenda, maar we kwamen er nooit aan toe of we 
wilden er niet aan toekomen. Jan Posthumus opperde regelmatig dat het er toch een keer van moest 
komen. En Jan had gelijk: we zijn wettelijk en moreel verplicht om duidelijk te zijn naar onze leden wat 
we met de persoonsgegevens van hen doen. Tot op heden bleven we gewoon in gebreke. 
Tijdens de bestuursvergadering van eind augustus dook een handzaam privacydocument op van de 
Hollanderclub. Dit leek ons wel te passen. Wiebren kreeg opdracht om het ‘geleende’ document aan 

te passen en bij te schaven in de richting van PKV 
‘Burgum e.o.’ Tijdens de bestuursvergadering van 30 
september vormde het aangepast privacyreglement 
één van de stukken bij de agenda. Unaniem dachten 
we dat het zo kon en hebben we het vastgesteld. We 
sturen het Privacybeleid van PKV ‘Burgum e.o.’ mee 
met deze nieuwsbrief. Graag horen we uw mening. 
Onze webmaster Jan Westerhof zal het ook op onze 
website plaatsen.  
 
Clubshow 13 en 14 november 2020 
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat we 
voornemens waren om dit jaar een ééndaagse 
Tytsjerksteradielshow te organiseren op zaterdag 14 

november, waar alleen de leden van PKV ‘Burgum e.o.’ hun dieren konden inschrijven en inzenden. 
We dachten dat zoiets een prima alternatief was voor onze open clubshow van 12 t/m 14 november. 
Gezien de coronaproblematiek bleek het onmogelijk om onze open Tytsjerksteradielshow te 
realiseren, o.a. door de beperktheid van de locatie en de anderhalve meter afstand tot elkaar. We 
zagen deze ééndaagse show helemaal zitten en waren in vergevorderd stadium van voorbereiding. 
Feitelijk lag het vraagprogramma voor 14 november klaar. In de vorige nieuwsbrief formuleerden we 
reeds een lange rij uitgangspunten. 
We werden helaas ingehaald door de enorme opmars die het Covid- virus op dit moment (zaterdag 3 
oktober) maakt. Vandaag werden er bijna 4000 besmettingen gemeld. De overheid heeft sinds 28 
september forse tegenmaatregelen genomen. Voor ons bleek vooral van belang dat er niet meer dan 
30 personen zijn toegelaten in een binnenruimte, waar natuurlijk onverkort de anderhalve meter regel 
geldt. Op de achtergrond speelt ook het dringende advies om mondkapjes te dragen. 
In ons oorspronkelijke idee van de ééndagkeuring voor leden bedachten we dat er ongeveer 35 
inzenders zouden zijn met ongeveer 240 dieren. Dat zou betekenen dat we zeven keurmeester en 
zeven schrijvers nodig waren….ongeveer 15 personen. Samen met keukenpersoneel, administratie, 
aandragers, enz. kwamen we uit op 55 - 60 aanwezigen.  
Naar nu blijkt zijn dat veel te veel mensen. Dat was eerst een forse teleurstelling. 
Nog kort overwogen we om de fokkers één voor één uit te nodigen op een 
vastgesteld tijdstip. Ook liepen we nog enkele tellen rond met het idee van een 
keuring aan huis. Ook kwam algehele afgelasting uit onze monden. Maar meestal 
komt dan Reinder uit z’n schulp. Ook deze keer. Hij maakte een rekensom. Zestig 
mensen over twee dagen verdelen, over de vrijdagavond en de hele zaterdag. 
Vrijdagavond voor het gevleugelde, de veren, zaterdag voor de haren! Plotseling 
waren we allemaal weer enthousiast, kwam de gloed weer boven. Er ontstond een 
‘flow’ en binnen twintig minuten hadden we de tweedaagse 78

ste
 

Tytsjerksteradielshow in de benen. 
Zie het vraagprogramma voor onze Tytsjerksteradielshow wat met deze nieuwsbrief wordt 
meegestuurd. Natuurlijk alles onder voorbehoud van de ontwikkeling van het virus en landelijk 
richtlijnen. 
 



Broodje eten op 13 en 14 november 
Zowel op vrijdagavond 13 november als op de zaterdag 14 november is er een broodmaaltijd: corona-
aangepast. We stellen het zeer op prijs als u daar aan meedoet om ook op deze wijze de binding van 
de leden van PKV ‘Burgum e.o.’ te versterken. Natuurlijk kunt u thuis ook een boterham eten of er 
twee in een plastic zakje meenemen, maar de broodjes en hamburgers in sportzaal ’t Heech in 
Noardburgum hebben een hoger doel. Voedzaam én sociaal. 
 
Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Noordshow 
Donderdag 24 september 2020 was er de jaarlijkse jaarvergadering van de Noordshow. Dit jaar niet 
één, maar verdeelt over twee vergaderingen. Dit vanwege de richtlijnen van de RIVM. Tijdens de 
tweede vergadering op 15 oktober aanstaande worden de vrijwilligers en leden van verdienste 
uitgenodigd. Meestal is de jaarvergadering al in mei, maar deze was dit jaar om de bekende reden 
verschoven. Er werden veel aangesloten verenigingen verwacht omdat er gestemd moest worden 
over nieuwe statuten (oude statuten zijn van 1993). Jammer genoeg kon deze stemming niet 
doorgaan. Er waren van de 48 maar 22 verenigingen met 1 persoon aanwezig. 
De vergadering was dit jaar niet in Tynaarlo, maar in café “Onder de Linden” in Vries. Vanwege de 
anderhalve meter was er meer ruimte nodig. De zaal was dus ook ruim ingericht met minder tafels 
waaraan drie stoelen.  
Even na achten opende de voorzitter de vergadering. Eerst werd een moment van stilte gevraagd 
voor een overleden lid van de vereniging. Daarna werden diverse afmeldingen genoemd. De notulen 
van 16 mei 2019 werden goedgekeurd. Bij de bespreking van de financiën was er de vraag over de 
winst van 2019/2020. Geconcludeerd werd dat als de gemeente Assen geen subsidie had gegeven er 
geen winst was geweest 
Zo was er ook een vraag over een post in de begroting, 
namelijk info kleindierensport. Voor dit geld wil de Noordshow 
een boekje van tien pagina’s maken met informatie van alle 
diersoorten. Deze ontvangen de bezoekers van de Noordshow.  
Bij de kascontrole bleek alles goed verzorgd en de vergadering 
verleende het bestuur decharge. De contributie blijft gelijk. Bij 
de bestuurverkiezing werden de herkiesbare leden herkozen. 
Jaap Solle zei wel, dat dit dan ook zijn laatste periode zal zijn. 
Robert Meijer neemt de functie over van Cees de Boer en er 
waren enkele onderlinge verschuivingen van functies.  
Daarna kregen we het punt ‘terugblik Noordshow 2020.’ Deze 
was sfeervol, veel complimenten en een goede respons. Het 
bezoekersaantal viel echter tegen, waarschijnlijk veroorzaakt 
doordat de show buiten de schoolvakantie was. De wens was 
en is, dat er eigenlijk ieder jaar +/- 2000 bezoekers meer naar 
de show komen.  
De opbouw ging goed maar kon beter, vooral op de maandag. 
Bij de afbouw waren er vele handjes en ging het in 2020 beter. Wel is er een zorg over het gebruik 
van de hal. In 2021 is deze hal wel beschikbaar maar het gebruik in de toekomst is onzeker. De hal 
staat te koop en het is afwachten wie de volgende eigenaar wordt en wat die dan met de hal doet. Als 
alternatief worden Leeuwarden en Hardenberg genoemd. Er is een groot oppervlak nodig en de 
spoeling van een evenementenhal is in die categorie klein. 
Het bestuur is alweer druk bezig met de voorbereiding van de Noordshow 2021. Het is nu een 
onzekere tijd. Er moet met veel dingen rekening gehouden worden, denk maar aan de richtlijnen van 
de RIVM. Daarom is de komende show ook een dag langer om zo meer personen te kunnen 
ontvangen. Men wil werken met tijdsloten van 3 ½ uur met maximaal 1500 personen. Denk ook aan 
het inkooien en uitkooien, afhalen gekochte dieren enz. Het bestuur vindt doorgaan belangrijk voor de 
continuïteit, maar niet ten koste van alles. Ook voor de (oudere) vrijwilligers kan het een risico zijn, 
daarom is het voorbereidend werk even tot 15 oktober stil gelegd. Dan is de 2

de
 vergadering met 

helpers en leden van verdienste. Dan zal naar de mening van de vrijwilligers gevraagd worden want 
zonder deze vrijwilligers kan de Noordshow niet doorgaan. Bovendien wordt natuurlijk gekeken naar 
het verloop en ontwikkeling van het corona-virus. Het is inderdaad een spannende tijd bij alle 
evenementen van wel of niet doorgaan. Bij de rondvraag werd er nog gezegd dat we ons niet in de put 
moesten praten. Iets na 10 uur werd de vergadering gesloten en kon ik weer richting Friesland. 
 
J.P. Posthumus. 
 



U kunt weer stemmen! 

 

 

 

 

Rabo ClubSupport  
Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt  

 

 

 

 
Vorig jaar hebben we met behulp van jullie een leuk bedrag opgehaald via de Rabo ClubSupport 
actie. We hebben dat besteed aan de aanschaf van drie keurtafels. Dit jaar hebben we ons opnieuw 
opgegeven. Nu willen we graag het bedrag besteden aan een nieuwe koelkast. 
Stemmen kan vanaf 5 oktober as. 
Het gaat als volgt. Leden van de Rabobank mogen hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging. 
De Rabobank heeft een bepaalt bedrag ter beschikking gesteld om plaatselijke verenigingen te 
ondersteunen. Het aantal stemmen aan het einde van de stemperiode bepaalt welk deel PKV ‘Burgum 
e.o.’ van dat bedrag krijgt. Hoe meer stemmen, des te meer geld voor onze club! Alleen leden van de 
Rabobank mogen stemmen, maar men hoeft niet perse lid van PKV ‘Burgum e.o.’ te zijn. Met andere 
woorden attendeer en activeer uw gezin, uw familie, uw collega’s, uw netwerk, … om te stemmen op 
PKV ‘Burgum e.o.’. Voer campagne!!!! Ten behoeve van het campagne voeren is dit bericht apart als 
bijlage toegevoegd. Om door te sturen naar familie, vrienden en bekenden. Ieder Rabobanklid kan vijf 
keer stemmen, maximaal twee stemmen op één vereniging. 
Op 25 oktober eindigt de stemperiode. Ergens in november is de finale en uitreiking. We houden u op 
de hoogte. Maar dat heeft alleen zin als u en degenen die u omringen stemmen! 
 
Hoe verloopt het stemmen? Dat kan via onze website www.pkv-burgum-eo.nl Kijk bij de ‘berichten’: de 
rechterkant van de startpagina van onze website. Klik op de button RABO CLUBSUPPORT  
→ log in bij je rekening van de Rabobank 
→ je komt nu op de pagina ‘Overzicht’: bovenaan Rabo Clubsupport 
→ nu kunt u stemmen…. 
→ typ in het vakje ‘zoeken’ de zin Pluimvee en konijnenfokver. Burgum e.o. 
→ breng nu een stem, maar bij voorkeur twee stemmen uit op onze vereniging 
→ hartelijk bedankt! 
 
Verslag van de jongdierendag door keurmeester Jenne Meijer: konijnen 
Op een mooie nazomerdag in september reed ik naar Sumar om daar te keuren op de jongdierendag 
van PKV Bergum en omstreken. Op een mooie locatie, die prima te vinden was en ook voldoende 
mogelijkheden bood om de coronamaatregelen toe te passen. De vereniging had duidelijk ook moeite 
gedaan om dit goed te kunnen doen. Na een korte opening door de voorzitter konden we kort na 13 

uur beginnen met de keuring.  
Mijn keuring begon met een drietal Thuringers. Waarbij 
het tweede dier (een jonge ram) dat op tafel kwam wat 
mij betreft het beste dier was. Het dier was nog niet 
helemaal klaar, maar had wel een heel verdienstelijke 
kleur. Het patroon kon nog iets verder ontwikkelen. Maar 
uiteindelijk werd dit dier wel beloond met een F96. 
Eigenaar was Fokke v/d Veen.  
Daarna volgde een klasse met Rijnlanders. Het dier met 
kooinummer 1, van Jan Heeringa, was de beste van de 
Rijnlanders. Een dier wat 19 punten scoorde op positie 
type en bouw en een heel verdienstelijke tekening. Ik zou 

alleen wel de pels van dit dier nog iets korter willen zien. Desondanks kreeg dit dier wel F96.5. De 
andere dieren in deze klasse waren (aanzienlijk) jonger dan de winnaar. Wel had Jan nog een mooie 
Rijnlander van de 6

e
 maand bij zich. Een dier met potentie! Dit dier kreeg F95, omdat het dier nog wat 

aan de jonge kant was. 
Vervolgens een klasse klein chinchilla’s. 5 dieren van Ewoud Nijdam en alle dieren beloond met een 
F. Een prestatie van formaat! Natuurlijk zat er onderling nog wel wat verschil in de dieren, maar het 
waren allemaal dieren met prachtige raseigenschappen. Eén dier wat aan de donkere kant, maar 
verder hadden de dieren prima kleuren. Het winnende dier in deze klasse was een jonge voedster in 
de B-klasse met F96.5.  

http://www.pkv-burgum-eo.nl/


Vervolgens kwamen er een verschillende Hollanders op de tafel in verschillende kleuren (zwart, bruin 
en oranje). Waarbij de beste dieren in zwart waren ingestuurd door Coen van Slooten. Een jonge 
voedster van hem won in de C- klasse. Een dier met een fraai type en bouw gecombineerd met een 
zeer goede tekening. Dit dier kreeg F96. Ook in de andere A en B klasse behaalden dieren van Coen 
nog F- predikaten. Jan Posthumus had dieren in de kleuren bruin en oranje ingestuurd. Bij deze 
dieren stonden verschillende fouten in de tekening en aanmerkingen op type en bouw hogere 
predikaten in de weg. Een jonge oranje voedster was zeer verdienstelijk (zeker voor deze zeldzame 
kleurslag) en werd beloond met een F.  
Als laatste in de rij een grote klasse teddydwergen, waarbij ik de kleuren blauw, zwart en wit blauwoog 
te beoordelen kreeg. Bij de blauwe en zwarte kleurslag moet wel opgepast worden voor witte haren in 
de pels. En bij blauw ook op de oogkleur (deze behoort blauw te zijn). De mooiste dieren zaten in de 
wit-blauwoog- klasse. Een jonge voedster van Nadine de Jong kreeg F96. Een dier dat 19 punten wist 
te scoren op positie 2 (type en bouw), maar door de leeftijd en de tijd van het jaar was de pels nog niet 
helemaal optimaal.  
Ik kijk terug op een hele leuke keuring, met verschillende rassen met een prima kwaliteit. Ik wil Jan 
Heeringa en Fokke v/d Veen nogmaals bedanken voor de fijne samenwerking tijdens de keuring.  
 
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 we u attent op het artikel “De 
duistere kant van de egel”. De egel lijkt zo’n schattig diertje, maar als we een paar bladzijden van het 
artikel gelezen hebben, blijkt er ook een duistere kant aan de egel te zitten. Zeer lezenswaardig! 
Ook leest u op de website artikelen over corona bij kippen en egels. 
Zoek de artikelen eens op, op de website www.pkv-burgum-eo.nl bij ‘berichten’: de rechterkant van de 
startpagina van onze website. 
 
Tatoeëren van konijnen 
Misschien hebt u nog konijnen, die u wil laten tatoeëren. Er staan in 2020 geen data meer gepland, de 
laatste keer was woensdag 30 september. Maar u kunt wel een afspraak maken met onze tatoeëren 
Jan Veldman om bij hem thuis de konijnen te laten knippen. Jan is te bereiken onder telefoonnummer 
06-52137197 (spreek eventueel uw bericht in) of via e-mail j.veldman@upcmail.nl   
 
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  tel. 0566-652978 j.veldman8@upcmail.nl 
Trigreppel 17 Akkrum 06-52137197  
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