
 
 

Nieuwsbrief no. 3, maart 2021 
 
Voorwoord 
Alweer een nieuwsbrief? Ja, zelfs twee binnen een maand. We hebben namelijk een verslag, een 
persbericht en een oproep. 

- Een verslag van een ledenvergadering van de Dierenparade Noordshow op donderdag 11 
maart jl. 

- Een persbericht van de SDierenparade Noordshow 
- Een oproep om op eenvoudige wijze er voor te zorgen dat onze club een financiële cadeautje 

krijgt. 
Laten we met het laatste beginnen. 
 
Garvo- actie 
Gisteravond stuurden we jullie een mail met de vraag om via de link 
https://www.garvo.nl/topprestatie/ te stemmen op PKV ‘Burgum e.o.’ Eerder melden we dat de 
voerspecialist Garvo een leuke actie had opgezet waarmee PKV ‘Burgum e.o. en 99 andere 
rasverenigingen (van allerlei diersoorten) de kans krijgen een extra bijdrage te verdienen. Nadat 
eerder het Garvo filmpje massaal bekeken is, wordt het nu tijd om te stemmen. Dat kan van 15 t/m 28 
maart. 
Het geld dat is 'verdient' met het bekijken van het filmpje wordt verdeeld over de clubs naar rato van 
het aantal opgehaalde stemmen. Dus hoe meer stemmen voor PKV ‘Burgum e.o., hoe meer we aan 
deze actie overhouden! 
Ga naar https://www.garvo.nl/topprestatie/ kies voor PKV ‘Burgum e.o. en vul je e-mailadres(sen) 
in. Vraag ook zoveel mogelijk mensen in je omgeving om een stem. Samen helpen we de club aan 
een leuk extraatje!! 
 
Verslag van de ledenvergadering over de toekomst van de Dierenparade Noordshow 
d.d. 11 maart 2021 
 
De vergadering verliep digitaal (Zoombijeenkomst). Er waren zo rond de 55 
deelnemers. De vergadering stond onder leiding van voorzitter Gerard 
Schenkel. 
 

1. Opening door de voorzitter Gerard Schenkel 
Gerard heet alle aanwezigen welkom. Het doel van de bijeenkomst is het 
vaststellen van de datum van de Noordshow en de locatie. Het wordt tijd dat we dit vastleggen want 
we moeten los met de voorbereidingen. We zijn al laat. 
 

2. Verslag van de ledenvergadering d.d. 18 februari 2021 
Verduidelijkt wordt dat de Gelderlandshow in 2021 en 2022 de bondsshow voor duiven heeft. Het 
verslag wordt, benevens één tekstuele opmerking, goedgekeurd. Harry Beerling wordt bedankt. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering betreffende 
Er zijn twee ingekomen stukken die bij punt 5 worden meegenomen in het overleg.  
 

4. Toelichting op de vraagstelling ‘Zwolle of Hardenberg’ door Gerard Schenkel. 
Op 6 januari is een eerste ledenvergadering geweest waarbij het voornaamste onderwerp de locatie 
was: Leeuwarden of Hardenberg. Het resultaat was dat het bestuur ging sturen op Hardenberg omdat 
we daar geschiktere data hadden: 3de week van december. 
Op 18 februari is verslag gedaan van verschillende overleggen met de KLN, de NBS, Oneto, 
Gerderlandshow, Hanzeshow, Facilitair Bureau. Daaruit bleek dat we met de data van de 3de week 
van december conflicteerden met de Gelderlandshow. Resultaat was dat de Noordshow een bindend 
advies kreeg: we mogen geen Noordshow organiseren in december 2021. 
Op 18 februari is ook vastgesteld dat er dit jaar/ begin 2022 een Noordshow moet komen om niet alle 
binding te verliezen + dat het bestuur geen concessies wil doen aan de Dierenparade Noordshow. Dit 
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concept wil men doorontwikkelen en uitbreiden. In het overleg van 18 februari bleven drie locatie over: 
Zwolle (27, 28 en 29 januari 2022), Hardenberg (12 – 25 februari 2022) en evt. Assen (2de week 
januari 2022). Het besluit was om voor één jaar te koersen op Zwolle. 
In de tussentijd deed zich echter de mogelijkheid voor om in Hardenberg de Dierenparade Noordshow 
te organiseren in de 3de week van januari. We zitten dan tussen twee vakbeurzen in. Deze periode 
kan vervolgens blijvend zijn. We kunnen dus jaarlijks in de 3de week van januari terecht in Hardenberg. 

Er is één probleem: voor de opbouw van de show hebben 
we minder tijd. Niet de gewenste 10 – 12 dagen, maar 8 á 9 
dagen. 
We kunnen dus in dit tussenjaar, waarin we tijdelijk naar 
Zwolle moesten, toch direct in Hardenberg terecht. We 
kunnen beginnen met de opbouw in de middag van 15 
januari, waarbij de show start op donderdag 20 januari 
2022. Uit voorlopige reacties van het Facilitair Bureau lijkt 
deze datum kansrijk. 
De voorzitter deelt mee dat er binnenkort een commissie 
van vijf wijze mannen uit de KLN/ NBS aan de slag om te 
zorgen dat er een betere landelijke spreiding van de 
tentoonstellingen over de showperiode komt. De 
Dierenparade Noordshow opteert dan voor de 3de week van 
december, maar daar zit de Gelderlandshow. Het is maar 
zeer de vraag of we de ruimte in de 3de week december 
2022 krijgen. Dan is de 3de week van januari een uitstekend 
alternatief. Bovendien sluit het aan bij de huidige 
Noordshow (ook in januari) en een Noordshow in de 3de 

week van januari kan opnieuw de rol vertolken van afsluiters van het tentoonstellingsjaar.  
Noot: de 3de week van januari is de week van de voormalige Championshow! 
Het bestuur is blij met deze extra, nieuwe mogelijkheid, maar het is een aandachtspunt of we de 
opbouw in acht dagen kunnen realiseren.  
 

5. Enkele reacties uit de vergadering 
De verdeling van de vrijwilligers moet duidelijker, strakker, iedereen moet weten wat hij/ zij moet doen. 
Ook lijkt het goed groepen vrijwilligers te maken (bijv. twee of drie naburige verenigingen) die samen 
een opdracht adopteren, bijv. het opzetten van kooien in één van de zes 
hallen. M.a.w. een groep verantwoordelijk maken, de hele klus laten 
doen zodat men het ook afmaakt, c.q. zorgt dat het klaar komt.  
De vervoerder van kooien, enz. verwacht belangrijke logistieke en 
financiële problemen: er moeten meerdere vrachtauto’s tegelijk op pad 
om het materiaal in Hardenberg beschikbaar te hebben. 
De verenigingen uit de buurt van Hardenberg (Vriezenveen, Den Ham, 
Ommen, Hardenberg) zijn enthousiast en gedreven. Zij zien het best 
zitten om in 8 dagen de boel te klaren.  
Enkele andere verenigingen zijn beducht en verwachten niet dat het lukt 
voldoende vrijwilligers te genereren op de zaterdagmiddag, maar vooral 
ook voor de maandag en dinsdag. Jan van Lune gaf duidelijk aan dat het 
vanuit Noord-Groningen lastig gaat worden nu de Noordshow letterlijk en 
figuurlijk steeds verder van de leden af komt te staan. Jan van Lune had 
in een eerder overleg al laten weten het beter te vinden dat de 
Noordshow zich richt op zijn oorsprong: de drie noordelijke provincies.  
Vanuit Dokkum klinken optimistische geluiden dat zij wel 8 – 9 
vrijwilligers kunnen leveren: voor opbouw, schrijvers, aandragers. Er 
klinkt vanuit Dokkum een dwingend advies: de Noordshow móet 
doorgaan. 
Vanuit Donkerbroek klinkt dat dit niet gaat lukken. 
Eigenlijk wordt niet goed duidelijk in hoeverre de vergadering het ziet 
zitten. 
 
Aanstaande maandag 15 maart  is er een bestuursvergadering. Dan wordt er besloten. Dinsdag/ 
woendag horen we wat het wordt. 
 
Wiebren de Jong 
12 maart 2021 
 
  



Persbericht 

 
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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