
Jongdierendag van 24 september 2021 
Eindelijk konden de leden van PKV ‘Burgum e.o.’ 

weer eens samendrommen rond hun dieren en 

keurmeesters. Na een lange periode van 

afwezigheid konden we elkaar weer ontmoeten in 

de grote hal van Loonbedrijf Maurice Land te 

Sumar. We wisten dat we vroeg moesten 

beginnen met keuren om voor donker klaar te zijn. 

Het eerste lukte, het tweede niet.  

 

Om half 7 startte de keuring. Direct gingen we, 

zonder verdere poespas aan de slag. ’s Middags 

waren door Tonnie Bakker en Fokke van der 

Veen de kooien al klaargezet. Tegelijk kreeg elke 

kooi een handvol houtafval en werden de kooinummers opgehangen. Deze kooinummers zijn jaren 

geleden door Tjeerd Polet gemaakt. Het zijn knijpers met daarop een nummer geplakt. De nummers 

worden gebruikt bij schapen en lammeren. Er waren 96 dieren ingeschreven, gelijkelijk verdeeld over 

konijnen en hoenders. We hadden vier keurmeesters uitgenodigd, die elk ruim 20 dieren keurden. Zo 

ging het lekker vlot. Voor iedereen was er koffie, frisdrank en koek. Kaas en worst ging rond. De 

inzenders volgden de keuring van eigen dieren of dieren van anderen op de voet. Ze zaten gezellig 

om de keurmeesters heen. De keurmeesters namen ook uitgebreid de tijd om hun keuzes toe te 

lichten. Ook waren enkele bezoekers present. 

. 

Buiten trad toch nog snel de duisternis in. Het was te winderig om buiten te keuren. Het laatste deel 

van de keuring verliep onder het licht van lampen. Dat kon overigens uitstekend want de lampen 

hingen hoog in de hal. Zo rond negen uur 

waren we klaar. Toen volgde nog de 

prijsuitreiking. Daarna werd met z’n allen 

de ruimte ontdaan van kooien en de vloer 

geveegd. Om half 10 was alles 

opgeruimd. Theo van der Ploeg en Fokke 

van der Veen hebben zaterdagmorgen de 

kooien weer afgeleverd in onze opslag. 

Bedankt voor de gezellige avond en het 

vlot opruimen. Geweldig. 

De heren W. Schraa en R. Meijer keurden 

de konijnen. Vlot, doortastend en duidelijk.  

 

In de klasse dieren geboren in januari en 

februari 2021 werd een Rex van Jan 

Heeringa kampioen met een F 96. In de B- klasse (dieren geboren in maart en april) zegevierde 

Tonnie Bakker met een Marburger Feh (F 95 ½), terwijl Reinder Prins triomfeerde bij de dieren 

geboren na april 2021. Dat deed hij met een schitterende Sallander met het hoogste predicaat van de 

avond, namelijk een F 96 ½. Dat zijn hoge resultaten voor een jongdierendag. Bijzonder blij waren we 

met de aanwezigheid van een jeugdlid: Jelmer de Vries. Natuurlijk was er ook voor onze jongste 

deelnemers een prijs. 

Bij de hoenders behaalden Sytze Kroontje en Arjen de Jong de hoogste eer, resp. de beste hen en de 

beste haan van de tentoonstelling. De dieren werden beoordeeld door E. Visser en R. Roelfsema. 

 

We kijken tevreden terug op de avond. Natuurlijk hadden we graag meer dieren gewild en een groter 

aantal inzenders. De dalende tendens wat betreft onze jongdierendagen werd deze keer niet 

doorbroken. Volgende keer beter. 



 

 

 


