
 
 

Nieuwsbrief no. 8, oktober 2021 
 

Voorwoord 
Soms zijn er dingen die eigenlijk moeten, zaken die u niet kunt uitstellen. Het zijn twee korte 
activiteiten, namelijk uw stem uitbrengen op PKV ‘Burgum e.o.’ voor de Rabo Clubsupport actie en 
een aantal dieren inschrijven voor onze open clubshow van 20 november aanstaande. We willen u 
vragen dat per omgaande te doen. 
Daarmee hebben we ook de twee belangrijkste 
punten uit deze achtste nieuwsbrief van 2021 
aangetipt. Verderop in deze nieuwsbrief leest u over 
beide activiteiten. Daar omheen verslagen van 
activiteiten die we de afgelopen weken voor u 
uitgevoerd hebben. Ook geven we een samenvatting 
van een veelbelovend adviesrapport, een rapport om 
onze kleindierensport in de benen te houden.  
Veel leesplezier toegewenst! 
En nogmaals, we rekenen op u, we hebben u nodig 
en we gaan er vanuit dat u de grote inzet van het 
bestuur wilt belonen. 
 
Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ 
Wiebren de jong 
 

Kort verslag van de bestuursvergadering van 12 oktober 2021 
We vergaderden op 12 oktober bij Tonnie Bakker in Kollum. Helaas moest Reinder zich vlak voor de 
vergadering afmelden vanwege allerlei werkgerelateerde zaken. Het is altijd jammer dat iemand er 
niet is, te meer omdat het bestuur maar uit weinig personen bestaat. Gelukkig waren Jan Posthumus, 
Fokke van der Veen en ondergetekende er wel. Hennie, echtgenote van Tonnie, had een heerlijke 
appeltaart voor ons gebakken. We werden dus verwend.  
De appeltaart zette ook direct de toon voor de bijeenkomst. Opgewekt en in een hoog tempo 
bespraken we allerlei belangrijke punten, vooral de taakverdeling en werkzaamheden m.b.t. onze 
ééndaagse Tytsjerksteradielshow op 20 november aanstaande. Voordat dit agendapunt aan de orde 
was, bespraken we een hele rij ingekomen stukken. Vooral het stuk over ‘Toekomstbestendig showen’ 
van de KLN en NBS trok onze aandacht. Verderop in deze nieuwsbrief leest u daarover. Helaas waren 
we gisteravond, 11 oktober niet vertegenwoordigd bij de vergadering van kleindierliefhebbers Fryslân, 
waar ook gesproken is over dit rapport. 
We stonden stil bij ons vraagprogramma en concludeerden dat het er mooi en duidelijk uitzag. We 
spraken door over de verdere verspreiding er van. Zachtjes hopen we dat we in de buurt mogen 
uitkomen van ons maximumaantal van 480 dieren. Dan kunnen we financieel ook quitte spelen, 
hoewel dat niet direct nodig is. Jan Posthumus meldt dat onze financiën robuust zijn. 
Vervolgens evalueerden we een aantal activiteiten die we de afgelopen tijd uitvoerden. Het enten van 
konijnen van 5 oktober, de jongdierenavond van 24 september, het tatoeëren van konijnen van de 
afgelopen maanden en de jaarvergadering van 6 oktober passeerden de revue. In alle gevallen waren 
we tevreden over het verloop. Alles liep op rolletjes, met de nodige routine. Desondanks uitte het 
bestuur zijn zorgen. In alle gevallen daalde de belangstelling van onze leden. Er waren minder dieren 
tijdens de jongdierendag, er zijn dit jaar aanzienlijk minder dieren getatoeëerd, er zijn minder konijnen 
geënt. En als klap op de vuurpijl was er nauwelijks belangstelling voor onze ledenvergadering. De 
belangstelling staat in geen enkele verhouding meer met de hoeveelheid voorbereiding en de 
aanwezigheid van een gastspreker. 



Het lijkt er op dat het rapport Toekomstbestendig showen met als titel Niets doen is geen optie ook 
voor PKV ‘Burgum e.o.’ relevant is. We besluiten later in het jaar door te praten over m.n. de 
jaarvergadering en de jongdierenavond. 
Gelukkig lieten we ons niet uit het veld slaan door deze iets negatieve gevoelens over de onlangs 
uitgevoerde werkzaamheden. Samen keken we vooruit naar onze clubshow op 20 november. We 
kijken er naar uit om iets nieuws te proberen, de ééndagshow. Iets wat aansluit bij het eerder-
genoemde rapport. Een experiment wat ook aansluit bij de dalende belangstelling voor langdurige 
shows, m.n. op de zgn. ‘tussendagen’, de dagen tussen de keuringsdag en het uitkooimoment. 
Bij de voorbereiding maken we gebruik van een draaiboek, waarin alle stappen, taken, activiteiten 
staan met daarachter de verantwoordelijke persoon. We liepen het vijf pagina’s dikke draaiboek door, 
bespraken wat er moest gebeuren en we vulden de naam van een bestuurslid in. Dat ging geweldig, 
dat ging prachtig omdat niemand voor zijn taken wegloopt. Dan is het fijn om in een hecht bestuur te 
zitten waar iedereen bereid is taken op te pakken die binnen zijn handbereik liggen. Tijdens de 
jaarvergadering werd door de leden genoemd dat het bestuur helder, duidelijk en adequaat bestuurt 
met een hoog communicatieniveau naar de leden. Dat mochten we vanavond ook weer ervaren. 
Volgende vergadering is op 8 november om 19.45 bij Fokke van der Veen. 
 

Opzeggingen 
Helaas ontvingen we een opzegging van twee leden. Allereerst heeft Fokje Schroor aangegeven niet 
langer lid te willen zijn. Daarnaast mailde Klaas van Marrum, trouw lid, hoenderliefhebber en dominee 
te Feanwâlden ons dat hij verhuisd is naar Spannum. Helaas kon hij zijn prachtige kippenhok niet 
meenemen, maar mogelijk is er in de toekomst weer 
ruimte voor hoenders. We wensen Klaas een goede tijd 
in zijn nieuwe woonomgeving.  
 

Wel en wee 
We weten dat Rein Larooi ernstig ziek is. Zo nu en dan 
bellen we met Larooi en elke keer geeft hij aan dat het 
redelijk gaat en dat hij zich nog kan redden. We zullen 
Rein straks missen tijdens onze clubshow, want hij was 
onze trouwe helper en ondersteunend lid. Misschien wilt 
u hem een kaartje sturen: Foarstrjitte 52, 9271 KJ De 
Westereen. 
Ook noemen we hier Jelle Terpstra. Jelle is nog zo 
kwiek als zijn hangoorkonijnen zolang hij op zijn fiets zit. 
Het wordt hard minder als hij moet lopen. Zijn knieën zijn versleten en eigenlijk zou hij geholpen 
moeten worden. We wensen Jelle het allerbeste toe. Hopelijk zien we hem tijdens onze clubshow. 
 

Tytsjerksteradielshow 2021 
Als het goed is, heeft u een netjes en overzichtelijk vraagprogramma ontvangen voor onze 78ste 
Tytsjerksteradielshow ontvangen. Zo niet, geeft per omgaande een seintje. We organiseren dit jaar 
een ééndagshow. U kunt inkooien op zaterdag 20 november tussen 8.00 – 9.00 uur in sportzaal ’t 
Heech te Noardburgum. Tussen 9.00 – 14.30 uur worden uw ingezonden dieren gekeurd. Daar mag u 
bij aanwezig zijn. Graag zelf. Tussen 14.30 – 15.30 uur is de kampioenskeuring en daarna de 
prijsuitreiking. Na half 4 ruimen we samen de zaal op. 
We gaan ervanuit dat we vooraf niet getroffen worden door vogelgriep of negatieve Covid- 19 
ontwikkelingen en in ontspanning en rust samen met u een tentoonstellingsfeest te kunnen vieren. 
Daarvoor zijn jullie en al jullie fokkersvrienden en –collega’s uit de regio onmisbaar. Zie toegevoegd 
vraagprogramma en inschrijfformulier. Natuurlijk mag u dit delen met vrienden en bekenden. Sluiting 
van de inschrijving is op 6 november!! 
We experimenteren met iets nieuws, een ééndagshow. We doen dit vanwege dierenwelzijn. Vooral 
voor de konijnen, maar eigenlijk voor alle dieren is de stress van een driedaagse show + inkooien op 
woensdagavond enorm. Ze komen uitgeleefd, schrikkerig en veelal ziek weer thuis. Dat wil een fokker 
die van z’n dieren houdt niet. Maar ook vanuit allerlei hoek komt er steeds meer protest tegen 
meerdaagse shows. Met die protesten zijn we het niet oneens.  
Een tweede reden komt voort vanuit het feit dat de tentoonstellingsruimte grotendeels leeg was op 
vrijdag en zaterdagmorgen. Enkel op donderdagavond en zaterdagmiddag was er actie omdat dan 
alle inzenders aanwezig waren. Dan was het ook gezellig, dan ‘leefde’ de tentoonstelling, dat waren 
de momenten waarvoor we de tentoonstelling organiseerden. Tenslotte speelde mee dat fokkers 
steeds meer behoefte tonen om bij de keuringen aanwezig te zijn om te horen wat de keurmeester 



vindt en wat dat voor het vervolg betekent. Om bovenstaande nog verder te versterken organiseren 
we op zaterdagochtend om ongeveer 12.00 uur een gezamenlijke lunch. 
Het welzijn van de dieren, de behoefte aan het samenbrengen van 
fokkers en de actieve deelname van die fokkers bij de keuring bracht 
ons bij het idee van de ééndagsshow. Daarbij werden we gesterkt 
door ervaringen van elders. We hopen van harte dat het ons ook gaat 
lukken, dat ook wij met tevredenheid straks terug kunnen kijken. We 
hopen dat u ons experiment positief wilt steunen en ons de ruimte wilt 
bieden. Het experiment kan alleen van de grond komen als u zich met 
een aantal dieren aanmeldt om mee te doen.   
In een eerdere nieuwsbrief waren we blijkbaar ‘in de wolken’. We 
schreven toen dat als we ons maximale aantal van 480 dieren zouden 
overschrijden, we maatregelen zouden nemen om te voorkomen dat 
we veel potentiële inzenders zouden moeten teleurstellen. 
Ondertussen staan we weer met beide benen op de grond en is geen sprake meer van deze 
‘maatregelen.’ Aan de hand van het hoender- en konijnenenten en op basis van getatoeëerde 
konijnen is het niet zo reëel om 480 dieren te verwachten. Hopen doen we natuurlijk wel. 
 
N.B. 
Heb u gelezen welke keurmeesters onze dieren op 20 november komen keuren? Van heinde en ver 
hebben we deze deskundigen uitgenodigd opdat uw dieren ook eens door keurmeesters van elders 
worden gezien. Beloon onze inspanningen! Graag! 
 

Rabo Clubsupport: 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 een nieuwe koelkast. Dit jaar hebben we ons 
opnieuw opgegeven. Nu willen we graag het bedrag besteden aan nieuwe stoelen. 
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 
drie keer stemmen, maximaal één stem op één vereniging. Natuurlijk willen we dolgraag uw stem! 
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? Log in m.b.v. uw Rabo Scanner op uw rekeningnummer. Ga naar het 
blokje ‘Service’ op de rechterkant van de pagina. 
→ klik op de button ‘STEM OP JOUW CLUB’ 
→ klik op de oranje button ‘BRENG NU JE STEM UIT’ 
→ nu kunt u stemmen…. 
→ typ in ‘t vakje ‘ZOEK OP CLUBNAAM’ de zin PKV Burgum e.o. of scroll onder dit vakje langs al de  
    deelnemende verenigingen 
→ breng nu je stem op onze vereniging (en breng nog 2 stemmen uit op clubs die u een warm hart 
    toedraagt) 
→ ga naar de button ‘VOLGENDE STAP’ en ‘STEM BEVESTIGEN’ 
→ hartelijk bedankt! 

 



Verslag van de jaarvergadering d.d. 6 oktober 2021  
Gelukkig konden leden en bestuursleden elkaar weer ontmoeten tijdens onze jaarvergadering in MFC 
“De Balstien’ te Noardburgum. Eigenlijk waren het twee jaarvergaderingen, namelijk over 2019 en 
2020.  
Gelukkig werden we door ‘De Balstien’ ook niet gecontroleerd op onze coronapas zolang we maar in 
de vergaderruimte bleven. En dat deden we.  
Gelukkig was ook dat we vlot en kort de agendapunten langs konden lopen. Daardoor was er 
voldoende tijd  om te genieten van de prachtige dia’s van Anton Huitema . Hij heeft een grote 
interesse voor reeën en kan daar schitterend bij vertellen. De meeste van ‘zijn’ reeën herkent hij van 
afstand en fotografeert hij meerdere malen in een jaar. Daardoor kon hij ons laten zien hoe bijv. het 
gewei van een ree zich ontwikkelt en, tenslotte, afvalt.  
Gelukkig was tevens dat de vergadering prima was voorbereid. Op de tafels lagen de stukken, die 
eerder via e-mail verstuurd waren naar de leden. Zo kon iedereen meelezen en optimaal meedoen. 
Jan Posthumus had de financiën over 2019 en 2020 uitstekend en overzichtelijk voorgeschoteld aan 
de kascommissie, zijnde Gauke de Vries en Theo van der Ploeg. Zij waren dan ook vol lof. Jan lichtte 
de getallen tijdens de vergadering verder toe. 
Tijdens de inleiding op de vergadering vertelde de voorzitter over het onlangs verschenen rapport van 
KLN en NBS met als titel “Niets doen is geen optie.” Het rapport roept de kleindierensport op om te 
vernieuwen omdat het ledenaantal gestaag wegzakt, de leden vergrijzen, de animo stokt, het aantal 
aanmeldingen voor kleindierententoonstellingen zakt en het kiezen van een nieuwe datum voor onze 
landelijke show, de Dierenparade Noordshow, zeer stroef verliep door een chaotische planningen van 
allerlei andere shows, c.q. tentoonstellingen die elkaar voortdurend beconcurreren. In ons geval bijv. 
de concurrentie tussen de Tytsjerksteradielshow  en de Súdwest-Fryslân show (voorheen 
Waterpoortshow) te Sneek. Een gelukkig rapport. Net op tijd. Met aanbevelingen die het bestuderen 
en uitvoeren vast en zeker waard zijn.  
Maar er was nóg meer geluk. Tonnie Bakker en Jan Posthumus toonden zich bereid om opnieuw vier 
jaar de schouders onder PKV ‘Burgum e.o.’ te zetten. Met een klein bloemetje werd onze dank 
onderstreept. De lof aan de voorzitter voor de mooie nieuwsbrieven en informatievoorziening werden 

in dank afgenomen. Gelukkig waren de leden positief 
over het gevoerde beleid door ons bestuur. Daar kunnen 
we mee verder. 
En dan waren er bitterballen: heet, romig, vol met vlees. 
Wat een geluk voor de aanwezige (bestuurs)leden. 
Minder gelukkig was het aantal aanwezige leden. Het 
waren er namelijk maar zeven. Dat aantal kan niet op 
tegen de voorbereidingen die deze jaarvergadering kost. 
Maar het kan bovenal niet op tegen de inzet van het 
huidige bestuur van onze club. Dit geeft te denken, 
waarbij we er vooralsnog van uitgaan dat het een 
(corona)incident was. 

 
Enten van konijnen 
Het enten van onze konijnen is weer achter de rug. Op dinsdag 5 oktober heeft dierenarts Erik 
Apperlo nog een ronde gemaakt langs enkele van onze leden. Tonnie Bakker heeft het afgelopen jaar 
het enten op voortreffelijke wijze gecoördineerd. Dank daarvoor. We hopen dat er een einde komt aan 
de enting tegen RDH-2, maar dat ligt niet in de lijn van de verwachting. 
 

Overleg met omringende verenigingen 
Het overleg tussen PVV ‘De Aeikoer’, KV ‘Trynwâlden’, KV ‘Harkema’, PKV ‘Frisia’ en onze club was 
gepland op 22 september maar kon helaas niet doorgaan. In de wandelgangen circuleert nu de datum 
van 10 november aanstaande. 

 

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 R. 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. 

 
 ‘Niets doen is geen optie’  
We ontvingen een interessant rapport over de toekomst van het showen en tentoonstellen van dieren. 
De aanleiding van het rapport waren de vermoeiende en ingewikkelde gesprekken omtrent een 
gewijzigde datum en locatie voor de Dierenparade Noordshow. Indirect speelde daarbij ook de 
voortdurende tegenlopende trend in het aantal deelnemers aan shows. Tenslotte ontstonden er allerlei 
nieuwe show- initiatieven vanwege Covid- 19 die zeer zeker de moeite waard waren. 
Er is rond maart april door zowel de KLN als de NBS een commissie in het leven geroepen met de 
naam ‘Toekomstbestendig showen’. Het rapport is de moeite waard om jullie van op de hoogte te 
brengen. 



De opdracht voor de commissie was om voorstellen uit te werken waarbij het tentoonstellingsrooster 
de hoogste prioriteit kreeg. Het probleem met het huidige tentoonstellingsrooster is dat verenigingen 
elkaar beconcurreren waardoor inzenders gedwongen worden om keuzes te maken. Onze fokkers 
zullen minder dieren insturen naar de voormalige Waterpoortshow om dat deze show een week na 
onze Tytsjerksteradielshow is. De besloten clubshow van KV ‘Trynwâlden’ is tegelijk met de 
tentoonstelling van Frisia te Holwerd. Deze situaties zijn onwenselijk. 
Op dit moment is de KLN opgedeeld in 12 provincies. In een aantal van die provincies loopt het aantal 
leden vrij sterk terug en wordt het steeds moeilijker om zaken bestuurlijk op orde te houden. Het 
eerste punt geldt niet voor PKV ‘Burgum e.o.’, het tweede punt wel! 
De commissie ‘Toekomstbestendig showen’ stelt allereerst voor 
om ons land te verdelen in vijf districten. Ons district bestaat dan 
uit de provincies Groningen, Drente en Friesland. Uiteraard staat 
het iedere fokker vrij om te kiezen in welk district en op welke 
tentoonstelling de dieren worden ingezonden. 
Het bestuur van elk district wordt gevormd door zowel KLN- als 
NBS- leden en bestaat uit vijf  personen. Elk district zal 
ondersteund worden door één persoon vanuit zowel het KLN als 
het NBS- bestuur. De belangrijkste taak voor het districtsbestuur 
is een tentoonstellingsrooster voor hun district samen te stellen 
waarbij sprake is van een goede spreiding van de verschillende 
tentoonstelling(svormen), waarbij onderlinge concurrentie wordt 
vermeden en ruimte komt voor nieuwe showconcepten. M.n. het 
losweken van de huidige verenigingen van hun vaste 
tentoonstellingsdatum zal een hele opdracht zijn, het vraag veel 
wijsheid en meedenken, maar….’niets doen is geen optie.’ We 
moeten levensvatbare tentoonstellingen over zien te houden. 
De commissie pleit bovendien voor het stimuleren van 
verschillende tentoonstellingsvormen, bijv. ééndaagse shows 
Veel shows duren nu inclusief inkooien drie of vier dagen. Vanuit 
het perspectief van dierenwelzijn is dat veel te lang. De 
Tytsjerksteradielshow 2021 sluit daar al bij aan, waarbij voor ons ook het argument van tegenvallende 
bezoekers speelt. 
- Open shows zoveel mogelijk spreiden over het tentoonstellingsseizoen, dus van oktober t/m 

januari. 
- Alle besloten shows (shows waarbij alleen leden kunnen inzenden) clusteren op één datum 

binnen het hele district opdat er zo ruimte komt in het tentoonstellingsrooster) 
- Huis-aan-huis keuringen, waarbij de keurmeester bij de fokker langs gaat. 
- Digitale keuringen 
- Een afsluitende districts- of kampioenshow, die voorafgaat aan de landelijke bondsshow, dat is 

de Dierenparade Noordshow. De districtsshow moet een beschermde status krijgen, waarbij er in 
het betreffende weekend geen andere tentoonstelling binnen 50 kilometer is en er in de week 
voorafgaande aan de districtstentoonstelling ook geen andere show. Deze afspraken gelden ook 
voor de landelijke bondshow. De districtshow en de landelijke bondsshow moeten een 
beschermde status krijgen. 

- Drive- through keuringen waarbij de 
keurmeester op een vaste locatie aanwezig is en 
de inzenders beurtelings langskomen met hun 
dieren. 
- Speciaalclubs organiseren hun activiteiten 
buiten het tentoonstellingsseizoen om, namelijk niet 
in de periode van oktober t/m december opdat ook 
hierdoor ruimte in het seizoen ontstaat. 
Het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ stelt zich 
positief op ten opzichte van deze voorstellen,. We 
vinden ze de moeite waard en constateren dat we 
door de gesprekken met De Aeikoor, Trynwâlden, 
Harkema en Frisia al bezig zijn met 
‘vingeroefeningen.’  
 

 
 



Inkooien!!! 
Heb jij dat ook wel eens gehad, één of meerdere dieren op een show in de verkeerde kooi? Het is, als 
je oplet, niet moeilijk om de juiste kooi(en) van je dieren te vinden. Meestal is het prima aangegeven, 
met nummers die overeenkomen met de jouw toegestuurde inschrijving. Maar een fout is zo gemaakt. 
Tijdens de verenigingscompetitie in Harkema had ik mijn Hollander snel in de 
kooi. Immers, ‘s middags tijdens het klaarmaken en opzetten van de kooien 
had ik even naar het grote papier op het podium gekeken. Waar staat de 
Hollander en welk kooinummer heeft het dier? O ja, het was duidelijk kooi 
nummer 20!!! 
Bij het binnenkomen, een drukte van belang, kooi 20 was leeg en zo kon ik 
mijn Hollander erin kwijt. Vond het wel vreemd dat de buren van mijn 
Hollander grotere konijnen waren. Een uurtje later kreeg ik een klopje op mijn 
schouder. Het was Sytze Hansma en hij vertelde mij dat de Hollander in een 
andere kooi zat. Wat was nu de oorzaak? Ik had wel op het bord gekeken maar niet goed gelezen wat 
er stond: Holicer, kooi 20. Hollander oranje kooi 29, stond wel goed op het grote papier. Van deze 
wisseling uit de kooi, eerder op de avond, had ik niets waargenomen. Ik was drukdoende als schrijver 
bij de hoenders. Ook daar zag ik, die avond, tijdens het inkooien enkele hoenders van kooi 
verwisselen. 
Jan P. P.  
 

Tatoeëren van konijnen 
We hebben voor dit jaar geen afzonderlijke tatoeëerdata meer ingepland. Mocht u toch nog graag een 
dier willen tatoeëren dan kunt u contact opnemen met Tonnie Bakker, tel. 0511-452283, 
ad.bakker@knid.nl 
 

Kringkeuring/ clubcompetitie 
Het is al een drukte van belang op 28 september in de zaal van ‘De Klok’ te Harkema. Het is bijna 
zeven uur, de meeste kooien zijn bewoond en ook de laatste dieren worden binnengebracht. Eindelijk 
weer een kleindierenkeuring, het kon weer. Deze avond waren er 6 verenigingen met konijnen, 
Burgum e.o., Dokkum, Gorredijk, Haulerwijk, Trynwâlden en Harkema en slechts 3 met hoenders 
Dokkum, Gorredijk en Ureterp. 
Rond zeven uur opende de voorzitter G. Grooten de keuring. In de opening hoorden we dat deze 
verenigingcompetitie al een hele geschiedenis heeft. Begonnen in 1996 met o.a. Sytze Hansma en 
Gerrit Grooten en nu na 25 jaar nog altijd zeer actief.  
Zoals voorgaande jaren wordt er gekeurd door één keurmeester Konijnen en één keurmeester 
Hoenders. Rond de keurtafel bij de konijnen is het al druk. Keurmeester R. Schraa is al druk aan het 
keuren. Hij heeft maar liefst 36 konijnen op zijn lijst.  Er wordt op deze clubavonden gewerkt met een 
andere keurkaart dan de ons bekende puntenkeurkaart. En dat is voor de keurmeester even wennen 
maar voor de schrijver makkelijker, geen optelfouten.  
Bij keurmeester E. Zwama is het eveneens druk maar hij neemt de tijd, eerst kijken wat voor hoenders 
er te keuren zijn. Net als bij de konijnen ook hier vele rassen. In de wandelgangen was ik gevraagd 
om bij de hoenders te schrijven. Er zijn allerlei soorten. Van Fries hoen, Drents hoen, Barnevelder 
kriel, Java kriel, Sultan hoen, Sebright, Baardkrielen en van Vechthoenders tot Zijdehoen en… nog 
enkele rassen. Totaal 18 hoenders.  
Het keuren verliep soepel, de keurkaarten met de diverse beoordelingen werden ingevuld en door G. 
Grooten, op het grote papier, ingevuld. Zowel van de hoenders als ook van de konijnen. Onder aan de 
lijst de namen van de deelnemende verenigingen, wie scoort het hoogst? Het is spannend. 
Bij de hoenders een nek aan nekrace, een Antwerpse baardkriel wit en een Sebright, beide met een 
F9. Na het bekijken van de keurkaarten, wordt de Sebright het mooiste hoen van deze avond. 
Ook bij de konijnen is het spannend. Hier een drietal waar de keurmeester uit moet kiezen, allen met 
een F8: een Rex, een Klein Zilver en een Sallander. Winnaar van deze avond is de Sallander 
geworden en de Sallander werd verhoogd met F9.  
Het was een gezellige en een geslaagde avond met kaas en worst. Ook de lootjes werden gretig 
afgenomen. Er stond na de keuring een hele rij om de prijslootjes te verzilveren voor kip of leverworst. 
Eigenaar van het mooiste hoen is J. Heddema van de ver. Ureterp 
Eigenaar van het mooiste konijn is Reinder Prins van onze ver. Burgum e.o. 
Uitslag verenigingen, 
Konijnen: 1e Burgum e.o. 44 punten, 2e Trynwâlden 42 punten, 3e Harkema 40 punten.   
Hoenders: 1e Ureterp 48 punten, 2e Dokkum 39 punten.    
 
Jan P. Posthumus     

mailto:ad.bakker@knid.nl


                                                  

 
 
Onze website 
Onze website www.pkv-burgum-eo.nl staat er, zoals altijd, weer keurig onderhouden en up-to-date 
voor. Met dank aan Jan Westerhof. Op de website vindt u ook het vraagprogramma en het 
inschrijfblad behorende bij de 78ste Tytsjerksteradielshow. Maar afgezien van dit document vindt u 
informatie over kleinvee, tips, trucs en interessante nieuwsfeiten. Behalve het doorlopen van de 
verschillende menu’s en rubrieken in de hoofdbalk, bevelen wij de “Berichten”in de rechterbalk van uw 
scherm van harte bij u aan. Hierin vindt u informatie van uiteenlopende aard. 
 

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  2de tatoeëerder  tel. 0566-652978 j.veldman8@upcmail.nl 

Trigreppel 17 Akkrum 06-52137197  
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