
Kort verslag van de bestuursvergadering van 3 juni 2021 

We komen deze avond bij elkaar in Twijzel, bij de familie De Jong. We zijn met z’n vieren. Helaas 
moest Fokke van der Veen vlak voor de vergadering afzeggen. Onze laatste bestuursvergadering was 
30 september 2020. Door corona hebben we elkaar lange tijd niet gezien. U begrijpt dat we de eerste 
30 minuten elkaar verteld hebben van wat ons de afgelopen periode overkwam.  
Reinder vertelde van zijn winterperiode met de roodbonte koeien op stal en zijn verdere bouwplannen. 
Tonnie was nog vol van hun 45- jarig huwelijksfeest, wat hij de dag tevoren samen met Hennie had 
gevierd. Jan liet ons een paar prachtige boeken zien van de Hollanderclub, die zijn 100- jarig bestaan 
vierde met een fraai jubileumboek. In dit boek stonden ook twee prachtige foto’s van de nestor van 
onze club, wijlen Thomas Kingma. Wiebren verhaalde van zijn interne verbouw die de afgelopen 
weken zich afspeelde. 
Aan de hand van het verslag van Reinder van de bijeenkomst van 30 september riepen we deze 
bestuursvergadering in herinnering. Een vergadering die in het teken stond van de voorbereiding van 

de Tytsjerksteradielshow 2020. Het was net de tijd dat het Covid- virus 
weer aan zijn opmars begon en de overheid forse tegen maatregelen 
afkondigde. Daardoor moesten we afzien van onze geplande 
eendaagse clubshow op zaterdag 14 november. Deze eendaagse show 
hadden we al in kannen en kruiken toen bleek dat we niet aan de eis 
van maximaal 30 personen konden voldoen.  
Tijdens de vergadering van 30 september besloten we om de 
eendaagse show om te bouwen tot een keuring te houden op 
vrijdagmiddag/ - avond 13 november en zaterdag 14 november. Met de 
nieuwsbrief van begin oktober 2020 stuurde we u ons vraagprogramma 
en inschrijfformulier toe. De hamburgers waren al bijna warm – we 
zouden vrijdag en zaterdag samen een broodje hamburger met soep 
eten - tot corona opnieuw roet in het eten (hamburgers, soep) gooide. 
We moesten onze 78ste Tytsjerksteradielshow aflassen. Vervolgens 

bleef het bestuurlijk lange tijd stil. 
Maar vanavond waren we dan toch weer bij elkaar. Met een opgewekt en positief gevoel: we gaan 
langzamerhand weer wat dingen doen. Dat wordt weer mogelijk, waarbij een onzekere factor blijft hoe 
massaal het Friese platteland zich wil laten inenten. Vrijheden voor de komende maanden maar zeker 
in de aanstaande herfstperiode zijn daarvan afhankelijk. 
Tijdens ons bestuursoverleg bleek dat we de afgelopen periode niet stil hebben gezeten. In de periode 
oktober 2020 – mei 2021 zijn vijf nieuwsbrieven verschenen, o.a. met verslagen van de overleggen 
over de toekomst van de Dierenparade Noordshow. Maar ook dat jullie ons weer steunden met de 
actie Clubsupport, een initiatief van de Rabobank om plaatselijke verenigingen financieel terzijde te 
staan. Zoiets speelde zich ook af bij de Garvo- actie: een voerleverancier die de kleindierensport met 
een fors bedrag ondersteunde. Met jullie hulp konden wij hier ook een graantje van meepikken.  
In de laatste nieuwsbrief (april) lazen we een verslag van het veldonderzoek van Jan Westerhof over 
een betaalbare broedmachine. In één van de nieuwsbrieven schreef Reinder een treffend in 
memoriaal rond het overlijden van Jan Castelein. Dat jullie onze inspanningen om zichtbaar te blijven 
in de corona- duisternis waardeerden, bleek uit enkele reacties op de nieuwsbrieven. Heel bijzonder 
was een vrijwillige extra bijdrage in de jaarlijkse contributie van € 10,00 als dank. 
Jan Posthumus presenteerde een financieel jaarverslag 2020, terwijl Reinder en Tonnie verslag 
deden van een overleg met omliggende clubs van 26 mei jl. Dit overleg was richtinggevend voor onze 
verdere initiatieven in 2021: het kleintje jongdierendag, de gewone jongdierendag en onze 
Tytsjerksteradielshow. Voor al deze evenementen planden we data en zetten we de eerste stappen. U 
leest er over in deze nieuwsbrief.  
Via Gauke de Vries kwam het voorstel om eens tijdens het tatoeëren een jonge 
dierenopkoper uit te nodigen om onze overtollige dieren tegen een goede prijs op te 
komen halen. We hebben navraag gedaan naar de ervaringen in Jubbega. 
Vooropgesteld hadden we weinig vertrouwen in de opkoper omdat het een jonge 
man is. Samen met zijn moeder komt hij langs. We vreesden dat het avontuur van 
korte duur zou zijn. We spreken af dat Reinder de jongen eens zal uitnodigen als hij 
voldoende overtollige dieren heeft opgescharreld. 
Tenslotte was er nog het verzoek van een aantal keurmeesters uit de regio om 
tijdens onze Tytsjerksteradielshow op de zaterdagochtend proefexamens te mogen 
doen. Op voorhand hebben we hier geen bezwaar tegen, maar we hebben nog 
geen idee hoe de Tytsjerksteradielshow 2021 er uit gaat zien. 
Op 8 juli om 19.45 uur is onze volgende vergadering bij Reinder Prins in 
Boelenslaan. IJs, weder en corona dienende…hoewel corona…dat kunnen we langzamerhand zelf 
grotendeels beïnvloeden.  



Kort verslag van de bestuursvergadering van 5 juli 2021 
Op maandag 5 juli kwam het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ op twee manieren vervroegd bij elkaar. 
Enerzijds was het aanvangstijdstip van de vergadering vervroegd van 19.45 naar 19.15 uur. Eén van 
de bestuursleden had nog een verjaardagsfeestje. Gevolg: Tonnie Bakker kwam nmet de 
broodkruimels in de ene mondhoek en de jam in de andere mondhoek ter vergadering. Grapje: Tonnie 
had tot 18.00 uur gewerkt en moest dus snel. Een ander gevolg: om 20.30 konden we het officiële 
gedeelte van de vergadering afsluiten en kon Wiebren naar zijn verjaardagsfeest.  
Anderzijds was onze vergadering vervroegd om nog zoveel mogelijk te kunnen regelen voor het 
kleintje jongdierendag op 16 juli. Oorspronkelijk hadden we een overlegmoment gepland op 8 juli, 
maar dat werd wel erg krap om jullie te informeren middels deze nieuwsbrief. 
We waren 5 juli aanwezig in Boelenslaan, ten huize Prins. Vlot gingen we van start, terwijl Tonnie na 
tien minuten de gelederen versterkte: Jan Posthumus, Wiebren de Jong, Fokke van der Veen en 
Reinder Prins.  
Reinder bedankte Jan Posthumus voor het prachtige jubileumboek van de Hollanderclub wat Reinder 
voor zijn verjaardag van Jan had gekregen. Inderdaad, dit is een prachtig boek met ook een paar 
foto’s van wijlen keurmeester Thomas Kingma, grondlegger van onze club. 
Samen lopen we het verslag langs van 3 juni jl. We komen terug op ons besluit om een jeugdige 
dierenopkoper uit te nodigen. Deze jongen haalde bij andere verenigingen, bij een aanbod van 
ongeveer 15 dieren, de overtollige beesten tegen prima prijzen op. Samen met zijn moeder kwamen 
ze langs. De vorige vergadering waren we al uiterst sceptisch, maar we wilden het wel proberen. Nu 
blijkt dat de opkoper soms niet op komt dagen. Daarmee zakte ons vertrouwen tot onder nul en 
annuleren we deze actie. Punt blijft dat het vaak lastig is om dieren die niet geschikt zijn voor shows of 
om verder mee te fokken ergens te kunnen plaatsen, m.n. in dit jaargetijde. 
We concludeerden dat er soms verschillende ledenlijsten in omloop zijn, waarbij de ene lijst op detail, 
bijv. een ander e-mailadres verschilt van de andere lijst. Besloten wordt dat bij nieuwe leden of 
opzegging van leden Jan Posthumus de ledenlijst actueel houdt en daarna doorstuurt naar de 
secretaris en voorzitter. De meest recente versie ligt dus altijd bij de penningmeester Jan Posthumus. 
Vervolgens bespreken we de nieuwsbrief van juni en verwelkomen een drietal nieuwe leden. 
Tijdens een knokpartij tussen een konijn en onze tatoeëerder vloog de tatoeëertang door de schuur bij 
Fokke. Resultaat: een aantal nummertjes waren kapot. Reinder gaat op zoek naar vervanging van de 
cijfers, eventueel door aankoop van een hele nieuwe set. 
Er zijn al een aantal aanmeldingen voor ons kleintje jongdierendag op 16 juli. We besluiten om door te 
zetten en zetten de organisatie verder in gang. Dat doen we ook met de echte jongdierendag van 18 
september. Voor onze jongdierendag op 18 september moet het enten van konijnen en het 
hoenderenten afgerond zijn. Ook deze twee ‘evenementen’ starten we op. Zie verder in deze 
nieuwsbrief voor nadere informatie.  

Volgens Fokke zijn onze tentoonstellingskooien nog 
prima opgeslagen aan het Noorderend te Burgum. Wel 
zijn er een aantal onherstelbaar kapot. We besluiten 
dat Fokke ze mag aanbieden aan een handelaar in 
oud ijzer. 
We stellen vast dat het hoog tijd wordt voor een 
ledenvergadering o.a. over de verantwoording van 
onze financiën, de bestuurssamenstelling, de 
samenwerking met omringende verenigingen en de 
inrichting van onze Tytsjerksteradielshow. We zijn 
voornemens onze ledenvergadering te houden op 
woensdag 6 oktober. 
Tenslotte denken we na over onze open clubshow, die 
we organiseren op zaterdag 20 november. Het wordt 
hoogstwaarschijnlijk dus een ééndagsshow. De 
uitwerking leggen we in handen van Tonnie, Reinder 
en Johannes Dijkstra. Zij gaan aan de slag met het 
vraagprogramma voor onze Tytsjerksteradielshow 
2021. Hopelijk kunnen we daarvan de eerste 
contouren bespreken tijdens onze volgende 
bestuursvergadering op dinsdag 31 augustus bij Fokke 
van der Veen te Burgum 

  



Kort verslag van de bestuursvergadering van 31 augustus 2021 
Op dinsdagavond 31 augustus is jullie bestuur weer in conclaaf gegaan. Aan de hand van een potige 
agenda hielden we een bestuursvergadering bij Fokke van de Veen te Burgum. Daar was het 
wederom goed toeven. Mevr. van der Veen kan heerlijke cake bakken. Tijdens een Fries 
kampioenschap cakebakken zouden haar creaties niet misstaan. Zodra ze een stukje cake uitdeelt, 
gaat het direct richting ‘onder de neus’ en in de mond. We hoeven nooit geen schoteltje, zonder 
uitzondering beginnen we direct aan de lekkernij. Voortreffelijk. En mocht één van ons toevallig zijn 
gebit zijn vergeten: geen probleem. De cake is boterzacht en het voelt alsof er een engeltje over je 
tong piest of fietst. Super, dank u wel mevr. van der Veen voor uw goede zorgen, gastvrijheid en 
betrokkenheid bij onze club. En, beterschap met uw been. We zijn hoopvol. Mevr. van de Veen zit 
weer op de fiets! 
We lopen vlot het verslag van Reinder van 5 juli na. Reinder heeft extra nummertje voor het tatoeëren 
besteld, maar vanwege materiaaltekort en corona laat aflevering op zich wachten. PKV ‘Trynwâlden’ 
en PKV ‘Frisia’ hebben ons benaderd over de huur van een aantal kooien voor hun jongdierendagen. 
Het is nog onduidelijk of de verenigingscompetitie (laatste dinsdagavond van september) dit jaar 
doorgang zal vinden in ‘De Klok’ te Harkema. Jan Posthumus zal navraag doen.  
Er zijn twee e- mailtjes binnen gekomen. Een lid reageert op de verplaatsing van de jongdierendag 
van zaterdag 18 september naar vrijdagavond 24 september. Het betekent, i.v.m. werk, dat hij helaas 
niet deel kan nemen. Jammer. Een ander bericht betreft een bedankje voor de prachtige 
nieuwsbrieven, de goede informatievoorziening van de leden en het regelen van het hoenderenten. 
Dit lid biedt zich alvast aan om te schrijven tijdens onze clubshow op 20 november. Top! 
Vervolgens evalueren we het kleintje jongdierendag van vrijdagavond 16 juli op het erf bij Reinder 
Prins te Boelenslaan. We kijken zeer positief op deze ontspannen avond terug. Eén van de 
bestuursleden noemde het de mooiste show van het jaar. Een ander gaf aan dat de avond het gevoel 
gaf dat er weer iets kon, een gevoel van vrijheid. Heerlijk rustig in de avondzon bij elkaar zitten met en 
rond onze kleindieren…..van een hoge kwaliteit. 
We blikken terug op het hoenderenten en het enten van konijnen. We verbazen ons over de prijs van 
het enten van de konijnen: € 4,50 per dier bij volledige enting tegen RDH-1 en 2. We verbazen ons 
des te meer omdat we nooit horen van een besmetting van onze konijnen met deze virussen. Mogelijk 
een gevolg van de entingen, maar tegelijk weten we dat vrijwel geen enkele fokker al zijn dieren laat 
enten vanwege de prijs. We kennen ook niet de kostprijs van de entstof en het uurloon van de 
dierenarts. Maar het is ons wel duidelijk dat de hoge prijs invloed heeft op het fokken van konijnen, het 
gedoe fraude in de hand werkt en onduidelijk is wie hier baat bij heeft. Het inleveren van de 
ondertekende entformulieren tijdens tentoonstellingen is een wassen neus: wie zal en kan controleren 
of al de konijnen die in de kooien zitten, geënt zijn? Onze vragen en achterdocht zou voor de KLN 
aanleiding moeten zijn plaatselijke verenigingen adequaat te informeren en een artikel te laten 

verschijnen in het kleindierenmagazine. 
We vervolgen onze vergadering met het voorbereiden van de 
jongdierendag. Helaas hebben we deze moeten verplaatsen naar 
vrijdagavond 24 september. We willen dan om 18.30 uur starten, 
bij voorkeur met de dieren waarbij het beoordelen van de kleur 
van groot belang is. Immers, de avonden worden al snel weer 
donker. Rond 20.00 uur moeten we klaar zijn. We gaan voor 
twee of drie keurmeesters konijnen en twee voor de kippen opdat 
elke keurmeester 20 – 25 dieren keurt. Dan moet het lukken om 
ongeveer 20.00 uur klaar te zijn. Nu maar wachten op jullie 
aanmeldingen. 
Onze jaarvergadering van 6 oktober wordt doorgesproken. 

Indringend staan we stil bij de bestuursverkiezing: er zijn twee bestuursleden aftredend. Van niet 
minder belang is het aantal bitterballen op deze avond en de spreker van It Fryske Gea. We rekenen 
op uw komst.  
Tenslotte nemen we onze open clubshow van 20 november onder de loep. We gaan terug van een 
driedaagse show naar een ééndaagse tentoonstelling. Dat is voor iedereen beter, maar betekent ook 
dat we van het vertrouwde ‘paadje’ afwijken. Dat roept nieuwe vragen op. Bijv. over een catalogus. In 
die catalogus stonden de advertenties centraal, die een belangrijke inkomstenbron waren. Financieel 
wordt het ook lastiger om een ééndagshow rond te breien doordat de traditionele verloting van Fokke 
en zijn moeder lijkt te verdwijnen. Zo doemen een aantal vragen op, problemen om op te lossen, om 
mee te spelen. En er ontstaan nieuwe kansen. Tonnie heeft een concept vraagprogramma klaar. 
Daarin zullen we problemen op moeten lossen en de kansen moeten grijpen. 
Om 21.45 uur gaan we opgewekt naar huis. De volgende vergadering is op 12 oktober aanstaande bij 
Tonnie Bakker. 

 


