
 
 

Nieuwsbrief no. 9, december 2021 
 

Voorwoord 

Vandaag, woensdag 22 december hadden we onze volgende bestuursvergadering gepland. 

Belangrijkste onderwerp was de evaluatie van onze 78
ste

 Tytsjerksteradielshow. U weet wel, die open 

ééndaagse show van onze club, PKV ‘Burgum e.o.’ die niet door kon gaan vanwege corona en de 

vogelgriep. Net zoals zoveel evenementen, feestjes, ontmoetingen en tentoonstellingen die 

noodzakelijkerwijs afgelast moesten worden. Gisteravond waren we digitaal aanwezig bij de volgende 

teleurstelling: de Dierenparade Noordshow van 20 t/m 22 januari te Hardenberg gaat niet door. Zie 

verderop in deze nieuwsbrief. 

Tsja, het valt niet mee om de moed erin te houden. Dat betreft natuurlijk onze hobby, het fokken en 

tentoonstellen van kleindieren. Maar groter, belangrijker het treft ons persoonlijk leven. Opnieuw zullen 

we kerst moeten vieren in sterk afgeslankte vorm. Wederom zitten we in een situatie dat veel niet kan. 

Maar dit vervelende ongemak valt weg bij het leed wat we zien in ziekenhuizen. Het leed van mensen 

die hoognodig geholpen moeten worden in geestelijke of lichamelijke zin maar waarbij behandeling en 

operaties worden uitgesteld. Schrijnende gevallen, vast herkenbaar in uw omgeving en binnen onze 

vereniging. Daarom is het ook belangrijk dat we samen de voorgestelde beperkingen zo nauwgezet 

mogelijk in acht nemen.  

We leven onder de kracht van een virus. Dat virus blijken we niet even weg te kunnen werken. Zoals 

we dat wel gewend zijn: vandaag besteld, morgen in huis! Mocht ‘morgen’ niet helemaal lukken dan 

overmorgen of op korte termijn wel. Mocht ‘morgen’ niet helemaal lukken, dan overmorgen of op korte 

termijn wel, toch! We zijn gewend dat we overal en voor alles een oplossing hebben.  

Helaas, bij dit virus niet! Wij vragen, maar het virus draait z’n eigen plaatje! Dit virus blijkt niet morgen 

opgelost en ook niet op korte termijn. We zitten er al (voor ons gevoel) heel lang mee.  Velen 

realiseren zich dat we er ook nog lang niet vanaf zijn en dat we op dit moment razendsnel moeten 

schakelen om verdere ziekenhuisdruk, ernstig zieke mensen en doden te voorkomen. 

Onze westerse maatschappij is een dergelijke virusaanval of brede ziekte-uitbraak, die we niet kunnen 

beheersen, niet gewend. Daarvoor hebben we onze ogen blijkbaar gesloten. Toch treedt het zo nu en 

dan op de voorgrond. Mijn stokoude schoonmoeder spreekt regelmatig over de Spaanse griep (1918 

– 1920). Deze ziekte ging, enkele jaren voordat ze geboren werd, rond. De Spaanse griep zorgde 

voor miljoenen doden in Europa zonder dat men wist hoe men dit virus te lijf moest gaan.  

Enkele jaren geleden heerste het Ebola- virus in ontwikkelingslanden, in 2003 was daar het Sars virus 

in Vietnam, Aids greep en grijpt om zich heen in arme landen en onder bepaalde groeperingen. We 

zijn vergeten hoe virussen mensen bij de keel hadden. Het was blijkbaar ‘ver van mijn bed’ als een 

virus rondwaarde in een ver land of onder een ‘onbekende’ groep. 

Wat mogen we onze wetenschap dankbaar zijn dat zij in staat waren om binnen een jaar een vaccin te 

ontwikkelen dat, met al z’n beperkingen, nu miljoenen mensen kan beschermen tegen besmetting 

maar vooral tegen ernstige complicaties en ziekenhuisopname. Bij al die eerdere virussen duurde het 

ontwikkelen van een passend antwoord jaren en leidde bijvoorbeeld de Spaanse griep wereldwijd tot 

naar schatting 17 miljoen, mogelijk 100 miljoen levens. 

Waarschijnlijk zit u in de oudejaarsnieuwsbrief van PKV ‘Burgum e.o.’ niet te wachten op een 

beschouwing van deze aard. Maar ja, dat gaat zo, als je tegen het eind van 2021 mijmert over wat dit 

jaar zo anders maakte dan andere jaren.  



We hebben de geplande bestuursvergadering van vanavond afgelast omdat er nauwelijks of geen 

gespreksonderwerpen waren. Bovendien hebben we de komende tijd ook geen grootschalige 

activiteiten op de rol staan. Maar toch wilden we jullie een nieuwsbrief sturen, de negende nieuwsbrief 

van 2021. Om jullie over een aantal onderwerpen te informeren. Om toch even contact te hebben. En, 

vooral,  om jullie alvast goede feestdagen en een voorspoedig ‘nieuw’ 2022 toe te wensen. 

 

Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ 

Wiebren de jong 

 

In memoriam Rein Larooi 

Na een periode van afnemende gezondheid is op 26 november 2021 te De Westereen (Frl.) 

overleden ons trouw lid  

 

Reinder Larooi 

Rein 

 

We wisten dat Rein ernstig ziek was. Al geruime tijd. Een bestuurslid nam regelmatig contact met 

Rein op. Door hem even te bellen, even bij hem langs te gaan of om de nieuwsbrief van onze club bij 

hem te brengen. Rein was alleen en het bezoek of het belletje werd altijd enorm op prijs gesteld. Met 

gulle lach heette hij zijn bezoek welkom. 

Rein vertelde dan hoe het met hem ging: “Ik bin gau wurch, efkes yn ‘e tun of yn ‘e skuorre en dan 

moat ik my al wer del jaan.”  Maar tot het laatst toe was hij ook vervuld van hoop. Tot op 26 

november jl. zijn lichaam niet meer verder kon. Wat overblijft zijn mooie herinneringen aan een lieve 

man. 

Op de algemene kennisgeving van Reins overlijden viel één zin in het bijzonder op: “Hij stond altijd 

voor ons klaar”. Dat klopt! Helemaal. Je stelde Rein nooit vergeefs een vraag. Hij wilde graag 

helpen. Samen met anderen onze jongdierendag of clubshow op- en afbreken. Dan ontbrak Rein 

nooit. Tussen de bedrijven door samen koffiedrinken of samen eten. Je zag hoe Rein genoot. Rein 

was graag onder de mensen om de 

eenzaamheid van zijn bestaan te 

doorbreken. Die eenzaamheid doorbrak hij 

ook door als fervent voetbalsupporter elke 

zondag langs de lijn te staan. 

Wij herinneren ons Rein als opgewekt, 

blijmoedig, altijd in voor een praatje of 

gesprek. Rein fokte konijnen, serama’s  en 

duiven. Lang had hij grote aantal ‘Boeren 

meeuwkes’, een oud en vrijwel uitgestorven 

duivenras. 

Niet altijd won Rein een prijs op 

tentoonstellingen, maar dat was voor hem 

ook helemaal niet belangrijk. Hij was 

tevreden met elke beoordeling op zijn kaart. 

Het ging hem om de gezelligheid: de dieren 

in zijn hokken thuis en het ontmoeten van 

anderen tijdens tentoonstellingen. We 

zullen je missen, Rein Larooi. 

 

Rust zacht, Rein! 

 

Namens PKV ‘Burgum e.o.’ 

  



Pietie Dijkstra 

Pietie is de vrouw van Johannes Dijkstra, onze onvolprezen tentoonstellingsecretaris en moeder van 

vier volwassen kinderen. Pietie is al jarenlang ziek. Ze leidt aan multiple sclerose (MS), een 

zenuwziekte. De ziekte beperkt het bewegingsapparaat van de mens en de ziekte is niet 

behandelbaar. Wel tast de ziekte het lichaam steeds verder aan. Allerlei functies vallen uit. Pietie 

gaat al sluipenderwijs achteruit.  

Om dit progressieve proces te stoppen of af te remmen, blijkt een stamcelbehandeling een 

veelbelovende therapie. Echter, deze behandeling wordt in Nederland niet vergoed. Daarvoor moet 

een patiënt naar Rusland, Mexico, India of Zweden. Een stamcelbehandeling in Moskou kost 

ongeveer € 55.000. 

Mogelijkerwijs heeft u in Actief, een 

advertentieblad in onze omgeving of in de 

Leeuwarder Courant van 13 december 

gelezen dat de kinderen van Pietie een actie 

zijn gestart om geld voor hun moeder in te 

zamelen. Zie onder aan deze nieuwsbrief. 

Geld om haar operatie op 18 april 2022 te 

kunnen bekostigen. Tijdens onze laatste 

bestuursvergadering, begin oktober vertelde 

Johannes ons over de hoop die gloort. 

Misschien  wilt u ook een financiële bijdrage 

doen. 

Het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ vergadert altijd aan huis bij één van de bestuursleden. Elke keer 

op een andere plek. In een ver verleden maakte de penningmeester altijd een klein bedrag over naar 

het bestuurslid waar we die avond vergaderden. Een bedrag voor vergaderkosten zoals koffie, thee, 

koekje, verwarming en een hartige versnapering. Meer dan 10 jaar geleden zijn we daarmee 

gestopt. De laatste jaren gaat het bestuur eens in de drie jaar samen ergens eten, meestal werd het 

wokken. Voor het eerst in 2011, daarna 2014 en voor de laatste keer in 2017. 

Vorig jaar stond ons etentje, betaald vanuit de kas van onze vereniging, al op de rol, maar gooide 

corona letterlijk roet in het eten. En dit jaar is dat opnieuw het geval. Daarom hebben we besloten 

om het gereserveerde bedrag te doneren voor de stichting ‘Pietie tegen MS’. 

 

Vriend van de Noordshow 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een oproep van de Stichting Vrienden Dierenparade 

Noordshow om vriend te worden. Dat kan voor € 50 per jaar. De bedoeling van deze stichting is het 

in de benen houden en ontwikkelen van de Dierenparade Noordshow en aantrekkelijk te maken voor 

een breder publiek. 

 

Dierenparade Noordshow 2022 

Het bestuur van de Dierenparade Noordshow heeft maandagavond, 20 

december vergaderd over de vraag of de show wel of niet door kan gaan. 

Het bestuur heeft getracht, alles afwegende, om tot een verantwoorde 

beslissing te komen. Gisteravond, dinsdag 21 december heeft het bestuur 

hun besluit in een digitale bijeenkomst besproken met de leden. Wij hebben 

deelgenomen aan dit digitale overleg. 

Voorzitter Evert Visser legde uitgebreid uit welke ontwikkelingen de 

afgelopen weken tot een beslissing hebben geleid. Duidelijk werd dat het 

bestuur zich langs allerlei kanten heeft ingespannen om het evenement 

door te laten gaan. Maar het ‘net’ sloot zich steeds meer en meer. Hieronder enkele punten uit zijn 

verhaal. 

De opspelende vogelgriep speelde het bestuur in de aanloop naar de show parten, maar het leek 

toch te gaan lukken toen er de laatste weken geen grote uitbraken in de buurt van Hardenberg 

waren. Men had goede hoop dat de Dierenparade Noordshow ontheffing zou krijgen als zes weken 



na een uitbraak zich geen nieuwe uitbraak zou voordoen. Die ijdele hoop werd vorige week de grond 

in geboord door een uitbraak in Den Ham, niet ver van Hardenberg. Daarmee was duidelijk dat er 

eind januari geen kans was om hoenders en watervogels te showen. Maar wel een Dierenparade 

Noordshow voor de ‘haren’ en sierduiven. Men wilde deze fokkers de gelegenheid bieden om hun 

dieren te laten keuren en te showen voor een groot publiek. Immers door het randgebeuren komen 

er duizenden bezoekers.  

Op de kleindierenshow in Kampen (waar natuurlijk geen hoenderachtigen waren) werd het showen 

van duiven verboden werden. Bij het doorgaan van de Dierenparade Noordshow zou het ontbreken 

van sierduiven een volgend minpuntje zijn. 

Ondertussen verergerde de corona- situatie. Het bestuur kwam voor het punt dat de hallen in 

Hardenberg om 17.00 uur gesloten moesten worden. Geen tentoonstelling in de avonduren. Een 

zeer onplezierig gegeven. 

De inzenders reageerden ondertussen op de coronabeperkingen: inzendingen stagneerden en 

sommige fokkers trokken hun inschrijvingen in. Maar vooral bleken er minder vrijwilligers, 

hulptroepen om de hallen klaar te maken voor de tentoonstelling van 20 – 22 januari 2022. Dit gemis 

leek opgevangen te kunnen worden door studenten van deelnemende scholen aan de Noordshow. 

Maar nu het er op lijkt dat de scholen na 14 januari gesloten zijn, werd dit ook een kritisch punt.  

Overwogen is om geen publiek toe te laten, alleen inzenders. Ook dit scenario is financieel 

doorgerekend.  

De maatregelen van zaterdag 18 december betekende definitief dat de Dierenparade Noordshow 

2022 geannuleerd moest worden. Het was niet verantwoord langer te wachten met deze beslissing. 

De(financiële) consequenties zijn volgens voorzitter Visser te overzien. De hallen in Hardenberg 

hoeven niet betaald te worden en het bestuur gaat er vanuit dat de KLN bijspringt omdat de 

Dierenparade Noordshow hun bondshow is.  

 

We hadden er naar uitgekeken…….. een terug- en vooruitblik 

Op 20 november zou het gebeuren. Eindelijk ruimte binnen de coronabeperkingen. Elkaar weer 

ontmoeten. Lachen om grappen en de grollen in de kantine. Bewonderende blikken bij al die mooie en 

opgepoetste dieren: konijnen, sierduiven, watervogels, hoenders, serama’s. Geschuifel rond de 

kooien. De stilte van de denkende keurmeester op zoek naar de goede woorden op een keurkaart. 

Het gekras van de schrijvers, het gesjouw van de voorbrengers van de konijnen. De spanning bij de 

verloting en de lach als de slagroomtaart binnen 

is. De eindkeurig….  

En toch ging het op het laatste moment mis. De 

teleurstelling is enorm. Een verzuchting klinkt: 

een compleet tentoonstellingseizoen gaat nooit 

meer lukken. Of is deze kreet na het moeten 

afgelasten van de zoveelste tentoonstelling te 

emotioneel? Is een gezamenlijke kleindierenshow 

in deze tijd nog mogelijk of moeten we de bakens 

gaan verzetten? 

 

We waren de afgelopen weken druk doende met 

onze jaarlijkse open clubshow. Deze keer voor 

het eerst een ééndagsshow vanwege dierenwelzijn en de tanende belangstelling van toeschouwers 

tijdens onze traditionele driedaagse tentoonstelling. Met zorg was het vraagprogramma samengesteld. 

Met zorg hadden we ook een excellent corps aan keurmeesters gevraagd want door annulering van 

onze clubshow 2020 zaten we financieel iets ruimer in ons jasje. Het vraagprogramma per e-mail en 

post verstuurd naar allerlei adressen. Bovendien allerlei jongdierendagen en tentoonstellingen van 

zusterclubs bezocht om vraagprogramma’s uit te delen. Een delegatie op pad om advertenties op te 

halen. Ondertussen werd de concept catalogus ingericht. 

Ondertussen tientallen kleine, onbenullige zaken geregeld: genoeg kooien vastleggen, het vervoer 

van de kooien, overleg met de gemeente over de sportzaal, verwarming in de sportzaal, strooisel, 



ontsmetten waterbakjes en kooien, plastic over de vloer, Covid- maatregelen stroomlijnen, extra 

keurmeesters achter de hand, gieters mee, …. Dan stromen de eerste inzendingen binnen. Vanaf 

begin november bouwt zich langzamerhand de spanning op. De tentoonstellingssecretaris stuurt elke 

avond een overzicht….het aantal ingezonden dieren groeit gestaag! 

Op een dinsdag 26 oktober staat er een klein bericht van een bestuurslid op de gezamenlijk app: 

vogelgriep in Zeewolde. En een verbod op het tentoonstellen van pluimvee en watervogels. Nee toch? 

De schrik slaat ons om het hart. Niet nu, niet nog een keer! We laten het een nacht bezinken. En nog 

een nacht nadat ook vogelgriep is geconstateerd bij een hobbymatige eendenfokker in Parrega, een 

65 kilometer verderop. 

Dan keert plotseling de energie, de begeestering terug. We organiseren een huiskeuring op 20 

november voor de pluimvee- en watervogelhouders! Dat is het, dat doen we! De konijnen en duiven 

komen gewoon naar de sportzaal, maar we gaan naar de hoendermensen toe. Het ei van Columbus! 

We bedenken hoe we de huiskeuring moeten doen: wie kunnen wel mee doen en wie zitten op te 

grote afstand? Willen de keurmeester wel met ons op reis? Moeten er ook tentoonstellingskooien naar 

de fokkers? In allerijl wordt een e-mail opgesteld en dezelfde avond reageren de eerste fokkers: ze 

zijn zeer enthousiast en bedanken het bestuur voor de inzet. We puzzelen hoe we de keurmeesters 

en schrijvers bij zoveel mogelijk fokkers langs kunnen krijgen. De contouren liggen klaar, volgende 

week zaterdag gaan we op pad met kooien, want een week later is het 20 november, onze 

tentoonstellingsdag. 

Op donderdag 4 november krijgen we de volgende klap te verduren. Op de site van de KLN valt te 

lezen dat hokbezoek en huiskeuringen niet zijn toegestaan. Terecht, onze paar hobbykippen zullen 

maar de vogelgriepbron zijn en leiden tot het ruimen van 82000 kippen bij een ondernemer.  

De genadeklap? Nee, we gaan door voor de konijnen en de duiven. Maar de geestdrift is eruit, te 

meer omdat het de laatste dagen niet goed gaat m.b.t. corona. Op maandag 8 november komen we 

samen als bestuur: zullen we wel of zullen we niet onze open clubshow door laten gaan? Nog niet 

eerder onder mijn voorzitterschap loopt het uit op een stemming. Met de kleinst mogelijke 

meerderheid besluiten we schoorvoetend om door te gaan….tot de persconferentie van vrijdagavond 

12 november, acht dagen voor onze tentoonstelling. 

De persconferentie van 12 november laat geen twijfel meer bestaan: dit kunnen we niet verantwoord 

door laten gaan, dit kan niet, dit mag niet. De vrachtwagen voor kooienvervoer afgezegd, idem 

strooisel- en voerverzorger, keurmeesters gebeld, een brief voor de inzenders, de adverteerders, 

terugstorten van inschrijfgeld…  

Een verzuchting klinkt: een compleet tentoonstellingseizoen zal wel nooit meer lukken. Toch? 

 

Al sinds een aantal jaren achtervolgt de vogelgriep onze hobby. 

Het lijkt nauwelijks meer mogelijk om in de gehele periode 

november t/m april pluimvee en watervogels te vervoeren en 

tentoon te stellen. Immers, deze maanden is de vogeltrek 

gaande, m.n. in de kustprovincies. Daar is de afgelopen 

periode Covid bijgekomen. Dit virus raakt mensen en leidt tot 

allerlei beperkingen. Beperkingen die door de overheid worden 

afgedwongen, maar dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. 

Het lijkt er niet op dat een spoedige algehele vrijheid 

aanstaande is. 

Vogelgriep en Covid brengen onze hobby in gevaar. Door het 

ontbreken van tentoonstellingen verliezen fokkers hun doel, 

hun oogmerk. Liefhebbers kunnen elkaar niet meer ontmoeten en onderling dieren uitwisselen. Het 

gesprek verstomd. Grote hoenders en krielen worden niet of mondjesmaat gezien door keurmeesters 

waardoor de ontwikkeling, de verbetering van de hoenders stagneert. Het doel vervaagt. De schwung 

raakt uit de club. De beweging mist. 

Natuurlijk kunnen we wachten op betere tijden. We overleven als liefhebbers, fokkers van kippen wel 

een paar jaar. We hebben er immers al een paar jaar van malaise op zitten. Of is het beter om na te 

denken over alternatieven?  



We kunnen ons tentoonstellingsseizoen vervroegen, bijv. van mei t/m begin oktober. In Engeland 

gebeurt dat al, daar worden veel hoendertentoonstellingen naar voren gehaald. Zo’n beslissing heeft 

wel verregaande consequenties. Immers, voor fokkers van konijnen ligt het vast anders. Het zou 

kunnen betekenen dat tentoonstellingen van ‘haren en veren’ los van elkaar komen. 

Er liggen kansen om onze kippen te vaccineren tegen vogelgriep. Onderzoek loopt overigens stroef 

en traag, omdat niet iedereen belang heeft bij gevaccineerd pluimvee. Bovendien is onduidelijk 

wanneer onze dieren gevaccineerd moeten worden….als ze uit het ei kruipen? Tenslotte de prijs voor 

het vaccin. Tentoonstellingskonijnen moeten gevaccineerd worden tegen het virus RDH-2, kosten 

ongeveer € 4,00 per dier, waarbij de controle op de enting niet optimaal lijkt. 

Of zijn er andere mogelijkheden om met name vogelgriep te ontlopen? Ik nodig u uit om op dit 

sombere (niet mijn aard) artikel te reageren. Wie vrolijkt mij op? Wie klimt in de pen? 

Wiebren de Jong 

 

Van onze penningmeester 

Met enige schroom opnieuw een ‘bedelbericht’, het derde in deze nieuwsbrief. Het is geheel toeval dat 

wij u in één brief driemaal naar een financiële bijdrage vragen. Gelukkig betreft het een beperkt aantal 

leden, die zich de volgende vraag mogen aantrekken. Onze penningmeester meldt dat enkele leden 

hun contributie over 2021 nog niet betaald hebben. Help Jan Posthumus ‘de winter door.’ 

 

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 informatie over onze club en wat ons zoal 

bezighoudt. Maar ook valt er veel te lezen over kleinvee, tips, trucs en interessante nieuwsfeiten. 

Onder het kopje ‘Berichten’, de rechterkant van uw scherm, heeft Jan de afgelopen weken allerlei 

interessante artikelen verzamelt over de volgelgriep, bijv. het artikel ‘Vaccineren enige oplossing tegen 

hoogpathogene vogelgriep.’ Zeer leesbaar, van harte aanbevolen. 

 

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  2
de

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

Trigreppel 17 Akkrum 06-52137197  

  

http://www.pkv-burgum-eo.nl/
mailto:j.veldman8@upcmail.nl


 



 


