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Nieuwsbrief no. 4, oktober 2022 
 

Voorwoord 
Voor u ligt de 4de nieuwsbrief van 2022. Een 

nieuwsbrief met één bericht wat centraal staat, onze 

clubshow op vrijdag 18 en zaterdag 19 november. Het 

duurt nog even, maar voor ons als bestuur zijn de 

voorbereidingen in volle gang. Helaas niet de 

tentoonstelling zoals we ons gedroomd hadden na 

twee jaren van beperkte activiteiten. Helaas kunnen 

we onze hoenderfokkers en leden niet uitnodigen om 

in te schrijven. Dat spijt ons geweldig en 

overschaduwt het geheel. Desondanks proberen we er het beste van te maken voor de fokkers van 

konijnen en duiven. Het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ en de ruime schaar aan helpers en vrijwilligers 

gaan er voor! En we vergeten de hoenderfokkers niet! 

 

We willen u vragen om rijkelijk in te schrijven voor onze clubshow. Dat kan vanaf nu en uiterlijk tot 5 

november. Nodig ook kennissen en fokkersvrienden uit om deel te nemen. Bijgaand sturen we ons 

vraagprogramma en inschrijfformulier mee. Deze papieren mag u delen en doorsturen!. 

Verderop in deze nieuwsbrief leest u over onze open clubshow van 18 en 19 november. Daar omheen 

verslagen van activiteiten die we de afgelopen weken de revue gepasseerd hebben.  

 

Veel leesplezier toegewenst! 

En nogmaals, we rekenen op u, we hebben u nodig en we gaan er vanuit dat u de inzet van het 

bestuur wilt belonen. 

 

Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’  
Wiebren de Jong 

 

Verslag bestuursvergadering van 28 september 2022 

Woensdagavond 28 september jl. waren we te gast in Drogeham, bij Jan Posthumus. Het bestuur was 

compleet: Reinder, Fokke, Tonnie, Jan en Wiebren. Grietje, de vrouw van Jan verraste ons met een 

heerlijk, eigengebakken stuk gevulde cake. Voortreffelijk. Daarmee hadden we een prima begin en 

kon de avond eigenlijk al niet meer stuk.  

Tezamen met een kopje thee of koffie bespraken we de Woudenshow van de avond daarvoor. Jan 

had traditiegetrouw bij keurmeester Schraa geschreven. Dat is geen kleinigheid: veelal houdt een 

keurmeester een straf tempo aan, moet in verschillende vakken op de keurkaart geschreven worden 

en is er afleiding van alle kanten. Tonnie had de avond ook bezocht en had respect voor de keurige 

organisatie. Helaas was het wel erg stil in ‘De Klok’ te Harkema omdat de kippen helaas ontbraken. U 

kent de reden. PKV ‘Burgum’ behaalde een uitstekend resultaat: we werden 2de. KV Trynwâlden 

bezette op het eind van de avond de eerste plaats. 

Vervolgens gingen we van start. Allereerst bespraken we of er ook heuglijke of verdrietige zaken 

onder onze leden spelen. Als bestuur konden we geen lidmaten noemen waar iets bijzonders aan de 



2 
 

orde was. Hopelijk klopt dat ook en gaat het, afgezien van wat er allemaal om ons heen speelt, onze 

leden naar omstandigheden goed. 

We lopen het verslag van de vorige vergadering door wat Reinder keurig verzorgd heeft. Geen 

bijzonderheden. We bespreken een te plannen overleg met omringende clubs: wat kan/ moet er aan 

de orde komen. Tonnie gaat binnenkort bezig met het item ‘KLN- jubilarissen onder onze leden.’ De 

jubilarissen van onze eigen club hebben we super in beeld, maar dat is niet helemaal het geval met 

ons overzicht hoe lang onze leden lid zijn van de KLN. 

Er zijn nauwelijks ingekomen stukken, c.q. geen stukken die behandeling in de bestuursvergadering 

vragen. Ook Jan Posthumus heeft vanuit het penningmeesterschap geen bijzonderheden. We komen 

dan al vlug uit bij de evaluatie van activiteiten. Allereerst het tatoeëren van konijnen op 7 september. 

Er kwam één lid langs met zes konijnen. Dat is te weinig om een hele avond voor klaar te zitten, dus 

hier moeten we voor volgend seizoen iets mee. 

Uitgebreid staan we stil bij onze jongdierendag van 16 september. We waren overweldigd door het 

aantal inzendingen: totaal 71 konijnen. Dit aantal was veel meer dan een jaar eerder en het ging 

dwars in tegen onze verwachtingen. Die verwachtingen waren laag door het geringe aantal 

tatoeëringen dit jaar en achterblijvende cijfers tijdens het enten tegen RDH. Met de inzendingen waren 

we blij en tevreden. Ook was de organisatie 

oké: twee prima keurmeesters, voldoende 

vlotheid maar ook aandacht voor vragen, een 

prima verzorgde catering door Wikje, een 

mooie opstelling van de kooien, Jan 

Posthumus, Reinder Prins, Nadine de Jong die 

het schrijven wilden verzorgen, enz. Tegelijk 

waren we ook kritisch over keuren op een 

vrijdagavond: het is gauw donker wat het 

beoordelen van de dieren niet altijd ten goede 

komt. De locatie, een hal van een loonbedrijf, 

kan ook wat ‘warmer’. Punten om over na te 

denken, eventueel met omringende clubs. 

Maar het meest baalden we dat het 16 

september zo stil was, dat de helft van onze 

actieve fokkers ontbraken vanwege de 

vogelgriep. Dat is werkelijk een gemis, dat voelt 

niet goed. 

Op 23 september was nog een laatste ronde 

enten voor konijnen. Erik Apperlo voorzag deze 

vrijdagavond ongeveer 30 dieren van een 

enting tegen RDH. Jan Posthumus meldde dat de actie Rabo ClubSupport sinds gisteren afgesloten is 

en dat het nu afwachten is op de uitslag. Die horen we op 13 oktober. 

Vervolgens kwamen we bij het belangrijkste punt van onze vergadering: de organisatie van onze 

clubshow op 18 en 19 november. Reinder en Tonnie hebben gesleuteld aan ons vraagprogramma. 

We zijn tevreden met de opzet. Vervolgens lopen we het hele draaiboek na. Alles lijkt te kloppen, we 

hoeven weinig nog apart te regelen. In ongeveer 20 minuten zijn alle afspraken gemaakt en staat de 

78ste Tytsjerksteradielshow in de steigers. We leggen elkaar behoorlijk druk op, want het 

vraagprogramma moet hoognodig de deur uit.  

Veruit de meeste tijd wordt besteed aan de fokkers van kippen: wat kunnen we doen voor deze leden 

nu ze niet mee kunnen doen aan onze clubshow. Helaas, zo spijtig. Hoe houden we hen betrokken, 

hoe houden we deze onmisbare ‘poot’ van PKV ‘Burgum e.o.’ binnenboord? We piekeren en piekeren, 

maar komen er niet echt uit. Tegelijk, we laten het er niet bij zitten, we komen met initiatieven. 

De volgende bijeenkomst zetten we de puntjes op de /i/, wat betreft de open clubshow van 18 en 19 

november. Deze vergadering is op 1 november om 19.45 uur bij Fokke van der Veen te Burgum. 
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Tytsjerksteradielshow 2022 

Gelijktijdig met deze nieuwsbrief ontvangt u een netjes en overzichtelijk vraagprogramma, inclusief 

inschrijfformulier voor onze 78ste Tytsjerksteradielshow. Mocht u dit niet ontvangen hebben of de 

bijlage niet kunnen openen, geef dan per omgaande een seintje. Of kijk op onze website  www.pkv-

burgum-eo.nl Daar is het vraagprogramma ook beschikbaar. Natuurlijk mag u het vraagprogramma 

delen met vrienden en bekenden. Graag zelfs. Sluiting van de inschrijving is op 5 november!! 

 

We waren van plan om een ééndagshow te organiseren, maar we moeten door omstandigheden toch 

ook de vrijdagavond benutten. Het lukte niet meer om een gekwalificeerde keurmeester te krijgen. 

Vandaar dat de sierduiven op vrijdag 18 november tussen 17.30 – 18.30 uur op de bekende locatie in 

Noardburgum ingekooid worden, waarna aansluitend de keuring van start gaat. Natuurlijk kunnen de 

sierduivenfokkers de keuring gewoon bijwonen. 

De konijnen kunt u inkooien op zaterdag 19 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 

vanzelfsprekend bij aanwezig zijn. Tussen 14.30 – 15.30 uur is de kampioenskeuring en daarna de 

prijsuitreiking. Na half 4 ruimen we samen de zaal op. 

Helaas kunnen we onze hoenderfokkers niet uitnodigen om hun kippen in te sturen. Dat spijt ons zeer. 

Uit alle macht proberen we voor hen op vrijdagavond een vervangend programma aan te bieden. 

We gaan er vanuit dat we niet getroffen worden door negatieve corona ontwikkelingen en in 

ontspanning en rust samen met jullie een tentoonstellingsfeest te kunnen vieren. Daarvoor zijn jullie 

en al jullie fokkersvrienden en –collega’s uit de regio onmisbaar. We experimenteren met iets nieuws, 

een ééndagshow. Dat waren we vorig jaar ook van plan en we hadden alles toen rond. Op het laatste 

moment werden we vanwege coronabeperkingen gedwongen om de 78ste Tytsjerksteradielshow te 

annuleren. 

We kiezen voor een ééndagshow omdat de afgelopen jaren er 

nauwelijks bezoekers waren. Op donderdagavond waren in het 

verleden de fokkers nog aanwezig en was het voor hen gezellig 

om met collega’s te praten over de dieren en de behaalde 

resultaten. Vrijdag overdag, vrijdagavond en zaterdagmorgen 

kwam er niemand bij de dieren kijken. Daaruit trekken we de 

conclusie dat de vrijdag als tentoonstellingsdag overbodig is. 

Met ééndagshow sluiten we ook aan bij de landelijke tendens, 

waar steeds meer en nadrukkelijk gekozen wordt voor 

ééndagtentoonstellingen. Bovendien pleit ook dierenwelzijn 

voor korte shows.  

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. Daarbij werden we 

gesterkt door ervaringen van elders. We hopen dat het ons ook gaat lukken, dat ook wij met 

tevredenheid straks terug kunnen kijken. We gaan er vanuit dat u ons experiment positief wilt steunen 

en ons de ruimte wilt bieden.  

Zaterdag organiseren we een lunch: we nemen omstreeks 12.00 uur ruimschoots de tijd om samen te 

eten en om elkaar te ontmoeten. De duiven en konijnen en hun beoordelingen zijn belangrijk, maar 

voor een vereniging is de sociale binding tussen hun leden minstens zo belangrijk. Feitelijk is dat de 

doelstelling van onze club: ontmoeten, samen zijn en blijven, elkaar blij maken en aan elkaar bouwen. 

Daartoe helpt het samen eten veelal. Bovendien past het helemaal in het idee van een ééndagshow. 

Wikje de Jong heeft voor van alles in haar keuken gezorgd. Via het inschrijfformulier kunt u zich 

opgeven om deel te nemen aan de gezamenlijke lunch. 

Nog een vraag. Wilt u ons helpen bij het opbouwen van de tentoonstelling op vrijdagmiddag 18 

november? Vanaf ongeveer 13.15 uur. Misschien bent u in de gelegenheid om een paar uurtje te 

helpen bij het inrichten van de sporthal en opbouwen van de kooien. Geef u dan op bij Tonnie Bakker 

of Fokke van der Veen. Voor het opruimen van de spullen op zaterdagmiddag na 15.30 uur hoeft u 

zich niet op te geven. We rekenen er gewoon op dat u een bijdrage levert aan het opruimen.  

http://www.pkv-burgum-eo.nl/
http://www.pkv-burgum-eo.nl/
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N.B. 

Heb u gelezen welke keurmeesters onze dieren op 19 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! 

 

Jongdierendag van 16 september 2022 

Enigszins met de pest in het lijf, redelijk teleurgesteld begonnen we begin september met de 

organisatie van onze jongdierendag 2022. Nu moeten we er eerlijk bij vermelden dat we niet heel veel 

moeite hoeven te doen als het gaat om het voorbereiden van de jongdierendag. We hebben een 

draaiboek en een hecht samengesteld team. Tonnie, Jan en Fokke weten naadloos wat er moet 

gebeuren. Wikje scharrelt vlot de keuken bij elkaar en Wiebren/ Reinder zorgen voor de omlijsting. 

Klaar. Desondanks kun je soms toch maar moeilijk op gang komen. 

We hadden de pest in omdat we niet onze hoenderfokkers mochten uitnodigen met hun dieren. Het 

voelde of de helft van de jongdierendag bij voorbaat al was weggesneden en dat er dus eigenlijk geen 

eer meer viel te behalen. Bovendien vreesden we dat het aantal inschrijvingen bedroevend laag zou 

zijn. Vorig jaar waren er 48 konijnen. Het lage aantal tatoeëringen en entingen tegen RDH deden het 

ergste vrezen. Ziedaar de opmaat naar de jongdierendag 2022. 

Maar het ‘lijden’ viel mee. En is dat niet heel vaak zo? Een mens lijdt meestal het meest door het lijden 

wat hij vreest! Natuurlijk er waren geen kippen. Maar wel 71 konijnen. Goh, wat waren we blij met 

Reinder, Koen, Fokke, Rienk, Tonnie, Arjen, Jan J., Gauke, Jan P. Nadine en IJpe. Dank jullie wel 

voor jullie inzendingen. Super. 

Om half 7 startte de keuring. Direct gingen we, 

zonder verdere poespas aan de slag. ’s Middags 

waren door Tonnie Bakker, Jan Posthumus en 

Fokke van der Veen de kooien al klaargezet. 

Tegelijk kreeg elke kooi een handvol houtafval en 

werden de kooinummers opgehangen. Er waren 

dus 71 dieren ingeschreven, gelijkelijk verdeeld 

over twee keurmeester: Robert Meijer en 

Johannes Jipping. Voor iedereen was er koffie, 

frisdrank en koek. Kaas en worst ging rond. Maar 

ook waren er hamburgers en die gingen gretig 

van de hand. Logisch, sommigen fokkers hadden 

geen tijd gehad om thuis nog even fatsoenlijk te 

eten. 

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 werd er volop 

gekeuveld tussen de fokkers: het was, na het kleintje jongdierendag van begin juli de eerste 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Buiten trad snel de duisternis in, te meer omdat juist vandaag het weer omsloeg. Het was te 

regenachtig om buiten te keuren. Het laatste deel van de keuring verliep onder het licht van lampen. 

Dat kon overigens redelijk want de lampen hingen hoog in de hal. Zo rond kwart over 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. Bedankt voor de gezellige avond en het 

vlot opruimen. Geweldig. 

In de A-klasse, dieren geboren in januari en februari 2022, werd een hangoordwerg van Combinatie 

Jongstra kampioen. In de B- klasse (dieren geboren in maart en april) zegevierde Reinder Prins met 

een mooie Sallander, terwijl Combinatie Jongstra opnieuw triomfeerde bij de dieren geboren na april 

2022 (C- klasse). Dat deed de combinatie met een schitterende Rex wit roodoog. 
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Woudencompetitie 27-09-2022 

Ook dit jaar weer de jaarlijkse Woudencompetitie, het was de vraag of dit gezellige en sfeervol treffen 

wel door zou gaan. Als eerste vanwege het stoppen van Sytze Hansma als spil van het bestuur van 

“Het Raskonijn Harkema”, en als tweede, het niet kunnen showen en meedoen van de hoenders. 

Maar dankzij de vervanger(s) van Sytze en de medewerking van de vaste locatie “De Klok” konden we 

deze avond weer volop genieten van de ingezonden konijnen. Jammer dat we deze avond de hennen 

en het hanengekraai moesten missen. 

De deelnemende verenigingen konden elk 6 dieren inzenden. Deze verenigingen waren, Gorredijk 

(AT), Burgum (BQ), Dokkum (DF), Zuid Oost Hoek (HO), Jubbega (JO) en Trynwâlden (FW). Grote 

afwezige was de plaatselijke vereniging Harkema. Geen JDD gehad door te weinig dieren. Maar we 

konden Zuid Oost Hoek als nieuwe club welkom heten. 

Zoals voorgaande jaren, opende Gerrit Grooten deze avond en sprak dank uit dat de zaal en de 

fokkers weer klaar waren voor dit treffen en dat het allemaal ondanks de afwezige ‘veren’ door kon 

gaan. Hij wenste allen een fijn samenzijn. 

Vijfentwintig rassen, en in totaal 32 variaties. Keurmeester Roel Schraa was deze avond de man 

achter de keurtafel samen met de schrijver en een aandrager.  

De schrijver Jan Posthumus samen met aandrager Rein Halbersma, al jaren een vast onderdeel van 

deze avonden, en deze avond met Keurmeester Roel Schraa, (na jaren met KM, Johannes Jipping en 

Dhr. Lanting).   Een vlotte keuring, er wordt gewerkt met een oud systeem, G, ZG en F met een cijfer, 

b.v. F7. Keurmeester Schraa was dan ook zeer tevreden dat hij na 2 uur intensief keuren de laatste 

beoordeling kon doorgeven. Intussen werd de score op de grote plakkaten voor in de zaal genoteerd, 

waar de spanning voelbaar was ”wie gaat deze competitie winnen”, en vond de kaas en worst gretig 

aftrek. Om het mooiste konijn van de avond te noemen was niet eenvoudig. Alle konijnen met 

predicaat F8, werden weer op de tafel bekeken en zo nodig vervangen. Individueel winnaar werd het 

Japanner konijn van Rein Halbersma, een mooi getekend dier waar je volgens de keurmeester zeer 

blij van wordt om die te mogen keuren. Goede 2e was de NHD Blauw, jammer van enkele witte 

haartjes. Deze beide dieren wilde de KM wel verhogen tot F9, maar de score stond reeds op de 

borden en hier kon niet meer aan gesleuteld worden. De keurmeester sprak van een mooie keuring 

met dieren van een hoog niveau. 

Winnaar van deze verenigingscompetitie:1e Trynwâlden, FW, 43 punten. 2e PKV Burgum, BQ, 41 

punten, 3e Zuid Oost Hoek, HO, 40 punten. 

Dokkum, DF, 39 punten, Jubbega, JO, 38 punten en Gorredijk, AT, 32 punten, jammer dat er bij deze 

laatste ver. 1 dier niet aanwezig was. Rond de klok van half tien was het, tot een volgende keer, en 

konden de dieren weer uit de kooien en de kooien weer ingeladen. Met dank aan de verzorging en de 

kooien van PKV Burgum e.o.      

Onze inzending van PKV Burgum bestond uit: 

2BQ-131 Rijnlander F8, 2BQ-421 Sallander ZG6, 2BQ-302 Alaska F8,2BQ-308 Marburger Feh ZG6, 

2BQ-325 Klein Zilver- Midden zwart ZG6 en 2BQ-412 Teddy dwerg F7. 

 

Jan Posthumus 

 

Overleg met omringende clubs 

We zijn voornemens om binnenkort een overleg te organiseren met omringende clubs, bijv. met 

Trynwâlden, De Aeikoer, enz. Dat overleg liep onder anderen door corona een beetje dood. Toch 

denken we dat het zinvol is als de clubs onderling elkaar versterken. Onze kleindierensport kan wel 

wat hulp gebruiken en extra handen, bestuursleden en creatieve ideeën kunnen vast helpen. We 

kunnen daarbij denken aan regelmatig bestuursoverleg, hokbezoeken, delen van showlocaties, 

samen invulling geven aan het regiobeleid van de KLN, maar ook bijvoorbeeld een gezamenlijk 

kooienbestand en opslag, gezamenlijke jongdierendag, één, twee of drie shows verspreiden over de 

regio met voldoende datumruimte, een clubcompetitie . Meerdere ideeën om samen te werken en 

samen vooruit te kijken zijn welkom. U hoort van ons!  
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Hoenderfokkers 

Zoals jullie konden lezen in het verslag van de bestuursvergadering (blz. 1) zijn we druk bezig iets 

voor de fokkers van grote en dwerghoenders te organiseren. We willen jullie er bij blijven betrekken. 

Graag hadden we al iets definitiefs in deze nieuwsbrief op willen nemen. Helaas, zijn we nog niet zo 

ver. Deze nieuwsbrief willen we niet langer laten liggen omdat het vraagprogramma voor 18 en 19 

november de deur uit moet. 

Waar mogen jullie op rekenen? We organiseren iets wat aan kippen is gerelateerd. Dat doen we op 

vrijdagavond 18 november in de sportzaal te Noardburgum. Aanvang om 20.00 uur. Op deze avond 

worden de duiven gekeurd en is er dus al enige reuring in het gebouw. Daar willen we een activiteit 

voor de hoenderfokkers aan koppelen. Natuurlijk kijken we ook om de hoek bij de duivenkeuring.  

Willen jullie deze avond vastleggen? We gaan er vanuit dat jullie komen en ons initiatief daarmee 

waarderen. Jullie horen binnenkort van ons. 

 

Onze website 
Regelmatig kijk ik op onze website www.pkv-burgum-eo.nl Elke keer verwonder ik me er weer over 

wat er allemaal op onze website staat. Ik scharrel dan door de artikelen, die Jan Westerhof op de site 

plaatst. Een prachtige verzameling van berichten over het wel en wee van dieren. Deze keer viel mijn 

oog op het artikel ‘Eieren waren nog nooit zo duur: dit moet je weten als je een doosje koopt.’ Dank je 

wel, Jan, voor al je arbeid. Ik denk dat we één van de best onderhouden websites van 

kleindierenclubs hebben. 

 

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 

 
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  

 

 

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

