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Nieuwsbrief no. 5, november 2022 
 

Voorwoord 
U leest op dit moment de 5de nieuwsbrief van 2022. Een nieuwsbrief waarin onze 78ste 

Tytsjerksteradielshow van 19 november centaal staat. Hoewel het een gehalveerde tentoonstelling is, 

hebben we er ontzettend veel zin in. We zullen de kippen- en duivenliefhebbers hartgrondig missen. 

Te meer omdat hun dieren leven en lawaai maken. En hun fokkers vaak niet minder. Desondanks 

willen we ons niet uit het veld laten slaan en dus ‘pakken wat wel mag’.  

Maar de nieuwsbrief gaat niet alleen over onze open clubshow van 19 november. Er zijn ook andere 

nieuwtjes. We wensen jullie veel leesplezier.  

 

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

 

Verslag bestuursvergadering van 1 november 2022 

We vergaderden op dinsdagavond 1 november 2022 bij Fokke van der Veen aan de Noordersingel in 

Burgum. Over die vergaderlocatie hoefden we niet lang na te denken. Traditioneel is de vergadering 

vlak voor onze clubshow altijd bij Fokke. Dat is sinds jaar en dag zo. Zo ook deze keer. Waarom dat 

zo is, weten we eigenlijk niet. Maar het is zo!  

Andere jaren liet Fokke ons dan zien hoeveel spullen er opgehaald 

waren voor onze al even traditionele verloting tijdens de 

Tytsjerksteradielshows. Manden en dozen vol kleine attenties had 

Fokke’s moeder in de voorafgaande weken opgescharreld. Op alle 

cadeautjes een lotnummer. Dat bleef deze keer achterwege omdat 

we geen verloting organiseren. Eigenlijk wel een beetje een gemis. 

Het was immers een soort handelsmerk tijdens onze open 

clubshows.  
Traditioneel is ook dat Johannes Dijkstra deze avond aanschuift. 

Johannes is onze tentoonstelling-secretaris. Zonder Johannes zou het voor de overige bestuursleden 

een stuk lastiger worden om de show te organiseren. Eigenlijk is Johannes onmisbaar. Dankbaar 

waren we dat hij er deze avond ook weer bij was en ons bovendien positieve berichten over zijn vrouw 

Piety kon vertellen. Fijn ook de inbreng van Johannes, zijn verhalen en zijn positieve, optimistische 

insteek. 

Bijzonder was dat Reinder Prins ruim voor het afgesproken aanvangstijdstip al aanwezig was. Die 

vroege aanwezigheid is lang niet altijd zo. We veronderstelden dat Reinder vergeten was om de klok 

een uur terug te zetten in het voorafgaande weekend. Of kwam hij even wat vroeger om mevr. Van de 

Veen te bezoeken? Mevr. Van de Veen herstelt langzaam van allerlei lichamelijk ongemak en raakt, 

tot haar spijt, veel van haar sociale contacten kwijt, c.q. die komen noodgedwongen op een lager pitje. 

Gelukkig kon ze deze avond nog prima een natje en droogje verzorgen voor de bestuursleden. 

Bovendien had ze opnieuw een meer dan voortreffelijke cake voor ons gebakken. Hartelijk dank, 

Fokke en mevr. Van der Veen voor de gastvrijheid. 

We bespraken allereerst het wel en wee binnen onze vereniging. De vrouw van ons lid Rienk Prins is 

onlangs overleden. We hebben een condoleancekaartje gestuurd en een bestuurslid heeft Rienk en 
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zijn naasten de hand geschud. Verder merkten we op dat verschillende leden de afgelopen weken 

corona hebben gehad, wel of niet met tentoonstellingen en jongdierendagen gelieerd. We 

complimenteerder Fokke en zijn Thuringer konijn met de grandioze overwinning tijdens de 

Frieslandshow van Frisia te Holwerd. En… toen was het echt tijd, 20.20 uur, om van start te gaan met 

de vergadering. 

Het belangrijkste punt was de 78ste Tytsjerksteradielshow van 19 november aanstaande. Het verslag 

van 28 september, onze voorlaatste bestuursvergadering, wordt ongewijzigd goedgekeurd. Er zijn 

geen extra agendapunten, maar wel een hele rij ingekomen stukken. Op een aantal van deze stukken 

– nieuwe leden, Rabo ClubSupport, brief Dierenparade Noordshow, overleg met omringende clubs – 

komen we in deze nieuwsbrief nog apart terug. We ontvangen sinds enkele jaren in toenemende mate 

vraagprogramma’s van allerlei kleindierenverenigingen uit de drie noordelijke provincies en soms 

daarbuiten. Met het verzoek om ze door te sturen naar de leden. Dat doen we in beperkte mate omdat 

we dan wel aan de gang kunnen blijven en we in de meeste gevallen u niet blij maken met uitpuilende 

e-mailboxen. Ook deze keer ontvingen we meerdere vraagprogramma’s, die we ter kennisneming 

aannamen.  

Op de financiële burelen is het rustig, vertelde onze penningmeester Jan Posthumus. Er zijn nog een 

aantal leden die contributie moeten betalen, maar dat zal wel goed komen, dacht Jan. 

Vervolgens bespraken we onze clubshow van (18 en) 19 november aanstaande. Zie hieronder nog 

een aantal belangrijke punten.  

Ter vergadering (1 november) blijkt dat van heinde en ver er konijnen zijn ingezonden voor onze show 

op 19 november. We noemen Beerze, Hoogeveen, Wolvega, Diever, Schuinesloot, Zalk,….Prachtig, 

mooi. In totaal hadden we op 1 november 142 dieren. Daarbij ontbreken nog een aantal vaste 

inzenders van onze eigen club en fokkers uit de nabije omgeving. Natuurlijk is er nog ruimschoots de 

gelegenheid, want zaterdag 5 november is de laatste  inschrijfdag. Vaak wachten fokkers tot het 

laatste moment. Meestal is Johannes na 5 november nog een beetje soepel, behalve als we 300 

dieren hebben. Bij dit aantal stoppen we de inschrijvingen, want anders 

gaat de dag te lang duren en raken de keurmeesters overbelast. We 

verwachten nog een aantal inzendingen, maar 142 is ook al mooi. 

De rondvraag leverde een vraag van Jan Posthumus op over een mogelijke 

overschrijving van zijn fokkerslidmaatschap van KV Harkema naar PKV 

‘Burgum e.o.’ We hebben geantwoord dat hier nog wel enkele drempels 

liggen. Na een schriftelijke aanvraag, waarin Jan zijn verzoek motiveert,  

zullen we zijn aanvraag wegen in een ballotagecommissie.  

We sluiten de vergadering om 21.45 uur. De volgende bestuursvergadering is op 6 december in 

Boelenslaan. In het halfdonker struikelde Jan Posthumus nog bijna over een drempel. 

 

Ledenlijst 

Engbert Cloo, sinds september 2015, van de Zomerweg te Noardburgum heeft per 1 november 

bedankt als lid. Hij heeft zijn boerderijtje/ woning te koop staan. We hebben Engbert bedankt voor zijn 

inzet voor onze vereniging, zoals het ophalen van advertenties bij sponsors en het helpen tijdens 

tentoonstellingen. 

Onlangs ontvingen we een telefoontje van Arno de Boer uit Drachten. Hij wilde graag lid worden van 

onze club. Sommigen kennen Arno reeds van het hoenderenten. Hij wil graag zijn hoenders op tijd 

geënt hebben om met zijn kippen mee te kunnen doen aan jongdierendagen en speciaalclubs. 

Daartoe vroeg hij altijd ons of hij begin augustus meegenomen kon worden in de route. Dat kon….we 

starten de entronde met dierenarts Roland van Deutekom altijd in Drachten en dan waren de kippen 

van fam. De Boer als eerste aan de beurt. Hartelijk welkom, Arno en we hopen dat je je snel thuis gaat 

voelen. Fijn je vertrouwen in ons en in onze club.  

 

Duiven 

Op de avond van de 18de november wilden we onze duivenfokkers uitnodigen om hun dieren ter 

keuring aan te bieden. Daar ging ons vraagprogramma, wat u onlangs ontving, ook vanuit. Maar 
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helaas is er kortgeleden vogelgriep in Oudwoude (Aldwâld) vastgesteld. Dat betekent dat er opnieuw 

een vervoersverbod geldt in de omgeving van Noardburgum. Dat is op 18 november aanstaande nog 

niet opgeheven. We moesten concluderen dat we de duivenfokkers niet kunnen uitnodigen voor de 

78ste Tytsjerksteradielshow. Het spijt ons. 

 

Hoenders 

We waren voornemens om op de avond van 18 november iets te organiseren voor onze kippenleden. 

Immers, tijdens de keuring van de duiven was daarvoor een prima gelegenheid. We hoefden dan 

geen aparte zaal te huren. Koffie en thee was bij de hand en de verbinding tussen enerzijds de 

hoenderfokkers en anderzijds onze open clubshow kreeg hiermee toch nog enige vorm. 

Bovenstaande redenen vervallen nu we vanwege het vervoersverbod geen duiven voor onze show uit 

mogen nodigen. Bovendien waren we ook niet helemaal gelukkig met 18 november omdat de door 

ons gewenste spreker deze avond niet kon.  
Verderop leest u over ons overleg met omringende clubs. Uit dat overleg bleek dat ook bij De Aeikoer 

een grote behoefte leeft om dit jaar nog ‘iets’ te doen voor de kippenleden. We hebben nu voorlopig 

besloten om samen dat ‘iets’ op poten te zetten. We zoeken een avond waarop we een geschikte 

spreker kunnen vinden. Dus nog even geduld, we komen er nog op terug! 

 

De 78ste Tytsjerksteradielshow komt er aan….? 

Vorig jaar hielden we onze voorbereidende 

vergadering voor de 78ste Tytsjerksteradielshow 

op 8 november 2021. Op die avond besloten we 

het te wagen, maar vier dagen later moesten we 

alsnog besluiten om onze geplande show af te 

gelasten. Het mocht niet, ons land ging op slot 

vanwege corona. Vogelgriep had al roet in het 

eten gegooid voor de hoenderliefhebbers. Dat 

laatste gebeurt dit jaar opnieuw. Bovendien geldt 

het nu ook voor de duivenfokkers.  

Corona is niet weg. Het omringt ons nog en 

enkele fokkers zijn er de afgelopen weken behoorlijk ziek van geweest. We hopen desondanks dat 

onze open clubshow op 19 november door kan gaan, maar voor de zekerheid toch een vraagteken in 

het tussenkopje bij dit item uit de nieuwsbrief. 

Dit jaar kunnen we eindelijk experimenteren met een ééndagshow. We zien dat verschillende 

verenigingen in rap tempo de overstap maken van meerdaagse shows naar ééndagshows. Vrijwel 

altijd naar tevredenheid van dieren, fokkers, besturen en keurmeesters. Niet in het minst omdat al 

deze belanghebbende elkaar op zo’n dag tussen de kooien ontmoeten, praten, samen lunchen en aan 

elkaar ‘bouwen’. We hopen dat ons dat ook gaat lukken, dat onze verwachtingen uitkomen en dat er 

een gezellig geroezemoes zal ontstaan tussen de kooien en aan de keur- en eettafels. Tonnie Bakker 

en zijn helpers zullen de zaal daarop ook proberen in te delen. Konijnen kakelen en koeren over het 

algemeen niet. De fokkers zullen de te verwachten stilte moeten verdrijven met hun gepraat, hun 

gelach, maar vooral ook door hun trots, hun liefde en warmte voor dier en medemens. En dan… is 

stilte een genot! 

Wij zullen die stilte zo nu en dan onderbreken door de inzet van een rijkelijk gevulde en goed 

geoutilleerde kantine, een uitgebreide lunch en door een ruim voorziene verloting . Bovendien zijn we 

jarig! PKV ‘Burgum e.o.’ is in 2022 maar liefst 80 jaar geworden. Deze oude dame wil dat met de 

leden/ fokkers en belangstellenden op 19 november vieren! 

• Bij binnenkomst (inkooien vanaf 8.00 uur) krijgt u een catalogus met voorwoord, advertenties, 

inzenders, dieren en hun kooinummers, enz. De inzenders ontvangen hun kooinummers ook al 

enkele dagen voor 19 november per mail of post. Een bijna complete catalogus, dus. Alleen de 

predicaten ontbreken. Deze kunt u naar believen tijdens de keuring invullen in de catalogus. Op 

het eind van de dag ontvangen de inzenders alle resultaten compleet op een A4-tje. 
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• De keuring start om 9.00 uur. Tot 9.00 uur is de koffie of de thee gratis.  

• Tussendoor drinken we even samen koffie/ thee en stoppen dus 15 minuten met het keuren. 

• Tussen de middag is er een uigebreide lunch waar u zich voor hebt opgegeven via het 

inschrijfformulier. Natuurlijk hebben we, beperkt, voor gasten nog ruimte om deel te nemen aan 

de lunch.  

• Er zijn nog vrijwilligers nodig voor de opbouw op vrijdagmiddag 18 november vanaf 13.00 uur. En 

voor het dragen en schrijven bij de keurmeesters op 19 november. Hopelijk meldt u zich 

spontaan aan bij Tonnie Bakker, tel. 06 13029966. Het kan ook zijn dat hij u belt om mee te 

helpen. 

• Tijdens de opbouw van de kooien ontsmetten we die met Halamid.  

• In de kooien komt gehakseld stro.  

• Gewonnen ereprijzen worden digitaal uitbetaald. Belangrijk is dan wel dat we uw banknummer 

weten. Zie inschrijfformulier. 

• De provinciale weg tussen Burgum en Feanwâlden is ten tijde van onze tentoonstelling 

afgesloten. Vanaf het zuiden (Burgum/ Drachten) kan gebruik gemaakt worden van de Centrale 

As, afslag richting Noardburgum (de kruising bij Quatrebras is open vanaf die richting). Vanuit de 

richting Surhuisterveen kiest u uw route via Kootstertille/ Twijzel. 

 

Dierenparade Noordshow stelt u een vraag 

 We ontvingen een goed leesbare brief van de organisatie. De Dierenparade Noordshow gaat door op 

19, 20 en 21 januari 2023 in de Evenementenhal te Hardenberg. Voor de konijnen en, indien mogelijk 

voor de sierduiven. De cavia’s en kleine knagers zijn ook welkom: alleen op zaterdag 21 januari. Op 

korte termijn zal het vraagprogramma wel op de mat vallen. 

De organisatie heeft wel enige zorgen m.b.t. het vinden van voldoende vrijwilligers. We denken dat die 

zorgen niet onterecht zijn. Na twee jaren geen Noordshow vanwege corona moet de zaak weer ‘uit de 

mottenballen’ getrokken worden. Het valt vaak niet mee weer voldoende enthousiasme te genereren. 

Althans dat valt overal te merken: het is uit het patroon geraakt. 

De Noordshow drijft op een grote groep trouwe vrijwilligers, het is haar ruggengraat. Maar die trouwe 

groep is ondertussen wel twee jaar ouder geworden en mogelijk fysiek daartoe minder in staat. Ook 

kunnen hoenderfokkers, watervogelliefhebbers en houders van siervogels en serama’s niet terecht op 

de Noordshow. Het zal hun animo om alles in Hardenberg klaar te zetten en later op te ruimen 

minimaliseren. De helft van de vrijwilligers valt misschien wel af. Daar komt bij dat we voor het eerst 

naar Hardenberg gaan. Dat is vanaf Burgum toch anderhalf uur rijden met hoge brandstofprijzen. 

Vergelijk: naar Assen was ongeveer 45 minuten. De ploeg trouwe vrijwilligers centreerde zich al jaren 

rond Assen. Dat is nu anders. Tenslotte zien we in ras tempo ledenaantallen van kleindierenclubs 

kelderen. 

Klinkt allemaal wat somber. Toch probeert de Dierenparade Noordshow dat niet te zijn. Ze doet een 

beroep op de verantwoordelijkheid die we voelen met elkaar 

en voor elkaar. Desondanks wil de organisatie met een 

nuchter verstand naar de situatie kijken.  

Men gaat alle leden- verenigingen bellen, dus ook PKV 

‘Burgum e.o.’, om van elk lid van onze vereniging te horen of 

zij of hij iets kan betekenen voor de Dierenparade 

Noordshow 2023.  

Als secretaris verwacht Tonnie Bakker binnenkort dit 

telefoontje om aan de hand van de ledenlijst te horen welke 

leden de Noordshow kan noteren. Maar dan moeten we dat 

wel van u weten! Laat Tonnie (tel 06 13029966/  

ad.bakker@knid.nl) even weten of u kunt helpen in de week 

van 16 t/m 21 januari. Bij voorbaat dank!!!  

 

 

mailto:ad.bakker@knid.nl
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Overleg met omringende clubs 

Op ons initiatief hebben we op 18 oktober een gezamenlijk overleg gehad met een aantal omliggende 

verenigingen: KV ‘Trynwâlden e.o.’, PV ‘De Aeikoer’ en PKV ‘Burgum e.o.’ De vergadering was bij 

Reinder Prins te Boelenslaan. Reinder had een keurige agenda samengesteld waar langs het gesprek 

plaatsvond.  

Centraal stond de vraag hoe we elkaar konden versterken. Want vergrijzende besturen, dalende 

ledenaantallen, verminderende belangstelling van jonge fokkers, veranderende eisen vanuit de 

overheid m.b.t. dierenwelzijn maken samenwerking steeds noodzakelijker. Tijdens de vergadering 

hebben we gekeken wat we samen zouden kunnen gaan oppakken. 

Voor het eerst willen we, onder voorbehoud, inzetten op een gezamenlijke jongdierendag op vrijdag 8 

september 2023 in Surhuizum. Pluimveevereniging De Aeikoer heeft daar een prachtige locatie waar 

we gebruik van kunnen maken. De kooien van De Aeikoer zijn daar ook aanwezig, dus hoeven we 

hier niet mee te slepen. 

Trynwâlden heeft aangegeven om in november 2023 hun clubshow onder te brengen bij onze open 

tentoonstelling. Onze show in de sporthal te Noardburgum blijft dus gewoon in stand. We zijn heel blij 

met de komst van de fokkers van Trynwâlden. Te zijner tijd vullen we dit samen nader in. Ook de 

Aeikoer blijft haar jaarlijkse show (in Surhuizum) organiseren en doet dat tezamen met de Fryske 

Hinne Klup. 

Vanuit PV ‘De Aeikoer’ en vanuit PKV ‘Burgum e.o.’ leeft de nadrukkelijk wens om voor de 

kippenleden binnenkort ‘iets’ te organiseren. Immers, de binding met de hoenderfokkers wordt steeds 

minder vast vanwege de vogelgriep. Men ziet elkaar niet en het enthousiasme om met de hoenders te 

fokken krijgt steeds weer een knauw. We stellen vast dat we hier vaart mee moeten maken en gaan 

naarstig op zoek naar een invulling en datum.  

Een prima uitkomst van dit eerste overleg, waar we alle drie verder mee kunnen. Nog niets is 

definitief, maar de ideeën moeten in de besturen en met de leden besproken worden. In februari 2023 

is er een vervolg van het overleg tussen PV ‘De Aeikoer’, KV ‘Trynwâlden’ en PKV ‘Burgum e.o.’ 

 

Yn ‘e Loads 

 
 

We hebben begrepen dat Appie en Abe van Zwol per 1 januari 2023 stoppen met hun prachtige 

dierenspeciaalzaak. Veel van onze leden vonden bij Yn ‘e Loads hun voer voor de dieren, maar 

meestal werden er dan ook andere benodigdheden meegenomen. Immers bij Appie en Abe was alles, 

wat diergerelateerde is, aanwezig. Dat werd altijd aangevuld met een praatje, een glimlach en een 

advies. Ook vormde Yn é Loads vaak een verbindende schakel. Hoender- en vogelliefhebber konden 

hun overtollige dieren vaak kwijt tegen een goede prijs. Jammer, heel jammer voor Van Zwol, alle 

dierenliefhebbers en vooral de hoenderfokkers. 

Maar ook erg jammer voor PKV ‘Burgum e.o.’. Immers, Van Zwol was een trouwe adverteerder, 

zorgde jarenlang tijdens onze meerdaagse show voor het opfleuren van de zaal, zorgde voor 

tentoonstellingskaarten en leverde voer, stro, hooi en andere toebehoren tijdens de jaarlijkse 

clubshow. Spijtig! 
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Rabo ClubSupport: de uitslag is binnen 

 

 

 

 

Rabo ClubSupport  
Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt  

 

 

 

 
Tientallen clubs en verenigingen wachten donderdag 13 oktober jl. in spanning op de uitslag van Rabo 

ClubSupport. Vrijwel elke club of vereniging in het noordoosten van onze provincie doet mee aan deze 

sponsoractie. Daarmee ‘koopt’ de Rabobank alle sponsorverzoeken in één keer af. Prima, toch. 

Onze penningmeester Jan Posthumus was aanwezig bij de bekendmaking van de toegekende 

bedragen. Het te ontvangen bedrag hangt af van het aantal stemmen wat elke club ontvangt. Elk lid 

van de Rabobank heeft de mogelijkheid om drie stemmen uit te brengen en 

dus drie clubs te steunen. Dit jaar kwamen we in aanmerking van € 150,02. 

Een mooi bedrag, hoewel we maar weinig stemmen hebben gekregen. 

Slechts 17 personen stemden op onze vereniging. Wat was er gebeurd als 

de helft van onze leden op ons had gestemd? Hadden we dan ons ledengeld 

kunnen afschaffen?  

 

Onze website 
Heb u het bericht en de video van Sunny, een speciale kuifeend op onze 

website www.pkv-burgum-eo.nl gezien? Nee? Dan zou ik dat maar doen 

door bovenstaand webadres aan te klikken en het item ‘Sunny, een speciale 

Kuifeend aan de rechterzijde op te zoeken. Ontroerend, vertederend! Dit item 

is er slechts één van de vele interessante berichten op onze site, geredigeerd 

en bijgehouden door onze webmaster Jan Westerhof. Onze site….altijd de 

moeite waard. 

 

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

