
                          Meet and Greet 
 

 
 

Zaterdag 4 februari 2023 van 09.00 tot 12.00 uur 
 

Locatie: Kantine van Zorgboerderij en Manege  
aan de Pûsterwei 10 in Surhuizum 

 
 
 
Aan onze leden, fokkers en kippenvrienden van PKV Burgum e.o. en De Aeikoer Buitenpost,  
 
 

Gezamenlijk hebben wij het initiatief genomen om een activiteit te organiseren voor elkaars leden, 
kippenvrienden en fokkers. 
 

Op zaterdagmorgen 4 februari 2023 is er voor iedere fokker en kippenvriend de mogelijkheid om zijn 
dieren en broedeieren te laten beoordelen. Er zullen keurmeesters aanwezig zijn om je dieren 
digitaal te beoordelen en daarnaast de broedeieren van je dieren van de juiste beoordeling te 
voorzien. De foto’s kan je maken of laten maken van de dieren en deze op usb stick aanleveren die 
ochtend bij de keurmeester (meerdere keurmeesters zijn aanwezig). 
Tijdens je aanwezigheid zullen de foto’s beoordeeld worden op de raskenmerken. 
Hoe duidelijker het type, de kopversierselen en vleugeltekening bijvoorbeeld hoe scherper de 
beoordeling. Zo geldt dat ook voor bijvoorbeeld beenkleur en alle andere specifieke raskenmerken 
(bijvoorbeeld peltekening) welke van je ras van belang zijn. Vergeet geen foto van het ringnummer. 
 

Voor het beoordelen van de broedeieren neem je vier broedeieren mee van één ras en één 
bijbehorende kleurslag. Je mag natuurlijk meerdere broedeieren van een ras laten beoordelen maar 
wel telkens vier eieren van één ras en kleurslag. Op één van de serie van vier broedeieren zet je met 
een potlood op de stompe kant van het ei een kruisje. Dit ei zal inwendig beoordeeld worden. 
 

Laat je informeren, kom met elkaar in gesprek, geniet van wat we met elkaar delen en leer van 
elkaar. Zo kunnen we onze hobby gezamenlijk breed blijven dragen en blijf jij plezier houden in het 
houden van je prachtige dieren ook in 2023! 
 

Meet and Greet elkaar in het nieuwe jaar met een kopje koffie met wat lekkers erbij op de nieuwe 
tentoonstellingslocatie van Kleindiervereniging De Aeikoer Buitenpost. 
 
Graag vernemen we van je voor zaterdag 21 januari 2023: 
 

A. Hoeveel digitale afbeeldingen er te beoordelen zijn van hoeveel van je dieren  
B. Hoeveel serie’s (4 broedeieren is een serie) je meebrengt van welk ras en welke kleurslag 

 

 
Je kunt je opgeven tot zaterdag 21 januari 2023 via het mailadres: aeikoer@hotmail.com 
 
 
Namens PKV Burgum e.o. en De Aeikoer Buitenpost. 
 
 
 
 



Fototips  
 
- Met een telefooncamera kun je prima foto’s maken.  
- Maak een keuze, in een kooi of op een werktafel. In het laatste geval zijn de mooiere foto’s 
mogelijk, maar dan moet je met z’n tweeën zijn.  
- De werktafel in een zo klein mogelijke binnenruimte zetten.  
- Zorg voor een vaste ondergrond voor de dieren.  
- Kies een goed en gelijkmatig verlichte plek (bijv. TL verlichting), niet in de zon. Dan vallen de spijlen 
het minst op en komen de kleuren beter uit. Beter ook niet flitsen.  
- Ga rustig te werk, dat is het geheim van dieren fotograferen. Neem voor elk dier de tijd en als het 
niet lukt, zet het dier weer in de kist en probeer het later nog eens.  
- Fotografeer eerst het ringnummer zodat u weet welke foto’s bij dit dier horen.  
- U als fokker plaatst de dieren op de werktafel en brengt ze in de juiste stelling. De tweede persoon 
fotografeert.  
- Fotografeer van voldoende dichtbij, zodat het dier min of meer formaat vullend in beeld gebracht 
wordt.  
- Maak veel foto’s, want kippen zijn beweeglijk en dan kunt u later de beste uitzoeken.  
 
N.B. Het is mogelijk het ringnummer in de foto te verwerken. Dat kunt doen door het nummer op 
een papierstrook te schrijven en het strookje in beeld te leggen. Niet via een 
fotobewerkingsprogramma toevoegen! Dat wordt gezien als een fotobewerking 


