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Nieuwsbrief no. 6, december 2022 
 

Voorwoord  
Voor u ligt nieuwsbrief nummer 6, de laatste nieuwsbrief van 2022. Deze keer berichten we u m.n. 

over onze 78ste Tytsjerksteradielshow, die we onlangs op 19 november organiseerden. Een succes!. 

Tegelijk zijn er verbeterpunten. We noemen in deze brief een paar punten, die het bestuur van PKV 

‘Burgum e.o.’ ophoestte. Maar er zijn vast punten die we over het hoofd zien. Graag horen we dat! 

Voorts lees u in deze brief over nog wat andere punten en wetenswaardigheden, waaronder het  

tatoeëren van konijnen voor 2023. En bijzonder up-to-date informatie vanuit de Dierenparade 

Noordshow. Dinsdagavond 20 december was er een vergadering te Vries. Daar waren we bij. We 

delen de belangrijkste punten in deze brief. Waar we ook graag over hadden willen schrijven, is de 

uitnodiging voor een gezellige avond voor onze hoenderfokkers en belangstellenden. Zo’n bericht 

konden we helaas niet meer in deze nieuwsbrief opnemen. Wel is het bericht vrijwel klaar 

(zaterdagmorgen 4 februari 2023?), maar het moet nog langs een aantal betrokkenen. Het komt er 

aan! 

 

Veel leesplezier. 

Een goede kerst en een voorspoedig 2023 toegewenst. 

 

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

 

Verslag bestuursvergadering van 6 december 2022 

Het was de avond na Sinterklaas. Traditiegetrouw (en wij zijn gek op tradities) evalueren we in de 

week na Sinterklaas onze open clubshow. In dit geval de 78ste Tytsjerksteradielshow van 19 november 

2022. Die happening was nu ruim twee weken geleden en dus was het ‘stof’ enigszins neergedaald. 

Helaas een beperkte show met enkel konijnen. Dus geen hoenders en duiven. Desondanks was het 

belangrijk om goed na te gaan wat er klopte op 18 en 19 november en wat niet of mindere goed ging. 

Om lering uit te trekken. Het was immers best een bijzondere show, namelijk onze eerste 

ééndagshow. 

Vandaar dat het bestuur goed voorbereid rond de vergadertafel zat. Die bestuurstafel stond deze 

avond in Boelenslaan. Ten huize van Reinder en Sieta. Voor en na de vergadering was er nog allerlei 

drukte voor Reinder. Er was ’s ochtends een roodbont koekalf geboren en daar moest ruimte voor 

gezocht worden. Er kwam nog iemand langs met de vraag of Reinder even naar drie konijnen wilde 

kijken en het kalf moest nodig biest hebben. Stressvol dus om daar 

tussenin nog te vergaderen, maar Reinder had alles in de macht.   

Sieta had de vergadering al voorbereid. Ze had koffie gezet en 

speciaal Hollander koeken voor Jan Posthumus gehaald. Als 

Hollander fokker was Jan zeer vereerd. De koeken hadden perfecte 

kopplaten en de kleur was Uitmuntend: diepbruin. Zie bijgaande 

foto. Voor Jan kon de avond niet meer stuk en we merkten dat Jan 

een stuk milder was bij de presentatie van het negatieve financiële 

resultaat van onze clubshow. Dank je wel, Sieta voor deze nuttige 
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voorbereiding. Er was ook zo’n heerlijker Hollander koek voor Fokke van der Veen, maar hij had zich 

helaas moeten afmelden. Dus zetten we ons met z’n vieren aan de ‘lichte’ agenda. 

We spreken af dat Reinder sportzaal ’t Heech te Noardburgum voor 17 en 18 november 2023 bij de 

gemeente Tytsjerksteradiel vastlegt opdat we ook volgend jaar, ijs en weder dienende, opnieuw een 

ééndagshow kunnen organiseren. Het blijkt dat er ook al keurmeesters geritseld zijn voor zaterdag 18 

november 2023, namelijk de heren Bregman, Pronk, Kok, Apperlo, Hertog en mevr. Van der Vugt- van 

der Putte. Dat lijkt weer mooi, een groep konijnenkeurmeester die van 

verder komen dan onze regio. Een dergelijk lijstje stellen we ook samen 

als er meer duidelijkheid komt over de hoenders. 

Tonnie gaat bezig met een lijstje met tatoeëerdata voor 2023. Hij stelt 

voor dat de fokkers van te voren mailen of bellen dat ze met konijnen 

komen. Als er geen opgaven zijn, komt Tonnie niet meer standaard naar 

fam. Van der Veen te Burgum op de eerste woensdag van de maand. 

Er zijn enige mutaties in het ledenbestand: een drietal afzeggingen. 

Vanuit het provinciaal overleg Friesland ontvingen we een overzicht van 

tentoonstellingsaanvragen voor 2023. 

Vervolgens bespreek Jan Posthumus met ons de financiële afronding 

van onze clubshow van 19 november. Het resultaat is € 382,87 negatief. 

We praten er even over, maar zonder ons zorgen te maken. Wel stellen 

we vast dat in het vervolg het rekeningnummer door de inzender op het 

inschrijfformulier moet worden vermeld. Die ruimte was er niet en dat 

maakt het uitbetalen van de prijzen lastig. Alle inzenders hebben 

overigens hun gewonnen prijzen uitbetaald gekregen. En daarmee komen we tegelijk al op het 

belangrijkste agendapunt voor deze vergadering: de evaluatie van de clubshow. 

We bespreken de mogelijkheid van gezamenlijk vervoer naar de Noordshow 2023 op 19 t/m 21 januari 

te Hardenberg. Immers, de tentoonstellingslocatie is niet (meer) naast de deur. We concluderen dat 

we toch eerst geen initiatieven nemen. Er is genoeg gelegenheid om onderling afspraken te maken 

over het vervoer. Voor de gezamenlijke jongdierendag met PV ‘De Aeikoer’, KV ‘Trynwâlden en PKV 

‘Burgum’ op 8 september 2023 te Surhuizum zijn ondertussen konijnenkeurmeester geregeld, namelijk 

Verrijdt, Jipping, Apperlo en Visser. Voorwaar, een volwaardig corps. Tenslotte praten we nog door 

over een avond voor onze kippenleden. 

Tijdens de rondvraag stellen we vast dat we de volgende keer moeten praten over de inrichting van de 

jaarvergadering. Die willen we anders gaan doen, het moet attractiever en positiever. Ook wordt 

aangestipt dat we verder in gesprek willen met KV ‘Trynwâlden’ om samen op te trekken tijdens de 

79ste Tytsjerksteradielshow. Volgende vergadering is op 21 februari 2023 bij Wiebren de Jong. 

 

Ledenlijst 

In de afgelopen periode hebben we helaas vier afmeldingen gekregen, namelijk van ons jeugdlid 

Jelmer de Vries en van de dames Sabine Brouwer uit Hurdegaryp en Liselotte Veenstra uit Suwâld. 

Sabine en Liselotte zijn slechts enkele maanden lid. Ze probeerden Teddydwergen te fokken. 

De 4de afmelding betrof Abe Hijma. Vele jaren was Abe lid: al 

sinds 1976. Hij fokte met overgave uitstekende Minorca’s, een 

zeldzaam hoenderras is Nederland. Abe was een markante 

figuur. Zelden deed je vergeefs een beroep op hem. Altijd wilde 

hij helpen. Zo hielp hij ons de laatste jaren met de 

eierenkeuring tijdens onze clubshow. Jarenlang gingen we bij 

Abe langs om de hoenders te einten tegen pseudo vogelpest. 

Jaren was hij hoenderkeurmeester.  

Net als bij de overige leden vinden we het jammer dat Abe 

stopt. Bij navraag gaf hij aan dat hij op dit moment alleen maar 

kippen fokt om ze daarna dood te maken. Er is nauwelijks meer 

plezier mee te beleven nu de hoenders niet meer van het erf 
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mogen. In het najaar van 2006 stond er een interview met Abe Hijma in ons clubblad van die tijd 

‘Bisten en oar nijs.’ Zie bijlage. 

 

Van de penningmeester 

Jan Posthumus heeft heel vlot werk geleverd. Slechts enkele dagen na onze clubshow kon hij ons al 

een vrijwel compleet financieel overzicht doen toekomen. Dank je wel, Jan. Uit dat overzicht bleek dat 

we ruim 2000 euro aan inkomsten hadden vanuit advertenties (opgehaald in oktober 2021), 

inschrijfgeld, betaling voor deelname aan de lunch, de verloting en inkomsten uit de kantine. Daar 

tegenover stonden natuurlijk uitgaven. Voor huur van de kleine vrachtauto met laadklep, drukkosten, 

bloemen, uitgaven ten behoeve van de lunch en de kantine, traktement voor de keurmeesters incl. 

reisvergoeding, prijzengeld en zaalhuur. Samen ruim 2500 euro.  

Vooral de zaalhuur viel het bestuur tegen: € 561,60 voor anderhalve dag. Te meer omdat de subsidie 

die we eerdere jaren van de gemeente Tytsjerksteradiel kregen vervallen is. 

Al met al een verlies van bijna 400 euro. Daar zit het bestuur niet mee, want onze reserves zijn vooral 

bedoeld voor onze jongdierendag en onze open clubshow. Wel filosofeerden we nog over een kleine 

verhoging van het inschrijfgeld tezamen met een kleine verlaging van het prijzengeld. Maar daarmee 

hebben we ook twee punten te pakken die onze clubshow krachtig en aantrekkelijk maken. Geringe 

inschrijfgeld en ruime prijzen. Mogelijk dat we ons advertentiebeleid moeten opschroeven maar dat 

eist meer vrijwilligers/ een groter bestuur. 

 

Opbouw van onze open clubshow, d.d. 18 november 2022 

Na onze bestuursvergadering van 1 november wist ieder bestuurslid wat hij moest doen. Alsmede 

onze tentoonstellingssecretaris Johannes Dijkstra. Daarvoor hebben we een minutieus draaiboek 

waarin alle zaken staan die geregeld moeten worden voordat het evenement echt van start kan gaan. 

Achter elke taak of opdracht komt een naam te staan en dit bestuurslid is daar dan ook 

verantwoordelijk voor.  

Zo moest Reinder Prins zorgen dat de kooien m.b.v. een vrachtauto met laadklep vervoerd werden 

van onze opslag naar sportzaal ’t Heech in Noardburgum. Tonnie Bakker zorgt voor de helpers tijdens 

de opbouw en voor schrijverds en voorbrengers op de tentoonstellingsdag. Fokke van der Veen is 

verantwoordelijk voor alles rond het draaiend rad, terwijl Wiebren de catalogus voor een deel 

samenstelt en kopieert. Ondertussen is op de achtergrond Jan Westerhof bezig met de communicatie 

met de pers en zorgt Johannes Dijkstra voor de complete trits rond inschrijvingen, predicaten 

verwerking en samenstelling catalogus. Jan Posthumus ontvangt iedere inzender bij de deur en zorgt 

achteraf voor de uitbetaling van gewonnen prijzen.  

En nog heel veel meer….  

Zelfverzekerd konden we dan ook op vrijdagmiddag 18 november los met de opbouw van de kooien 

en inrichting van de zaal. Alles was immers 

geregeld, over niets hoefden we wakker te liggen. 

Dat klopte ook als een bus. Eerst werd het plastic in 

de gymzaal uitgerold en op een paar plekken 

lichtjes vast getapet. Toen was het even wachten 

op een eerste lading kooien. Maar toen die kooien 

de zaal in werden gereden, stonden ze in een 

ommezien op z’n plek. Zaalmeester Tonnie Bakker 

liep met een meetstok rond en dirigeerde de 

opbouwers naar de plek waar al de kooien – met 

verschillende maten voor alle verschillende konijnen 

– moesten staan. Vooraf had Tonnie een duidelijke 

tekening gemaakt: niets wordt aan het toeval 

overgelaten. 

Opnieuw moeten we wachten op de tweede 

zending kooien en losse attributen. Daarvoor was 
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zelfs nog een derde rit nodig. Ondertussen is Wikje de Jong gearriveerd met de 

keukenbenodigdheden. Vlot wordt er nu eerst koffie gezet. Samen drinken we enkele kopjes koffie, 

krijgen een stuk koek en praten we over onze konijnen en de tentoonstellingen die we nog willen 

bezoeken. 

Dan gaat de opbouwploeg weer los: vracht nummer 2 is gearriveerd. Mooi om te zien dat zich snel 

tweetallen vormen. Om de kooien samen met Tonnie te stallen. Of om de kooien te ontsmetten. Of om 

kort stro in de kooien te doen. Of om de kleden rond de kooien te nieten. Of om de touwtjes boven de 

kooien te spannen. Of om de kooinummers aan de touwtjes te bevestigen.  

Ondertussen worden er ook steeds meer tafels en stoelen in de zaal gerold. Het lijkt een chaos, maar 

langzamerhand krijgt die chaos vorm. De tafels worden in groepjes speels in de open ruimte gezet. De 

stoelen komen er netjes omheen. Wikje zorgt, nu ze haar keuken op orde heeft, voor een kleedje op 

de tafels met een passend vaasje bloemen. 

Tenslotte trekken de opbouwers nog eens de bezems over de vloer. Tevreden doven we om 18.00 

uur de lichten. It kin heve! 

Bedankt Johannes Looijenga, Koen Steen, Ype Kroodsma, Anne Posthumus (geen lid), Leo Duinstra, 

Jan Venema (seramafokker!) en Tijs van der Veen (duivenfokker). En natuurlijk de bestuursleden 

Fokke, Reinder, Tonnie en Jan! Zonder jullie geen 78ste Tytsjerksteradielshow!!! 

 

Verslag 78ste Tytsjerksteradielshow d.d. 19 november 2022 

Voor de eerste keer geen driedaagse show maar een ééndagskeuring! De bedoeling was om ervaring 

op te doen met dit fenomeen. Immers, we hoorde elders goede berichten. Ook het welzijn van de 

dieren vormt een positief punt en is de sfeer op zo’n ééndaagse showdag veelal veel beter. Tenslotte 

is het goedkoper door minder dagen zaalhuur en vormt een ééndagshow de oplossing voor de 

ellenlange, ledige vrijdag en zaterdagochtend. 

Ik denk dat we in één keer definitief ‘bekeerd’ zijn. ‘Zeg nooit nooit’, maar ik vermoed dat geen van de 

bestuursleden en mensen dicht om PKV ‘Burgum e.o.’ terug verlangen naar een meerdaagse show. 

We kijken dankbaar terug op ons experiment. Het was goed om het te proberen, we hebben veel 

geleerd maar bovenal ingezien dat een ééndagskeuring ons past als een warme jas. Inderdaad, het is 

heel veel werk voor slechts één dag. Inderdaad, het vraagt veel van bestuur en helpers. Inderdaad, 

alles moet kloppen want zo’n dag is zomaar voorbij. Maar, onze 78ste Tytsjerksteradielshow was een 

groot succes omdat de show één dag duurde. Voor de dieren, voor het bestuur, maar vooral voor de 

inzenders en liefhebbers van de kleindierensport. Hieronder een verslag van deze dag. Hopelijk proeft 

u onze tevredenheid en blijdschap. 

Het begon al met de inzendingen. De eerste inzenders 

kwamen van heinde en ver. Een verklaring waarom er 

vanuit Beerze, Hoogeveen, Roden, Diever, Nieuwelande, 

Schuinesloot, Zalk, ….werd ingezonden. Wel viel een grote 

belangstelling op van Lotharingerfokkers. Na de eerste 

vloot inzendingen bleven we zo rond de 210 dieren hangen. 

Daar waren we al blij mee. Naarmate de sluitingstermijn 

naderde, druppelden de inzendingen gestaag door….zelfs 

voorbij het maximale aantal van 300 dieren. Plotseling 

stond de teller op 315 konijnen, groot en klein.  

We krabden ons achter de oren: hoe doen we dit? Eerst 

leek het erop dat we met moeite nog één keurmeester 

konden bezetten. Maar dat was ons eigenlijk niet naar de 

zin. We wilden eigenlijk per keurmeester 40 – 45 dieren. 

Dan zouden we rond half 3 ’s middags de keuring kunnen 

afronden en over kunnen gaan tot de eindkeuring. Met een 

uiterste inspanning lukte het Reinder nog een 2de keurmeester, onze zevende, te strikken. Vrijwel 

allemaal keurmeesters die we niet op elke show tegen het lijf lopen…ook één van onze wensen. Een 

aansprekend keurmeestercorps! 
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Vanaf kwart voor 8 kwamen de inzenders hun dieren inkooien. Iedereen moest langs Jan Posthumus 

om na te gaan of alle formaliteiten op orde waren. Ook de keurmeesters druppelden binnen na vaak 

een reis van één of anderhalf uur. Keurmeesters, inzenders, helpers kwamen gezellig bij elkaar zitten 

voor de koffie: allemaal rond de tafels die gastvrij waren opgesteld. Een gezellig geroezemoes steeg 

op. Volop gesprekken, uitwisseling, bekende gezichten, lachen….de stemming zat er direct in. De 

koffie smaakte prima, de koek minstens zo goed en keukenprinses Wikje de Jong liep zich uit de 

naden om de koffiekannen, koffiemelk, bekers, enz. aan te vullen. Minstens 60 man en vrouw waren 

op de koffie bij PKV ‘Burgum e.o.’   

Na een korte openingsspeech met een aantal huishoudelijke mededelingen ging om precies 9.00 uur 

de keuring van start. Binnen een paar minuten was iedereen bezig, want Tonnie had voorbrengers, 

schrijvers en keurmeester prima aan elkaar gekoppeld. Geleidelijk zakte het geroezemoes in de grote 

ruimte. Iedereen was geconcentreerd bezig. Er hing een heerlijke sfeer van rust en aandacht in de 

zaal. Veel fokkers waren in de buurt van hun dieren en hun keurmeester en volgden de beoordelingen 

op de voet. Anderen zochten de kantine op voor opnieuw een kopje koffie of zaten aan tafel met 

anderen om herinneringen op te halen en wetenswaardigheden te delen over hun dieren. 

Langzamerhand kwamen de eerste beoordelingen beschikbaar. Tonnie liep rond en bracht bundeltje 

beoordelingskaarten bij Johannes, de tentoonstellingsecretaris. Johannes voerde de resultaten in, 

terwijl Tonnie voorlas. Na ruim een uur fluisterde Tonnie: ‘Dit wurdt in djoere dei foar Jan Posthumus, 

it binnen allegear F’en!’ 

Om kwart over 10 stopte iedereen met de keuring. Met schrijvers, keurmeester, helpers, inzenders 

kwamen we ‘smûk’ rond de tafels zitten. Immers, er was voor iedereen appeltaart. Wikje had maar 

liefst vier grote bakblikken met taart klaargemaakt. Voor alle zestig aanwezigen een stukje met rijkelijk 

slagroom. Waarom zo feestelijk? PKV ‘Burgum e.o.’ is in 2022 jarig. Onze springlevende club werd dit 

jaar tachtig. Vandaar. 

Om kwart voor 11 was iedereen weer los met het beoordelen van de 

dieren. Her en der werden de beoordelingskaarten al boven de kooien 

gehangen. De vaart zat er lekker in. Om kwart over 12 had elke 

keurmeester al minstens 75% van de dieren beoordeeld. Opnieuw 

werd het keuren gestopt, opnieuw werden alle stoelen en tafels in 

gebruik genomen en vormde zich een gezellige kring. 

Het was tijd voor de lunch. Er waren vele tientallen broodjes belegd 

met ham en kaas, alsmede een kleine 75 krentenbollen gesmeerd. Er 

was voor iedereen warme, heerlijke groentesoep, almede een grote 

vleeskroket. De lunch werd verder aangevuld met melk, karnemelk, 

chocolademelk en yogidrink. Ook was er een grote schaal met fruit. 

Het kon niet op! Wat ook niet op kon, was de gezelligheid. Samen 

eten geeft altijd sfeer, roept gesprekken op, ontspant, roept humor en 

plezier op, beweging om nóg een heerlijk broodje of krentenbol te halen. Echt een topmoment op deze 

topdag. 

Om goed één uur in de middag is iedereen weer bezig met de keuring. Alhoewel, vrij kort na de lunch 

zijn de eerste keurmeesters klaar. Anderen moeten nog een paar dieren. Dat betekent tijd voor het 

draaiend rad. Nadat bekend werd wat de prijzen waren – pakket kaarsen, vijf droge worstjes, een 

slagroomtaart en een rollade – zijn de plankjes niet aan te slepen. Binnen de kortste keren hebben 

Tonnie en Fokke de twintig plankjes, met op elk vier nummers, verkocht. Dan wordt het rad 

gedraaid….het wordt vrijwel muisstil in de zaal als het rad draait. Dan gejuich en felicitatie als het wiel 

stil blijft staan op het wenselijke nummer. Zo spelen we zeven rondes met steeds dezelfde prijzen. 

Een mooie opbrengst derhalve.   

Voorafgaande aan de verloting was er opnieuw een klein feestje. Jelle Terpstra was gelukkig 

aanwezig vandaag….met hulp van Daan Plutschouw en rollator. Zoals altijd was Jelle goedgemutst, 

naar ieder belangstellend en blij dat hij er deze dag bij kon zijn. Jelle genoot, dat merkte je de hele 

dag. Het bestuur had een verrassing voor Jelle in petto. Jelle was namelijk 60 jaar lid…zestig jaar lid 

van PKV ‘Burgum e.o.! Voor hem een oorkonde en een prachtig bos bloemen. Doch…..Jelle had ook 

een verrassing voor onze jarige club: een envelop met inhoud. Dank je wel, Jelle!!! 
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Naadloos gaat deze verloting over in de eindkeuring. M.a.w. de spanning blijft hoog, c.q. zwelt nog 

verder aan. Stap voor stap, tergend langzaam wordt steeds duidelijker wat de beste konijnen in de 

verschillende diergroepen zijn. Tenslotte het moment suprême: de laatste 

vier dieren komen voor de allerlaatste keer op tafel. Een enorme, imposante 

Vlaamse reus, een spierwitte, sterke Rex, een prachtig blauwgekleurde 

Nederlandse Hangoordwerg en een wonderschone Roodoog Pool. Een 

groot applaus klonk op toen de blauwe Hangoordwerg van Jacqueline Strijk/ 

J. Jongstra winnaar werd van de 78ste Tytsjerksteradielshow. Deze 

erkenning riep de nodige emoties op. Een grote glimlach gleed over de 

gezichten van S. Hansma (Vlaamse Reus), S. Couperus (Sallander), F. de 

Jager (witte Rex) en natuurlijk Jacqueline Strijk / J. Jongsma 

(Hangoordwerg) toen hun dieren verhoogd werden van een F 97 naar een U 

98. Gefeliciteerd. 

Opnieuw nam iedereen weer plaats rond de tafels. Nog even wat drinken, praten, feliciteren….even 

wachten tot de printer de resultatenoverzichten van alle dieren had uitgehoest en de prijzen konden 

worden uitgedeeld. Tegelijk waren er bossen bloemen voor Wikje de Jong en Johannes Dijkstra voor 

hun onverwoestbare en onmisbare arbeid de afgelopen weken. Rond kwart voor vier was de zaal 

weer voor de opruimers. In hoog tempo werden de kooien ontmanteld en in de vrachtauto geschoven. 

Zo rond kwart over vijf konden de traditionele gehaktballen geserveerd worden….en reed het bestuur 

zeer vermoeid maar ook zeer tevreden naar huis. Gelukkig, volgende week niet weer een ééndaagse 

Tytsjerksteradielshow….dat doen we, bij leven en welzijn, in november 2023 wel weer!!    

 

Aandachtspunten n.a.v. de 78ste Tytsjerksteradielshow 

Tijdens onze bestuursvergadering van 6 december kwamen onderstaande verbeterpunten aan de 

orde, c.q. deze punten werden genoemd. Naast grote tevredenheid willen we aan deze punten in het 

komende jaar schaven. Graag horen we van onze inzenders en onze leden aanvullingen!!! 

• Het vervoer van de kooien naar de sportzaal liep vertraging op waardoor onze vrijwilligers in de 

sportzaal niet aan de gang konden. Hierdoor duurde de opbouw van de tentoonstelling te lang: 

het was rond zessen voor we op vrijdagmiddag 18 november klaar waren. 

• Het opruimen van de kleden rond de kooien kost nogal wat tijd. We zijn op zoek naar een 

mechanisme waarmee we de kleden op kunnen rollen. 

• Het advertentiebeleid moet op de schop, moet nieuwe impulsen krijgen of we nemen niet langer 

advertenties op in de catalogus. 

• De helpers en aandragers behoren vrij van betaling te zijn voor de koffie, frisdrank en lunch 

zolang ze aan het werk zijn samen met de keurmeester. 

• Er is nog meer uit het draaiend rad te halen. 

• De ruime inbreng van de Lotharingerfokkers, groot en klein, waarderen we zeer en moeten we 

krachtiger ondersteunen. 

• Er was een tekort aan keurkleedjes voor de keurmeesters + draagmandjes en knijpers voor de 

aandragers. 

• De organisatie tijdens de lunch kan meer gestroomlijnd en we moeten zorgen voor  meer 

aardewerk borden en soepkommen. 

• Jammer dat RTV Noord Oost Friesland uit de Westereen niet aanwezig was op zaterdag 19 

november….mogelijk moeten we onze clubshow nog krachtiger voor ’t voetlicht brengen. 

• De inzenders moeten hun banknummer kunnen vermelden op ons inschrijfformulier. Het 

inschrijfformulier moeten we aanpassen. 

 

Verslag ledenvergadering Noordshow, d.d. 20 december 2022 

In cafe ‘Onder de Linden’ te Vries opende voorzitter Evert Visser de avond voor een grote groep 

aanwezigen, naar schatting tussen de 50 – 60 fokkers en bestuursleden uit de provincies Friesland, 

Groningen en Drenthe. Het bestuur van Dierenparade Noordshow had behoefte om na een lange 

coronaperiode de leden weer te ontmoeten. Bovendien wilde het bestuur ‘reuring’, beweging, 
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enthousiasme bewerkstellingen voor de komende Dierenparade Noordshow over precies een maand, 

van 19 t/m 21 december te Hardenberg. Er is het bestuur alles aan gelegen om het al oude 

‘Noordshowgevoel’ te laten herleven. Dat zoiets een push verdient, is duidelijk, te meer omdat we 

deze Noordshow de kippen en watervogels node moeten missen. 

 

Tijdens de vergadering ontstond dat ‘Noordshowgevoel’ al heel behoorlijk omdat het bestuur al zoveel 

geregeld heeft, op de rail had staan. En deze voorbereidingen werden met verve uitgedragen, met 

trots, met overgave, We gaan er, ondanks de teleurstelling over de ‘veren’ wat van maken op een 

goednieuwe, prachtige locatie. Tijdens de rondvraag klonk er al applaus voor het Noordshowbestuur. 

En terecht! 

 

PKV ‘Burgum e.o.’was met twee bestuursleden vertegenwoordigd. Hieronder een overzicht van de  

belangrijkste punten. 

 

Al in zijn inleiding had de voorzitter interessante nieuwtjes. Bijv. dat het bestuur heftige pogingen heeft 

gedaan om een Noordshow ‘veren’ te organiseren in de periode oktober 2022 in het WTC- gebouw te 

Leeuwarden. Dit omdat men voorzag dat de kippen in januari 2023 niet aanwezig konden zijn 

vanwege vogelgriep. Deze veronderstelling klopte, maar men had er niet op gerekend dat vogelgriep 

het hele jaar 2022 aanwezig bleef. Vandaar dat het idee ‘Leeuwarden’ afgezegd moest worden. 

Een ander idee waar het bestuur mee aan de slag is, is vooruitblikken naar de Dierenparade 

Noordshow 2024. Mogelijkerwijs zullen dan ook vogels mee doen in het geheel van de Dierenparade. 

Op dit moment is er een grote vogelshow in de hallen te Zwolle. Maar deze hallen worden in 2023 

afgebroken. Mogelijk kan er een win – winsituatie ontstaan door onze Noordshow en de vogelshow te 

koppelen in Hardenberg. Er is ruimte genoeg. 

 

Op dit moment zijn er 3090 dieren ingeschreven, waarvan 1950 konijnen en 70 konijnen in de open 

klasse. Daarnaast 760 sierduiven, 120 cavia’s, 120 oorspronkelijke duiven en 70 kleine knagers. Let 

wel, de inschrijving is verlengd en tot vanavond (21 december 2022) en er kunnen nog tot 24.00 uur 

dieren opgegeven worden. 

 

Het bestuur adviseert om voor donderdag, 

vrijdag en zaterdag vooraf entreebewijzen, 

zgn. arrangementen op de site van de 

Noordshow te bestellen en te betalen. Dat 

kan eventueel vlak voor vertrek naar 

Hardenberg. Zie www.noordshow.nl en klik 

op het logo hiernaast.  
Die arrangementen zijn in alle gevallen goedkoper dan aanschaf bij de kassa en het voorkomt lange 

wachtrijen. Bovendien is er weinig contant geld bij de kassa’s zodat bij niet gepast geld problemen 

kunnen ontstaan. Parkeren bij Evenementhal, Energieweg 2 te Hardenberg is gratis. 

 

Hendrik Timmer gaf een prachtig overzicht van de evenementenhal 

Hardenberg. Er zijn enorme hallen. Hal 1 t/m 3 worden niet gebruikt 

en ook niet gehuurd. In hal 6 verblijven de konijnen, in hal 5 de 

overige dieren. Her en der verspreidt zitten de speciaalclubs. Er is 

een aparte ruimte voor professionele verkopers van 

dierbenodigdheden. Er zijn grote restaurants beschikbaar om wat te 

eten en te drinken, maar ook koffiecorners. We worden ontvangen in 

een ruime entree. 

 

In de vergadering werden hoenderfokkers opgeroepen deel te 

nemen aan de digitale show: dus het keuren van kippen m.b.v. 

http://www.noordshow.nl/
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foto’s. Het is de bedoeling dat er acht foto’s van elk dier worden ingezonden. Inschrijven kan vanaf 1 

januari 2023. De digitale keuring is op zaterdag 21 januari tijdens de Dierenparade Noordshow en u 

kunt daarbij aanwezig zijn. De deelname is gratis en inschrijving verloopt via de KLN. 

 

Een dergelijke oproep geldt ook voor de eierenkeuring die ook op 21 januari wordt gehouden. Daartoe 

neemt de fokker 4 eieren mee en deze eieren moeten voor 9.45 uur aanwezig zijn. Deelname gratis. 

Opgave kan tot 12 januari 2023 via de website hoenders@noordshow.nl  

 

Er werd gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. een vaccin tegen vogelgriep. Dierenarts van de KLN 

Harry Aarts gaf aan dat het onderzoek nog in een startfase zit en dat hij verwacht dat het nog 

meerdere jaren (drie – vijf jaar) gaat duren voor een vaccin voor hobbyfokkers beschikbaar komt. 

Hinderlijk is dat in het buitenland (landen waar niet of nauwelijks vogelgriep heerst) overheden en 

consumenten niet ‘happig’ zijn op gevaccineerd kippenvlees en eieren. 

 

Hoewel er nog op verschillende fronten helpers nodig zijn 

voor, tijdens en na de Dierenparade Noordshow was het 

bestuur zeer ingenomen dat er tientallen nieuwe helpers 

beschikbaar zijn gekomen rondom Hardenberg. Vanuit het 

noorden zijn er minder aanmeldingen, zoals bleek tijdens 

telefonische rondes, vanwege leeftijd en afstand. Tijdens de 

vergadering melden zich nog verschillende vrijwilligers aan. 

Ook werd de suggestie gedaan om een vergadering als deze 

ook te houden in Overijssel/ straal van 60 – 70 kilometer rond 

Hardenberg. 

 

De afstand voor de helpers tijdens op- en afbouw, tijdens de 

keuringsdag en omliggende dagen uit Friesland en Groningen tot de evenementenhal Hardenberg is 

voor sommigen verder dan voorheen, namelijk verder dan 70 kilometer. Het bestuur wil deze helpers 

tegemoet komen. Iedere helper die verder dan 70 kilometer van de evenementenhal af woont, kan 

een bijdrage á 10 cent per kilometer ontvangen. Vraag daartoe een formulier aan bij de 

penningmeester van de Noordshow, Hilco Ketelaar. Als het kan, zoveel mogelijk carpoolen. 

 

Alles wêr te plak 

Tijdens het opbouwen van een show wordt alles uit de opslag getrokken. Een beetje zonder overleg. 

Na een show wordt de hele boel de opslag ingeschoven. Zonder enkel overleg. Het is dan een chaos! 

Vervolgens heb je stille werkers als Jan Sietze Valk en Fokke van der Veen nodig om in die chaos 

weer orde te scheppen. Werk wat niemand ziet en nauwelijks wordt opgemerkt. Werk van vrijwilligers 

en zeker niet de mooiste klus. Maar die klus is weer geklaard zoals u op de foto kunt zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hoenders@noordshow.nl
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Dierenparade Noordshow stelt u een vraag 

Onder dit kopje schreven we de vorige keer dat de organisatie van de Noordshow contact met ons 

ging zoeken. Men wilde voor de Aanstaande Noordshow van 19 t/m 21 januari 2023 van PKV’Burgum 

e.o. weten hoeveel vrijwilligers onze club zou kunnen leveren voor de opbouw, afbouw en voor 

activiteiten tijdens de keurdag. 

De organisatie had wel enige zorgen m.b.t. het vinden van voldoende vrijwilligers. Na twee jaren geen 

Noordshow vanwege corona moet de zaak weer op gang getrokken worden. En dat in een nieuwe 

omgeving op grote afstand van het oorspronkelijke voedingsgebied rond Zuidlaren en Assen.  

Ondertussen zijn we inderdaad gebeld door de voorzitter van de Noordshow, dhr. Evert Visser. Jan 

Veldman en Remco van Slooten toonden zich bereid om te assisteren tijdens de keuringsdag op 19 

januari. Dank je wel, Jan en Remco!  

 

Tatoeëren van konijnen 

We organiseren ook in 2023 weer elke maand een tatoeëeravond bij Fokke van der Veen, 

Noordersingel 80, 9251 BP te Burgum. Zoals we dat gewend zijn. We willen graag dat u vooraf met 

Tonnie Bakker belt opdat hij niet onnodig naar Burgum komt. Als Tonnie weet dat u komt, zijn hij en 

Fokke van der Veen aanwezig.   

Daarnaast stelt Tonnie Bakker voor dat u ook, op afspraak, bij hem langs kunt komen in Kollum, Nobel 

20, 06-13029966 / 0511-452283 of via mail ad.bakker@knid.nl 

 

Na opgave bent u op de volgende woensdagen van 18.30 – 20.30 uur (zodra de wintertijd voorbij is 
van 19.00 – 21.00 uur) van harte welkom bij Fokke van der Veen om uw konijnen van de juiste 
nummertjes te laten voorzien.  

• Woensdag 1 maart 

• Woensdag 5 april 

• Woensdag 3 mei 

• Woensdag 7 juni 

• Woensdag 5 juli 

• Woensdag 2 augustus 

• Woensdag 6 september 

 
Yn ‘e Loads 

 
 

We hebben begrepen dat per 1 januari 2023 dierenspeciaalzaak Yn ‘e Loads te Veenwouden ophoudt 

te bestaan. We schreven daar ook de vorige keer over. Yn ‘e Loads heeft een speciaal plekje in ons 

kleindierenhart. Maar ook een speciale plek in het bestaan van PKV ‘Burgum e.o.’. Immers, Yn ‘e 

Loads was een belangrijke sponsor voor en tijdens onze tentoonstellingen. Zij leverden altijd de 

kooikaarten, het hooi, het strooisel onder de dieren en al de soorten voer die we nodig hadden. Toen 

we indertijd veel minder dieren hadden, zorgde Yn ‘e Loads altijd voor het opleuken van de zaal door 

showmaterialen te brengen, bijv. konijnenhokken, kippenhokken, enz. Al onze vragen werden altijd 

positief beantwoord. We hadden een innige samenwerking. Twee bestuursleden zullen binnenkort 

mailto:ad.bakker@knid.nl
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nogmaals onze dank uitspreken aan het familiebedrijf voor de fijne samenwerking gedurende zo vele 

jaren. 

 

Onze website 
We maken u nog maar eens attent op onze prachtige website. Struin even rond op www.pkv-burgum-

eo.nl en u zult genieten van alle grote en kleine dierenberichten. Onze site….altijd de moeite waard. 

Dank je wel, Jan Westerhof voor je inzet om de site up to date te houden.  

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

