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Kleindieren vereniging Gorredijk en omstreken van 1939 tot heden.
Oprichting:
Kleindieren vereniging Gorredijk zou in november 1939 zijn opgericht, echter geheel zeker is dit niet
daar de notulen van de oprichting en de verdere gehouden vergaderingen t/m 1943 ontbreken.
Waarschijnlijk zullen de oorlogsjaren hierin een rol hebben gespeeld, om een vereniging in 1939 op te
richten, dit doordat men via een vereniging voedingsbonnen voor aanschaf van voer kon krijgen. Opvalt
in onderstaande advertentie uit destijds “De Hepkema” is dat 16 houders van konijnen 10 september
1941 hebben vergaderd om een vereniging in Gorredijk op te richten.

Berichten uit Stad en Dorp
===================
Oprichting konijnenfokvereniging
GORREDIJK 10 sept, 16 Houders van
konijnen hebben vergaderd en besloten in
principe tot oprichting van een fok-vereniging
over te gaan.
Getracht zal worden deskundige voorlichting
te krijgen. Met de voorbereidende werkzaam
heden zal zich belasten de heer L.Hofstra, alhier
Advertentie “De Hepkema” datum 12-09-1941
Men kan uit deze advertentie kunnen opmaken, dat er in het begin alleen een fok vereniging voor
konijnen zou zijn opgericht. Pas later hebben de hoenderfokkers en sierduiven houders zich
aangesloten bij konijnenfok vereniging Gorredijk en omstreken.
Gezien de aanwezige notulen vanaf 1943, en de vele anekdotes hierin omschreven en het vijf en
zeventig jarig bestaan in 2014 van konijnen fok-vereniging Gorredijk en omstreken, was het voor mij
een reden om dit alles te digitaliseren en aan het papier toe te vertrouwen.
Gorredijk november 2014.
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Jan Wouda

Raad van Beheer

NBKV

Eerst tot 1949 was er alleen ‘De Raad van Beheer, echter door een ruzie ontstonden er verschillende
bonden zoals ‘De Nederlandse Konijnenfokkers Bond ‘met daarbij aangesloten
‘De Nederlandse Pluimveefokkers Bond’. Het was zo dat er jarenlang twee soorten verenigingen
waren. De Raad van Beheer verenigingen en de NKB/ NPB verenigingen. Vereniging Gorredijk was
anti “Raad van Beheer” en sloot zich aan bij de Nederlandse Bond Konijnenfokkers Verenigingen.
(NBKV). Er waren keurmeesters die zelfs weigerden te keuren bij die verenigingen die niet bij hun
bond waren aangesloten In de oorlogsjaren waren er verenigingen die plotseling veel nieuwe leden
kregen zoals ook konijnenteelt vereniging Gorredijk en omstreken. Voor de verenigingen die tijdens,
vlak voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn opgericht geldt dat zowel konijnen als kippen
voorzagen in een behoefte. De kippen voor vlees en eieren de konijnen voor het vlees. In de Tweede
Wereldoorlog mocht men geen sierduiven houden vanwege eventueel spionage voor de vijand. Als je
bij een vereniging was aangesloten kreeg je voerbonnen. Na 1975 bestond er een fonds van ‘De Raad
van Beheer in liquidatie. Hier werden de Nederlands Merkenbureau prijzen uit betaald tot 1976.

Statuten en huishoudelijk regelement.
Hierin wordt aangegeven dat kleindieren vereniging Gorredijk en Omstreken
op 1 november 1942 zou zijn opgericht. Waarschijnlijk en naar mijn in ziens is kan er in 1939 en
vanwege de toen heersende oorlog situatie een konijnen vereniging zijn geweest, welke geen
statuten en of een huishoudelijk regelement hadden geregeld via de Raad van Beheer.
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Rijksbureau voedsel voorziening voor Friesland.
In een advertentie (Leeuwarder Courant) uit 1939 wordt het volgende aangegeven
De Provinciale voedsel commissaris brengt ter kennis van de veehouders, dat de aflevering van alle
soorten veevoer zonder vergunning is stopgezet. In verband met de bestaande toestand dient het
voedselverbruik zoveel mogelijk te worden beperkt. Veehouders kunnen van hub eigen voorraad gebruik
maken, teneinde in de directe behoefte aan veevoer te voorzien. Daarbij zal met onderstaande normen,
die de hoeveelheid aangeven, die hoogstens per dag per dier verstrekt mag worden, rekening gehouden
dienen te worden.
Hoenders en eenden 80 gr. Per dier per dag.
Bedrijven die hoenders of eenden geheel of in hoofdzaak voor eigen gebruik houden. Als mede aan
bedrijven waar minder dan 25 stuks pluimvee aanwezig is, zal geen krachtvoer toegewezen worden.
Voor zover veehouders niet in staat zijn het beslist nodige voeder voor hun veestapel uit eigen voorraad
te verstrekken, kunnen zij zich in noodgevallen met ingang van donderdag 31 augustus 1939 wenden
tot de plaatselijke bureauhouder.

Plaatselijke Bureau Houder R.V.O District 28 West Opsterland 1939
TJ. T de Jong wonende aan de Dwersfeart 108 te Kortezwaag
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Later secretaris van kleindieren vereniging Gorredijk en Omstreken.
Kleindieren vereniging Gorredijk en omstreken van 1943 tot heden
Ons erelid Ynze v.d Hoek nu wonende in Jubbega en destijds woonachtig in Langezwaag kon ons
vertellen dat de oprichters naar alle waarschijnlijkheid waren de heren Kerst Huisman koopman in vee
en destijds woonachtig in het dorp Tijnje. Huisman zou destijds voorzitter van de vereniging zijn
geweest. Tevens noemt hij de naam Berend Tolman woonachtig in de plaats Gorredijk. Tolman was
vertegenwoordiger bij een z.g.n. houtstek te Heerenveen. Tevens kwam de naam Hofstra ook naar
voren welke ook deel moet hebben uitgemaakt in het eerste bestuur van kleindieren vereniging
Gorredijk. Dhr. Hofstra zou destijds inspecteur zijn bij wat men nu de algemene inspectie van dieren
noemt kunnen meegeven. Ynze v.d Hoek weet verder te vertellen, dat hij in 1947 lid zou zijn
geworden van kleindieren vereniging Gorredijk. Mede doordat er in de oorlogsperiode zoveel leden
waren, dat men een leden stop had ingevoerd en Ynze v.d Hoek niet eerder lid kon worden van de
vereniging dan in 1947 dus na de oorlogsperiode. In de oorlogsperiode 1940 t/m 1945 moeten
variërend van 60 tot 160 mensen lid van de vereniging Gorredijk zijn geweest. Dat deze mensen lid
moesten worden van een vereniging was puur om de konijnen te kunnen slachten in de toen heersende
oorlogsperiode, en dit natuurlijk voor eigen consumptie. Tevens werden door de vereniging nest
contoles uitgevoerd, dit deed men om te voorkomen dat verschillende rassen door elkaar werden
gefokt. Ook werden destijds de vergaderingen zoveel als mogelijk bij volle maan (folle moanne)
gehouden, dit om zoveel als mogelijk onkosten op het licht uit te sparen. Ynze v.d. Hoek geeft aan dat
in de oorlog jaren volop gras aan de konijnen werd gevoerd. Tevens als dit aanwezig en over was
soms een stukje hard brood, tevens restafval wat van tafel over bleef werd gevoerd aan de konijnen.
Tevens maïsmeel wat als varkensvoer diende werd gebruikt. Als dit althans voorradig was werd dit
ook gevoerd aan de konijnen.

Diverse aanbiedingen betreffende het Pluimvee voer van voor en in de oorlogsjaren.
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Café Schansburg te Gorredijk.
Gezien vanaf de Hoofdstraat. Destijds liep hier een spoorlijn vanaf Heerenveen naar Drachten.
Betreffende pand is gesloopt om een doorgang te verwezenlijken naar de huidige straat Schansburg.
Ik neem u mee naar het jaar 1943. Vanaf hier zijn de notulen van kleindieren vereniging Gorredijk en
omstreken bewaard gebleven.
1943 – Notulen van de huishoudelijke vergadering van de konijnen fokkers vereniging Gorredijk en O
op zaterdag 16 oktober 1943.s`avonds half acht in Schansburg.
Deze toch zeer belangrijke vergadering werd slechts bezocht door 21 van de 70 leden, wat natuurlijk
een zeer slechte opkomst betekend. Eén van de eerste plichten van een lid van een vereniging, zal toch
zijn, om zo enigszins mogelijk een dergelijke vergadering waar notabene een gehele
bestuursverkiezing op het programma staat, te bezoeken. Na opening der aftredende voorzitter de heer
J. van der Draai, meld de agenda. Notulen, maar omdat deze er niet zijn, en ook nooit geweest zijn in
de twee jaar dat de vereniging bestaat, wordt het volgende punt behandeld, en wel. Ingekomen
stukken. De aftredende secretaris penningmeester de heer Drachtstra geeft inzage van enkele
ingekomen correspondenties o.a. een schrijven van de reactie van Avicultura dat er slechts5 personen
zijn opgevoerd als lezers van dit blad, en dat dit aantal te gering is om een collectief contract af te
sluiten, en er minstens 10 personen moeten worden opgegeven als lezer. Bij rondvraag blijkt er nog
voldoende animo te zijn er geven zich nog enkele leden op als lezer van Avicultura, zodat deze zaak
dus tot aller genoegen is geregeld. Nog zegt de heer Jonkers, dat door hem reeds lang en vroegtijdig
genoeg het abonnement is betaald, maar dat hij tot nu toe geen courant krijgt toegezonden. De heer
Drachtstra die over dit punt reeds met de redactie van Avicultura correspondentie en waarvan hij
inzage verleend, zegt dat het nieuw te benoemen bestuur hier nogmaals moet over schrijven, met
opgave van het juiste adres met huisnummer van de heer Jonker, daar het ook mogelijk is dat het blad
steeds aan een verkeerd adres wordt bezorgd. Het volgende punt van de agenda is verkiezing
bestuursleden voorzitter en secretaris penningmeester. De heer Drachtstra die nu een jaar lang al zijn
tijd heeft besteed, en moeite heeft gedaan om de vereniging vooruit te brengen, wat hem ook gelukt is,
immers het ledental werd in een jaar tijd meer dan verdubbeld, zegt dat hij onder geen enkele
voorwaarde weer zijn benoeming kan aanvaarden. In elk geval, zegt hij moet er een nieuwe secretaris
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komen. Nu hem evenwel vanuit de vergadering wordt gevraagd of hij dan zo mogelijk geen
penningmeester meer kan blijven, wordt dit door hem aangenomen. Bij de stemming voor voorzitter
krijgen na herhaalde stemming de heren Hofstra en de Jong een gelijk aantal stemmen en er zal een
her stemming moeten plaats hebben. Omdat de heer de Jong zegt zeer weinig tijd te hebben en volgens
hem de heer Hofstra ook beter praten kan dan hij, wordt de heer Hofstra gevraagd of hij zijn
benoeming kan en wil aanvaarden, welke door hem wordt aangenomen. Nu volgt de benoeming van
een secretaris. De heer Drachtstra hangt een beeld op, van wat er zoal moet behandeld worden en
verteld op een vaak humoristische wijze enige voorvallen door hem opgedaan en zegt vervolgens dat
volgens de nieuwe wetten de voorzitter, en alleen de voorzitter in vervolg te beslissen heeft over zeer
veel belangrijke dingen, en ook de verschillende bestuursfuncties heeft te verdelen enz. enz. De heer
Hofstra zegt nu nog niet in functie te zijn, en dus weer een nieuwe stemming voor secretaris moet
plaats vinden. Na verschillende stemmingen, waarbij o.a. de heren Veldman, de Graaf , Jonker en van
der Wijk werden aangewezen, maar deze tekens bedankten kwam de vergadering feitelijk op een dood
punt te staan. De tijd ging zijn gang en het was bijna sluiting tijd en er was geen voltallig bestuur.
Volgens de heer Drachtstra, betekende dit zoveel als liquidatie van de vereniging. Immers wanneer er
geen correspondentie wordt gevoerd, of gevoerd kan worden dan heeft de vereniging geen reden meer
van bestaan. Omdat de tijd dringt wordt het volgende punt behandelt en wel verslag tafelkeuring. Door
het bestuur wordt deze tafelkeuring als een fiasco aangemerkt, omdat er te weinig werd ingezonden.
Volgens eerste opgave mocht er op minstens 300 dieren worden gerekend en het bestuur bestelde dus
twee keurmeesters en wel de heren Volkerts en de heer List. Evenwel werden er slechts 170 dieren ter
tafel gebracht en deze hadden met enige goede wil best de één keurmeester kunnen worden
beoordeeld. Zodoende kreeg de vereniging onnodige dubbele onkosten te boeken. Deze tafelkeuring
bracht dus een nadelig saldo op. Door de heer de Jong wordt gezegd dat deze tafelkeuring ook slordig
is afgehandeld, immers één zijner dieren wel een G kreeg bleek op de beoordeling kaart met een
foutief nummer te zijn geboekt terwijl een ander dier gewoon met een vraagteken werd genummerd.
Door één der leden wordt opgemerkt dat wanneer de Jong zelf persoonlijk met zijn dieren was
gekomen hij dan de keurmeester had kunnen inlichten, waarop de Jong verklaart dat hij elk dier
afzonderlijk heeft verpakt en op elke verpakking een label heeft bevestigd met de juiste tatoeëer
nummers. Algemeen is men van oordeel dat in vervolg bij een tafelkeuring vroegtijdig de dieren
moeten worden voorgebracht en voor de keuring door het bestuur of door hun helpers de beoordeling
kaarten moeten worden ingevuld met het juiste tatoeëer nummer. Al doende leert men en de heer de
Graaf merkt nog op dat op een andere vereniging o.a. De Wilp deze methode ook reeds wordt
toegepast. Hierna volgt punt acht der agenda en wel bespreking tentoonstelling. Door het
tegenwoordige bestuur is verzuimt, of liever nagelaten een aanvraag in te dienen voor het houden van
een tentoonstelling, ook al omdat er natuurlijk tamelijk veel risico aan is verbonden, vooral op
financieel gebied. Omdat er niet is aangevraagd is het nu onmogelijk geworden om nog voor 1 januari
1944 een tentoonstelling te organiseren. Door de heer Drachtstra wordt gezegd, dat wij mogelijk met
de afdeling Drachten kunnen samenwerken, maar er dan geen zondag kan worden ingelast, omdat
Drachten dit niet wil. Nog zegt de heer Drachtstra dat het vorig jaar juist de zaterdagavond en de
zondag middag het meest rendabel zijn geweest. De heer de Jong merkt op dat het zonder
tentoonstelling ook niet veel is, en dus wordt deze zaak aan het bestuur ter afhandeling, met dien
verstande dat wanneer er wel een tentoonstelling zal worden gehouden, deze spoedig zal moeten
worden aangevraagd en in de eerste helft van januari 1944 zal oeten worden gehouden. Maar nog altijd
is het bestuur niet voltallig en reeds verlaten enige leden de vergadering. De heer Drachtstra doet nu
nogmaals een beroep op de heer de Jong, waarop de heer de Jong zegt dat hij nu het bestaan of niet
bestaan van onze vereniging op het spel staat hij dan voorlopig de bestuursfunctie van secretaris zal
aanvaarden. Waarop de nu voor het laatst presiderende de voorzitter haastig alsof hij bang is dat het nu
nog verkeerd zal lopen. Met een stevige hamerslag om deze belangrijke en vaak gezellige vergadering
te sluiten.
1943 – Notulen voor de huishoudelijke vergadering van konijnenfok vereniging Gorredijk en
Omstreken op 27 november avonds om half acht in Schansburg te Gorredijk.
Als om halfacht deze avond onze nieuwe voorzitter de heer Hofstra de vergadering opent kan hij
welkom toeroepen aan 23 leden. Dit aantal is te klein, immers 50 leden bleven absent, maar dit zal
hoogstwaarschijnlijk zijn oorzaak vinden in de duistere maan en de slechte verlichting waarom velen
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zich niet of slechts noodzakelijk op pad begeven. De voorzitter zegt dat ongeveer hetzelfde aantal
leden weer present is van de vorige vergadering en wijst er op, dat hier uit blijkt dat in elk geval er een
goede kern van konijnen fokkers en liefhebbers is en dat onze vereniging dus geen zorg behoeft te
hebben dat er geen reden van bestaan meer zou wezen. Hierna vraagt hij aandacht voor punt twee der
agenda en verzoekt de secretaris om de notulen van de vorige vergadering voor te lezen. Deze zegt er
deze keer niet veel van heeft gemaakt, omdat hij bij de vorige vergadering nog geen secretaris was en
dus geen notities heeft gemaakt. Na voorlezing vraagt de voorzitter of er op en of aanmerkingen zijn,
wat niet het geval is en alzo worden deze notulen goedgekeurd, onder dank zegging van de voorzitter.
Ingekomen stukken. De secretaris zegt dat hij heel wat heeft afgeschreven om tot een goed en vlot
verloop te komen met de eerstvolgende tentoonstelling. Hij zegt een goedkeuring te hebben van de
Raad van Beheer en Toezicht voor het houden van een clubtentoonstelling op 8 en 9 januari 1944,
benevens een bevestiging van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten te Den haag, mits
geen enkel voorwerp wordt tentoongesteld met politieke strekking. Voorts zegt de secretaris
gecorrespondeerd te hebben met de heren Volkerts van Sneek en de heer List van Steenwijk. Om op 8
januari te komen keuren wat door beide heren is aangenomen. Kooien voor deze tentoonstelling zijn
reeds gehuurd, dus alles is in kannen en kruiken, wat de voorbereiding betreft. Maar………nu komen
wij tot het belangrijkste punt der agenda bespreking der tentoonstelling. De voorzitter bregt op rustige
wijze naar voren dat naar het oordeel van het bestuur er voor gezorgd moet worden dat er geen grote
financiële stroppen komen. Hij zegt er persoonlijk voor te zijn dat er ook door de niet inzenders een
zeker bedrag disponibel wordt gesteld voor het vormen van een reservefonds, waaruit onvoorziene
omstandigheden het bestuur dan kan putten. Hij vraagt of er iemand uit de vergadering tegen is. Bij
rondvraag blijkt geen enkel lid tegen deze regeling te zijn en nu komt de belangrijkste vraag, hoe groot
zullen we het reservefonds maken. De secretaris zegt dat mocht het bij afloop der tentoonstelling
blijken dat er een tekort is dat dan de leden verplicht kunnen worden dit nadelig saldo gezamenlijk te
dekken. De heer van der Draai zegt dat dit haast onmogelijk is, immers later betalen is ten alle tijde
slecht werk is, hij stelt voor om direct of in elk geval voor de tentoonstelling de bijdrage te incasseren,
waarop de heer Roosema voorstelt om dit fonds per lid op 2 gulden te stellen en dit bedrag direct te
innen. Dit voorstel kan aller goedkeuring wegdragen en wordt dus aangenomen. Vanuit de
vergadering komt de vraag of het bestuur reeds een bespreking heeft gemaakt van dfe kosten
enzovoorts waarop de voorzitter zegt dat dit natuurlijk wel het geval is, maar dat hij nu graag ten aan
horen van de gehele vergadering nog eens een berekening wil maken. Na zo goed mogelijk alles te
hebben berekend komt hij op een totaal bedrag van 235 gulden aan onkosten. Hij zegt mogelijk zal dit
meevallen, maar kan ook tegenvallen. , wij moeten ook afwachten hoe groot het aantal inschrijvingen
wordt. De secretaris zegt dat hij de leden hedenavond reeds een inschrijfformulier te kunnen
aanbieden, om deze nu reeds zijn gedrukt. Hij stelt de aanwezigen elk één ter hand waarop door de
heren Huisman en Douwinga wordt aangemerkt dat het inschrijfgeld te laag is gesteld en minstens 1
gulden moet bedragen. De secretaris zegt dat hij dit graag even wil veranderen, maar dat verhoging
niet nodig is nu er toch een garantiefonds is, waarop de voorzitter zegt dat hij het met de secretaris
eens is. Immers bij verhoging van inschrijfgeld zouden de inzenders dubbel moeten betalen en voor
reservefonds en door de verhoogde inschrijfgeleden. Al zo wordt besloten het inschrijfgeld op 75 cent
te handhaven. De heer Huisman vraagt of het bestuur reeds de aandacht heeft gewijd aan de
beschikbaar stelling van prijzen en medailles. De secretaris meent te weten, dat er geen medailles meer
mogen worden aangemaakt, waarop één der leden opmerkt , dat andere tentoonstellingen wel
medailles beschikbaar stellen en er dus mogelijk nog wel een weg zal zijn om in deze mogelijkheid te
voorzien. De secretaris zegt direct te zullen trachten om hieromtrent zekerheid te krijgen en vraagt of
er mogelijk iemand der aanwezigen een medaille wil aanbieden, waarop het bestuur en wel de
secretaris, de voorzitter en de penningmeester ieder een exemplaar aanbieden.. Hierop komen nog
meer van deze aanbiedingen en wel van de heren Jabbers voor de mooiste zwarte Vlaamse Reus,
Bodzinga voor de mooiste Hollander, Douwinga voor de mooiste dwerg, kort of langhaar rassen,
Zwier voor de mooiste witte Vlaamse Reus, Looiinga voor de mooiste blauwe wener, terwijl de heer
Pool ook nog een medaille beschikbaar stelt, uit te loven naar het oordeel van het bestuur. Het blijkt
werkelijk dat deze avond een goede kern der konijnenfokkers aanwezig is, en het is een lust zo mooi
eensgezind deze vergadering verloopt. De agenda vermeld vervolgens inning contributie. De
aanwezige leden, die de vorige vergadering niet hun contributie betaalden, of die niet aanwezig
waren, komen nu één voor één naar voren om hun penningen ook te offeren. De penningmeester
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glundert genoeglijk, wat helemaal geen wonder is. Immers als men penningmeester is, wil men ook
graag wat in kas hebben, en juist deze kas was de laatste tijd niet zo bijzonder gevuld. Vanuit de
vergadering wordt gevraagd hoe het bestuur denkt de gelden voor het garantiefonds en contributies te
kunnen innen voor de leden die niet aanwezig zijn op deze vergadering. Na verschillende op en
aanmerkingen zegt het bestuur dat deze zaak direct door haar zal worden geregeld. Men is eenparig
vaanoordeel, dat voor de aanstaande tentoonstelling alles in het reine moet zijn, van hem die niet aan
zijn geldelijke verplichting heeft voldaan, kan natuurlijk geen inschrijfformulier worden aangenomen,
en zo iemand moet van de ledenlijst worden afgevoerd. Algemeen is men wel van oordeel, dat dit wel
wat mee zal vallen. Immers elk lid heeft wel zijn contributies enzovoort te betalen, maar daar
tegenover staat, dat hij door dat zijn jonge dieren worden getatoeëerd, ook vaak veel grotere v
oordelen heeft met zijn fokkerij. Wij komen nu toe aan punt zes der agenda en wel de rondvraag.
Allereerst vraagt de heer Huisman aan het bestuur of het niet mogelijk is om in het vervolg de
vergadering niet meer bij duistere maan uit te schrijven, maar steeds daarvoor, zo enigszins mogelijk
de lichte maan uit te zoeken. De voorzitter zeg dat hiermee rekening zal worden gehouden, maar dat
deze vergadering noodzakelijk moest worden gehouden met duistere maan omdat de tijd drong en we
vanwege de aanstaande tentoonstelling niet konden wachten met vergaderen tot een lichte maan.
Vervolgens komt nogmaals de heer Huisman informeren hoe het nu eindelijk staat met de tatoeëer
tang. Hij meent dat alhoewel nu de tatoeëerder van Drachten knipt ook wel goed gaat, maar meent
toch ook dat wij zo mogelijk zelf een tang moeten hebben. De heer Drachtstra zegt dat deze tang er
wel is, maar dat het nog steeds vastzit op der nummers, welke niet zijn te krijgen. Hij zegt dat ons lid
de heer van der Werf deze nummers zou maken, maar dat deze het juiste materiaal niet kan krijgen,
waarop de heer van der Werf die aanwezig is zegt dat hij deze nummers wel kan maken van ijzer of
koper. Algemeen is men wel van oordeel dat dit moeilijkheden zal meebrengen en deze zaak blijft dus
rusten tot de volgende vergadering. De heer van der Draai zegt is er nu wel genoeg hulp aanwezig bij
de tentoonstelling. Hij meent dat er nu veel meer inzendingen zullen komen dan het vorige jaar het
niet kan dat om des zaterdagmorgens de gehele zaak op te bouwen, maar dat dit nu reeds de
vrijdagmiddag moet geschieden. De penningmeester zegt wanneer er zich geen leden beschikbaar
stellen om te helpen, dat het bestuur natuurlijk ook wel een paar betaalde krachten kan aannemen,
waarop twee leden en wel de heren Zwier en Rozema zich geheel belangeloos beschikbaar stellen om
te helpen. Nog vraagt één der leden of er wel gezorgd is voor voldoende voedsel tijdens de
tentoonstellingsdagen. De voorzitter zegt dat dit hier te midden van de boeren wel los zal lopen en hij
meent dat hij wat betreft hooi en voederbieten wel denkt te kunnen slagen. De secretaris doet nog
voorlezing van een schrijven van afdeling Haulerwijk met betrekking de gehuurde kooien. Hij is met
de vereniging Haulerwijk overeen gekomen, met medewerking der verhuurder dat de afdeling
Haulerwijk overeen gekomen is dat deze afdeling direct na de tentoonstelling de kooien zal laten
afhalen en deze zorgt dat ook natuurlijk voor prompte retourzending aan het adres van de verhuurder.
De voorzitter zijn horloge raadplegende wil haast overgaan tot sluiting der bijeenkomst als de hospes
komt melden dat het nagenoeg 10 uur is, en dus sluitingstijd, waarop de voorzitter met enkele wel
doordachte woorden en onder dankzegging voor de getoonde belangstelling en voor de collegiale
verhoudingen deze gezellige en vruchtbare vergadering sluit.
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Betreffende inschrijfformulier tentoonstelling 1944
1944 – verslag clubtentoonstelling 8 en 9 januari.
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Onze club tentoonstelling, die wegens omstandigheden niet eerder kon worden gehouden, dan begin
januari is in alle dele als volkomen geslaagd te beschouwen. Nadat in eersten alles op rolletjes scheen
te lopen kwam er op het laatste moment nog een kink in den kabel, doordat de kooien, welke reeds des
dinsdags zouden worden gezonden per boot Vleeshouwers toen niet arriveerde. Derhalve was de eerste
gelegenheid vrijdag 7 januari. Door het bestuur werd toen nog direct alle voorzorg genomen en zij
slaagden er in, dat behalve de heren Zwier en Rozema die zich reeds eerder disponibel stelden, er nog
hulp kwam van d leden Bodzinga, van der Draai, Zwart, Pool C. Hofstra en Jelsma. De kooien
arriveerden om half zes vrijdag avond en stonden reeds om half tien netjes opgesteld in zaal
Schansburg. Deze zaal leende zich bijzonder voor dit doel en wij kunnen op een volgende keer als wij
alle ruimte ook het toneel benutten met gemak 100 nummers meer plaatsen. Maar nog was niet alles in
orde, want het was niet mogelijk om de catalogus die er op was berekend om direct na de keuring bij
gedrukt klaar te krijgen. Het bestuur moesten te elfder ure zorgen dat iemand die per direct deze zaak
in orde kon brengen, en gelukkig mochten wij hier ook in slagen. Alleen zijn de winnaars ereprijzen
niet aangegeven, maar deze waren natuurlijk duidelijk op de kooien aangebracht en zijn later in het
Aviculturablad van Friesland geplaatst. De 159 ingeschreven dieren werden in eerste instantie op
ziekte gekeurd door de heer J.T. Lantinga. Onze vereniging mag zich gelukkig prijzen dat de naam
Lantinga op de ledenlijst prijkt, immers de heer Lantinga had de sportiviteit, geheel belangeloos de
dieren te keuren. Hulde. Een zestal zieke dieren werden afgewezen. Met ongeveer tien uur konden de
heren Volkers en List aanvang nemen met de keuring. Deze keuring had een bijzonder vlot verloop,
doordat het bestuur had gezegd dat voor iedere keurmeester te schrijven en een aanbrenger disponibel
was. Het liep prachtig en de heren behoefden geen ogenblik te wachten. De keuring was dan ook met
ruim één uur afgelopen, doordat allen maar een dertig stuks ereprijzen beschikbaar waren ging ook de
verdeling bijzonder vlot. Toen nog het mooiste dier aanwijzen, en de zaak was klaar. Het bestuur
kreeg van de heren keurmeesters en ook later van de heren controleurs van de Raad van Beheer een
compliment, dat alles er keurig uitzag. Dit stemt prettig en het bestuur meent bij dezen de vrijheid aan
de leden op te merken dat indien er deze avond enkele op of aanmerkingen mochten zijn op het beleid,
dat wij dan verwachten dat deze op sportieve wijze naar voren zullen worden gebracht. Vooral de
secretaris persoonlijk vraagt ieder die iets op het hart heeft dit dan deze avond ter tafel te brengen,
opdat wanneer er fouten gemaakt zijn om dit in het vervolg te willen voorkomen. Ook is het bestuur
van oordeel, dat bij een volgende tentoonstelling het absolute noodzaak is , dat er een commissie van
bijstand wordt benoemd. Deze commissie van bijstand kan dan zorgdragen voor vele kleine dingen die
ten eersten over het hoofd worden gezien, maar toch dringend noodzakelijk zijn, o.a. voedering der
dieren en niet te vergeten een goede controle op den kaartverkoop. Het mag niet weer voorkomen, dat
het bestuur van links en rechts wordt bestormd met vragen terwijl het de handen reeds meer dan vol
heeft met andere dingen, die beslist nodig zijn zoals verkoop der dieren en de afrekening hier en van
nog zoveel meer belangrijke dingen. Het bezoek was bijzonder goed te noemen, de penningmeester
heeft reeds de financiële kant van de zaak laten horen. Wat de verdeling van de ereprijzen betreft, wil
het bestuur haar spijt betuigen dat twee van deze ereprijzen niet konden worden toegewezen, omdat de
heren Looijenga en Pool die deze medailles uitloofden zelf winnaar werden. Het zal daarom bij een
volgende keer een beter verloop hebben als het bestuur zorg kan dragen voor een verdeling en
toewijzing der prijzen. Meende het bestuur dat nu der heren Pool en Looijenga zo ongelukkig waren
zij toch ter wille van de sport deze heren een diploma als ereprijs in ontvangst mochten nemen. Hierbij
wil ik het laten, in de hoop dat elk lid ook de nieuwe leden die tijdens de tentoonstelling zich
aanmelden zijn best zal doen om zo goed mogelijk op de aanstaande zomerkeuring te verschijnen. En
dat wij dan bij de eerst volgende tentoonstelling nog betere en nog meerdere dieren in de kooien
mogen zien.
1944 – Notulen van de jaarvergadering gehouden op 5 februari 1944 in Schansburg te Gorredijk.
Deze jaarvergadering, die om d buitenleden te wille te zijn, bij lichte maan moest worden
uitgeschreven, en dus niet eerder kon worden gehouden dan 5 februari, werd bezocht door 38 van de
108 leden. Het is zo jammer dat het bezoek steeds te wensen overlaat. Door het bestuur wordt alle
mogelijke moeite gedaan, om het de leden naar de zin te maken, en dit brengt zo een slecht bezoek wel
enige teleurstelling. Nadat de voorzitter H. Hofstra met enkele goed gekozen woorden het welkom op
deze vergadering uitspreekt, verzoekt hij de secretaris de notulen van de vorige vergadering voor te
lezen. Deze notulen geven een beeld van de vaak moeilijke omstandigheden waarin het bestuur zich
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wel in moet behelpen, maar ook getuigen ze van een sportieve saamhorigheid onder de leden fokkers
en liefhebbers geven goede hoop voor de toekomst. Na voorlezing vraagt de voorzitter naar op en
aanmerkingen. Deze zijn er niet, en onder dankzegging van de voorzitter worden ze dus onveranderd
goedgekeurd. Hierna wordt eerst punt drie der agenda gepasseerd, en komen wij aan bij punt vier en
wel. Verslag penningmeester. Het verslag getuigd van een goed beheer der penningmeester en hoewel
het verenigingsjaar inging met een klein nadelig saldo moest geboekt worden van twaalf gulden en
veertig cent. Nu op het eind van het jaar een voordelig saldo aanwezig is, en wel van tentoonstelling
afzonderlijk driehonderd en vijf gulden en negen cent en een kassaldo van zes en zeventig gulden en
acht en tachtig cent., dus totaal een saldo van driehonderd één en tachtig gulden en zeven en negentig
cent. Hierin is natuurlijk nog inbegrepen de twee gulden storting voor het reserve fonds, die door 79
leden is betaald. Nadat de voorzitter de vraag heeft gesteld of ook iemand nog wat heeft op te merken,
maar zich niemand laat horen, bedankt hij de penningmeester voor zijn goed beheer. Nu komt punt
drie der agenda. Ingekomen stukken. De secretaris zegt dat er momenteel wel 37 ingekomen stukken
zijn, maar deze zijn door de beperkte tijd moeilijk door te nemen, maar hij wil toch ook graag één der
deze stukken even ten gehore brengen en wel het rapport van de heren controleurs en rapporteurs van
de Raad van Beheer en van de NKB. Dit rapport spreekt van goed beleid en behelst verder een
compliment aan het bestuur voor haar werkelijk goed opgezette en niet minder goed uitgevoerde
tentoonstelling. Nu krijgen wij punt vijf der agenda. Verslag tentoonstelling. De secretaris doet
voorlezing van de voorbereiding en uitvoering van enkele dingen en wijst op enkele moeilijkheden,
die in het vervolg moeten en kunnen worden uitgeschakeld. Hij zegt dat bij een volgende
tentoonstelling een commissie van bijstand moet worden benoemd, die naast het bestuur meerdere
zaken kunnen regelen. Hij vraagt verder dat mocht er deze avond iemand zijn die op of aanmerkingen
heeft, dat deze dan op sportieve wijze naar voren mogen worden gebracht, opdat het bestuur wanneer
er fouten zijn gemaakt deze op een volgende keer kan vermijden. Evenwel heeft niemand der
aanwezigen iets aan te merken, en we kunnen dus aannemen dat alles naar tevredenheid is gewerkt.

Uitreiking der ereprijzen. De voorzitter reikt met een enkel kort woord de gewonnen medailles uit, en
spoort de winnaars zo op deze wijze door te gaan tot heil en bloei onzer konijnensport. Hierna volgen
de diploma`s. Deze diploma`s zijn met vaardige hand op werkelijk kunstzinnige wijze geschreven
door de heer J. Beenen te Langezwaag, die voor dit werk geheel belangeloos zijn tijd gaf. Het bestuur
heeft gemeend geheel in de geest der vereniging te handelen toen zij de heer Beenen, die ook
konijnenhouder is gratis een lidmaatschap 1944 aanbood, welke door hem werd geaccepteerd. Bij de
uitreiking der diploma`s zegt de voorzitter, Laat het streven zijn van hen die zo een diploma ontvangen
om hun best te doen een volgend keer een medaille te winnen. De secretaris zegt nog reageren en
vooruit zien en hij zegt maar zo vrij te zijn geweest om ook nu reeds de medailles voor volgende
tentoonstelling te bestellen, ook al omdat het nu al veel moeilijkheden gaf, deze te bekomen. Hij zegt
een twintigtal medailles in voorraad te hebben en spoort de fokkers aan hun best te doen om hier
eentje van te bemachtigen. Vervolgens krijgen we punt drie en wel de rondvraag. De voorzitter zegt,
dat hij de huidige gang van zaken het natuurlijk niet nodig is dat de tatoeëerder van Drachten weer
knipt, maar we nu zelf te meer omdat we nu over nummers beschikken, die door ons lid van der Werff
zijn gemaakt wij wel iemand kunnen aanstellen als tatoeëerder. Er wordt gevraagd is er dan wel
iemand voor disponibel, waarop bevestigd kan worden geantwoord. De secretaris stelt voor om
gedrukte kaarten aan de leden te verstrekken, waarop aangifte van ras en geboorte kan worden gedaan
aan de aan te stellen tatoeëerder. Hij zegt laat ons desnoods hetzelfde bedrag betalen als vorig jaar, als
wij dan maar de jonge dieren thuis geknipt kunnen krijgen. Algemeen juicht men dit voorstel toe, en al
zo wordt besloten. Tevens wordt aan het bestuur vrij mandaat gegeven om in deze de verdere stappen
te doen. Nu stelt de voorzitter voor om de leden die twee gulden storten in het garantiefonds, maar vrij
te stellen van de één gulden en vijf en zeventig cent betaling contributie voor het volgend half jaar. Dit
maakt veel minder omslag en weinig verschillen en hij meent dat dit de eenvoudigste weg is om tot
verrekening te komen. Hij vraagt de aanwezigen of ook iemand het woord hiervoor vraagt, en nu zegt
de heer van der Wijk dat deze twee gulden moet blijven staan. Immers worden ze nu terug betaald, dan
zal er toch bij een volgende tentoonstelling even zo goed weer een garantiefonds zijn. Hij zegt de

12
nieuwe leden die hun twee gulden nog niet hebben gestort , kunnen deze dan voor de volgende
tentoonstelling geven, waarop nog meerdere stemmen opgaan. O.a. zegt de heer Huisman het voorstel
van der Wijk zal niet rechtvaardig zijn tegenover die leden die op de één of andere manier moeten
bedanken als lid en dus hun twee gulden kwijt zijn. Ook zegt de heer Tolman het zal moeilijkheden
geven wanneer die twee gulden niet terug betaald wordt, omdat dit punt ook niet op de agenda staat
vermeld. Bovendien kan het verwarring stichten wie wel en wie niet hebben betaald, waarop de
secretaris zegt, dat dit natuurlijk wel goed is genoteerd. De heer van der Wijk wijzigt nu zijn voorstel
indien zin dat deze zaak bij de volgende vergadering op de agenda moet worden geplaatst en dus
zolang moet blijven rusten. De voorzitter zegt dit voorstel in stemming te zullen brengen, mocht dit
voorstel niet worden aangenomen, dan zal worden gerekend dat zijn voorstel te wel geen contributie
inning is aangenomen. Bij stemming blijken er 20 stemmen voor te zijn en 18 tegen, en dus zullen we
de eerstvolgende vergadering moeten beslissen hoe in dezen te handelen. De voorzitter komt nu met
het voorstel om in het vervolg de contributie direct in eenmaal te innen, immers van de eerste
halfjaarlijkse contributie inning groot één gulden en vijf en zeventig cent, moet direct een kaart Raad
van Beheer worden besteld van één gulden terwijl vijftig cent contributie NKB moet worden betaald,
dus blijft er maar vijf en twintig cent over voor de vereniging. De vereniging loopt altijd de kans dat
nadat de jonge dieren zijn getatoeëerd meerdere leden kunnen bedanken en in dat geval zal een
lidmaatschap de vereniging geld gaan kosten. Nadat enkele leden het voor en tegen te kennen geven
blijft de beslissing hiervan bij het bestuur. Nu komt de secretaris met de mededeling dat hij indien men
weer een tentoonstelling wenst, deze voor 1 april moet aanvragen bij de Raad van Advies. Om reeds
deze avond tot een besluit te kunnen komen heeft hij geheel vrijblijvend de heren keurmeesters List en
Volkerts gevraagd, of zij genegen zijn te komen keuren op zaterdag 26 augustus voor de tafelkeuring
jonge dieren en op vrijdag 8 december voor de eerstvolgende clubtentoonstelling, die dan kan
gehouden worden op zaterdag 9 en zondag 10 december en dan voor het publiek geopend kan worden.
Hij meent dat we des avonds van 8 december dus vrijdagsavonds wel kunnen openen, maar dan alleen
toegankelijk voor leden, ook met het oog op de in en verkoop van overtollige dieren., die worden
aangeboden en die niet in vreemde handen behoeven te gaan, wanneer één der leden ze ook wenst te
kopen. Hij zegt van de heer List antwoord te hebben ontvangen, dat deze voorlopig de genoemde
datums voor ons vrij zal houden en van mevrouw Volkers dat haar man momenteel in Haarlem is te
keuren maar dat ook hij de beide datums wel vrij heeft naar zij meent. De vergadering kan met het
beoogde doel wel akkoord gaan en zij machtigt het bestuur om dus de tentoonstelling op genoemde
dagen aan te vragen. Wel maakt het punt keurmeesters nog even de tongen los, maar nadat door
verschillende leden het voor en tegen diverse keurmeesters is belicht wordt het bestuur in dezen vrij
mandaat gegeven. Vervolgens zegt de secretaris dat hij in overleg met zijn mede bestuursleden wat
dek bewijzen en ook een standaard van konijnen heeft besteld. Hij stelt deze voor kostende prijs
beschikbaar voor de leden disponibel. Hiervan wordt druk gebruik gemaakt en wij gaan nu in de goede
richting, omdat vooral de stamkaarten kunnen leiden tot opbouw van een eigen goede stam. De tijd
wordt alweer beperkt. De voorzitter heeft al weer zijn klokje ter tafel, en kijkt al eens wat de tijd ons
nog rest. Nu komt evenwel nog eens de secretaris met de mededeling dat hij na correspondentie met de
uitgevers van Avicultura door deze is gemachtigd om bij de 19 nu reeds geabonneerde nog enige
nieuwe lezers aan te nemen voor dit blad. Bij de vraag wat dit kost zegt de secretaris vanaf 1 april tot 1
oktober 1 gulden en zeven en dertig en een halve cent, maar vanaf heden tot 1 april is niet juist
bekend, maar hij stelt voor dat men twee gulden betaald en het teveel betaalde kan dan bij de
eerstvolgende vergadering terug betaald worden, waarop meerdere leden zich aanmelden, maar terwijl
de secretaris bezig is deze mensen te helpen kondigt de kastelein sluitingstijd aan en de voorzitter zegt
secretaris laat ons uitscheiden het wordt laat. Waarom deze zaak wel een enigszins slordig en verwaait
einde neemt de mensen staan met hun geld klaar, maar de secretaris meent het niet meer te kunnen
aannemen, want reeds valt de voorzittershamer voor de laatste maal deze avond. Dankend voor de
opkomst wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.
1944 – Notulen huishoudelijke vergadering op 8 april in Schansburg te Gorredijk
Als de klok halfacht wijst, zijn er nog maar enkele leden tegenwoordig en………nog maar 2 der 5
bestuursleden. Deze twee bestuursleden steken als het kwart voor acht is de hoofden eens bij elkaar,
immers als de meerderheid van het bestuur niet aanwezig is, dan mag er geen vergadering komen.
Maar ter zelfde uur komt er nog een bestuurslid binnen, en opent de voorzitter de vergadering, met zijn
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spijt te betuigen voor de slechte opkomst. Hij zegt het valt mogelijk niet mee voor vele buiten leden
om reeds om halfacht aanwezig te zijn, maar ja de het aanvang uur moet zich noodgedwongen regelen
naar het sluitingsuur deze vergadering, en dit is nu eenmaal 10 uur. Onze permissie voor deze
vergadering luid onder meer om 10 uur mag niemand meer in de zaal aanwezig zijn. Tijdens de
opening en ook later tijdens het voorlezen van de notulen komen er nog steeds enkele leden binnen en
het blijkt nu, dat er in het geheel 23 leden aanwezig zijn. Wij gaan nu naar punt 2 der agenda. Notulen
vorige vergadering. Deze notulen behelzen verslag van verschillende dingen die de vorige vergadering
besproken zijn en geven een goed beeld van de steeds meer uitgegroeide konijnen fokkerij zowel in
nut als in sport. Na voorlezing der notulen worden deze, nadat geen enkele aanmerking is gemaakt
door de vergadering onveranderd goedgekeurd. Vervolgens komt punt 3 van de vergadering.
Ingekomen stukken. Alhoewel er natuurlijk verschillende ingekomen stukken zijn, worden deze niet
alle doorgenomen, enkel een mededeling voor de definitieve aanneming van de beide keurmeesters
List en Volkers op 26 augustus voor de tafelkeuring en op 8 december van de keuring van de
clubtentoonstelling. Tevens doet hij voorlezing van een bericht van de kooien verhuurder de NKB te
Leeuwarden, dat deze voor onze clubtentoonstelling een 250 kooien zal reserveren. Wij staan dus nu
vast in de schoenen. Maar nog steeds hebben wij van de Raad van Beheer geen toezegging dat wij op
genoemde datums toestemming hebben voor het houden van deze tentoonstelling. De secretaris meent
evenwel dat omdat hij de Provinciale secretaris van de Raad van Beheer reeds op 6 februari kennis
deed toekomen dat wij deze dagen er wel geen twijfel zal bestaan, dat ons deze toestemming wordt
geweigerd. Wij gaan nu over naar punt 4 der agenda en wel afhandeling voorstel van der Wijk
betreffende garantiefonds. De voorzitter wijst er de leden op, dat dit voorstel behelst om de eenmaal
door meerdere leden gestorte bijdrage van 2 gulden voor het garantiefonds niet weer terug te betalen,
maar deze vast te leggen voor de eerstvolgende tentoonstelling. Dus zegt hij als dit voorstel wordt
aangenomen, dan zullen de later bijgekomen nieuwe leden verplicht moeten worden om voor de
aanstaand tafelkeuring ook hun 2 gulden in het garantiefonds te storten. Bij het in stemming brengen
blijken alle aanwezige leden voor dit voorstel te zijn en wordt dit dus met algemene stemmen
aangenomen. De heer van der Draai verklaard voor dit voorstel te zijn en zegt Waarom terug betalen
als we dit binnenkort toch weer moeten gebruiken. De heer Tolman vraagt of dit fonds nu enkel
gebruikt wordt voor garantie der tentoonstelling, of ook als gewoon kassaldo. En zegt hij als iemand
bedankt als lid zal de 2 gulden terug betaald moeten worden. De voorzitter maakt op zijn bekende
rustige wijze bekend, dat het garantiefonds geheel los van de kas wordt beheerd. En hij zegt. Het zal
werkelijk wel goed zijn, als we voorlopig dit fonds behouden, in elk geval tot na de tentoonstelling.
Lukt die tentoonstelling weer zo goed als de vorige, en we hebben het niet meer nodig, welnu dan
geven we het de leden terug. Ook hij die geen lid kan blijven krijgt zijn 2 gulden terug. Wij krijgen
dus nu in juli een contributie heffing van het 2e halfjaar 1944 en tevens van 2 gulden reserve van de
leden die ook tijdens de tentoonstelling of nog later opgaven als lid. De penningmeester krijgt dus nu
een flink gevulde kas en dit strekt natuurlijk tot grote bloei van onze vereniging. We komen aan het
volgende punt der agenda de rondvraag. Allereerst vraagt de heer Tjabbens hoe het mogelijk is dat zijn
beoordelingskaart zoek is. Hij heeft die kaart tenminste niet gekregen. De heer van der Draai zegt deze
kaarten zijn wel degelijk aan de verzendkisten bevestigd, maar ja een enkele kaart kan losgeraakt en
weggewaaid, of op een andere manier zoekgeraakt zijn. De secretaris zegt ook. Wij zijn in duister
reeds begonnen met opruimen der zaal en natuurlijk kunnen wij niet wachten met het uit de kooi
nemen van de dieren tot de eigenaar komt om af te halen. Het zal het beste zijn dat in het vervolg alle
beoordelingskaarten door de secretaris direct na afloop der tentoonstelling worden samengevoegd en
kunnen dan door de eigenaar worden afgehaald. Trouwens als wij later de nieuwe Raad van Beheer
kaarten zullen moeten gebruiken, dan moeten toch eerst alle kaarten bij de secretaris zijn om de
officiële kaarten daarvan over te kunnen schrijven. Vervolgens zegt de heer Klein dat het tatoeëren
van enkele zijner dieren niet in orde is. De secretaris zegt dat dit in geen geval de schuld van onze
ijverige tatoeëerder is, maar dat de oorzaak gezocht moet worden in de tang. Hij zegt dat hij in
correspondentie is met iemand in Grijpskerk, die nieuwe nummers bij de tang kan leveren. Deze
kosten 1 gulden vijftig per nummer en hij heeft op directe levering 2 series besteld, deze zijn evenwel
nog niet gearriveerd. Vervolgens komt de voorzitter met een mededeling, dat wij zo mogelijk ons
regelement moeten wijzigen in verband met de nieuwe voorgeschreven regeling. Hij zegt. De
secretaris heeft door in ons regelement te wijzigen en is in dit nieuwe accept regelement samengesteld.
Hij vraagt de secretaris dit regelement voor te lezen. En hoewel dit soms nog belangrijke punten in
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artikelen behelst die diep zullen ingrijpen, wordt dit regelement na een heel kleine wijziging
goedgekeurd. Het bestuur zal trachten dit gedrukt te krijgen en dan krijgt elk lid een exemplaar
toegezonden en kan elk zich hier aan houden. Omdat artikel 16 van dit nieuw reglement zegt dat
geboorte de jonge dieren aangegeven moeten worden binnen acht dagen, zal in het vervolg ook een
nieuw lid die zich opgeeft, zich hieraan moeten houden en wanneer hij jongen heeft van vier of vijf
weken, of soms nog ouder deze niet meer geknipt kan krijgen. De heer van der Draai zegt nog. Het zal
wel goed zijn dat er nog een artikel wordt toegevoegd, het welk zegt, geen leden aan te nemen die
vroegere lid van een andere vereniging waren, maar door de één of andere oorzaak geroyeerd zijn.
Men is evenwel van oordeel dat dit niet nodig is omdat toch de voorzitter uiteindelijk besluit of
iemand lid mag worden de ja of te nee. Blijkt dus dat iemand zich opgeeft als lid die door een naburige
club geroyeerd is, dan geeft de voorzitter natuurlijk geen toestemming dat zo iemand hier lid wordt.
Tevens wordt er nog vastgesteld dat het bestuur iemand zal aanwijzen als nest controleur, die evenwel
voorlopig niet ander zal optreden dan na verzoek en in overleg met onze tatoeëerder. Als zodanig
wordt aangezocht de heet L. Hofstra om dit werk voorlopig te doen, deze neemt dit op zich en we
komen dus zo langzamerhand op goede paden. En omdat het wel genoeg bekend is dat onze
tatoeëerder de heer Zwart voor alles sportman is, behoeven we helemaal niet bang te zijn dat we nog
veel misverstanden zullen krijgen. Wel wordt er opgemerkt dat de tatoeëerder het niet heeft te zeggen
welke dieren geknipt moeten worden, maar de eigenaar alle jonge dieren geknipt kan krijgen ook al
bestaat er weinig kans dat zo een dier ook maar eenmaal in aanmerking zal komen voor een prijsje.
Om een rooster van bestuur aftreding klaar te krijgen wordt nu nog geloot en nu blijkt dat volgend jaar
de eerste en tweede voorzitter zullen aftreden. In 1946 de 1e en 2e secretaris en in 1947 de
penningmeester. Het is weer mooi dat we nu nog even meer tijd hebben dan de vorige vergadering,
alles kan rustig besproken worden. De secretaris heeft betonnen voederbakken besteld, waar van hij
één bij zich heeft ter demonstratie en verschillende leden bestellen meerdere deze bakjes. Omdat
hiermee het voornaamste zowat is afgehandeld en het ook tegen 10 uur loopt gaat de voorzitter over
tot het sluiten dezer echt gezellige sportieve en leerzame vergadering.

Verslag van de tafelkeuring op zaterdag 26 augustus 1944
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1945 – Notulen van de huishoudelijke vergadering op 15 juni in hotel Sijtsema alhier.
Deze vergadering ie aangeschreven om half acht, doch dan zijn nog slechts voorzitter, secretaris en 1
lid aanwezig. Respectievelijk komen meerdere leden de zaal binnen. Als de voorzitter om 8.15 uur de
vergadering opent zijn met inbegrip van bestuur slechts 19 leden aanwezig. De voorzitter opent deze
vergadering met een korte terugblik op de afgelopen jaren, dit is nu de eerste vergadering na de
bevrijding. Alles staat momenteel in het teken van de opbouw en het is te hopen dat onze
fokvereniging in deze opbouw wat betreft de konijnenstapel niet achteraan zal komen. De opkomst is
voor een vereniging met een 160 tal leden echter slecht te noemen. Gezien nu het geringe aantal
opgekomen leden van de geestdrift voor opbouw van onze fokvereniging, of moet de juist in
tegengestelde richting gezocht worden bij het grote aantal niet aanwezig zijnde leden. Zegt de
voorzitter. De toekomst zal ook hier op een antwoord geven. De voorzitter deelt mede dat deze
vergadering is belegd op aandringen van verschillende leden, doch dat deze vergadering niet vroeger
gehouden kon worden daar er eerst gelegenheid moest zijn en permissie een vergadering te mogen
houden, en bovendien leverde het vinden van zaalruimte eveneens moeilijkheden. Intussen zijn nog
een paar leden verschenen en volgens onze presentielijst werd de vergadering bezocht door 21 leden
met bestuur inbegrepen. Punt twee der agenda, notulen. De voorzitter deelt mede dat van de laatst
gehouden vergadering geen notulen zijn gemaakt. We komen nu aan punt drie der agenda,
mededelingen. De voorzitter zegt dat er betrekkelijk geen ingekomen stukken zijn. Zo juist is de
voorzitter een brief van de Raad van Beheer ter hand gesteld. Uit deze brief blijkt dat de secretaris de
heer H.A Rosendaal geschorst is en dat ook in de functie van voorzitter moest worden voorzien.
Verder deelde de voorzitter mede dat in de tijd door Haarlem werd aangedrongen op afdracht der
verschuldigde gelden, doch hieraan kon door ons niet worden voldaan, daar we niet in de gelegenheid
waren de contributie tijdig te kunnen krijgen en in april 1945 was er bovendien al geen gelegenheid
meer dze gelden over te maken. In de thans ontvangen brief wordt ons verzocht zo spoedig mogelijk
aan onze verplichting te voldoen. De voorzitter zegt zodra de laatste contributie afrekeningen binnen
zijn, en dat is één dezer dagen te verwachten, zullen deze gelden overgemaakt worden. De voorzitter
doet nu een voor de vereniging minder goede tijding namelijk dat onze tatoeëerder de heer Zwart zijn
functie heeft neergelegd en als zodanig heeft bedankt. Door zijn aanstelling in een andere
dienstbetrekking is hij niet meer in staat dit er nog bij te doen. Zoals uit de mededeling op het
informatiebiljet blijkt, stelt de heer van der Werf zich aanstaande zaterdagmiddag van twee tot vier uur
zich beschikbaar bij zich thuis de jonge dieren die getatoeëerd moeten worden te knippen. Hiermee is
echter deze kwestie niet opgelost, en moet er nog steeds in deze functie worden voorzien, daar lang
nog niet alle dieren geknipt zijn, van de kleine rassen komen nog meerdere exemplaren. De voorzitter
zegt dat ook voor de advertentie daarvoor geplaatst niemand zich heeft aangemeld, hij had nu gehoopt
dat iemand uit de vergadering zich disponibel zou stellen. Mede daardoor moest deze vergadering zo
vroeg mogelijk worden gehouden. Verder is er nog een schrijven van de heer Volkerts uit Sneek, doch
de voorzitter zegt dit beter bij punt vier der agenda bespreking tafelkeuring te kunnen behandelen, en
gaat nu over tot dit punt. Bespreking tafelkeuring. De voorzitter deelt mede dat hij een brief gezonden
heeft aan de heer Volkerts, keurmeester te Sneek om nadere inlichtingen betreffende het houden van
een tafelkeuring mede doordat we niets van de Raad van Beheer te Haarlem hoorden. De voorzitter
stelt nu allereerst de vraag moeten we een tafelkeuring houden ja of nee. De heer de Jong is van
mening dat een tafelkeuring noodzakelijk is voor de selectie van de dieren, daar iedere fokker dan
beter weet welke dieren waarde hebben om aan te houden. De heer de Jong doet dan ook het voorstel
om een tafelkeuring te houden. De voorzitter vraagt nu of er ook iemand een voorstel wil doen geen
tafelkeuring te houden. Niemand der aanwezigen komt met een dergelijk voorstel, zodat ieder voor het
houden van een tafelkeuring blijkt te zijn. De voorzitter leest thans de brief welke hij als antwoord van
de heer Volkerts ontving. Deze schrijft zonder meer dat hij 4 augustus aanstaande voor ons genoteerd
heeft, om in Gorredijk te komen keuren. Ook heeft hij tot nog toe niets naders van de Raad van Beheer
gehoord. Hij is evenwel van mening, gewoon door te gaan en wel keuring te houden, hij heeft ook al
meerdere aanvragen. De tafelkeuring wordt nu dan ook vastgesteld op zaterdag 4 augustus. De
inschrijf biljetten voor deze keuring zullen zo spoedig mogelijk verzonden worden, ook met het oog
op het aanvragen van een eventuele tweede keurmeester, dient het bestuur zo spoedig mogelijk een
overzicht te hebben over het aantal te keuren dieren. Hiermede is voorlopig de tafelkeuring
afgehandeld. De secretaris leest nu een beknopt verslag of liever overzicht van de op 26 augustus 1944
gehouden tafelkeuring. Hieruit blijkt dat we toen die keurmeester nodig hadden, namelijk de heren
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Volkerts, List en Kooistra. Van de 466 ingeschreven dieren werden 393 gekeurd. Totaal overzicht der
keuring, beoordeling 12 x ZG, 136 x G, 105 x VG, 14 x B en 126 geen beoordeling. Over het geheel
genomen kunnen we met de verkregen resultaten tevreden zijn. De voorzitter gaat nu over tot de
rondvraag. De heer Jonkers vraagt wanneer de tafelkeuring aanvangt. De voorzitter deelt mede dat
evenals vorig jaar weer groepsgewijze, de inzenders aangeschreven zullen worden hun dieren aan te
bieden op tijde op deze biljetten gemeld. Bodzinga zegt of het bestuur voltallig is. De voorzitter zegt
dat slechts twee bestuursleden aanwezig zijn. De heer K. de Jong vraagt of de nieuwe leden het
garantiefonds geld zijnde twee gulden wel direct bijbetalen, dus 3 gulden vijf en zeventig cent betaald
hebben, dus zullen deze nog twee gulden bijbetalen. De secretaris zegt dat dit volgens hem reeds in de
vorige vergadering is besloten. Bij nazien der notulen blijkt inderdaad dat dit in die geest besloten is.
In de vergadering van 8 april 1944 is besloten bij het voorstel tot instandhouding van het reservefonds
voor de clubtentoonstelling ook de toetredende nieuwe leden hierin te laten deelnemen, zodat deze de
gewenste twee gulden in dit fonds dienen te storten. Dit zal zoals is besloten bij de eerste contributie
dienen te geschieden. De heer de Jong zou een eventueel tekort voor de tafelkeuring ook uit dit fonds
willen bestrijden als zich dit zich onverhoopt mocht voordoen. De secretaris meent dat dit in strijde is
met de het in indertijd genomen besluit, daar dit reservefonds speciaal is genomen voor
tentoonstellingen. De voorzitter zegt dat een eventueel tekort door de gewone middelen der club
gedekt dient te worden. Inschrijfgeld voor de tafelkeuring dient voldoende hoog gesteld te worden dat
de kosten hiervan gedekt kunnen worden. Dit inschrijfgeld dient natuurlijk vooruit bij de aangifte der
dieren betaald te worden. De heer de Jong komt nu met een voorstel tot het houden van een zomer
tentoonstelling en wel op een zaterdag en zondag, mede daar de voorzitter zegt dat de vereniging er
momenteel aardig goed voorstaat. Men meent dat hiervoor wel voldoende jongdieren zijn. De heer
Zwart zegt ongeveer een 700 geknipt te hebben. Na enig gekeuvel hierover blijken hiervoor nog al
bezwaren te zijn mede gezien de nog onoverzichtelijke tijd omstandigheidsheden. De uitvoering zou
op nog onvoorziene moeilijkheden kunnen stuiten. De heer de Jong neemt dan ook zijn voorstel terug.
Op de vraag van de heer de Jong waarom de vergadering niet in de Schansburg wordt gehouden deelt
de voorzitter mede, dat we hier niet spoedig genoeg kunnen slagen, daar de zaal elke dag rees
besproken was en de tijd drong. De heer Drachtstra zegt er om te denken voor de aanstaande
tentoonstelling vroeg zaalruimte te bespreken. De heer de Jong zou er prijs op stellen dat onze
vereniging evenals elders in de omgeving reeds in gebruik zijn bij de Raad van Beheer officiële
beoordelingskaarten en dek bewijzen aan te vragen, evenals de officiële nieuwe inschrijfnummers van
de Raad van Beheer. De voorzitter zegt dat zodra de mogelijkheid hiervoor wederom weer bestaat
hiertoe zal worden overgegaan. De heer de Jong komt met de vraag of het bestuur geen aanvulling
behoeft gezien de aanwezige jonge leden, meent hij dat er een goede kans is het bestuur met jonge
krachten te kunnen aanvullen, bijvoorbeeld met een penningmeester. De voorzitter antwoord dat er
wel een penningmeester is namelijk de heer S. van der Werf en dat de heer B. de Groot eveneens
bestuurslid is, doch in het laatst weinig van zich laat horen. Bovendien is geen bestuursverkiezing aan
der orde. De heer de Jong meent dat de penningmeester aanwezig behoort te zijn, of in ieder geval
kennis of gehoor te geven van zijn verhindering om aanwezig te zijn. Dit temeer daar hij hier ter
plaatse woonachtig is. De secretaris is van mening niet te vlug te oordelen, er kan zich plotseling een
verhindering voordoen. Dan komt de tatoeëring nogmaals ter sprake op de vraag of iemand zich
beschikbaar wil stellen. Bodzinga zou het eventueel wel willen opknappen, doch de moeilijkheid is de
fiets. Indien mogelijk zal getracht worden hierin te voorzien. De voorzitter zegt nog eventueel
Bodzinga schadeloos te stellen als het aantal dieren te klein is. Bovendien is er nog een moeilijkheid
met de inkt. De voorzitter zegt dat nog een halve liter inkt onderweg is doch is niet bekend waar deze
zich thans bevind. Indien de tatoeëring per plaats vast loopt zal getracht worden deze als nog centraal
te regelen. We zullen dus de leden hiervoor nader te dienen te berichten. Voor Langezwaag zou dit het
best zijn bij de heer Joh. Voolstra en voor Hemrik en Wijnterp bij de heer G. de Jong. De voorzitter
deelt nog mede dat op de eerstvolgende vergadering bestuursverkiezing op de agenda zal worden
geplaatst, dan zal dus aanvulling van het bestuur kunnen geschieden. Bovendien heeft aftreding van
het bestuur volgens rooster plaats, de voorzitter is dan aftredend. De vergadering begint te verlopen er
wordt nog wat gepraat over het nieuwe regelement, doch volgens de vergadering vervalt dit
automatisch. Het wachten is op de aanwijzingen van Raad van Bestuur welke wel zullen worden
ontvangen. De voorzitter gaat over tot sluiting., bedankt de leden voor hun opkomst terwijl hij de wens
uitspreekt dat er volgende keer meer animo voor de vergadering mag zijn.
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1945 – Notulen van de huishoudelijke vergadering op zaterdag 25 augustus 7 uur in café Schansburg.
De voorzitter opent om plusminus 7.45 uur de vergadering. Er zijn nog niet veel leden aanwezig, doch
de tijd dringt. Niet zozeer wat het sluitingsuur betreft, doch ook om de nog schaarse licht toewijzing
onzer hospes. De vergadering werd door 13 leden bezocht bestuur inbegrepen. De penningmeester
kwam na de opening, daar die niet eerder aanwezig kon zijn. In zijn openingswoord zegt de voorzitter
het jammer te vinden, dat niet meer leden deze vergadering komen bezoeken, maar de verwachting
was ook niet hoog gesteld, daar hier ter plaatse en ook elders in de omtrek festiviteiten zijn. Het
bestuur zag zich echter genoodzaakt deze vergadering reeds nu te houden, daar volgens punt 7
bespreking voorstellen algemene vergadering Amsterdam voor 10 september in bezit secretaris
Provinciale afdeling NKB moeten zijn. Hij hoopt dat de leden die aanwezig zijn gebruik zullen maken
van de thans geboden gelegenheid zich vrij uit te spreken. Hij memoreert verder dat het peil onzer
dieren aanmerkelijk vooruit gaande is, en wekt de fokkers op zo voort te gaan. Dan zullen
verschillende in de toekomst ook aan de grote tentoonstellingen elders kunnen deelnemen. Hij gaat
verder met punt twee der agenda en verzoekt d secretaris de notulen van de vorige vergadering voor te
lezen. Deze notulen worden onveranderd goedgekeurd. De voorzitter maakt evenwel naar aanleiding
van het genotuleerde nog wel even een opmerking, naar aanleiding van het door de heer de Jong
aangemerkte niet aanwezig zijn der penningmeester zonder vooraf te kennisgeving van zijn
verhindering. De voorzitter deelt mede dat de heer van der Werf op het allerlaatste nippertje van de
vergadering bezoek kreeg van de leraar in het lassen, zodat hij onmogelijk in de vergadering kon
verschijnen. Bovendien had hij zijn dochtertje nog naar de heer Hofstra gestuurd met de boodschap
van verhindering, doch die was reeds vertrokken. Verder merkt hij ten aanzien van het genotuleerde
op, dat we op deze vergadering overgaan tot de aanvulling van het bestuur, waarover in de vorige
vergadering werd gesproken, daar toen geen bestuursverkiezing op de agenda stond, terwijl we bij de
volgende jaarvergadering overgaan tot het rooster van aftreding, daar dit ons in ziens beter was voor
de vereniging. De secretaris leest nu een verslag voor van de tafelkeuring, welke we op 4 augustus
jongsleden hielden. Uit dit verslag blijkt dat we op de goede weg zijn. De daling van de fokkerij van
Vlaamse reuzen zal in het merendeel te wijten zijn aan de voedsel positie, vooral ook van het
zogenaamde kunstvoer haver enzovoorts. We gaan nu over tot punt drie der agenda. Ingekomen
stukken en mededelingen. Er zijn verschillende binnen gekomen stukken, doch enig van belang zijn de
stukken door de secretaris even aangetekend en behelzen het volgende. Schrijven van NKB afdeling
Friesland over het aanhouden van fokmateriaal voor Holland, met bovendien de mededeling dat het
Provinciale bestuur is afgetreden. De voorzitter deelt mede dat het bestuur van mening is dat waar we
kunnen het zuiden graag zullen willen helpen, maar dat de moeilijkheid in de eerste plaats ligt bij de
verzending. Daar het fokmateriaal minstens binnen 2 x 24 uur moet zijn overgebracht, daar anders de
dieren van ellende omkomen. Bovendien komt dan nog de moeilijkheid van verzend materiaal, daar
terugzending hiervan natuurlijk ook praktisch onmogelijk is, om nog maar niet te spreken van
brandhout. Schrijven reorganisatie commissie Raad van Beheer. We staan als bestuur op het standpunt
de wijziging, die hier plaats vind goed te keuren en af te wachten wat verder zal gebeuren. De
verwijdering van de niet Nederlandse krachten was noodzakelijk en is geschied, terwijl hier voorlopig
tijdelijke knechten voor zijn aangezocht en verkregen. Om naast de Raad van Beheer, een geheel
nieuwe op te richten zoals enkelen wensen, wat bovendien nog meer verdeeldheid zal brengen, zijn wij
niet voor. Schrijven NKB afdeling Friesland aangaande indiening voorstellen voor de te houden
algemene vergadering in Amsterdam. De voorzitter zegt dat ieder die meent hiervoor wat op de hand
te hebben niet na moet laten dit naar voren te brengen. De voorzitter deelt mede dat in het bestuur wel
besproken is aan te dringen om voedsel voor de fokdieren bij de bevoegde autoriteiten. In de
vergadering gaan geen stemmen op, met eventuele voorstellen. Het bestuur is van mening dat zolang
geen contact is verkregen op de Provinciale grondslag, moeilijk voorstellen naar voren zullen komen.
Schrijven, mededeling van de algemene secretaris NKB terwijl bovendien nog een paar nagekomen
stukken op tafel zijn gekomen, alle met ongeveer dezelfde strekking. Het beleid tijdens onze bezetting
en de vraag wat nu, de besturen en verenigingen zuiveren, en hun handelingen tijdens de bezetting.
goed of af te keuren als de tijd het toe laat komen we hier straks nog even op terug. Verder deelt de
voorzitter mede dat de secretaris correspondentie heeft gevoerd voor de voorbereiding der winter
tentoonstelling. We hebben beslag gelegd op kooien in de eerste week van januari 1946. De
tentoonstelling is voorlopig vastgesteld op 5 en 6 januari aanstaande. Verder hebben we een nieuwe
tang, met een volledig stel letters en cijfers aangevraagd, doch deze zijn thans niet voorradig. De
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voorzitter zegt dat nu onze kasmiddelen dit toelaten het dringend nodig is dat we in deze kwestie
voorzien en het liefst ook goed. De voorzitter deelt mede dat de vereniging op 1 juli 1945 ongeveer
één duizend en vijf en dertig gulden in kas had met inbegrip van driehonderd en veertig gulden
garantiefonds. Er moesten evenwel nog een paar rekeningen betaald worden. De penningmeester leest
nu een financieel verslag voor van de gehouden tafelkeuring. De voorzitter deelt verder mede dat er
verleden jaar in plaats van drie gulden vijftig contributie drie gulden vijf en zeventig geheven is , deze
verwarring is vermoedelijk ontstaan door de vroegere halfjaar contributie van één gulden en vijf en
zeventig cent. Zelfs van het bestuur onder anderen de secretaris betaalden dit foute bedrag. Bovendien
is dit wel goed geweest daar de contributie heffing veel hoger is komen te staan als vorige jaren.
Hierdoor is een klein kasverschil ontstaan, waaruit het tekort van de tafelkeuring haast gedekt wordt.
De tafelkeuring had een tekort van tien gulden en vier en veertig cent. De voorzitter gaat nu over tot
punt vier der agenda. Verkiezing. De voorzitter deelt mede dat het bestuur komt met een voordracht,
namelijk de heer H. Bodzinga te Lippenhuizen die we daarvoor al gepolst hebben. De voorzitter licht
deze zaak even nader toe. Hij memoreert dat we op een vroeger bestuursverkiezing in de vergadering
op een hopeloos verdeelde stemming verdwaalden. Het bestuur juicht het evenwel toe dat vanuit de
vergadering eveneens een kandidaat zal worden gesteld, daar het bestuur in het geheel niet voorkeur
zal willen geven aan een bepaald lid, doch dit alleen wil doen om vergelijke verdeeldheid als toen te
voorkomen. De heer H. Dam zou liever een oudere persoon zien verkozen en dan uit de plaats daar het
contact tussen de bestuurders makkelijker blijft bestaan. De voorzitter deelt mede dat onze secretaris
penningmeester en voorzitter hier ter plaatse wonen en het bovendien wenselijk is dat ook enkele
buiten de plaats Gorredijk in het bestuur vertegenwoordigd zijn. De voorzitter brengt nog naar voren
dat het misschien wel wenselijk is het bestuur uit te breiden tot 7 personen doch gezien de
moeilijkheid van thans om het bestuur op peil te behouden van vijf, dat wel niet mogelijk zal zijn.
Bovendien moet een bestuurslid ook daar wat voor voelen, daar een bestuurslid welke niets van zich
laat horen en niet op bestuur nog op ,ledenvergaderingen verschijnt weinig of niets betekend. De
voorzitter zegt dat hij nog wel een voorstel wil doen als tweede kandidaat namelijk de heer Jac.
Jongsma. Na nog wat gepraat hierover gaat hij over tot stemming. Uitgebracht werden 13 stemmen
waarvan Bodzinga 8, H. de Vries 1, M. Kort 1, J. Kort 1, en Jac. Jongsma 2 verkreeg. De heer M.
Bodzinga is dus als bestuurslid verkozen. De voorzitter deelt mede dat het bestuur hem zal verzoeken
deze benoeming aan te nemen. We gaan nu over tot punt 5 der agenda bespreking tentoonstelling. De
voorzitter deelt mede, dat hij reeds bij de ingekomen stukken en mededelingen heeft ter kennis
gebracht dat het bestuur voor de eerste week in januari beslag heeft gelegd op kooien terwijl voor die
dagen namelijk op 5 en 6 januari en vrijdag 4 januari ook de keurmeesters Volkers en List beschikbaar
zijn. De voorzitter deelt nog mede dat we zaal Schansburg niet kunnen krijgen, maar dat het bestuur
zal trachten hierin te voorzien. De vergadering laat de regeling verder aan het bestuur over. De
voorzitter deelt mede , dat te zijner tijd de vraagprogramma`s aan de leden zullen worden gezonden.
Waarschijnlijk wordt voor de tentoonstelling nog wel een vergadering uitgeschreven. Punt 6, voorstel
wijziging garantiefonds. Bestuursvoorstel. Garantiefonds voorlopig te laten voor hetgeen het nu is, en
om de uittredende leden terug te betalen die dat schriftelijk of mondeling te kennis gaven aan de
penningmeester der vereniging. Gebeurt dit laatste niet, dan zal dit bedrag aan de vereniging vervallen.
Eventuele aanvragen tot terugbetaling dienen te geschieden binnen een jaar na beëindiging van het
laatste lidmaatschapsjaar. Dit betekend dus dat nieuwe leden dit fonds niet behoeven bij te storten. De
voorzitter geeft hierbij een korte zakelijke toelichting, vooral daar jonge leden thans bij toetreding drie
gulden en vijftig cent contributie + twee gulden is vijf gulden en vijftig cent zullen moeten betalen, dit
is voor de jongeren een hele hap, met bovendien nog kosten voor inzending op tentoonstellingen. We
moeten er geen geld zaak van maken. Het voorstel van het bestuur wordt met algemene stemmen
aangenomen. Punt 7 der agenda. Voorstellen algemene vergadering Amsterdam. De secretaris leest
een gedeelte der brief voor die hieromtrent van de afdeling Friesland NKB is ontvangen. De voorzitter
brengt verder de voer aanvragen nogmaals ter sprake. Hij dringt aan dit aan te vragen, alles wat bereikt
wordt en wat er komt is ter onze voordele. Hij raad aan dit rechtstreeks te doen bij het departement van
landbouw. De secretaris leest ter toelichting nog verschillende bezwaren voor welke werden
ontvangen, hieruit blijkt dat de na latingen in de hoofdbesturen enzovoorts nog zeer verdeeld zijn. Het
bestuur is van mening een één en ander eerst kalm aan te zien, vooral daar we ons hier in het centrum
van de sportwereld bevinden. Bovendien ontbreekt nog elk contact met de overige afdelingen in de
provincie. De voorzitter doet nu het voorstel aan de vergadering het bestuur te machtigen voor

22
eventuele bestuursverkiezingen van hoofdbestuur Raad van Beheer en provinciaal bestuur, waarvoor
een referendum moeten worden gehouden, deze door het bestuur af te doen en niet voor elk geval een
vergadering uit te schrijven. We komen nu aan punt acht der agenda rondvraag en sluiting. De heer
S.H de Vries komt met de vraag hoe staat het de het nieuwe oormerken. De voorzitter deelt mede dat
deze zaak weer in orde is. De Vries vraagt nu of de dieren nog bijgeknipt moeten worden. De
voorzitter zegt dat dit wel wenselijk is, hij vraagt de secretaris hoe of dit is gegaan, het zou namelijk
op de tafelkeuren zoveel mogelijk geschieden De secretaris deelt mede, dat de zaak nog niet klaar was
bij van der Wijk die de letters pasklaar voor de tang maakte. De secretaris deelt mede dat de
tatoeëerder acht september nog een rondgang houd en raad de leden aan hun overtollig geknipte dieren
alsnog bij te laten knippen. Vooral de dieren die voor tentoonstelling in aanmerking komen. Verder
wordt nog besproken dat te zijner tijd wel een tatoeëer commissie zal moeten worden in het leven
geroepen. Deze commissie is eigenlijk al voorgeschreven met gebruikmaking van de dek bewijzen.
Ook zullen wij voor volgend jaar moeten voorzien in een vaste tatoeëerder, daar de heer Bodzinga
deze functie tijdelijk verricht. Indien mogelijk zouden we de aan huis tatoeëring graag weer invoeren.
De heer Dam vraagt of dit bijknippen opnieuw betaald moet worden. De secretaris zegt dat we dit niet
kunnen eisen, bovendien is in de laatste vergadering aangenomen om de heer Bodzinga schadeloos te
stellen., indien het aantal dieren te klein mocht zijn. We zouden hem een daghuur verzekeren, dus
komt die kwestie voorelkaar. De heer Dam komt nogmaals terug op eventuele verzending van dieren
naar Holland, hij acht dat al wel mogelijk. De voorzitter wijst dat het hier fokdieren betreft, en geen
slachtdieren, die blijven daar vast, doch fokdieren gaan als regel zacht, en als die niet in conditie
overkomen, is de schade voor de verzender, dus zit daar een vrij groot risico aan verbonden. Het
voorstel van de voorzitter vind wel bijval in de vergadering namelijk dit. Een advertentie in de
Woudklank plaatsen en de fokkers die materiaal hebben, dit op te geven aan de secretaris die dit
materiaal verzameld soort ge wijs, en in zijn geheel doorgeeft aan het hoofdbestuur Raad van Beheer
met verzoek indien zij belang stellen voor dieren uit de aangeboden collectie hieruit een keuze kunnen
doen en dit zeer spoedig laten weten aan onze afdeling. We kunnen de dieren in combinatie verzenden,
het hoofdbestuur moet dan voor betaling in zijn geheel zorgdragen en voor verdeling aan fokkers
zorgdragen. De verzending zou dan per Lemmerboot naar Holland kunnen gaan. Het bestuur zal deze
kwestie nader bespreken. De voorzitter gaat nu over tot sluiting der vergadering, mede daar de hospes
reeds gemeld heeft vooral zuinig te zijn met zijn licht toewijzing. De voorzitter zegt de opgekomen
leden dank voor hun opkomst, en zegt dat dit een prettige, opbouwende vergadering is geweest. De
besprekingen over en weer zijn zeer animerend en vriendschappelijk geweest. Beter een vergadering
met een kern van 13 leden, dan één van honderd waar een gezindheid zoek is. Hij vraagt of ieder lid in
het bezit is der nieuwe Raad van Beheer kaart, en sluit hiermee de vergadering.

Het oude (1945) en het nieuwe logo (2000)
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Jaarverslag 1945.
Over het jaarverslag van 1945 kan ik kort of heel lang van stof zijn, aangezien echter de
verscheidenheid van de ingekomen stukken zeer groot geweest is, en van allerlei aard, te groot zelfs
om in de ledenvergaderingen uitvoerig te behandelen. Wil ik echter enige zakelijke opmerkingen naar
voren brengen. Mocht één der aanwezigen echter op een bepaald punt nader omtrent één en ander over
laatst hebbende gevallen ingebracht willen hebben, dan zal ik nu of steeds zo mij dat mogelijk is op
andere tijden bereid zijn hem daar over in te lichten. Er zijn evenwel nog heel wat wijzigingen die
vooral ook ten goede van de zijde der NKB zijn te verwachten. Dat is iets wat ik jullie nu al kan
mededelen. Verder is in de loop van deze winter een blad verschenen. Onze konijnen waar nu de reeds
velen van jullie kennis gemaakt hebben. IK hoop dat dit blad in onze sportingang mag vinden ons een
beeld te geven van één en ander, anders geef ik hier enige voorvallen uit het afgelopen jaar. We
konden twee ledenvergaderingen houden, waarvan ik de notulen heb gemaakt. Deze vergaderingen
werden gehouden op 15 juni 1945 en op 25 augustus 1945. Helaas was het bezoek ook mede door
bijzondere omstandigheden zeer laag te noemen. Wijzigingen van ingrijpende aard hadden in onze
vereniging niet plaats. We betreuren het ten zeerste dat wij onze tatoeëerder de heer Zwart hebben
moeten missen, tevens heeft hij door vertrek voor onze vereniging moeten bedanken. Wat de
tatoeëring betreft, deze werd in het afgelopen jaar verzorgd door de heer M. Bodzinga, doch deze stelt
naar hij mij meedeelde niet verder beschikbaar. Naar ik hoop kan evenwel hierin wederom worden
voorzien, naar tenminste ik dezer dagen hoorde. In het afgelopen jaar kwam het lang met smart
verwachte einder der oorlog, en dit betekende dat we ook voor onze vereniging weer aan d slag
konden gaan. We hebben een goed geslaagde tafelkeuring kunnen houden en in het begin van 1946 de
tentoonstelling, die voor 1945 bedoeld was, doch door het moeilijk verkrijgen van kooien niet eerder
als in begin januari kon worden gehouden. Er werden door mij tot op heden ongeveer een 70 tal
ingekomen stukken geboekt en een 57 tal brieven, enzovoorts verzonden waaronder brieven aan
bestuursleden en schrijven aan leden die hierbij als enkele brief beschouwd zijn. Onze vereniging telt
momenteel een 134 tal leden, doch daar de kwitanties nog niet aangeboden zijn, zal dit aantal
vermoedelijk nog wel zakken. In maart van dit jaar wordt een jaarvergadering gehouden van de NKB
te Utrecht, het is naar ik hoop mogelijk dat ook onze vereniging aldaar vertegenwoordigd zal kunnen
zijn. Ik zou dit verslag nog wel aanmerkelijk kunnen uitbreiden met het aanhalen van de vele
bijzonderheden over de verslagen van de afdelingen NKB en Raad van Beheer, wat de eerste betreft
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deze waren over het algemeen één van de opbouwende krachten, doch de laatste niet altijd even
verheffend. Zoals ik reeds zei ben ik overtuigd, dat de NKB, wat toch eigenlijk de organisatie voor
onze sport moet zijn, in de toekomst hierin inderdaad beter zal voldoen.

1946 – Huishoudelijke vergadering op 13 februari 7 uur in café Schansburg te Gorredijk.
Avonds acht uur opent de voorzitter deze vergadering, die bezocht wordt door 22 leden inclusief het
bestuur. De voorzitter betreurt het dat niet meer leden aanwezig zijn, vooral daar wij een gunstig
bezoek verwacht hadden in verband met de uitreiking van de medailles, ereprijzen en beoordeling
kaarten der laatste tentoonstelling. Gezien naar de opkomst op overige vergaderingen mag het bezoek
gunstig genoemd worden. Ingekomen stukken, deze zijn er verschillende, doch ook daar er weinig
belangrijke zijn ter nadere bespreking, wordt hier afgestapt, om de overige punten meer ruimte te
geven. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd. Verslag penningmeester.
1 september beschikte de vereniging totaal over inclusief geblokkeerd geld f 1032,64, tekort
tafelkeuring f 10,44. Het saldo bedraagt f 985,10. De oude penningmeester nu de heer van der Werf
gaat onze vereniging verlaten, waarin deze vergadering een nieuw bestuurslid zal moeten worden
gekozen. De voorzitter geeft een uiteenzetting van zijn moeilijkheden betreffende het geblokkeerde
verenigingsgeld, wat betreft de bankpas van f100,00 en het op zijn naam staande bedrag op het
spaarbankboekje. Het is voor hem zo langzamerhand een nachtmerrie, maar de volhouder zal winnen
en hij is taai. Al het mogelijke wordt door hem aangewend om zoveel mogelijk voor onze vereniging
vrij te krijgen. De eerste f100,00 heeft hij reeds vrij gekregen. Verslag tentoonstelling. De secretaris
leest zijn verslag door. Er is een tekort op de tentoonstelling van f 85,34 behoudens nog enkele niet
binnengekomen kleinigheden. Een grote nota betreffende drukwerk blijft nog open staan, wachtende
op het vrij komen van geld. Bestuursverkiezing. Aftredend voorzitter en penningmeester. Beiden
stellen zich niet herkiesbaar. Na enige bespreking echter blijkt de voorzitter bereid zijn functie
wederom te aanvaarden.. Voor de heer van der Werf dient een nieuw bestuurslid te komen. Na twee
vrije stemmingen krijgen we een herstemming tussen Voolstra en Leenheer. Voolstra wordt
uiteindelijk verkozen met 13 stemmen en Leenheer 9.We krijgen nu uitdeling en verstrekking
beoordelingskaarten, medailles en ereprijzen. Wegens de zeer bezette avond is geen rondvraag op de
agenda geplaatst. Enige kleinigheden worden behandeld en afgedaan. De voorzitter sluit staande de
vergadering dar het de hoogste tijd is geworden. Het was een zeer gezellige avond in echte sportgeest.
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1946 – Verslag huishoudelijke vergadering op vrijdag 14 juni zaal Schansburg te Gorredijk.
Om tien over acht opent de voorzitter de heer Hofstra de vergadering met een animerend woord voor
onze fokkerij. Gezien de zeer belangrijke agenda zoals onder de punten 4 en 5 vermeld staat
bespreking tentoonstelling en tafelkeuring, mag de opkomst niet bepaald schitterend genoemd worden.
De vergadering wordt bezocht door aanvankelijk 13 leden bij de opening, doch naderhand komt nog
de heer Wiebenga. De notulen der vorige vergadering worden door de secretaris voorgelezen en
onveranderd goedgekeurd. De voorzitter deelt naar aanleiding hierna nog mede, dat het hem thans
gelukt is f 450,00 van het op zijn spaarbankboekje geblokkeerde geld van de konijnenfokvereniging
vrij te krijgen. Voor het uitstaande gedeelte heeft hij in samenwerking met zijn eigen een inschrijving
onder staatslening genomen. Het voordeel hiervan is dat thans de vereniging ook enige rente van dit
geld ontvangt. Hoe het met het resterende geld komt staat nog niet vast, terwijl het ook nog niet
uitgesloten is dat hiervan nog te zijner tijd belasting zal moeten worden betaald. Daarna komen de 3 en
4 vrijwel gelijktijdig in behandeling. De secretaris doet nu nog verschillende mededelingen aangaande
de mogelijkheid van het houden van een tentoonstelling. De datums die ons toegewezen zijn 1e week
in januari en ligt precies voor de NKB show welke 10 januari in Leeuwarden zal worden gehouden,
terwijl mede om praktische moeilijkheden zoals het hopeloos geval wat betreft het verkrijgen van
kooien, wij ons praktisch geplaatst zien voor de onmogelijkheid hier in te voorzien. Het houden van de
clubshow zou met het oog op de tentoonstelling in Leeuwarden voor de goede dieren niet mogelijk
zijn om op beide te exposeren, dien ten gevolge zou dan allicht onze clubshow slecht beïnvloedbaar
worden. Het bestuur komt dan ook met het voorstel om dit jaar de clubshow af te gelasten en een late
tafelkeuring in plaats daarvan te houden. De selectie der dieren kan dan beter plaats hebben terwijl dan
ieder weet welke dieren geschikt zijn eventueel naar de NKB show te sturen. Na enige discussie over
dit onderwerp wordt het bestuursvoorstel algemene stemmen aangenomen. Wel wordt uit de
vergadering het verzoek geopperd, dat eventueel de mogelijkheid bestaat hier indien daartoe behoefte
bij enkele leden bestaat nog eens een ouder exemplaar te mogen laten keuren. De voorzitter zegt dat
wanneer iemand een dier heeft dat zijn in ziens ene beoordeling nodig heeft door een beste
ontwikkeling na vorige keuring of bij een vorige keuring niet in conditie was, dit zeer zeker geen
bezwaar zal opleveren. Er wordt dan besloten de datum van de tafelkeuring door het bestuur te laten
vaststellen, maar in ieder geval niet voor september. Daarna wordt nog overgagaan naar punt 6
bespreking algemene vergadering Utrecht. De secretaris deelt mede en wekt de vergadering op om
vooral een afgevaardigde naar deze voor het noorden misschien zeer belangrijke vergadering te sturen.
Alle punten kunnen hier niet uitvoerig worden behandeld, doch in grote trekken is men het wel
algemeen eens met de reeds eerder behandelde voorstellen voor deze vergadering. Bij d vorige NKB
vergadering der afdeling Friesland in Leeuwarden, gehouden in april van dit jaar. Het valt niet mee
van één der leden te bewegen naar Utrecht te gaan, daar niet ieder daarvoor tijd beschikbaar heeft. De
voorzitter is als bestuurslid der NKB afdeling Friesland als afgevaardigde benoemd, doch is niet zeker
dat hij om zijn werkzaamheden zal kunnen gaan. De voorzitter meent, dat de secretaris in ieder geval
behoort te gaan, daar hij ook te zeker het meest op de hoogte is. De secretaris zegt toe dat indien het
ook maar enigszins mogelijk is hij niet zal nalaten heen te gaan. Na enige discussie hierover, blijkt de
heer S de Vries genegen mede te gaan, indien het mogelijk is met een lease auto rechtstreeks heen en
terug te gaan. De voorzitter meent dat hiervoor wel de mogelijkheid bestaat bijvoorbeeld in combinatie
met Heerenveen. De secretaris zal zich dan ook direct met deze vereniging in verbinding stellen, en
trachten dit voorelkaar te krijgen. Aldus wordt besloten. Punt 7 der agenda komt nu ter tafel. De
secretaris deelt mede wat tot op dit ogenblik bekend is van de te houden NKB show in Leeuwarden.
Het plan is om deze in de beurs te houden. Voor de regeling van één en ander ligt het in de bedoeling
de plaatselijke vereniging secretarissen in te schakelen voor eventuele vraagprogramma`s en
inschrijfformulieren. Zonder een enkele tegenstand wordt het voorstel in de laatst gehouden
ledenvergadering der NKB afdeling Friesland aangenomen, betreffende de vorming van een
garantiefonds voor deze show groot f 0,50 per lid, dat zal dan ongeveer f 1000,= groot worden. Gezien
de zeer hoge kosten van één en ander. Beurshuur, kooienhuur en transport kooien alleen al is een
kapitaal gemoeid. De voorzitter wekt een ieder op een paar goede dieren voor deze tentoonstelling te
fokken en daar door onze vereniging een goed figuur te laten maken. Op de rondvraag komt nu
nogmaals de tatoeëer kwestie ter sprake, de heer Hofstra verzorgd deze tijdelijk bij gebrek aan een
tatoeëerder, doch hij heeft hiervoor niet voldoende tijd, zodat hij ook niet in staat is ieder naar behoren
te kunnen helpen. Hij hoopt dan ook dat ieder lid dit wel begrijpt, en ook een beetje medewerking in
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deze betoond. Hij vraagt nog of misschien ook één der aanwezige leden een tatoeëerder weet of
iemand die zich hiervoor beschikbaar wil stellen. De heer H. Dam zegt wel iemand te weten, hij zal
deze persoon wel even bij de voorzitter sturen. De secretaris wekt nu de leden nog op om in deze
eerste plaats het sportblad “Onze Konijnen” te lezen, daar dit een speciaal NKB verenigingsblad is,
dat de leden moeten zien als hun sportblad en ook als zodanig mede moeten mee opbouwen. Er geeft
zich nog één lid op voor het blad “Onze konijnen” Daar verder geen der aanwezigen iets voor de
rondvraag heeft, gaat de voorzitter er toe over deze zeer geanimeerde vergadering te sluiten. Hij brengt
de aanwezige leden dank voor hun opkomst en hoopt dat allen plus de niet verschenen
sportliefhebbers op een volgende vergadering wederom aanwezig te zijn.
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1947 – notulen algemene leden vergadering 29 maart 1947 in café Schansburg te Gorredijk.
Aanwezig 8 personen inclusief het bestuur..
Voorzitter Berend Tolman.
Secretaris. Dhr. Hofstra.
Het is reeds geruime tijd, na het vastgestelde uur, als de heer Hofstra deze jaar vergadering opent. Hij
betreurt het dat slechts zo weinig leden gehoor gegeven hebben, om deze zo uiterst belangrijke
vergadering te bezoeken. Hij concludeert hieruit dat of het animo van de sport daalt, of men laat het
bestuur maar wat scharrelen, die doen het wel goed. De notulen van de vorige vergadering worden
onveranderd goed gekeurd. Er zijn weinig ingekomen stukken, doch die er zijn is deze nog nader te
bespreken aldus Dhr. Hofstra. Eerst volgt een nieuwe contributie verhoging voor de Raad van Beheer.
Deze is thans vastgesteld als volgt: A – contributie 50 cent per lid. B – verder voor iedere
tatoeëeroormerk een bedrag van 2 cent af te dragen aan de Raad van Beheer. Het bestuur kan zich met
deze regeling niet vinden. Zij willen een contributie vaststellen van 50 cent per lid voor de Raad van
Beheer, zonder verdere omslag. Met toelichting dat dit voor sommigen en vooral de grotere fokkers
zou betekenen dat die boven 1 gulden uit zouden komen wat het vroegere bedrag was. Dit zou een
schijnverlaging zijn. Er wordt besloten aangaande deze kwestie, dat de kosten voortvloeiend uit deze
verhoging, dat de 2 cent per getatoeëerd oormerk uit de kas van de vereniging zullen worden betaald.
De penningmeester meldt, dat er geen kascontrole is geweest, maar dat deze plaats zal hebben als alle
bescheiden aanwezig is. Op de bank is nog aanwezig 7 gulden en vijf en tachtig cent waarvan een
aandeel van 600 gulden Er volgt een bestuursverkiezing. Dhr. Berga wordt bij den eersten stemming
met volstrekte meerderheid verkozen. Berga 6 stemmen, Wielenga 1 stem en J. Jelsma ook 1 stem.
Hier doemt de naam J. Jelsma op. Dit moet ongetwijfeld Johannes Jelsma zijn voorheen woonachtig in
het dorp Lippenhuizen en later Jonkersland. Ik kan mij nog herinneren, dat Jelsma in Jonkersland
woonde aan de Langewijk nummer 5. Zijn zoon Jan zou hier nu nog woonachtig zijn. Ik kan mij nog
herinneren, dat wij als opgeschoten jongens in de jaren zeventig vaak door zijn varkenshokken
struinden en op jacht waren naar de hier talrijk aanwezige ratten. Wij gingen dit ongedierte te lijf met
zelfgemaakte katapulten, maar of er ooit een rat getroffen is betwijfel ik. Ik kan mij ook nog
herinneren dat Jelsma dirigent van de plaatselijke muziek vereniging was. Hij fokte naar ik meen in
deze tijd grote hoenders van het ras Braekels.
Thans komt het belangrijke punt tafelkeuring en tentoonstelling aldus genotuleerd. De heer Bodzinga
zou gaarne een tafelkeuring en clubshow wensen. Bij stemming blijken 5 voor een tafelkeuring, er zijn
twee personen tegen dit voorstel. Uit het aanwezige jaarverslag ( 2 februari 1948) blijkt, dat bij
aanvang van het jaar 1947 er nog 52 leden waren en een erelid. Het ledental zou per juni van dat jaar
teruggelopen zijn naar 27 betalende leden en een erelid. Er is genotuleerd, dat de vereniging niet
bloeiende is. De clubshow welke de bedoeling was geweest moest overgaan wegens het niet
beschikbaar zijn van een geschikt gebouw. Het waaggebouw in Gorredijk wat door de vereniging was
aangevraagd werd op het laatste moment geannuleerd omdat de show op de laatste dag van de kermis
in Gorredijk zou worden gehouden en dit nu niet schikte. Een conclusie werd getrokken, dat men
voortaan eerder een gebouw aan moest vragen.

Voormalig waaggebouw te Gorredijk
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De in oktober gehouden tafelkeuring was goed geslaagd, ondanks dat het aantal dieren niet geweldig
was. Er werden 39 dieren voorgebracht, terwijl er 40 dieren waren ingeschreven. Volgens de
keurmeester Kooistra (voorheen veearts en waarschijnlijk woonachtig in Koudum) was de kwaliteit
van de meegebrachte dieren over zijn geheel zeer goed te noemen. Het mooiste dier werd een Franse
hangoor deze was van Dhr. Berga met een 1 ZZG. Verdere deelnemers waren: J. Jelsma Lippenhuizen,
G. Berga, Y vd Hoek Langezwaag en H. Hofstra Gorredijk, Huisman Tijnje en Dhr Voolstra.

Uit de notulen van de algemene jaarvergadering gehouden op zaterdagavond 28 februari 1948
gehouden in café Schansburg.
De secretaris penningmeester geeft aan een saldo van 86 gulden en 37 cent aan kasgeld te bezitten. Het
banksaldo zou 785 gulden bedragen. Er zou een voordelig saldo van 2 gulden en vijftig cent zijn
geweest. Tot kascommissie leden worden benoemt de heren Kerst Huisman en G. Berga. Onder de
leden rijst enig mening verschil over de opname van 100 gulden van het banksaldo. De voorzitter geeft
aan dat dit middels een kascontrole op een nader te bepalen datum uitgezocht zal worden. Er wordt
aangegeven, dat Dhr. Bodzinga uit het bestuur is getreden dit wegens het bedanken van zijn
lidmaatschap. Berend Tolman zou herkiesbaar zijn en wordt met 7 stemmen herkozen in het bestuur.
Het verloop van de stemming was als volgt: Wiebenga 4 stemmen, Bouma 2 stemmen, Kerst Huisman
2 stemmen en Johannes Jelsma 1 stem. Berend Tolman neemt zijn benoeming in het bestuur weer aan.
De mogelijkheid voor het houden van een regionale tentoonstelling wordt besproken, maar hiervoor
blijkt weinig animo onder de leden. Er wordt aangegeven dat er te weinig leden binnen deze
vereniging zijn om een dergelijke show te kunnen organiseren. Ook een goed gebouw om een
dergelijke show te kunnen houden zou niet aanwezig zijn in Gorredijk. Ook voor het organiseren van
de NKB show der afdeling Friesland wordt om dezelfde reden afgewezen. Er wordt besloten om in de
herfst weer een tafel keuring te houden. Voorstellen vanuit de algemene vergadering afdeling
Friesland .van de raad van advies en NKB. De voorzitter meldt dat de afdracht thans op 2 gulden zit
tegen 1 gulden vijftig cent afdracht voor eigen vereniging is. Dit moet gezien de huidige
omstandigheden niet veel hoger aldus voorzitter Tolman. Verder zegt Dhr. Tolman dat de Raad van
Bestuur best wat geld kan missen, en de NKB zijn eigen boontjes wel kan doppen. De voorzitter ligt
nog toe hoe deze beide organisaties naast elkaar werken en dat de leden zowel van een NKB
vereniging als die van de Raad van Bestuur is aangesloten lid dient te zijn, terwijl ze bovendien
dezelfde inschrijfkaart gebruiken. Het bestuur krijgt van de leden vrij mandaat om een en ander te
onderzoeken en overeenkomstig naar eigen inzicht verder te handelen. Wel blijven de leden van
mening dat de contributie zo langzamerhand te hoog wordt.
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Buitengewone leden vergadering 31 maart 1948 in café Schansburg te Gorredijk
De tweede voorzitter Dhr. Wiebenga opent deze buiten gewone bijeenkomst. De notulen van de vorige
vergadering worden onveranderd goedgekeurd. Voorts deelt de tweede voorzitter Wiebenga mede of
de secretaris Berend Tolman punt vier op de agenda wil toelichten. De secretaris deelt mede, dat Dhr.
Hofstra (voorzitter) om een niet genoemde reden heeft bedankt als voorzitter van vereniging
Gorredijk. Het aanwezige bestuur is van oordeel, dat de reden berust op de kwestie betreffende de
opname van de som van 100 gulden van het bank tegoed. Er was inmiddels een speciale
bestuursvergadering belegd met de aangewezen kascommissie om deze zaak intern op te lossen.
Voorafgaand aan deze vergadering was Dhr. Hofstra wel aanwezig en heeft 180 gulden afgedragen.
De heer Hofstra is door het bestuur nog gevraagd een schuld bekentenis te tekenen, maar dit heeft hij
geweigerd. Tevens werd er nog een verkiezing onder de aanwezige leden gehouden, met als uitslag:
Berend Tolman 5 stemmen, Berga 6 stemmen, Voolstra 6 stemmen, Ynze v.d Hoek 1 stem, Kerst
Huisman 5 stemmen, de Groot 1 stem en W. Smit 2 stemmen. Verkozen worden Huisman, Voolstra,
Berga, Wiebenga en Tolman. De verdeling van de functie`s volgt op een latere bestuursvergadering.
Dhr. Hofstra heeft tevens bedankt om verder als tatoeëerder op te treden. Besloten wordt om Anne
Huitema te vragen welke ook het tatoeëren in Drachten verzorgd te vragen. Besproken wordt nog om
eventueel een regionale show te organiseren. De aanwezige leden voelen hier echter niet veel voor.
Men houd liever vast aan het houden van een tafel keuring.
Jaarverslag 1948:
Er wordt aangegeven dat het ledental dalende is, en dat er in januari nog 27 betalende leden waren en
na inning van de contributie van 1949 nog 19 betalende leden zijn. Men geeft aan, dat wat het
fokmateriaal betreft, dit er beslist niet op achteruit is gegaan. Dit getuige de prima resultaten behaald
door verschillende fokkers op diverse tentoonstellingen. Er kon geen eigen clubshow worden
gehouden, wel was er een zeer geslaagde tafelkeuring. Keurmeester Kooistra, welke de dieren keurde
gaf zoals aangegeven in dit jaarverslag door de secretaris zeer goede wenken en verbeteringen aan de
betreffende fokkers. In de loop van het jaar bleek door het bedanken van Dhr. Hofstra als lid en
tatoeëerder. om een nieuwe voorzitter te benoemen. De keus viel op Dhr. Kerst Huisman om deze als
voorzitter van de vereniging aan te wijzen. Dhr. Anne Huitema toen wonende in Drachten werd
gevraagd het tatoeëren te verzorgen. Een te houden propaganda avond voor de fokker door het
uitnodigen van een spreker is dit jaar op niets uitgelopen. het bestuur zal dit nogmaals in overweging
nemen, om toch iets te organiseren. De NKB Friesland belegde in Noordwolde de Provinciale NKB
show Jammer dat verschillende leden niet konden inzenden wegens het ontbreken van de vereiste
beoordelingen kaarten. Jammer voor enige fokkers welke niet door eigen schuld niet op de
tafelkeuring aanwezig konden zijn waardoor zij over geen predicaat kaarten konden beschikken.
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Ledenvergadering zaterdag 19 februari 1949 café Schansburg te Gorredijk:
De notulen van de vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd. De kwestie aangaande de
heer Hofstra is geheel afgehandeld. Het geblokkeerde tegoed is thans van het grootboek ten namen van
Dhr. Hofstra verkocht en de opbrengst is overgestort op de Nutsspaarbank ten name van de
vereniging. Het jaarverslag over het afgelopen jaar wordt voorgelezen. Naar aanleiding hiervan
ontspruit zich nog een discussie over het al dan niet houden van een tafelkeuring. De meningen blijken
hierover nogal verdeeld, doch de meerderheid blijkt toch voor een tafelkeuring en dit in zekere zin een
verplichting is tegenover de NKB en deelname aan shows hiermede niet in geding komen.
De penningmeester J. Voolstra leest de resultaten over het afgelopen jaar voor:
Saldo op 1 januari 1948
f 888,39
Saldo op 1 januari 1949
f 790,89
Saldo een achteruitgang van
f 97,50
De voorzitter deelt mede, dat er vele ingezonden stukken zijn, doch de belangrijkste is wel de
ingekomen brief voor ledenvergadering afdeling Friesland. De heren Jongsma en Huisman worden tot
afgevaardigden gekozen. De voorzitter deelt verder mede dat ook dit jaar Dhr. Anne Huitema uit
Drachten weer komt tatoeëren. Deze heeft reeds zijn toezegging hierover gedaan aldus de voorzitter.
De leden zullen door de secretaris bericht worden gedaan, wanneer de tatoeëring zal plaats vinden. De
heren Berga en Huisman hebben de boeken over het vorige jaar nagezien en goedgekeurd.
Behandeling wijziging statuten en regelement. De artikelen worden stuk voor stuk behandeld,
behoudens artikel 8 onveranderd goedgekeurd. Op voorstel van Dhr. Jongsma wordt een alinea aan dit
artikel toegevoegd. De ontbinding der vereniging, kan alleen geschieden op besluit der algemene
ledenvergadering, waarbij in de eerste vergadering 2/3 der leden aanwezig zijn bij tenminste 2/3 van
het aantal stemmen. Tweede alinea te wijzigen als volgt, na belegging van een tweede vergadering 2/3
meerderheid en tenminste de helft der aangesloten leden aanwezig zijn. De secretaris wordt verzocht
een voldoende exemplaren te laten vervaardigen, tenminste 50 à 60 stuks. Er volgt een
bestuursverkiezing. Aftredend is Dhr. Joh. Voolstra penningmeester, deze wordt wederom herkozen
met 7 van de 8 uitgebrachte stemmen. Dhr. Jongstra verkrijgt 1 stem. Dhr. Joh. Voolstra neemt zijn
benoeming wederom aan. Besloten wordt wederom een tafelkeuring te houden, en wel in de maand
oktober of in begin november. In ieder geval niet te laat. De heer Kooistra zal wederom verzocht
worden deze keuring te verrichten. Zal deze onverricht niet kunnen zal naar een andere geschikte
keurmeester worden gekeken, men denkt dan aan Dhr. List. In de eerste plaats heeft de uitreiking van
de beoordelingskaarten der NKB Show te Noordwolde, en een drietal medailles voor Berga, Huisman
en v.d Hoek. Bovendien worden de voederbonnen der 2e periode uitgereikt. Voor de rondvraag blijkt
niet veel meer aanwezig te zijn, mede door het vergevorderde uur, het is reeds 11 uur. Wel wordt door
de secretaris even geattendeerd op een vroeger besluit een cursusavond te houden over voedingsleer of
erfelijkheidsleer, of iets ter gelijke, het bestuur zal dit nog eens onder ogen zien. De voorzitter gaat
over tot sluiting van deze vergadering.
Jaarverslag 1949:
Wat betreft het verslag over het jaar van 1949 kan ik uitermate kort zijn. Het ledenaantal onzer
vereniging gaat langzaam doch zeker omlaag. Door ons kleine ledenaantal kan wederom geen
clubshow worden gehouden. Het tatoeëren wordt wederom verzorgd door de heer Huitema uit
Drachten. In de herfst werd een tafelkeuring gehouden, waarin een ruim aantal dieren gekeurd werden
door de heer Kooistra. De omstandigheden waarin wij thans leven, maakt het voor onze sportfokkers
steeds moeilijker, vol te houden aan onze liefhebberij, vooral daar de prijzen van goede dieren nog vrij
hoog zijn bij aankoop. Doch door de afname van het aantal fokkers, is het een moeilijk afzet gebied te
vinden voor de jonge fok, en ook de afzet van slachtdieren moet geschieden tegen prijzen, welke het
voor sportfokkers een vrij dure liefhebberij maken. Slechts één gelukkig lichtpuntje is te noemen dat
wij als vereniging nog geen geld zorgen hebben. Het aantal leden bedraagt per 31 december 16. De
vraag is evenwel hoeveel de contributie voor 1950 zullen voldoen. Daarbij komt nog dat deze vrij
hoog is, ten gevolge van de zeer hoge afdracht aan NKB en R.V.B ieder 1 gulden. Het bestuur
onderging dit jaar geen wijzingen. Het is te hopen dat het kleine aantal leden onzer vereniging nog een
gezonde kern sportfokkers mag behouden, die het ons zal mogelijk houden, ons in stand te blijven met
betere prijzen van de slachtdieren en het ons mogelijk maken, wederom zonder al te grote offers als
sportfokkers mee te doen. Jammer is het vooral de jeugd tegenwoordig zo weinig voor deze toch zo
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mooie sport voelt. De afdracht voor fokkers beneden 18 jaar bedraagt voor de NKB slechts 50 cent.
Bestaat er ook nog kans, dat wij deelnemen van hen aanmoedigen, door ook de vereniging contributie
voor hen zeer laag te stellen en in de toekomst in Gorredijk een animerende gecombineerde show met
een na buurvereniging te organiseren? Het zal toch nodig blijken hierin eens iets in te proberen.
Gorredijk 1950

Standaard NKB 1 mei 1949

Algemene leden vergadering op zaterdag 11 februari 1950 bij de heer Tolman aan huis.
Ruim over acht uur opent voorzitter Kerst Huisman deze leden vergadering. Aanwezig zijn het
voltallige bestuur en de leden Y. v.d Hoek en H. Blauw. De notulen van de vorige vergadering enn het
jaarverslag worden door de secretaris voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. De kascommissie
heeft de boeken en bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden. Bestuursverkiezing, aftredend zijn
Huisman en Berga, welke beide worden herkozen en hun functie nemen beide weer aan. Besloten
wordt zo mogelijk een tafelkeuring te houden. Voor het mooist voorgebrachte dier wordt voorgesteld
en in overweging genomen hiervoor een lepeltje beschikbaar te stellen.
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Jaarverslag 1950:
De omstandigheden waarin onze vereniging momenteel verkeerd, maakt het voor de secretaris
gemakkelijk een jaarverslag samen te stellen. Het ledental is dermate geslonken, dat aan het eigenlijke
doel de vereniging niet meer beantwoord kan worden. Het houden van een tentoonstelling is thans
niet meer mogelijk, daar dit met het kleine aantal gefokte dieren der leden geen zin meer heeft, en
bovendien veel te kostbaar zou worden. Ook van de tafelkeuring heeft het bestuur dit jaar afgezien,
daar het aantal gefokte dieren zeer gering is en de meeste hun dieren al wel van ras kennen. Voor de
NKB show Friesland is een predicaat niet meer vereist, zodat de noodzaak hiervan is komen te
vervallen. Het is natuurlijk wel jammer, maar het is niet verantwoord hiervoor een keurmeester over te
laten komen. Het bestuur onderging geen wijzigingen. Het aantal leden bedroeg 11 plus 1 erelid,
terwijl de heet Wjelinga thans naar Beetsterzwaag vertrokken is. Al met al geen opwekkend beeld.

Ledenvergadering 22 oktober 1951 in zaal Schansburg te Gorredijk
De voorzitter Huisman opent te ruim acht uur de vergadering, hij heet de aanwezigen welkom.
Aanwezig waren de leden, Hendrik Hunneman, Johannes Voolstra, Berend Tolman, G. Berga, Ynze
v.d Hoek en Jan Tjalles de Jong. De secretaris deelt mede dat verschillende stukken zijn binnen
gekomen voor nadere bespreking in aanmerking komen. Hoofdzaak is de aanstaande NKB
tentoonstelling, de secretaris zal te zijner tijd de vraagprogramma`s aanvragen en zorgen dat ieder die
belangstelling stelt, een exemplaar zal worden toegezonden. Nogmaals komt de zondag sluiting op de
NKB show ter sprake, het wordt wenselijk geacht op een toekomstige federatie vergadering, dat het
wel goed zou zijn hierover in de toekomst van af te stappen. De penningmeester brengt verslag uit
over de positie van de vereniging die gelukkig zeer goed genoemd kan worden. De commissie die
boeken heeft nagegaan heeft één en ander in orde bevonden. Bestuursverkiezing. In de vacature
Wielenga wordt benoemt de heet J. de Jong, welke 5 stemmen krijgt, terwijl 1 stem op Y. vd Hoek
wordt uitgebracht. De heer Tolman treed periodiek af en wordt herkozen met 5 stemmen, tegen 1 stem
op Y. v.d Hoek. De tatoeëring zal vermoedelijk op gelijke wijze geregeld worden als vorig jaar, indien
mogelijk. Mogelijk dat de heer Huitema ook aan huis zal komen knippen. Rondvraag: Op de
rondvraag komt nogmaals de tentoonstelling , te Stien ter sprake, besloten wordt zo mogelijk
gezamenlijk per auto op kosten van de vereniging naar Stiens te gaan, en wel de zaterdag namiddag
van de tentoonstelling. Alle aanwezigen geven zich op om mee te gaan. Daarna gaat de voorzitter over
op sluiting van deze vergadering.
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Ruitersport sinds 1968
In het voorjaar van 1968 begon Jan Tjalles de Jong samen met zijn vrouw Ypke een manege aan de
Dwersfeart in Gorredijk. Voorzichtig startten ze, naast hun melkveebedrijf, met een paar lesuren per
week in een kleine buitenbak. Al snel was er meer ruimte nodig om goed les te kunnen geven. De
boomgaard naast de boerderij werd gekapt en binnen een paar maanden zaten alle lessen vol. In de
herfst van dat jaar werd er een binnen manege gerealiseerd.

Ledenvergadering 29 september 1952 in zaal Schansburg te Gorredijk.
Ongeveer acht uur opent de secretaris de vergadering, daar de heer Huisman verhinderd was aanwezig
te zijn. De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. De
ingekomen stukken worden even doorgenomen en aangezien deze niet voor verdere bespreking in
aanmerking komen en worden verder ter kennisgeving aangenomen. De kennisgeving voor de
tentoonstelling NKB te Harlingen komt nader ter bespreking bij punt 4. De secretaris geeft een
overzicht van de organisatie , en de werkwijze van de vereniging. Vele vragen worden gesteld, en
beantwoord. De tentoonstelling in Drachten wordt besproken en eventuele deelname van onze
vereniging wordt van afgezien. Besloten wordt zo mogelijk de NKB show in Harlingen te bezoeken in
clubverband, zo mogelijk met een autobus. De kosten zullen gedeeltelijk door de kas gedragen
worden, doch f 2,= per persoon, in principe de halve kosten. De secretaris zal trachten één en ander
voor elkaar te krijgen. Indien mogelijk zal hij ook contact opnemen met de vereniging Drachten.
Ongeveer 11 uur sluit de secretaris deze vergadering, die gekenmerkt wordt door een zeer aangename
sfeer, hij wenst allen wel thuis.
Jaarverslag 1952:
Het jaar 1952 is voor onze vereniging evenals het vorig jaar alom verlopen. Een hoopvolle betekenis
is, dat enige nieuwe leden ingeschreven werden. Verschillende van hen boekten reeds enige goede
resultaten op tentoonstellingen. Jammer genoeg konden wij ook dit jaar geen tentoonstelling beleggen,
terwijl ook de tafelkeuring ondergebracht moest worden bij de vereniging te Drachten. De NKB show
afdeling Friesland werd dit jaar te Harlingen gehouden. De resultaten door de verschillende inzenders
uit onze vereniging mag goed genoemd worden. Laat ons hopen dat dit een begin mag zijn voor een
nieuw glorie tijdperk voor onze vereniging. Laat ieder lid zorgen voor animo van vrienden voor deze
mooie sport. Helaas zijn enkele onzer leden door omstandigheden niet in staat daadwerkelijk aan de
konijnenfokkers sport deel te nemen. Alhoewel niet alles dit jaar prima vallend, bereikte mij het
bericht, dat onze voorzitter k. Huisman helaas door familie omstandigheden genoodzaakt is voor onze
vereniging te bedanken. Hij was vroeger één onzer goede fokkers en heeft er mede zorg voorgedragen
dat onze vereniging over de slechte jaren van de oorlog langs is gekomen en wij als vereniging zijn
blijven voort bestaan. Laat mij eindigen met een opmerking, aan elke van onze leden. Ga van te voren
voor onze mooie sport en ga zelf proberen om iets goeds naar voren te brengen
Ledenvergadering op zaterdag 14 februari 1953 zaal Schansburg.
Ruim acht uur opent plaats vervangend voorzitter J. de Jong de vergadering en heet de opgekomen
leden hartelijk welkom. De presentielijst is slechts door een zevental leden getekend nl. H. Hunneman.
Theun van de Brug, R. Roelinga, J. de Jong, G. Berga, J. Voolstra en B. Tolman. Hij deelt mede, dat
helaas de voorzitter K. Huisman niet aanwezig kan zijn, wegens huiselijke omstandigheden wat hem
tevens noodzaakt tot bedenken als bestuurslid en tevens als lid van onze vereniging. De notulen der
vorige vergadering worden voorgelezen en aldus vastgesteld, de voorzitter brengt de secretaris
hiervoor dank. In gekomen stukken zijn er weinig, die van de federatie Friesland worden behandeld,
doch geven weinig reden tot discussie. Mededelingen zijn er verder heel weinig. Bij dit punt komen
het houden van een tafelkeuring in bespreking, gevoeld wordt, dat zo mogelijk een eigen tafelkeuring
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moet worden gehouden. Het bestuur zal dit nader in ogenschouw nemen als zij overzicht hebben over
het aantal getatoeëerde dieren over het komende jaar. Jaarverslag: De secretaris leest zijn verslag voor,
dat uiteraard kort kon zijn. Hij spreekt hierin de wens uit dat het sprankje nieuw leven, de voorloper
mag zijn voor een nieuwe levensgeest in onze fokkerij en wekt een ieder op mee te werken onze
vereniging tot nieuwe bloei te brengen. De penningmeester brengt verslag uit over het afgelopen jaar,
hieruit blijkt, dat onze vereniging nog een goede reserve heeft. De secretaris licht nog toe dat hierin
nog uit een reserve fonds voor het houden van een tentoonstelling groot f 250,=. De voorzitter gaat
thans over tot behandeling van punt 6 der agenda. De medailles, prijzen en beoordelingskaarten
worden uitgedeeld, terwijl ook de klasse prijzen, NKB fokprijzen en PP prijzen uitgedeeld worden. De
heer van der Hoek is niet aanwezig, de secretaris zal zorgdragen dat dit met van der Hoek geregeld
wordt. Algemeen is men van oordeel dat de verzorging in Harlingen bij lange na niet zo goed was als
in Stiens. Vele beoordelingskaarten zijn slecht verzorgd. Bestuursverkiezing: De heet Joh. Voolstra
krijgt bij de eerste stemming 6 stemmen, de heer Th. van de Brug 4, de heer H. Hunneman 3 en 1 van
onwaarde, zodat de heer Voolstra en Th van de Brug gekozen zijn. De voorzitter vraagt of de heer
Voolstra zijn her benoeming aanvaart, waarop de heer Voolstra zich wederom beschikbaar stelt. De
heer van der Brug neemt ook zijn benoeming aan. De tatoeëer regeling wordt nu van alle kanten
bekeken. Men komt tot de conclusie dat het zeer gewenst is het tatoeëren zelf ter hand te nemen. De
vereniging zal dan een nieuwe tang moeten aanschaffen, besloten wordt een nieuwe tang aan te
schaffen. Uiteindelijk wordt besloten een goede tang te kopen. De secretaris zaal contact opnemen met
de heer van Dijk. De heer van der Brug stelt zich voor om zich voor het tatoeëren beschikbaar te
stellen. Er zal dan in principe huis aan huis geknipt worden in de laatste week van iedere maand, ook
op de jonge dieren is dan weer enige controle. Op de agenda wordt nog een punt 8a toegevoegd, nl. de
afvaardiging naar de a.s. federatie vergadering. De secretaris wordt verzocht deze vergadering te
bezoeken, uiteindelijk zal men trachten deze vergadering wel te bezoeken de heren de Jong en Tolman
zullen trachten op deze vergadering onze vereniging te vertegenwoordigen, met als reserve de heer
Roelinga. Voor de rondvraag is verder niet veel meer aanwezig. Allen komt nog wel de kwestie van de
reiskosten naar Harlingen. Het bestuur zal zich hierover nog nader beraden, daar enige leden op eigen
gelegenheid heengegaan zijn, nu ook een vergoeding verleend zal kunnen worden. De voorzitter gaat
nu over tot het laatste deel van de agenda, nl. de sluiting. Hij dankt de aanwezigen voor de prettige
samenwerking en discussies op deze vergadering. Hij wenst allen wel thuis.

Theun van der Brug:
Theun van der Brug woonde destijds aan het Easterein 147 in het toenmalige Kortezwaag, nu
Gorredijk. In het hoekpand tegenover de brug welke over de Compagnonsvaart liep. Theun was
melkboer van beroep en verkocht dagelijks zijn melkproducten. Zijn vrouw bedreef een klein
kruideniers winkeltje. Het verhaal gaat, dat Theun van de Brug vaak weg was, waarover zijn vrouw
vaak klaagde en Theun steevast antwoorde, anders ga ik wel naar een café. Zijn vrouw gaf dan aan,
dat hij zich dan maar bij het bestaande moest houden, daar bezoeken aan een café al gauw een
gewoonte zou worden. Theun van der Brug was secretaris van 1964 tot 1967 en tatoeëerder van 1958
tot 1967.
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Jaarverslag 1953:
Het verenigingsjaar 1953 verliep evenals het vorig jaar ook alom. Onze vereniging telde aan het eind
van 1953 22 leden, hetgeen dus een niet onbelangrijke vooruitgang betekende. Jammer voor de jonge
leden, die in de loop van 52 en 53 toetraden, kon de vastgestelde tafelkeuring door het uitbreken van
een zeer besmettelijke konijnen ziekte geen doorgang vinden. Het bestuur was echt genoodzaakt deze
af te gelasten. Ook dit jaar was het voor onze vereniging niet mogelijk een tentoonstelling te houden.
Het bestuur is echter wel van mening zo enigszins mogelijk en met voldoende medewerking der zijde
van de leden volgend jaar te proberen een tentoonstelling in Gorredijk te houden., of in medewerking
van andere clubs in een dichtbij gelegen plaats. Voor een clubtentoonstelling is onze vereniging te
klein, daar dan in de verschillende te weinig onzen dingen komen. Op de gehouden NKB show
Friesland te Oosterwolde, sloeg onze kleine vereniging geen goed figuur. Naast de oudere fokkers, die
nu al enige jaren met een zeer goede inzending konden komen , hadden ook de jonge fokkers goed en
zeer goed fokmateriaal ingezonden. Op de NKB show te Enschede werd ingezonden door de heer
Voolstra en door de heer van de Brug beide met goede resultaten. De heer K. Huisman moest in de
loop van dit jaar zijn bestuursfunctie en lidmaatschap van onze vereniging neerleggen, hetgeen als een
gevoelig verlies voor onze vereniging was. Met de wens dat het ledental, vooral van fokkende leden
vooruit mag gaan en wij thans op de ingeslagen weg kunnen voortgaan. Dit verslag te besluiten met de
opmerking zet de schouders er onder, het kan best, het kan beter.
Bestuursvergadering maandagavond 11 januari 1954 bij de secretaris aan huis.
Aanwezig waren alle bestuursleden.
Besproken werden de NKB show te Oosterwolde en in Enschede. Het bestuur stelde de a.s.
jaarvergadering vast op zaterdag 23 januari a.s. Naast de gebruikelijke agenda punten kwam het
voorstel tot vaststelling contributie 1954. Het bestuur is van oordeel dit wat omhoog te brengen op f
2,75,= tot f 3,00,= per lid, daar de kas positie anders komt te leven op onze reserve. Verder meende
het bestuur thans te moeten komen met een voorstel aan de leden tot het houden van een streek
tentoonstelling te Gorredijk. Hiertoe kwamen zij na een breedvoerige bespreking van de verschillende
mogelijkheden. A. Het houden van een clubshow hetgeen door de vereniging inzending van
verschillende rassen, niet wenselijk werd geacht. B. Met andere clubs, in een bepaalde plaats een
gecombineerde clubshow, ook dit had nogal bezwaren. Men kwam tot de slotsom, dat een streek
tentoonstelling te Gorredijk het mooist en het gewenste zou zijn. De secretaris zal zich met de
secretarissen afdeling Friesland in verbinding stellen opdat het verkrijgen van nadere gegevens. Het
bestuur maakt hierover een voorstel. Verder wordt besloten, overeenkomstig besluit vorige leden
vergadering een voorstel in te dienen voor de algemene leden vergadering afdeling Friesland NKB. De
NKB show Friesland voortaan ook op zondag voor het publiek open te stellen, en het reeds eerder
door de algemene vergadering der afdeling Friesland genomen besluit hiermede ongedaan te maken.
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Algemene ledenvergadering op zaterdag 23 januari 1954 in café Schansburg.
Opening: Te ruim half acht opent voorzitter de Jong de goed bezochte vergadering. Van de ruim
twintig leden zijn er een twaalf tal leden opgekomen. Hij heet allen welkom, en gezien de vrij hevige
agenda, gaat hij direct over tot het afwerken hiervan. Notulen: Die worden door de secretaris
voorgelezen en onveranderd goed gekeurd. Mededelingen en ingekomen stukken: Ook dit punt geeft
weinig aanleiding tot discussie. De voorzitter deelt mede, dat wij helaas door de konijnen ziekte niet in
staat waren de vastgestelde tafelkeuring te laten doorgaan. Door bijzondere omstandigheden waren de
afgevaardigden voor de federatie vergadering niet in staat deze te bezoeken. Financieel verslag: hieruit
blijkt, dat de vereniging niet tot een sluitend exploitatie kan komen, terwijl wij nog geen enkele uitgaaf
buiten een tang behoefden te bekostigen. De contributie wordt na enige discussie verhoogd tot f 3,00,=
per jaar, dat wordt geacht voor niemand een bezwaar behoeven te zijn. Besloten wordt telkens elk jaar
de contributie onder ogen te zien. De secretaris leest zijn jaarverslag door, dat weinig aanleiding geeft
tot nadere bespreking. Bestuursverkiezing: De beide aftredende bestuursleden J. de Jong en G. Berga
worden met grote meerderheid van stemmen wederom herkozen. Beide nemen de benoeming ervan
aan. De voorzitter en secretaris delen de beoordelingskaarten en prijzen der NKB show te Oosterwolde
uit. De resultaten daar behaald zijn van dien aard, dat wij als kleine vereniging zeer zeker tevreden
mogen zijn. Thans komt het punt ter sprake, van het bestuursvoorstel tot het houden van een streek
tentoonstelling. De secretaris deelt mede dat volgens schrijven van de heer Baarda, secretaris
Provinciale afdeling deze naam niet goed is. Dit moet kring tentoon stelling zijn. De dieren uit de
omgeving met een straal van 30 kilometer rond Gorredijk mogen hier ingezonden worden. Na enige
discussie wordt besloten tot het houden van een dergelijke kringtentoonstelling. De leden zeggen het
bestuur, hun volle medewerking toe. De heer Homans steld de zaal beschikbaar, mits een goede
beveiliging wordt gegarandeerd. De prijs voor deze zaal zal f 200,= bedragen. Het inschrijfgeld wordt
vastgesteld op f 1,00 voor leden en f 1,25 voor niet leden. De kooien van het “Ras Konijn” te
Leeuwarden zullen worden gehuurd à f 0,20,= per kooi. Enige commissies worden gevormd,
aangaande een voorlopige opstelling. Commissie van opbouw, van der Vliet, Hunneman, Uithof,
Mulder, Roelinga, Kromsicht en Meijer (inclusief reserves) Deze commissie is ook voor de afbraak.
Commissies voor voorbrenging dieren, Voolstra, Uithof en Hunneman. Voedercommissie Th. van de
Brug en van der Vliet. Commissie verkoop. ? Schrijvers, Tolman, Hunneman en van de Brug. EHBO,
Nutters en de Vries. Rondvraag: Besproken wordt nog het tatoeëren. Besloten wordt, dat alle leden
zich dienen te houden aan jonge dieren binnen acht dagen van de geboorte op te geven. Sluiting: Het is
ruim elf uur als de voorzitter overgaat tot sluiting van deze geanimeerde vergadering.
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Ledenvergadering op zaterdag 3 april 1954 in café Schansburg te Gorredijk.
Op deze vergadering, waarbij de heer Baarda uit Leeuwarden was uitgenodigd om een rede te houden
voor de fok in `t algemeen van enkele rassen, wordt goed bezocht, 16 leden waren aanwezig. De
notulen der vorige vergadering worden voorgelezen, nadat de voorzitter allen welkom heeft geheten,
en in het bijzonder de heer Baarda uit Leeuwarden. De notulen worden onveranderd goedgekeurd, en
vastgesteld. De heer Baarda krijgt daarna het woord. Hij geeft in een helder betoog een uiteenzetting
over de groei van het dier vanaf de bevruchting tot jonge dieren in verband met de erfelijkheidsleer en
de voortplanting van goede en foute eigenschappen van de ouders, en de verdere voortplanting in de
2e, 3e en 4e graad. De lezing wordt met aandacht gevolgd, een vrij groot aantal vragen wordt door de
heer Baarda beantwoord, over kleuren, voeding van de dieren. Hij geeft nog verschillende praktische
wenken aan de jonge fokkers, doch ook oudere kunnen nog wel wat leren. De tijd is inmiddels sterk
gevorderd, zodat nog vluchtig enkele meegebrachte dieren worden behandeld. Voor de bespreking van
de tentoonstelling blijft weinig tijd over. Het bestuur krijgt vrij mandaat, die maatregelen te nemen, die
zij nodig achten. Te zijner tijd zal een ledenvergadering worden uitgeschreven, als het bestuur dit
nodig acht, van de laatste hand aan de tentoonstelling en van de voorbereiding. De rondvraag komt
niet meer aan de orde, daar het inmiddels al zeer laat geworden is. De hospes is al tweemaal geweest,
voor aan de tijd te herinneren. De voorzitter dankt allen voor hun opkomst, en in het bijzonder de heer
Baarda, voor zijn leerzame lezing, waar één en ander iets heeft kunnen meenemen, dat hem van pas
kan komen.
Buitengewone ledenvergadering op zaterdag 9 oktober 1954 in zaal Schansburg te Gorredijk.
Deze vergadering was in hoofdzaak belegd, voor het regelen van de te houden kring tentoonstelling.
Aanvankelijk was de vergadering slechts bezocht door een aantal bestuursleden, en een vijftal leden.
De voorzitter was door bijzondere omstandigheden niet in staat tijdig aanwezig te zijn, terwijl de heer
Voolstra nog steeds door ziekte verhinderd was aanwezig te zijn. Helaas kon door het geringe aantal
leden geen vruchtbare bespreking en regeling der werkzaamheden op de tentoonstelling plaats hebben.
Besloten werd de leden te berichten welke werkzaamheden van hen verlangd worden, alsmede
wanneer zij dan aanwezig zullen moeten zijn. Enkelen zeggen spontaan hun medewerking toe. Loten
voor de NKB show worden ten verkoop uitgedeeld. Enkele moeilijkheden worden nog besproken,
terwijl de voorzitter een waarschuwend woord mede geeft, toch vooral het bestuur niet voor de
moeilijkheden te laten zitten. Aangezien het aantal verwachte dieren op ruim driehonderd tot
driehonderd veertig wordt geschat, wordt een vierde keurmeester nl. J. Huisman te verzoeken, te
willen komen keuren. Met een enigszins bezwaarde last gaan we uiteindelijk uitelkaar, met de hoop
dat één en ander toch wel wat mee zal vallen. Het bestuur had gedacht, allen die oorspronkelijk
spontaan tot het houden van een tentoonstelling hadden aangedrongen, nu ook blijkt van hun goede
wil hadden gegeven.
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Leeuwarder Courant 15-11-1954
Verslag Tentoonstelling 10 t/m 14 november 1954.
Ingeschreven werden 262 dieren voor deze kring tentoonstelling. Het aantal bleef aanmerkelijk lager
dan de verwachting van nl. 340 dieren. Van het “Ras Konijn” te Leeuwarden waren 250 kooien
gehuurd en uiteindelijk na veel strubbelingen konden wij nog bij de vereniging Akkrum een 100 tal
kooien vastleggen. Daar de verwachting door toezegging van Oosterwolde op 340 dieren gesteld
moest worden, moesten wij een vierde keurmeester aanzoeken. De heer J. Huisman uit Deventer was
bereid te komen. Door de te kleine aanmelding hadden wij alvast een strop te pakken. De vierde
keurmeester was dus overbodig. Daar de heer Sipma nogal wat bezwaar naar voren bracht, en graag
vroeg terug wilde, werd besloten de heer Sipma te verzoeken niet te komen. Als keurmeesters
fungeerden W. Wassink, hooft ereprijzen, B. Bosman en J. Huisman. Ingezonden werden totaal 76
Vlaamse Reuzen, waarvan niet minder dan 19 witte rammen en 47 jonge witte voedsters, en slechts 3
oude witte rammen en eveneens 3 oude witte voedsters. Verder 8 Lotharingers, 16 Franse Hangoren in
diverse kleuren, 6 Groot Chinchilla’s, 8 Weners, 2 Rood Nieuw Zeelanders, 12 Rijnlanders, 7 Alaska,
1 Zilvervos, 15 Rex konijnen, 12 Papillons, 23 Klein Chinchilla’s, 18 Tan, 22 Hollanders in diverse
kleuren, 6 Klein Zilver, 4 Rus, en in totaal 24 polen, 18 roodogen en 6 blauwogen en tot slot 4
Kleurdwergen. Al met al een behoorlijke sortering. De dierenartsen W. van Dijk en G. Siebenga
verzorgden de gezondheidskeuring, zij zagen zich genoodzaakt een 14 tal dieren voor toelating uit te
sluiten, wegens oor schurft en geslachtsziekte. Het opkooien verliep zeer vlot na de vrij moeilijke
indeling van de zaal, door een grote blunder van onze medewerkers, een volgende keer beter. Ook de
keuring verliep vlot, en het is ons gebleken, dat er over het algemeen zeer goed materiaal naar voren
werd gehaald. Ook onze eigen leden kunnen tevreden zijn, met de door hen behaalde resultaten. Het is
te hopen dat zij op de ingeslagen weg voort zullen gaan, en zich niet door tegenslag laten ontmoedigen
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De hoofdereprijzen werden als volgt uitgeloofd:
No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 7
No 8
No 9
No 10
No 11
No 12
No13
No 14
No 15
No 16
No 17
No 18
No 19
No 20
No 21
No 22

Mooiste dier Tentoonstelling Rood oog Pool L. Gorter Oosterwolde.
Op 1 na mooiste dier Tan Zwart Jan Wijnsma Rijperkerk
Hoogst aantal punten Klein Chinchilla Joh. Voolstra Langezwaag.
Mooiste collectie Witte Vlaams Reus H. Hunneman Kortezwaag.
Mooiste collectie tekening dieren J. Bergsma Noordwolde.
Op 1 na hoogst aantal punten H. Hunneman Kortezwaag.
Mooiste dier eigen fok L. Gorter Oosterwolde.
Op 2 na mooiste dier tentoonstelling Vlaamse Reus H. Hunneman Kortezwaag.
Mooiste dier grote rassen Vlaamse Reus H. Hunneman Kortezwaag.
Mooiste dier midden rassen Groot Chinchilla J. Annema Rijperkerk
Mooiste dier kleine rassen Tan Jan Wijnsma Rijperkerk.
Mooiste dier dwerg rassen Poolroodoog L. Gorter Oosterwolde.
Mooiste dier kortharige rassen Rex J. Zwart Appelscha.
Langharige rassen niet toegekend.
Op 1 na mooiste tekening rassen Hollander J. de Jong Makkinga.
Op 1 na mooiste dier grote rassen Vlaamse Reus B.K Zijlstra Bantega.
Op 1 na mooiste dier midden rassen Wener zwart J. Kleine Rijperkerk.
Op 1 na mooiste dier kleine rassen Klein Chinchilla Joh. Voolstra Langezwaag.
Op 1 na mooiste dier dwerg rassen Poolroodoog A. de Haan Oosterwolde.
Op 1 na mooiste dier kortharige rassen Rex wit A. Witteveen Oosterwolde.
Langharige rassen niet van toepassing.
Op 1 na mooiste eigen fok Klein Chinchilla Joh. Voolstra Langezwaag.

Doordat verschillende beschikbaar gestelde ereprijzen op niet vertegenwoordigde rassen opnieuw
verdeeld konden worden, kwamen de slecht bedeelde rassen goed aan hun trekken.
Totaaloverzicht van de uitgebrachte predicaten:
6
stuks ZZG
69
stuks ZG
64
stuks GG
30
stuks G
2
stuks VG
Dit bezien op totaal 246 beoordeelde dieren, voorwaar geen slecht resultaat, zodat dus 75 dieren geen
predicaat konden verwerven, daarbij nog in aanmerking genomen dat hierbij een groot aantal was, dat
uitgesloten werd door een te gering gewicht, was het geheel dus goed te noemen. Het totale
inschrijfgeld bedroeg f 368,75,= zodat 40 : 100 x f 368,75,= f 147,50,= aan clubprijzen moest worden
besteed, totaal aantal punten 389, zodat per punt beschikbaar gesteld kon worden f 0,38,=.Het bezoek
op de tentoonstelling had wel wat beter gekund, maar in totaal werd de tentoonstelling nog door
ongeveer 400 personen bezocht, waarbij een 150 tal beneden de 15 jaar. De officiële opening op
vrijdag 11 november had plaats door de edelachtbare heer Harmsma, en werd door vrijwel alle
genodigden bezocht. De heer Baarda was helaas verhinderd. De heer Harmsma bracht een korte,
enigszins met kennis geuite openingsrede, nadat voorzitter de Jong allen welkom geheten had. De
heer Merkuur sprak daarna enige animerende woorden, terwijl oud voorzitter K. Huisman door zijn
aanwezigheid blijk gaf van zijn medeleven, in een korte toespraak, herinnerde hij aan de moeilijke
jaren toen hij slechts een onvolledig bestuur en alleen de doorgewinterde fokkers overgebleven waren.
De heer Visser, voorzitter van het “Ras Konijn” Drachten complimenteerde het bestuur. Jammer dat
de clubshow van Drachten en Wolvega verviel. Zowel voor wat betreft de inzendingen als het bezoek
werd een consumptie werd aangeboden. De opruiming verliep zeer vlot, na een kleine moeilijkheid
met enkele leden van Drachten. Jammer overigens daar alles verder in beste harmonie verlopen was.
Met een hulde aan onze trouwe medewerkers die ook enkele nachten hun nachtrust hebben geofferd,
wil ik dit verslag besluiten.
Het financieel verslag noem ik hier niet afzonderlijk op, doch het tekort is in totaal f 322,85,=
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Algemene leden vergadering op zaterdag 27 november 1954 café Schansburg te Gorredijk.
Omstreeks acht uur opent de voorzitter de heer de Jong deze vergadering. We hadden best enigszins
wat leden verwacht, het bestuur was voltallig, op de heer Voolstra na, die nog steeds door ziekte
verhinderd is aanwezig te zijn. Verder zijn er nog een achttal leden opgekomen. Na aanvulling der
agenda met het punt notulen vorige vergadering, en wijziging der volgorde, komt deze er als volgt uit
te zien. 1 opening, 2 notulen vorige vergadering, 3 mededelingen en ingekomen stukken, verslag der
tentoonstelling, 4 uitreiking klasse prijzen en ereprijzen met verloting, pak voeder Calvé 5 financieel
verslag tentoonstelling, 6 Rondvraag, 7 Sluiting. De notulen worden onveranderd goedgekeurd.
Ingekomen stukken zijn er vele, die alle betrekking hebben op de tentoonstelling. De secretaris noemt
enkele die van algemeen karakter zijn, zoals schrijven van de heer Zantinga, die helaas verhinderd was
de officiële opening bij te wonen. Schrijven van de vereniging Wolvega, betreffende te late
inschrijving tentoonstelling en nadien een te laat ontvangen medaille. Schrijven van de heer Uithof en
Nutters die helaas verhinderd waren daadwerkelijk aan de tentoonstelling hun medewerking te
verlenen. De correspondentie met de heer Sipma in een brief zal even vast worden gehouden, tot na
het verslag tentoonstelling. Als punt 3 aan de orde komt, neemt de voorzitter vooraf even het woord en
geeft mede namens het bestuur uitleg van de waardering die van deze zijde uitgaat, voor het vele en
spontane werk door de leden verricht tijdens de tentoonstelling. Een grote handicap was de ziekte van
de heer Voolstra, zowel voor het bestuur als voor de gehele regeling van de tentoonstelling. Het bleek
vooral ook dat één en ander geslaagd is door de woorden gesproken door de heer Merkuur bij den
officiële opening. Hij wekte het bestuur op vooral eens de Provinciale NKB show te willen aanvragen,
desnoods een predicaten tentoonstelling, door dit jaar helaas van een NKB show wel niets zal komen.
hoofdzakelijk door gebrek aan zaalruimte. Daarna leest de secretaris zijn verslag door, waaruit blijkt,
dat het materiaal op de tentoonstelling naar voren gebracht van goede kwaliteit was, niet minder dan
zes x ZZG op een betrekkelijk klein aantal dieren. De organisatie van 3 shows in vrijwel 10 dagen tijd
is wel wat veel, de voorzitter zegt dat in het bestuur deze zaak ook reeds besproken is, en op de eerst
volgende vergadering van de afdeling Friesland zal dit zeer zeker ter tafel komen. Het komt nu tevens
tot uiting door enkele leden, dat er in deze hoek zeer weinig gelegenheid is tot expositie. Voor wat
betreft de NKB, ook dit mag wel eens onder ogen gezien worden. De voorzitter zegt toe dat ook dit
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nog eens nader besproken zal worden in het bestuur, en zo nodig ook op de afdelingen vergadering op
tafel zal worden gebracht. De voorzitter verzoekt thans de secretaris over te gaan tot uitreiking van de
klasse prijzen en medailles, dit is betrekkelijk gauw afgelopen, hierna volgt de verloting van 3 x 5
kilogram konijnen voer van Calvé, van een te laat binnen gekomen schenking van fa. H. de Boer. De
opbrengst à f 9,00,= komt ten goede aan de kas van de tentoonstelling. Daarna gaat de voorzitter over
tot punt 5. Financieel verslag van de tentoonstelling. De tentoonstelling bescheiden worden door de
heren Faber en Bruinsma nagezien en in orde bevonden. De secretaris – penningmeester leest de
ontvangsten en de uitgaven door, hieruit blijkt dat het uiteindelijke tekort thans bedraagt f 322,85,=.
Hierbij wordt nog opgemerkt, dat met de keurmeester Sipma nog tot een vergelijk akkoord moet
worden gekomen. De secretaris leest de gevoerde correspondentie voor, na enige discussie over deze
kwestie wordt besloten, dat Sipma zal worden geschreven met een verzoek om het uiterste bedrag van
zijn schade vergoeding te willen bepalen en ons dat mede te delen. Volgens ons mag dit niet meer dan
f 12,50,= bedragen. Indien dit mogelijk is, dan zullen wij tot uitbetaling overgaan. Mocht niet tot een
vergelijk worden gekomen, dan zal het NKB bestuur hierin gekend moeten worden.. Het blijkt dat dat
de keurmeesters geheel pro-deo het keuren van dieren verricht hebben, waarvoor de voorzitter een
dankwoord zeer op zijn plaats acht, de secretaris zal hen schriftelijk bedanken. Op de rondvraag komt
nogmaals tot uiting het eigenlijke tekort aan expositie mogelijkheden, voor de leden van de NKB
vooral in het Noorden en dit tegen over het vrij aantal Raad van Beheer exposities in het Noord Oosten
des land. Ook wordt nog besproken de mogelijkheid om bij een eerst volgende expositie een minder
tekort of een sluitende kas te krijgen. Waarop kunnen wij nog bezuinigen. Op de eerst volgende
vergadering zal het bestuur wel met nadere voorstellen komen. De voorzitter deelt mede, dat hij met
de secretaris van gedachte heeft gewisseld over dit punt en zij van mening waren volgend jaar een
jongdierendag en dan het daar op volgende jaar een predicaten show van de Provincie Friesland te
houden. Besproken wordt nog een inleiding voor de eerst volgende vergadering, en wie dan zal
moeten komen en het eventuele onderwerp. Gedacht wordt aan een algemeen onderwerp als, voeding,
huisvesting en ziekte bestrijding bij de dieren. Het wordt verder aan het bestuur overgelaten, deze zal
het uiteindelijk regelen. Genoemd worden, Bosman of dierenarts Kooistra, de laatste is helaas
mogelijk bij de Raad van Advies gebleven. Dit laatste is geen bezwaar, daar dit nog nader onder ogen
moet worden gezien. Het is onderhand de hoogste tijd om deze bijeenkomst te sluiten. De voorzitter
dankt allen v oor hun opkomst en de prettige wijze waarin de bespreking plaats heeft gehad, en wenst
allen wel thuis.
Jaarverslag over 1954:
Als ik dit verslag schrijf, is een zeer actief verenigingsjaar afgesloten. Het leden aantal van onze
vereniging steeg in de loop van 1954 tot 36 leden, terwijl in de loop van dit jaar de heer H. Blauw, die
sedert jaren lid van onze vereniging bedankte, alzo op 31 december 33 leden waarbij een groot
percentage die actief aan de fokkerssport deelnamen. Het bestuur onderging geen wijzigingen. Het
tatoeëren werd door de heet van der Brug tot volle tevredenheid verzorgd. Van een tafelkeuring werd
afgezien, ofschoon enkele leden dit wel gaarne gezien hadden. Er werden 4 leden vergaderingen
gehouden, waarbij die van 3 april, toen de heer Baarda een betoog hield. De overige buitengewone
ledenvergaderingen hadden betrekking op de kring tentoonstelling. Deze show was in alle opzichten
geslaagd, behalve het financiële deel. Jammer dat de clubshow in Wolvega en Drachten nogal
schadelijke invloed op de inzending van dieren had. Het bestuur kwam verschillende malen bijeen
voor regeling der show, en was vooral door de ziekte van de heer Voolstra nogal gehandicapt.
Gelukkig is de heer Voolstra thans in beterende hand, en wellicht zal hij op de aanstaande algemene
ledenvergadering weer aanwezig kunnen zijn. Met de wens dat deze opleving een blijvend karakter
mag hebben, besluit ik dit verslag.
Bestuursvergadering bij de heer Voolstra aan huis op maandag 7 februari 1955.
Aanwezig 4 bestuursleden, de heer Berga was afwezig, misschien wel door het zeer slechte weer. De
agenda voor de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld, terwijl de voorstellen voor de algemene
ledenvergadering der Provinciale afdeling worden besproken. Vooral wat betreft de financiële positie
der afdeling, alsmede die van onze eigen vereniging. Besloten wordt deze aan de vergadering voor te
leggen. Daarna wordt de mogelijkheid van een tentoonstelling in de toekomst besproken. Het wordt
wenselijk geacht in het volgend seizoen een tafelkeuring te houden. Ook wordt nog de mogelijkheid
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besproken een spreker, voor de vergadering te laten komen, doch gezien de moeilijkheid een geschikte
spreker te krijgen, waarbij de kosten niet te hoog zouden komen te liggen, noopt het bestuur hiervan af
te zien. Het is al vrij laat, als we huiswaarts keren.
Algemene ledenvergadering op zaterdag 26 februari 1955 in café Schansburg te Gorredijk.
Ruim acht uur opent de voorzitter de heer de Jong deze vergadering. De opkomst was zo als
gewoonlijk slecht, in totaal slecht 9 leden waren aanwezig, terwijl de bestuursleden Berga en van de
Brug afwezig waren, de laatste wegens ziekte. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen
en goedgekeurd. Voor mededelingen en ingekomen in de eerste plaats de beschrijvingsbrief voor de
aanstaande federatie vergadering op zaterdag 26 maart aanstaande. Deze kunnen nader behandeld
worden op de punten 9 en 10 van de agenda. Een brief van de heer Baarda aangaande de kwestie met
de vereniging Drachten aangaande het verschil op de kringtentoonstelling. De secretaris heeft de brief
uitvoerig beantwoord, en zal zo mogelijk zelf deze aangelegenheid op de aanstaande veergadering van
de federatie nader uit één zetten, en zo mogelijk de kwestie aan de kent maken. Verder het bedanken
van een drietal leden uit Jubbega, de heren Nutters, Westra en Brouwer, die overgegaan zijn naar de
vereniging Jubbega, lid van de Raad van Beheer. De voorzitter verheugd het dat verschillende leden
uit Jubbega des ondanks bij onze vereniging blijven en begrepen hebben dat dit niet de juiste weg is.
Wij moeten echter wel begrijpen, zegt hij, dat het thans de plicht is van de NKB om zoveel mogelijk
aan haar leden te bieden. De aanwezige leden uit Jubbega getuigen van hun goede wil, en wij prijzen
ons gelukkig hen in ons midden te hebben. Het jaarverslag van de secretaris getuigd van een druk
vereniging jaar, dat thans afgesloten is. De kringtentoonstelling was een succes, alhoewel het een
groot gat in onze reserve heeft geslagen. Uit het verslag van de penningmeester blijkt dat het tekort uit
de tentoonstelling in onze financiële positie een behoorlijk verzwakt heeft. Door een paar van de
aanwezige leden worden de bescheiden nagezien en in orde bevonden. Bestuursverkiezing, de heer B.
Tolman is aftredend, hij zou het zeer op prijs stellen indien een ander lid zijn functie zou willen
overnemen. De uitslag is echter dat hij met grote meerderheid herkozen wordt, hij zal de functie nog
een periode aanvaarden. Het is gelukkig voor hem, niet mogelijk dat elk jaar een tentoonstelling kan
worden gehouden. Besloten wordt dit jaar nog een tafelkeuring, waarop de leden een beoordeling een
beoordeling voor hun jonge dieren kunnen krijgen. De voorstellen voor de aanstaande federatie
vergadering worden stuk voor stuk doorgenomen en besproken. De afgevaardigden krijgen verder vrij
mandaat, te handelen overeenkomstig het besprokene. Over het algemeen kan akkoord worden gegaan
met het pre advies van het federatie bestuur. Over het geven van een bestemming van het reservefonds
1954 wordt nogal gediscussieerd. De vergadering is van oordeel dat dit slechts een voorlopige
oplossing zal zijn voor de financiële moeilijkheden van de federatie. De heren de Jong en Tolman
zullen de aanstaande federatie vergadering vertegenwoordigen. Voor de rondvraag is weinig meer aan
de orde, het is al ruim 11 uur als de voorzitter tot sluiting over gaat.
Harrit Westra in de volksmond Harrie genoemd is jarenlang voorzitter geweest van vereniging
Jubbega. Tevens verzorgde hij het tatoeëren van de konijnen. Vereniging Jubbega zou in 1954
zijn opgericht onder de Raad van Beheer.
In 2014 vierde vereniging Jubbega hun 60 jarig bestaan als vereniging.
Op 28 april 2007 werd Westra onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau.
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Jaarverslag 1955:
Het schrijven van een jaarverslag, kan met gemengde gevoelens gebeuren, het als de oudejaarsavond
in je eigen leven, een terugblik zowel op het wil of de weeën van het afgelopen jaar. Gelukkig waren
de laatste voor onze vereniging ditmaal niet groot en zeer weinig het geval. Alhoewel we dit jaar geen
tentoonstelling konden organiseren was dunkt mij toch een goed verenigingsjaar. Het ledental
schommelde zo om en de nabij de dertig, wat voor ons niet slecht mag worden genoemd. In `t laatst
van het jaar, komen nog een paar bedankjes binnen, nl. Egbert de Vries en J.B Heida, terwijl reeds
eerder de heer Cor van der Zee bedankte. Hierin tegenover stond, dat als nieuwe leden konden worden
ingeschreven Toon Wever en D. Siebenga. Naar de vereniging Oosterwolde zou overgaan de heer J.
Hunneman, zoals nog van terzijde werd medegedeeld. Het is zelfs waarschijnlijk dat we ook nog een
vrouwelijk lid kunnen inschrijven, misschien dat dit onze leden tot nieuwe vechtlust mag brengen, om
onze heren niet de loef te laten afsnijden. Doch zij zal ook van harte welkom zijn. Het seizoen werd
door ons ingezet met een tafelkeuring voor jonge dieren. Ingeschreven werden een zestig tal dieren,
die gezien de kwaliteit behoorlijk goed genoemd konden worden, deze werd gehouden op 8 oktober
1955. In het afgelopen jaar werden in totaal 178 dieren getatoeëerd, terwijl dit in het jaar 1954 254
dieren bedroeg. In 1954 werden drie pooltjes geringd in 1953 zeven stuks. Na afloop van de
tafelkeuring, werd een praatavond gehouden onder leiding van keurmeester Koster, die over het
algemeen goed voldeed. De heer Koster verzorgde s `middags de tafelkeuring. Naast het concrete
keuren, gaf hij aan de leden ongevraagd zeer juiste tipjes, voor de behandelingen, verzorging onzer
dieren, die door onze leden zeer zeker ter harte zullen worden genomen en naar de volle omgang
zullen worden geambieerd. De provinciale NKB show werd dit jaar verzorgd door vereniging “De
Trije Doarpen” in de spuitinrichting te Irnsum. Jammer dat deze ruimte te klein was, dit is zeer zeker
de show niet ten goede gekomen. Het geheel zag er nogal rommelig uit, terwijl ook nog waarschijnlijk
mede ten gevolge enkele dieren niet opgekooid werden, en in de kisten waren gebleven. Men moet
evenwel hierbij in aanmerking nemen, dat het organiseren van een dergelijke show veel gevergd wordt
van het bestuur, der organiserende vereniging, en het altijd gemakkelijker is om het zelf feilloos uit te
voeren. Op 2 december zijn wij met een dertigtal leden en belangstellende, waaronder verschillende
echtgenotes van leden, waaruit blijkt ook hun belangstelling, naar Irnsum geweest. Het was een
gezellige en leuke avond, hopelijk dat we dit ook een volgend jaar weer zullen kunnen doen, waar dan
ook onze NKB show mag worden gehouden. Het lijkt wel iets ter overdenking waard de vrouwen van
onze leden eens wat meet in te schakelen voor onze sport, vooral op de hoogtij dagen. Misschien dat
dit ook onzer sport wat meer in het middelpunt mag plaatsen. Ook in Irnsum sloegen onze leden geen
slecht figuur. De tentoonstelling van de Nederlandse bond werd dit jaar in Nijmegen gehouden in de
veilinghallen, een reusachtig mooie ruimte, waar zonder bezwaar 2500 dieren konden worden onder
gebracht. Dit jaar waren voor het eerst ook de pluimvee inzendingen vertegenwoordigd, het gaf wel
een aardige afwisseling, vooral daar hiervoor meer dan voldoende ruimte aanwezig was. De
tentoonstelling gaf zeer zeker een mooier beeld te zien, dan die in Enschede twee jaar terug. De
kwaliteit der dieren was goed, en ook het aantal inzendingen had niet geleden door de nieuwe
afsplitsing in het uiterste zuiden van ons land. Hopelijk \zullen we binnenkort nog eens weer beleven
dat alle klein zichtig heden eens overboord gezet worden, en we dan eindelijk eens en tot één
organisatie komen voor onze mooie sport. Onze leden die op de NKB show inschreven kunnen terug
zien op een mooie show met zeer goede resultaten. We kunnen al met al terugblikken op een goed
verenigingsjaar. Met de wens dat 1956 ook voor onze vereniging goed mag worden, besluit ik dit
verslag.

Algemene ledenvergadering op zaterdag 21 januari 1956 zaal Schansburg te Gorredijk.
Ruim acht uur opent de voorzitter de Jong de vergadering. Aanwezig waren 11 leden, dat gezien het
aantal leden onze vereniging niet slecht genoemd mag worden, ofschoon de voorzitter gaarne nog
meerdere op deze vergadering gezien had. De voorzitter memoreert het afgelopen jaar als een niet
bijzonder druk vereniging jaar, daar wij dit jaar geen tentoonstelling konden houden. De notulen der
vorige vergadering worden voorgelezen en onder dank zegging der voorzitter goedgekeurd en
vastgesteld. Ingekomen stukken zijn er weinig voor nadere bespreking in aanmerking, terwijl voor de
federatie vergadering nog geen stukken zijn gekomen. Het verslag van de secretaris over het afgelopen
jaar, schetst in het kort wat toch ondanks de mindere optimistische geluiden van de voorzitter, in het
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afgelopen jaar tot stand kwam. Vooral door individuele presentaties door onze leden. En ofschoon het
leden aantal dalende was, zijn er weer een drietal nieuwe leden ingekomen. Uit het verslag van de
penningmeester blijkt, dat nog een klein batig saldo over het afgelopen jaar aanwezig is. Het kassaldo
is nog f 34,31,= buiten het geld op het spaarbankboekje geplaatst. Dit bedraagt per 1 januari 1956 f
195,71,= op 1 januari 1955 was dit bedrag f 213,47,= . De heren Voolstra en van derBrug, worden
met overgrote meerderheid van stemmen als bestuursleden herkozen. Van der Brug 10 stemmen en
Voolstra 9 stemmen. Van de 11 uitgebrachte stemmen Hunneman 1 stem en Faber 2 stemmen. Het
tatoeëren wordt uitvoerig besproken. Het blijkt niet mogelijk voor de heer van der Brug in het vervolg
bij ieder aan huis te tatoeëren. In het vervolg zal op 4 plaatsen geregeld geknipt worden (bij Faber,
Nijen, Voolstra en de Jong te Wijnjewoude, voor Terwispel in overleg met de tatoeëerder).
De secretaris zal alle leden een overzicht sturen

Daarna komt een eventuele tentoonstelling in bespreking. Na veel heen en weer gepraat en een
uitvoerige discussie, komt de voorzitter met de vraag, hoe de vereniging er onder staat zo mogelijk wat
betreft zal buiten beschouwing der leden bereid zijn de NKB show dit jaar door Gorredijk te
verzorgen. Alle leden zijn thans unaniem voor. Dan komt de kwestie zaal aan de orde, gedacht wordt
de oude fabriek van Koelstra, doch die is reeds weer in gebruik genomen en dit zal dus niet gaan.
Besloten wordt, met de heer Huisman contact op te nemen, deze blijkt bereid de zaal met bij lokalen
beschikbaar te stellen. Gedacht wordt hier een zeshonderd tal dieren te kunnen onderbrengen. Besloten
wordt de NKB show Friesland aan te vragen. Besloten wordt aldus dit jaar alles in het werk te stellen
deze show te doen slagen en mogelijk hier zonder kleerscheuren uit te komen. Rondvraag, behoudens
enkele kleinigheden, komt weinig uit de bus. De secretaris vraagt of het niet mogelijk is gezamenlijk
de nationale NKB show in clubverband te houden. Dit kost nogal wat, voor de leden individueel. Een
spaarfonds hiervoor geeft nogal wat moeilijkheden, dit zal evenwel de aandacht van het bestuur
houden. Zo mogelijk een voordelig saldo show hiervoor besteden. De secretaris int de verzend kosten
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van de dieren naar Irnsum. De penningmeester int de contributies van de aanwezige leden. Het is ruim
elf uur als de voorzitter deze geanimeerde bespreking sluit. Allen wel thuis gewenst.
Ledenvergadering zaterdag 26 mei 1956 in café Schansburg te Gorredijk.
Tegen acht uur opent de voorzitter J. de Jong der vrij goed bezochte vergadering. De agenda bevat
slechts een vijftal punten, waarvan slechts alleen punt 3 van belang is. De voorzitter meent, wat betreft
de mededelingen kort kunnen zijn, daar deze vrijwel alle betrekking hebben op de aanstaande
Provinciale tentoonstelling en gaat direct over tot punt drie der agenda. Hij deelt daarin aangaande
mede dat op de laatste vergadering van de afdeling Friesland enkele bezwaren punten behandeld zijn,
die de vergadering alhier gaarne rekening mee zag gehouden.
1. Der openstelling der show op zondag.
2. Een hoofdkeurmeester jeugdereprijzen.
3. Vermelding, wat gevoederd wordt in de show.
Gorredijk was de enige vereniging die in aanmerking wenste te komen voor de Provinciale
tentoonstelling. Wat betreft de sluiting op zondag, hier kunnen wij niet aan voldoen, uit financieel
oogpunt. Daar dit geen voorstel op de agenda was, kon aan Gorredijk niet verplicht worden op zondag
te sluiten, zodat wij hierin volkomen vrij blijven. Het maximaal aantal dieren zal op 600 gesteld
worden. Wat betreft de overige wensen kunnen wij wel aan voldoen. Indien de leden het bestuur
volledig willen steunen , meent het bestuur de Provinciale tentoonstelling in Gorredijk te moeten
houden. De voorzitter wijst er echter op, dat dit een geweldige onderneming is en nog niet valt te
vergelijken met een kringtentoonstelling. wat betreft het vele werk hieraan verbonden.. Doch
gezamenlijk gedragen meent hij wel dat Gorredijk minstens zo goed uit de bus kan komen als Irnsum.
Verder wordt besloten dit jaar de Provinciale tentoonstelling in Gorredijk te houden. Verder wordt
besloten te trachten een keurmeester de heer Koster van Meppel wordt genoemd zich bereid te vinden
met de auto op enige plaatsen in ons rayon de diere in ogenschouw te nemen, niet om een
beoordelingskaart te krijgen, doch om vast te stellen welke dieren geschikt zijn om in te zenden op de
tentoonstelling en welke aangehouden kunnen worden voor de verdere fok. De organisatie zelve zal op
een latere vergadering, tegen de tijd van de tentoonstelling nader geregeld worden. Het bestuur krijgt
van de vergadering vrij mandaat alles te regelen en aan te vragen voor de aanstaande Provinciale
show. Medegedeeld wordt nog dat de heer van der Brug niet meer aan huis komt merken, doch bij
hem thuis avonds beschikbaar is, in overleg met hem en zoals reeds eerder aan de leden is opgegeven.
Voor de rondvraag blijkt verder niets van belang aanwezig te zijn, waarna de voorzitter overgaat tot
sluiting van deze vergadering., nadat hij alleen wel thuis heeft gewenst.
Ledenvergadering op woensdag 21 november 1956 zaal café Schansburg.
Deze vergadering werd door 16 leden bezocht, en vrijwel alleen belegd met het doel de naderende
tentoonstellingsdatum, om nog één en ander onder ogen te zien, en der werkzaamheden definitief te
verdelen. Er wordt geanimeerd gediscussieerd, over één en ander, terwijl deze zonder moeite verdeeld
wordt. Het blijkt dat vele van buiten onze vereniging hulp bereidwillig wordt toegezegd.
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Voor het geven van beoordelingen werd destijds gebruik gemaakt van een keurboekje.
Met behulp van carbonpapier werden de beoordelingen dubbelzijdig geschreven.

Voorblad catalogus Provinciale en NKB tentoonstelling 1956 te Gorredijk
Deelnemende leden vereniging Gorredijk.
Catrinus de Jong
Lykle Kromsicht
Hendrik Hunneman
L. van Nijen
A. Postma
Jac. De Vries
H. v.d Vliet
Andries Seinstra
G. Berga
Theun van der Brug
Anne de Jong
G. Slot
D. Faber
J.J Voolstra
Jan Tjalles de Jong
Ynze van der Hoek

Vlaamse Reus
Vlaamse Reus
Vlaamse Reus
Vlaamse Reus
Vlaamse Reus
Vlaamse Reus
Vlaamse Reus
Vlaamse Reus en Tan
Franse Hangoor
Franse Hangoor
Franse Hangoor
Franse Hangoor
Franse Hangoor
Klein Chinchilla
Hollander
Rus
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In totaliteit werden er 218 Vlaamse Reuzen tentoongesteld op een totaal van 517 dieren.
Ledenvergadering op zaterdag 12 februari 1957 in zaal Schansburg te Gorredijk.
Deze vergadering werd bezocht door 16 leden bezocht, onder meer door enige nieuwe leden, welke
door de voorzitter hartelijk verwelkomt werden. De voorzitter deelt mede, dat ofschoon de
tentoonstelling nog niet geheel afgewerkt is alle nota`s en eigen fokprijzen en dergelijke nog niet
binnen zijn. Vast staat echter wel dat de resultaten financieel gekeken goed genoemd kunnen worden.
In ieder geval is er vast geen tekort. Ingekomen stukken zijn er vele, doch die hebben alle betrekking
op gehouden tentoonstelling. Overgaande tot punt 3 der agenda deelt de voorzitter mede, dat wij zeer
tevreden kunnen zijn over de resultaten, praktisch zijn geen wanklanken gehoord, hij brengt dank aan
alle leden die op zo bijzondere wijze hebben meegewerkt tot het welslagen der tentoonstelling. Daarna
geeft de secretaris enige nadere bijzonderheden over de gehouden tentoonstelling. Besloten wordt per
bus naar de tentoonstelling te Dronten te gaan en daarvoor uit de kas een belangrijk bedrag
beschikbaar te stellen. Per lid zullen de kosten ongeveer f 3,00,= bedragen. Ongeveer 25 personen
worden voor deze reis opgegeven. Tatoeëring, Daar de heer van der Brug niet voldoende tijd
beschikbaar heeft om alle leden thuis te bezoeken voor de tatoeëring , is het helaas noodzakelijk dat de
leden met hun dieren bij hem aan huis komen van het laten knippen van hun jonge dieren. Besloten
wordt dat de secretaris aan alle leden een volledige tatoeëer regeling zal sturen, vooral ook opdat
verschillende nieuwe leden zullen weten waar zij zich aan moeten houden. De secretaris deelt de
klasse prijzen uit aan de leden die aanwezig zijn, alsmede de PP prijzen. Helaas zijn niet alle leden
aanwezig. De overige kunnen het hun welkome bedrag bij de secretaris afhalen. Voor de rondvraag is
niet veel bijzonders aanwezig, het is inmiddels al laat geworden, de voorzitter sluit de geanimeerde
bespreking en wenst allen wel thuis.
Jaarverslag 1956:
Als ik nog aan het schrijven van dit jaarverslag begin, weet ik haast zelf niet hoe ik hier aan zal
kunnen voldoen, daar het afgelopen jaar voor onze vereniging dusdanig vele werkzaamheden zijn
verricht, zodat een jaarverslag dat aanspraak zou mogen maken op enige volledigheid, bijna een
boekdeel op zich zou worden. Ik zal mij dan ook slechts beperken tot enkele hoofdzaken. Naast mij
ligt de agenda voor de vergadering, waarin ik dit jaarverslag hoop voor te lezen. Deze agenda geeft
aan voor 4 en 5 jaarverslag en verslag tentoonstelling. Het lijkt mij wenselijk in dit jaarverslag ook het
verslag van de tentoonstelling op te nemen, met uitzondering van het financiële gedeelte wat apart
hiervan staat. Toen op één der vergaderingen in de herfst van 1955 gesproken werd over de
Provinciale show in Gorredijk te houden heb ik dit niet heb ik dit met enige angst in mijn binnenste
aanvaard, omdat ik wist wat hieraan verbonden. Doch nu wij er achter staan zie ik met een voldaan
gevoel terug op deze naar mijn mening geslaagde tentoonstelling, met nog een klein financieel
voordeel voor onze kas. Enige ledenvergaderingen moesten worden gehouden voor de organisatie van
het geheel. Terwijl het bestuur verscheidende malen bijeen kwam. De geest en de animo was telkens
uitmuntend, ofschoon steeds aan het einde van elke bestuursvergadering onze voorzitter vroeg, hoe
staat het er voor, zullen wij nog eens de begroting doornemen. Want ofschoon een zeker optimisme
steeds aanwezig was, voelden wij ons toch niet erg lekker. Wij meenden zo niet op een zeker
wondertje als het gebeurde dat wij op een vrij groot nadelig saldo zouden moeten rekenen. Wie
beschrijft dan onze opluchting, dat ik op de eerste bestuursvergadering nadien kon mededelen, dat wij
naar alle waarschijnlijkheid nog een klein overschot zouden hebben. Na alle ellende van het
samenstellen van de keurmeester team en het verkrijgen van het kooimateriaal, verliep de verdere
organisatie vlot. Alle leden op een enkele uitzondering na hebben alle spontaan zich volledig ingezet,
zelfs zij die al sedert jaren niet tot de fokkende leden van onze verenig behoorden. Vanaf deze plaats
nogmaals een woord van dank van ons bestuur. Ik kan nu nog wel verder in bijzonderheden treden wat
betreft de resultaten van deze tentoonstelling doch ieder van ons welke hieraan zo spontaan aan heeft
mede gewerkt, dat dit slechts een herhaling zou zijn en in zekere mate maar vervelend. Laat ik kort
zijn over de dagen van 12 t/m 16 december, dit waren feestdagen voor onze vereniging en wellicht een
topprestatie, waarvan wij wel eens gedroomd hebben, doch dat wij niet voor werkelijke uitvoering
mogelijk achten. De fokprestaties onze eigen leden mochten er zijn, en heer Voolstra had het mooiste
dier der tentoonstelling, ondanks de U van onze Vlaamse reuzen uit Leeuwarden. Doch ook onze
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andere leden brachten goede resultaten. Laat deze tentoonstelling een mijlpaal zijn voor onze leden,
waarop wij verder kunnen bouwen. Hiermede stap ik af van onze tentoonstelling. De resultaten op
fokkersgebieden van onze leden ook op andere tentoonstellingen kan gezien worden. Jongens zet door,
dan behoeven wij nog lang niet van de kaart. Mannen crescendo. Nog enkele zakelijke opmerkingen,
het bestuur onderging geen verandering, Het leden aantal ging vooral aan het einde van het seizoen
omlaag, door het niet opgeven van enige nieuwe leden.. De kaspositie werd door onze tentoonstelling
niet verzwakt. Jammer dat wij door de benzine beperking afzien moesten van onze reis per bus naar
Arnhem, enkele leden zijn de zondags nog per trein naar de NKB show getogen. Gezien de opbouw in
een te kleine zaal, kon onze Provinciale show de grote NKB show wel meten en in vergelijk treden.
Verschillende paden waren veel te smal met een slechte verlichting, dan was de show van verledenjaar
in Nijmegen. beter ondergebracht. Zeer zeker zal dit verslag in geen enkel opzicht aanspraak maken op
en van volledigheid mogen spreken, doch neemt het mij niet kwalijk, ik heb maar een beperkte groep
gedaan. Ik hoop dat onze voorzitter zo door mag gaan, en zo ik al reeds deed uitkomen in het seizoen
1956 geen toppunt zal zijn doch slechts een veelbelovende mijlpaal.
Algemene ledenvergadering op zaterdag 23 maart 1957 zaal café Schansburg te Gorredijk.
Het al reeds ruim acht uur als de voorzitter de vergadering opent, hij spreekt er zijn voldoening er over
uit dat weer enige nieuwe leden aanwezig zijn. Uiteindelijk zijn er 18 leden, die de presentatielijst
getekend hebben, zodat de opkomst goed genoemd kan worden. De secretaris leest de notulen van de
vorige vergadering voor, deze worden onveranderd goed gekeurd. Jammer genoeg moest wegens de
benzine beperking de reis naar Arnhem over gaan. De vereniging telt thans ruim 30 leden dit is meer
dan wij in de laatste jaren ooit hebben gehad. Mededelingen en ingekomen stukken zijn er weinig voor
zover betrekking hebbende op de afgelopen tentoonstelling. De secretaris leest zijn jaarverslag voor en
geeft in het kort een verslag van de financiële positie van onze tentoonstelling. Hij leest de
verschillende posten voor, er is uiteindelijk een batig saldo van f 46, 54,=. Veel is er thans niet meer
dat nog toelichtingen heeft, wat betreft de tentoonstelling. Wanbetalingen zijn er vrijwel niet geweest.
De heren Schuurmans en Kooistra worden aangewezen voor het controleren van de bescheiden van de
tentoonstelling van de secretaris. Deze commissie deelt uiteindelijk mede dat één en ander in goede
orde bevonden is, en de voorzitter stelt voor de secretaris penningmeester van de tentoonstelling
decharge te verlenen. Financieel verslag penningmeester. De inkomsten over het afgelopen jaar
bedraagt f 161,85,= en de uitgaven f 111,59,= Saldo kas bedroeg per 31 december f 50,26,= Saldo
Nutsspaarbank f 201,27,=. De commissie voor de controle heeft de bescheiden der penningmeester
gecontroleerd en in orde bevonden. Bestuursverkiezing, aftredend J. de Jong en G. Berga, beiden
herkiesbaar. 17 stemmen op beide, terwijl 1 stem op Faber wordt uitgebracht. Er is 1 stem van
onwaarde. De agenda voor de Provinciale vergadering wordt nu behandeld, de voorzitter M. Mercuur
heeft als bestuurslid bedankt. Er moet thans een voorzitter in functie worden gekozen. De heer Blom,
is door het bestuur kandidaat gesteld, wordt hij gekozen, dan moet op de eerstvolgende vergadering
aan deze vacature worden voldaan. De agenda punten worden daarna stuk voor stuk voorgelezen en
besproken. De voorstellen van vereniging Frisia Dokkum lokken nogal wat discussie uit. De
afgevaardigden voor de vergadering , zullen straks in Leeuwarden wel nader zien hoe één en ander uit
de doeken komt en kunnen verder naar eigen bevinding handelen. Tot afgevaardigden worden
benoemd, B. Tolman, J. de Jong en Schuurmans en als reserve H. Hunneman. Bespreking actie 1957.
De voorzitter deelt mede, dat dit punt waarschijnlijk door de secretaris aan de agenda toegevoegd is,
de bestuursleden kunnen hiermede wel akkoord gaan. Besloten wordt dit jaar een tafelkeuring te
houden, met zo mogelijk s `avonds een spreker, gedacht wordt aan een film ter opluistering. De
tafelkeuring zal zo mogelijk half oktober worden gehouden. Besloten wordt ter animatie enige
medailles beschikbaar te stellen, en wel op 1 op 10 dieren van één ras. 1 medaille 10 t/m 15 dieren en
2 medailles op 16 dieren en meer. Voor de rondvraag is weinig meer aanwezig, waarna de voorzitter
overgaat tot sluiting van de bespreking. Hij wenst allen wel thuis.

58

Café Sietse Lingsma aan het Easterein te Kortezwaag
Algemene ledenvergadering op vrijdag 22 november 1957 in café Lingsma te Kortezwaag.
Ruim acht uur opent de voorzitter de Jong deze zeer goed bezochte ledenvergadering, niet minder dan
25 leden tekenden de leden lijst. De voorzitter heet allen welkom. Door de sluiting van zaal
Schansburg waren wij genoodzaakt om te zien naar een andere plaats voor onze vergaderingen. Het
bestuur heeft besloten voortaan de vergaderingen te verdelen over de gelegenheden in Gorredijk –
Kortezwaag. Daar de heer Lingsma zich nogal verdienstelijk heeft gemaakt voor onze vereniging bij
de laatste tafelkeuring meenden wij als eerste deze zaal te moeten nemen. De notulen van de vorige
vergadering worden onveranderd goedgekeurd. Ingekomen stukken, de voorzitter deelt mede dat als
voorzitter van de Provinciale Afdeling Friesland NKB is benoemd de heer Blom. In de deze vrije
ontstane vacature in het bestuur, werd in de volgende vergadering op 25 mei jl. voorzien door de
benoeming van de heer van der Ploeg. Beide vergaderingen werden door afgevaardigden van onze
vereniging bezocht. De eerste door Schuurmans en Tolman, en de tweede door Tolman. De voorzitter
deelt mede dat de Nationale tentoonstelling wordt gehouden te Amsterdam, dit jaar in het teken van
het zestig jarig bestaan der NKB. De kampioenstentoonstelling wordt verzorgt door de “Trije
Doarpen”te Akkrum. Uit het verslag der tafelkeuring blijkt, dat totaal 112 dieren werden ingeschreven,
waarvan 107 dieren werden voorgebracht. Door ziekte omstandigheden was onder anderen de heer
Jelsma niet in staat zijn dieren voor te brengen. Een twintigtal ereprijzen werden beschikbaar gesteld
voor de mooiste dieren.
1. Het mooiste dier eigen fok werd gewonnen door J. Voolstra Klein Chinchilla ,en kwam in het
bezit door de NKB beschikbaar blauw wandbord in verband met het 60 jarig jubileum NKB.
2. Op één na mooiste dier eigen fok Franse Hangoor V D. Faber.
3. Mooiste dier Vlaamse Reus Wit Voedster, H. Hunneman, Kortezwaag
4. Mooiste dier Vlaamse Reus Wit Ram, Jan Post, Jubbega
5. Mooiste dier Vlaamse Reus andere kleur, B. De Jong Langezwaag
6. Mooiste dier Franse Hangoor, Voedster Ram, D. Faber, Jubbega.
7. Mooiste dier Franse Hangoor, Ram, R. de Jong Langezwaag.
8. Aanmoedigingsprijs Jeugdlid, T. Popma ZZG Vlaamse Reus Wit.
9. Mooiste dier Lothariger J. Kooistra Lippenhuizen.
10. Mooiste witte Wener S. van der Heide Hemrik.
11. Mooiste zwarte Wener Jouke Wouda Gorredijk.
12. Mooiste blauwe Wener Anne Luchtenveld Jubbega.
13. Mooiste Tan Ram zwart Andries Seinstra Kortezwaag
14. Mooiste Tan Voedster zwart Gjalt van der Meulen Nijehorne
15. Mooiste Hollander Ram J.TJ de Jong Kortezwaag
16. Mooiste Hollander Voedster J.TJ de Joing Kortezwaag.
17. Mooiste Klein Chinchilla Ram J. Voolstra Langezwaag
18. Mooiste Klein Chinchilla Voedster J. Voolstra Langezwaag
19. Mooiste Pool Mevrouw Kootstra- Voolstra Boven Knipe
20. Mooiste Rex G. Berga Terwispel
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Provinciale tentoonstelling Dokkum, Besloten wordt de dieren naar deze tentoonstelling gezamenlijk
te verzenden, en wel in te gaan op het aanbod van de GATO te Gorredijk, totaal kosten afgehaald thuis
voor ongeveer f 85,00,=. De dieren zullen als volgt worden afgehaald en geladen 4 uur vertrek
Gorredijk. De leden Jan Post en Jouke Wouda geven zich op om bij de inzameling en het vervoer
behulpzaam te zijn.
1
Lippenhuizen J. Kooistra
2
Hemrik (sluis Wijnjeterp) A. de Jong, J. van der Heide.
3
Jubbega 3e sluis E.J Blauw.
4
Jubbega aan de weg Luchtenveld (Betonweg) Faber.
5
Jubbega brug, L.Nijen.
6
Oude Singel, Post.
7
Bontebok, Gjalt van der Meulen
8
Langezwaag/Jonkersland, J. Voolstra en Walstra – Voolstra.
9
Kortezwaag Lijkweg, Andries Seinstra, Hendrik Huneman en Jan Tjalles de Jong.
10
Kortezwaag brug Lykle Kromsigt en Theun van der Brug.
11
Gorredijk Popma
12
Tijnje G. Berga laden bij Akkerman zwembad.
Bespreking bezoek in clubverband Landelijke tentoonstelling te Amsterdam en de Provinciale
tentoonstelling in Dokkum. Na enige discussie wordt besloten met de bus van de GATO 12 juni 1958
naar Amsterdam te gaan en zaterdag 28 december naar Dokkum. Vertrek respectievelijk s `morgens 8
uur en s `middags 6 uur. De GATO geeft hiervoor op respectievelijk naar Amsterdam f 6,50,=
minimum deelname dertig personen en voor Dokkum f 2,50,= per persoon.
Voor Amsterdam geven zich op: G. Berga 1 , J. Voolstra 2, J. de Vries 1, Luchtenveld 2, F. Kooistra
3, W. de Boes 1, L. van Nijen 1 of 2, D. Faber 2, J. Kooistra 2, J. Post 2, L. Kromsigt 3, H. Hunneman
2, Th van der Brug 2, A. Seinstra 2, J. van der Heide 1, A. de Jong 1, J.TJ de Jong 1, B. Tolman 1.
Voor Dokkum geven zich op: J.TJ de Jong 1, J. Voolstra 1, de Vries 1, A. Luchten veld 1, E. Blauw 1,
Popma 1, J. Wouda 1, de Boer 1, L. de Nijen 1, Y. v.d Hoek 1, D. Faber 1, J. Post 1, L. Kromsigt 1,
H. Hunneman 1, Th van der Brug 1, A. Seinstra 1, Gj. Van der Meulen 1, J. van der Heide 1, A. de
Jong 1, en B Tolman 1. Inlevering formulier Provinciale tentoonstelling Dokkum. 18 leden geven
dieren op voor Dokkum in totaal 65 dieren. Dit nam nogal wat tijd in beslag. Daarna volgt de
rondvraag, veel liefhebberij hiervoor is er niet meer. De voorzitter komt nog even terug op het idee
van een filmavond met spreker, zoals op een vorige avonds eens is besproken. Het was echter niet
mogelijk op iemand op deze avond te laten komen, daar deze avond al dik bezet was. Het lijkt hem het
beste hiervoor eens een aparte avond te nemen, of tenminste met een heel kleine agenda. De
vergadering is het hiermede volledig eens. De secretaris zal zich hiervoor eens met de heer Kortman in
verbinding stellen. Gedacht wordt in begin van februari volgend jaar. De voorzitter gaat thans over tot
de sluiting, hij hoopt dat allen een goed tentoonstelling seizoen mogen hebben en wenst allen wel
thuis.
Ùs heit, Yn ‘e notulen fan 27 novimber 1957 kaam ik de namme fan ùs heit Jouke Wouda tsjin. As
jonkje fan likernôch fjouwer jier wit ik noch dat ús heit eartiids kninen hie. It wienen swarten, dat wit
ik noch wol, mar ik besefte doe noch net dat ‘t swarte Weners wienen. Ús heit hat altiten bisten hân,
en syn seleksje wie altiten erch breed. It farieerde fan kanaries, kninen, hinnen oan’t skiep ta. Ús mem
wie lykwols net sa’n biste leafhawwer, salang as’t bistespul bûten yn de hokken wie fûn sy it wol goed.
Sa no en dan wurde der ek wolris een knyn slachte, ik wit dat ús mem en ‘e bern dêr neat fan ha
moasten. Doe’t ik krekt trouwd wie kaam ús heit mei een panne oansetten. Dit is in lekker pantsje mei
sippels en fleis, jimme moatte der mar goed fan ite sei hy. Wy hienen it gau al troch: Kninefleis mei
sippels, dat like ùs net goed ta. Ek hat hy ris in skiep kocht. It wie sa’n bist dat aardich heech op ‘e
poaten stûn. Ùs mem ergerde har oan dat bist, dat oars net die as blérre yn ‘e tún. Ús mem ferwinske
dat bist en sei tsjin ús heit, ik woe dat dat bist kramp yn ‘e bek krige. In dei letter wie’t al safier, ús
heit miende dat der neat barre koe, want it bist siet oan’t spit en dan ek nochris efter in stroomtrie.
Middeis doe’t heit en mem oan ‘e kofje sieten, seagen sy in skiep foar de hage del stouwen. Ùs mem
rôp sjoch Jouke, der hast it al, it skiep rint foar op ‘e dyk! Heit op klompen der efteroan. It bist fleach
oer’t parkeerterein dwers tusken de auto`s troch. De rit einige by ‘t kafetaria fan Tjeerd Krist, wêr ‘t
bist tusken de stuollen en tafels troch fleach. It spit spatte wit ‘e fier de loft yn. Úteinlik krige heit it
bist te pakken. De oare dei hat heit it skiep mei de hege poaten ferkocht.

60

Een bus van de Gorredijkster auto Transport Onderneming (GATO) een foto uit 1952
Algemene ledenvergadering op vrijdag 22 november 1957 in cafe Lingsma te Kortezwaag.
Ruim acht uur opent de voorzitter de Jong deze goed bezochte vergadering, hij heet allen van harte
welkom, en spreekt er zijn voldoening over uit, dat zovelen gehoor hebben gegeven aan de oproep van
het bestuur. Hij deelt nog mede, dat wij door de afbraak van café Schansburg genoodzaakt waren met
een traditie te breken. Het bestuur heeft gemeend in het vervolg de vergaderingen te verdelen over de
verschillende gelegenheden in Gorredijk – Kortezwaag. De presentatielijst werd door 25 leden
getekend, zodat dus slechts 11 niet aanwezige waren. Notulen, de Notulen van de vorige vergadering
worden door de secretaris voorgelezen en onveranderd vastgesteld. Ingekoen stukken en
mededelingen. Ingekomen stukken zijn er buiten die voor een tentoonstelling en federatievergadering
niet. De voorzitter deelt mede dat de vergadering van de afdeling Friesland bezocht werd door
afgevaardigden van onze vereniging. De heer Blom werd als voorzitter der Provinciale afdeling
benoemd, op de mei vergadering moet dan in zijn vacature een nieuw bestuurslid benoemd worden.
Aanvankelijk ontstaat even een discussie over de mei vergadering, doch het is nog nadien gebleken dat
deze vergadering gehouden is op zaterdag 25 mei 1957 en door mij persoonlijk bezocht is. Tot
bestuurslid werd gekozen G. van der Ploeg, die als kandidaat gesteld was door het bestuur, er waren
geen tegen kandidaten gesteld. Op deze vergadering werd tevens besloten tot een contributie
verhoging, tot f 2,00,= voor leden en f 1,50,= voor jeugdleden. (dit betekend f 0,25,= per persoon
verhoging ). Verder werd op deze vergadering besloten zo mogelijk een gecombineerde
tentoonstelling met pluimvee te houden. Verder had deze vergadering geen belangrijke punten. Er is
geen besluit genomen waar de Provinciale show zou worden gehouden. Leeuwarden “Het Raskonijn”
zag hier geen mogelijkheid toe. Verslag tafelkeuring 1957: Ingeschreven werden 112 dieren tegen een
tegen een vergoeding van f 0,50,= per dier, totaal f 36,00,=. De keurmeester Kortman, moest voor
keurloon plus reiskosten f 32,00,=, terwijl ons lid van der Brug f 5,00 vergoeding voor diverse
onkosten door hem gemaakt werd gegeven, zodat deze keuring f19,00,= batig saldo opleverde. Hier
gaat dan nog af de portokosten en dergelijke. Voor de mooiste dieren waren enige prijsjes in de vorm
van medailles ter beschikking gesteld.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

J.J. Voolstra
D. Faber
H. Hunneman
J. Post
R. de Jong
D. Faber
D. Faber
T. Popma
J. Kooistra
J. v.d Heide
A. Luchtenveld
A. Seinstra
Gj. V.d Meulen
J.Tj de Jong
J. Tj de Jong
J. Voolstra
J. Voolstra
Mevr. Voolstra
G. Berga

Klein chinchilla
Franse hangoor
Vlaamse reus
Vlaamse reus
Vlaamse reus
Franse hangoor
Franse hangoor
Vlaamse reus
Lotharinger
Wener
Wener
Tan
Tan
Hollander
Hollander
Klein Chinchilla
Klein Chinchilla
Pool
Rex

mooiste dier
mooiste dier op 1 na.
voedster
ram
geel
ram
voedster
ZZG aanmoedigingsprijs jeugdlid
zwart
zwart
blauw
ram
voedster
ram
voedster
ram
voedster
voedster

Het door het Provinciaal bestuur beschikbaar gestelde wandbordje, werd door de heer Voolstra
gewonnen voor het mooiste dier eigen fok. Medegedeeld wordt nog door de voorzitter, dat wij voor de
Provinciale tentoonstelling en voor de kampioenstentoonstelling in Akkrum een ereprijs beschikbaar
hebben gesteld, almede voor de landelijke tentoonstelling en voor het 60 jarig jubileum der NKB.
Over de beoordeling op de tafelkeuring wordt nog wat gediscussieerd, de meningen lopen hiervoor
nogal wat uiteen, waarschijnlijk zal nog wel blijken of de her Kooistra wat te goed geefs is geweest of
niet. Vast staat evenwel dat of het algemeen de staat der jonge dieren goed genoemd kan worden.
Besloten wordt dat de dieren met een aparte wagen van de GATO naar Dokkum te verzenden, en bij
de leden aan huis op te halen. Het zal nader onder ogen worden gezien, wanneer de dieren terug
gehaald kunnen worden. Bezoek aan de tentoonstellingen te Dokkum en Amsterdam, nadat de
voorzitter één en ander uiteengezet heeft, de kosten bedragen respectievelijk f 2,50,= en f 6, 50,= Op
de vergadering geven zich voor Dokkum een twintigtal personen op en voor Amsterdam een kleine 30
personen op, zodat besloten wordt, dat de secretaris de bussen zal huren. Te zijner tijd zal de secretaris
nog een circulaire aan alle leden zenden. Voor Dokkum geven zich op: J.TJ de Jong 1, J. Voolstra 1,
de Vries 1, A. Luchtenveld 1, E. Blauw 1, Popma 1, J. Wouda 1, de Boer 1, L. de Nijen 1, Y. v.d Hoek
1, D. Faber 1, J. Post 1, L. Kromsigt 1, H. Hunneman 1, Th van der Brug 1, A. Seinstra 1, Gj. Van der
Meulen 1, J. van der Heide 1, A. de Jong 1, en B Tolman 1. Voor Amsterdam geven zich op: G.Berga
1 , J. Voolstra 2, J. de Vries 1, Luchtenveld 2, F. Kooistra 3, W. de Boes 1, L. van Nijen 1 of 2, D.
Faber 2, J. Kooistra 2, J. Post 2, L. Kromsigt 3, H. Hunneman 2, Th van der Brug 2, A. Seinstra 2, J.
van der Heide 1, A. de Jong 1, J.TJ de Jong 1, B. Tolman 1. Daarna heeft de inlevering van de
inschrijfformulieren plaats, 18 leden leveren een formulier in met in totaal 65 dieren. Voor de
inzending van deze dieren geven Post en Wouda zich op, die met de GATO mee zullen rijden. Voor de
rondvraag blijkt weinig belangstelling. De voorzitter deelt mede dat het besluit van de vorige
vergadering een filmavond of spreker aan deze vergadering te verbinden, die praktisch geen agenda
punten heeft. Hierna volgt de sluiting, het is inmiddels al laat geworden, het is ruim elf uur. De
voorzitter wenst allen wel thuis.
Jaarverslag 1957
Het seizoen 57/58 is weer achter de rug, even als het jaar 1957, ofschoon het voor onze vereniging een
vrij rustig jaar was, de activiteiten als vereniging zelf betrof. Dat betekende echter allerminst dat onze
leden zich niet dusdanig geweerd hebben. Verschillende van hen hebben in het afgelopen seizoen
schitterende resultaten bereikt zowel in Dokkum als elders. Helaas bleven voor enkelen ook de
teleurstellingen niet uit. Laten we echter hopen dat zij zich niet uit het veld laten slaan, doch met nog
meer energie en taaie volharding door zetten, dan zullen inderdaad de goede resultaten niet uit blijven.
In de herfst hielden wij onze tafelkeuring bij de heer van der Brug aan huis, waarvoor een woord van
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dank aan hem en zijn vrouw zeer zeker op zijn plaats is. De heer Kortman trad op als keurmeester,
ofschoon naar de mening van velen onzer, hij wel wat royaal geweest is, moet hierbij echter niet uit
het oog verloren laten gaan dat het een tafelkeuring is, terwijl de dieren op deze leeftijd nog niet
volgroeid zijn, en bovendien de pels moeilijk te beoordelen valt op deze leeftijd. Verder is er
natuurlijk op elke keuring altijd zeer veel kritiek, soms terecht, maar men houd wel rekening dat ook
een keurmeester van vlees en bloed is. De tentoonstelling van de afdeling Friesland werd dit jaar door
vereniging Dokkum verzorgd, enkele van onzer leden boekten hier goede resultaten. Deze show werd
door ons in clubverband bezocht een aardige bezette bus (39 personen) bestaande uit leden en
familieleden en kennissen zijn gezamenlijk opgetrokken naar de oude vestingstad. De stemming was
opperbest. Helaas bleek aan het einde van de tentoonstelling de opruiming der dieren reeds een
aanvang te nemen, hetgeen een zeer rommelige indruk achterliet. Terwijl de dieren van ons
maandagmorgen terug kwamen, en vrijwel allen een ziekelijke indruk maakten. De grote Nationale
show in Amsterdam werd eveneens in clubverband bezocht, helaas lieten enkele reeds opgegeven
personen verstek gaan, al dan niet met kennisgeving. Op de ledenvergadering van 22 november 1957
gaven zich een dertigtal leden en aanverwanten op, terwijl slechts 23 personen mee naar de hoofdstad
gingen om het fokkersfestijn te bezoeken. Jammer voor ons allen dat de bus niet beter bezet was, de
thuisblijvers hebben zeer zeker wat gemist. Het bestuur is natuurlijk gaarne bereid weer mede te
werken om een volgend jaar gezamenlijk de Nationale show te bezoeken, doch helaas zullen wij dan
genoodzaakt zijn de reiskosten geheel of voor de helft te innen. De tentoonstelling zelf was keurig
verzorgd, vooral wat betreft de mooie brede paden e.d. de verzorging en aankleding van het geheel.
Vooral van een jubileum tentoonstelling als deze had misschien wel iets royaler gekund, het was alles
uiterst sober en eenvoudig. Helaas was het ons als bestuur niet mogelijk de jubileum bijeenkomst bij te
wonen, naar wij vernomen hadden verscheidene Friese verenigingen de NKB op dinsdag hun
felicitaties overgebracht. Enkele wolken waren er echter wel aan de horizon betreffende de actie van
de Raad van Beheer, doch indien de fokkers van de NKB de schouders er gezamenlijk onderzetten,
behoren wij zeer zeker niet bang voor deze concurrentie te zijn. Wij zullen ons echter ook wel eens
wat meer offers moeten getroosten, vergeet niet dat onze contributies slechts een fractie zijn van die
van de Raad van Beheer leden. Tot slot zij nog opgemerkt dat aan de uitnodiging van het “Ras
Konijn” te Drachten gehoor werd gegeven hun 25 jarig jubileum mede te herdenken, deze werd
bezocht door de voorzitter en secretaris. Het ledental onzer vereniging is nog steeds stijgende, terwijl
vrijwel alle leden fokkers zijn, op een enkele uitzondering na, hier niet nader te noemen. Het bestuur
onderging geen veranderingen, met de wens dat 1958 en het seizoen 58/59 voor onze leden fokkers in
alle opzichten voorspoedig mag zijn, zowel huiselijk als op sportgebied besluit ik dit verslag.

Algemene ledenvergadering op dinsdag 11 maart 1958 in hotel Akkerman te Gorredijk.
Ruim acht uur opent voorzitter de Jong deze goed bezochte vergadering. Hij memoreert enkele feiten
uit het afgelopen jaar, de tentoonstellingen in Dokkum, Amsterdam, de kampioen tentoonstelling in
Akkrum en het 25 jarig jubileum van het “Raskonijn” in Drachten. De notulen van de vorige
vergadering worden door de secretaris voorgelezen en onveranderd goed gekeurd. Mededelingen en
ingekomen stukken, wat de ingekomen stukken betreft kunnen we kort zijn daar deze alle betrekking
op de diverse tentoonstellingen, en verder en vrijwel alle ter sprake zullen komen in de overige agenda
punten. Verslag secretaris: De secretaris leest zijn jaarverslag door. De voorzitter brengt dank uit voor
dit zeer uitvoerige verslag. Naar aanleiding van dit verslag ontstaat nog al enige discussie, daar de
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voorzitter enige punten heeft aangevoerd met betrekking tot de verhouding met de Raad van Beheer,
welke overigens zo weinig mogelijk door de goed NKB-er genoemd wordt. Het blijkt echter wel, dat
men het wel eens is dat wij moeten trachten zo actief mogelijk te zijn ten aanzien van onze
tentoonstellingen en dergelijke. Verslag penningmeester: Uit dit verslag blijkt dat op het einde van dit
jaar het saldo bedraagt f 268,88,= , waarvan op de spaarbank geplaatst is f 254,56,= De voorzitter wijst
er op dat het zeer wenselijk is, om het op de spaarbank geplaatste deel onze eigenlijke reserve zoveel
mogelijk in stand gehouden moet worden. Daar slecht een klein gedeelde van onze contributie voor
ons zelf is, en onze contributies uiterst laag zijn, is het bestuur van oordeel dat wij de contributie thans
op f 4,00,= zullen moeten brengen. Daar niemand der aanwezigen hier tegen is, en hierdoor wordt
aangenomen. De kascommissie wordt gevormd door de heren van der Hoek en Kooistra. Alles wordt
in de beste orde bevonden, zodat de penningmeester decharge wordt verleend. De agenda van de
Provinciale afdeling Friesland wordt even doorgenomen, veel discussie lokt dit niet uit.. Wel komt nog
ter sprake het verenigingsblad Fokkersbelangen, dat door alle met gelijke waardering wordt
ontvangen. Vooral de regeling van inning der contributies. De secretaris wijst er op dat de heer van
Dijk door ziekte de laatste tijd, zich niet ten volle aan het verenigingswerk kan geven. Zij die het blad
wensen te ontvangen, dienen te abonnementsgelden over te schrijven, gelijk in één der nieuws vermeld
stond. Bestuursverkiezing: Aftredend B. Tolman doch herkiesbaar. Uitgebracht 18 stemmen, waarvan
17 op de heer Tolman en 1 blanco stem. De heer Tolman neemt zijn herbenoeming wederom aan. De
tatoeëer regeling op de convocatie is de regeling wederom opnieuw afgedrukt, zodat ieder weet
waaraan hij zich heeft te houden. De secretaris wijst er op dat wij er rekening mee moeten houden dat
wij nog één tatoeëerder hebben, en als wij niet oppassen de heer van der Brug in de toekomst niet weer
beschikbaar zou kunnen stellen. Bespreking tentoonstelling en dergelijke. Besloten wordt een
tafelkeuring te houden en wel op 18 of 25 oktober 1958. De heer Kortman zal hiervoor wederom
uitgenodigd worden en zo nodig zal een tweede aangezocht worden. De keus wordt aan het bestuur
overgelaten. Zo mogelijk zal de heer Kortman verzocht worden s `avonds een filmavond te houden
alsmede gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor de rondvraag blijkt weinig belangstelling. Er
bestaat gelegenheid tot betaling der contributie en uitbetaling van PP prijzen en EF prijzen van de
tentoonstelling in Dokkum. Het is al over 11 uur als de voorzitter overgaat tot sluiting van deze
geanimeerde bespreking.
Jaarverslag 1958:
Sportvrienden, het jaar 1958 ligt alweer enige weken achter ons, en het nieuwe fokkers seizoen is al
weer ingegaan. Enkele leden gaven reeds weer jongdieren op geboren in 1959. We zullen hopen dat
deze de wintermaanden goed zullen doorstaan. Voor velen was het een goed jaar, voor wat betreft de
fokprestaties, doch anderen waren helaas minder gelukkig. Het ledental van onze vereniging is nog
steeds stijgende, terwijl de vergaderingen goed bezocht werden. Dit stemt het bestuur vooral tevreden
daar zij dan weten, dat er animo bij de leden heerst. Ofschoon wij dit jaar ons tevreden moesten stellen
met een tafelkeuring, waar 140 stuks jonge dieren ingeschreven werden, konden wij ons gelukkig
prijzen dat de geest in onze vereniging prima was. Ook voor de Provinciale tentoonstelling was goede
belangstelling. In totaal werden 96 dieren ingeschreven. Daar ik niet in staat was, door familie
omstandigheden deze tentoonstelling te bezoeken en ik niet mijn persoonlijker indrukken hiervan kan
weergeven, doch voor zover ik de geluiden van elders heb gehoord, was dit een goede beurt voor
Noordwolde. Het bestuur uitgezonderd de heer Berga bezocht evenals enkele leden de Landelijke
show te Nijmegen. Alhoewel hier een groot aantal dieren waren ondergebracht kon mijn in ziens deze
NKB show waardig niet het Landelijke peil bereiken, een NKB show waardig. De NKB zal dienen te
zorgen dat hierop in de toekomst wel op gelet wordt. Anders komt dit de belangen van de fokkers niet
ten goede. Op zaterdag 17 januari jongsleden werd een contact vergadering belegd door de Provinciale
afdeling van de NKB en NPB (Nederlandse Pluimvee Bond) on tot nadere samenwerking te komen.
Over het algemeen bleek men hier wel toe bereid, doch nog lang niet alle verenigingen, wilden
terstond overgaan tot het mogelijk maken van gemengde verenigingen. Afgewacht zal nog moeten
worden, hoe of deze aangelegenheid zich verder zal ontwikkelen. U allen een voorspoedig 1959
toegewenst voor u en uw gezin en voor deze liefhebberij en konijnensport fokkers in het bijzonder,
besluit ik dit korte jaarverslag.
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Ledenvergadering op zaterdag 7 februari 1959 café Lingsma te Kortezwaag
De voorzitter opent tegen acht uur de vergadering en heet allen welkom. Ofschoon wij in de laatste
jaren goed bezochte vergaderingen gewoon zijn, is deze bijeenkomst toch niet slecht bezocht. De
voorzitter wijst op de gestegen groei, welke vooral te danken is aan actieve acties als
tentoonstellingen. De notulen van de vorige vergadering worden door de secretaris voorgelezen en
onveranderd goed gekeurd. Mededelingen heeft het bestuur in feite niet, die komen in de volgende
agenda punten vanzelf aan de orde. De voorzitter meld nog de benoeming van de heren van Dijk en
Siebenga tot ereleden van onze vereniging. Ingekomen stukken zijn er niet, behoudens de normale
stukken, die geen nadere behandeling vereisen. Verslag van de secretaris over het afgelopen boekjaar,
behoeft geen nadere toelichting en spreekt voor zichzelf. Volgens het verslag van de penningmeester
blijkt dat het kassaldo in totaal f 238,32,= bedraagt. Bestuursverkiezing, de heren Voolstra en van den
Brug zijn periodiek aftredend, en worden beide herkozen met respectievelijk 16-17 stemmen van de 18
aanwezige leden. Beide nemen hun benoeming wederom aan. De kascommissie bestaat uit de heren
van der Meulen en Klijnstra, en delen mede dat alles in orde is, en stellen voor de penningmeester te
detacheren. De tatoeëring van de jonge dieren komt thans aan de orde Besloten wordt, dat de leden
voortaan de jonge dieren met schoongemaakte oren voor te brengen. De tatoeëring zal uitsluitend
plaats hebben op elke eerste en derde maandag van de maand. De heer J. Kooistra zal als hulp
tatoeëerder fungeren. In principe blijkt de vergadering wel voor een gecombineerde club
tentoonstelling met vereniging Ureterp, zo niet, dan zal er een tafelkeuring gehouden worden. Voor de
rondvraag is weinig animo. Enkele standaards worden nog besteld namelijk voor de heren Faber, van
Nijen en Bosch. Daarna gaat de voorzitter over tot sluiting van de vergadering.
Ledenvergadering op zaterdag 3 oktober 1959 in hotel Veensma te Gorredijk.
De voorzitter de Jong opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Het spijt hem, dat niet
meer leden hun belangstelling hebben getoond, daar slechts 14 leden aanwezig zijn. Meestal kunnen
wij op een groter aantal rekenen. Hij gedenkt het overlijden van ons lid de heer S. van der Heide. Ook
onze vereniging verliest hierbij één van onze trouwste leden, die bijna nooit op een vergadering
ontbrak, en steeds klaar stond en behulpzaam was waar dit nodig was. Staande werd een ogenblik in
stilte in acht genomen ter zijn nagedachtenis. Hij hoopt, dat onze leden een goed fokkers seizoen
achter zich hebben en dat dit op de komende tentoonstellingen tot uitdruk mag komen. De notulen van
de vorige vergadering worden door de secretaris voorgelezen en onveranderd vastgesteld.
Mededelingen en ingekomen stukken: Voor wat de aankomende gecombineerde club tentoonstelling
te Ureterp volgt straks punt vier der agenda. De overige ingekomen stukken hebben alle betrekking op
administratieve gedeelten en de Provinciale tentoonstelling te Leeuwarden. De voorzitter deelt nog
nader dat het bestuur besloten heeft voor deze tentoonstelling een ereprijs beschikbaar te stellen. De
secretaris deelt aangaande punt vier mede, dat met Ureterp besloten is. Aan gewerkt werden de
keurmeesters kosten T. Hanekamp en J. van Duren. De regeling van de tentoonstelling zelf zal worden
verzorgd door Ureterp. Secretaris penningmeester zal de secretaris van Gorredijk zijn, hierover wordt
nog even gediscussieerd. In het vraagprogramma zal niet het bestuur van Ureterp opgesteld worden,
het bestuur krijgt verder vrij mandaat. Inschrijfgeld wordt vastgesteld op f 1,00,= per dier en entree f
0,60,= per persoon. Als schrijvers voor de tentoonstelling geven zich op, D. Faber, van Nijen en L.
Blauw, deze laatste onder beding als hij vrij kan krijgen. Het vervoer der dieren zal worden verzorgd
door de heer Vleeshouwer en de heren J. Kooistra en Jelle de Vries zullen de dieren mee weg brengen
en thuis bezorgen. Daarna volgt een discussie over de tentoonstelling te Bolsward en de Provinciale
tentoonstelling te Leeuwarden. Voor Bolsward is nog niet veel belangstelling. Rondvraag hiervoor is
niet veel belangstelling, waarna de voorzitter de geanimeerde bespreking sluit, en allen wel thuis
wenst.
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Ledenvergadering op zaterdag 16 januari 1960 café Akkerman te Gorredijk
De ledenlijst telt momenteel 36 leden, waarvan de voorzitter in zijn opening volgens de presentielijst
17 welkom kan heten. De voorzitter verontschuldigd zich voor zijn late komst, en gaat direct over tot
afhandeling der agenda. De notulen worden door de secretaris voorgelezen en aldus vastgesteld.
Verslag tentoonstelling Ureterp, er was een klein nadelig saldo, hetgeen onze vereniging f 12,50,=
koste. Volgens de voorzitter kunnen wij over deze tentoonstelling tevreden zijn, wij hebben geen
wanklank gehoord, zij het dan een kleine strubbeling in het bestuur van vereniging “Sport Veredeld”.
De secretaris geeft een verslag van de heden middag in Leeuwarden gehouden vergadering van de
Provinciale afdeling der NPB mede in verband met de Provinciale tentoonstelling 1959/1960 en het
eventueel te houden gezamenlijke tentoonstelling 1960/1961 te Leeuwarden onder auspiciën van de
afdelingen in Friesland van NKB – NPB. Na een nogal felle discussie in Leeuwarden werd besloten,
dat alle afdelingen van de Provinciale verenigingen deze zaak in eigen vergadering nader te bespreken
en voor 15 februari uitslag van hun standpunt aan het Provinciaal bestuur zal doen. Onze vereniging
spreekt zich uit voor één jaar voorlopig mee te gaan, om dit nader onder ogen te zien. Bespreking
seizoen 1960/1961. Besloten wordt in principe met de vereniging Ureterp een gecombineerde club
tentoonstelling te houden, en zo mogelijk in Gorredijk – Kortezwaag. Het bestuur zal zich nader
beraden. Voorstel bestuur contributie verhoging seizoen 1960/1961. Na enige discussie over dit
voorstel, wordt met overgrote meerderheid van stemmen besloten over te gaan tot contributie
verhoging en wel tot f 6,00,= per jaar per lid, te betalen in twee keet f 3,00,- per half jaar. De
tatoeëerder van der Brug klaagt er over dat soms veel te oude dieren voor het knippen worden
aangeboden. Hierover wordt even fel gediscussieerd doch hierover kan helaas geen bevredigende
oplossing voor worden gevonden. De voorzitter wekt de leden op, vooral tijdig hun dieren te laten
knippen. Rondvraag, gezien het zeer gevorderde uur is het niet meer mogelijk meerdere vragen te
stellen. De voorzitter sluit de vergadering, terwijl de zaal reeds aan het ruimen is.
Jaarverslag 1959/1960.
Het afgelopen verenigingsjaar lijkt mij in alle opzichten een vrijwel geslaagd jaar te zijn.Het leden
aantal van onze vereniging vertoont nog steeds een langzame stijging, terwijl een grote kern van
fokkers met hart voor de dieren in de vereniging het bestuur sterkt om de vereniging tot bloei te
brengen. Voor het eerst sinds jaren werd een club tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met
de vereniging Ureterp “Sport Veredeld”. Deze tentoonstelling was geslaagd en wel zodanig dat in onze
laatste vergadering besloten werd, voor het komende seizoen, zo mogelijk een gezamenlijke clubshow
in Gorredijk te organiseren. Verder werd door de afdeling Friesland NKB te Leeuwarden de
Provinciale tentoonstelling georganiseerd. Misschien dat hier nog wel wat tekortkomingen in de
organisatie waren, hebben wij gezien dat nergens in de provincie waar een Provinciale tentoonstelling
een dergelijk gebouw aanwezig is waar een Provinciale tentoonstelling zo goed tot zijn recht komt.
Het was een lust om hier enkele uren te verkeren. Met de tentoonstelling in Bolsward, waar ook enkele
leden van ons met succes exposeerden en de afsluiting met de kampioensshow in Drachten, meen ik
dat wij een zeer goed seizoen achter de rug hebben. Onze leden hebben hier getoond, dat Gorredijk en
omstreken goede fokkers bezit, die zich kunnen meten met alle fokkers in de lande. In dit opzicht denk
ik vooral aan de zeer mooie Landelijke tentoonstelling van de NKB in Den Bosch. Verschillende van
ons hebben deze show bezocht, er was slecht één nadeel misschien, dan was dat wel de grote afstand
voor ons noorderlingen, vooral met de eventuele slechte weersomstandigheden. Vooral licht het dan in
de bedoeling ligt deze show permanent hier te zullen houden. Het bestuur van onze vereniging
onderging geen veranderingen, de leden vergaderingen, dit jaar drie werden goed bezocht. Er werden
veel jonge dieren gefokt, en gezien onze resultaten, en naar we mogen aannemen van een goed
gehalte. Slechts een schaduwzijde moeten we hier nog vermelden, was het verlies door een noodlottig
ongeval van ons trouwe lid de heer J. van der Heide. Meerdere bijzonderheden hoef ik hierbij niet te
vermelden, daar de notulen hierover die gegevens wel verschaffen., besluit ik het jaarverslag.
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Algemene ledenvergadering op dinsdag 16 maart 1960 in hotel Veensma te Gorredijk.
De voorzitter kan een zestiental leden welkom heten, hij memoreert dat in het afgelopen seizoen voor
onze vereniging goed geweest is, doch betreurt het dat niet meer leden aanwezig zijn. Is het allicht de
dag van invloed? Uit de vergadering gaan stemmen op om in het vervolg de vergadering op
zaterdagavond te houden. De voorzitter en ook enkele leden hebben voorkeur bij een andere avond in
de week, doch we zullen, aldus de voorzitter rekening dienen te houden met de meerderheid. De
notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen
stukken en mededelingen, daar vrijwel alle stukken bij de volgende punten aan de orde komen en geen
verdere mededelingen te doen zijn gaat de voorzitter over tot punt 4 van de agenda. De jaarverslagen
geven geen aanleiding tot verdere discussies. De tentoonstelling te Leeuwarden was wat show betreft
een succes, overigens bleek de lof hiervoor nogal verdeeld. Slecht te spreken waren enkelen over de
terugzending uit Leeuwarden, vooral bij de uitgifte der dieren. Twee der aanwezige leden zien de
bescheiden der penningmeester na, alles blijkt volgens de commissie in orde te zijn. De aftredende
bestuursleden T.J de Jong en G. Berga worden met grote meerderheid van stemmen herkozen, zij
nemen hun benoeming wederom aan. Voorstel bestuur de vereniging voort te zetten in een
gemengde vereniging. De voorzitter deelt mede dat het bestuur met dit voorstel komt, daar er uit
de leden enkele gevraagd hebben lid te kunnen worden van de NPB. Het bestuur heeft besloten,
hiermede op de vergadering te moeten komen, en hij meent dan ook dat wij de uitspraak van de
vergadering zullen moeten letten. Met vrijwel algemene stemmen, wordt besloten het
lidmaatschap NPB aan te vragen, en de heren Blauw en Klijnsma hiervoor in te schrijven.
Daarna wordt da agenda voor de Provinciale vergadering besproken, helaas is niemand der
aanwezigen bereid deze vergadering te bezoeken. De secretaris zegt toe, zo mogelijk te zullen
proberen zich vrij te maken. Hij vind het echter wel jammer, dat nooit een ander eens bereid is om
deze vergadering te bezoeken. In verband met de omzetting van een gemengde vereniging, zullen de
statuten en reglementen grondig herzien moeten worden, aldus de secretaris. Bovendien is dit toch
dringend noodzakelijk, daar deze sedert de bezetting niet herzien zijn, dit was nog ten tijde van de
Raad van Beheer. De voorzitter gaat hierna over tot sluiting, persoonlijk vind hij een goede zij de
opneming van de “Pykjes”, daar door misschien nog wel enkele leden zullen toetreden uit dat milieu,
en dat een bestuur uitbreiding ook enkele voordelen met zich mee brengt. Het bestuur zal op een
volgende vergadering, in de komende winter komen met een concept statuten + reglement. Hij wenst
allen wel thuis.

NHDB (Nederlandse Hoender en Dwerghoender bond)
In 1960 is besloten om ook hoenderfokkers te laten exposeren.
Jaarverslag 1960/1961.
Bij het naslaan van de notulen en andere bescheiden over het afgelopen jaar, blijkt zoals natuurlijk wel
bekent mag zijn , dat het afgelopen jaar voor onze verenging rustig verlopen is. Te rustig durf ik gerust
te zeggen. Wij hebben van zeer weinig activiteiten blijk gegeven, te weinig zou ik bijna zeggen.
Slechts één vergadering naast de algemene ledenvergadering op 16 maart jongs leden werd belegd.
Deze vergadering, waarvan ik geen notulen heb gemaakt, betrof een onzekere vergadering in verband
met de aansluiting bij de NPB, en wat hier verder voor onze vereniging aan vast zit. Aanvankelijk
hadden wij voor deze vergadering de heer Sikkema uitgenodigd, doch deze was verhinderd, zodat wij
hiervoor de heer Steensma van Bergum verzocht om één en ander te willen toelichten. Deze heeft
enkele punten nader toegelicht en onze enkele nuttige wenken gegeven. Besloten werd verder dat het
bestuur op de eerst volgende algemene ledenvergadering met een concept standaard regelement voor
onze vereniging zal komen. Mede in verband met de toelating van de pluimveefokkers. Op
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tentoonstelling gebied werd slecht één tafelkeuring gehouden, een clubshow kwam dit jaar niet tot
stand. Onze leden stuurden verscheidende dieren in. De kwaliteit was in verhouding tot voorgaande
jaren in doorsnee niet zo goed als geweest is. Op de tentoonstellingen maakten onze leden echter geen
slecht figuur. Het ledental bereikte een ongekende hoogte, doch is aan het einde van het jaar behoorlijk
dalende. Met de wens dat wij in het komende jaar niet zullen verslappen, doch gezamenlijk en met
vereende krachten zullen bouwen aan de groei van onze vereniging. Hopelijk dat de aansluiting bij de
pluimvee bond de eerste stap zal zijn tot een meer gezamenlijk arbeiden voor onze sport in het
algemeen.

Leeuwarder Courant 18 december 1960
Provinciale show afdeling NKB Friesland
Voor de mooiste collectie op één na voor J.J. Voolstra Langezwaag destijds penningmeester van
kleindieren vereniging Gorredijk en omstreken
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De NHD-DV Pluimvee standaard, zoals deze destijds in de vijftiger jaren is uitgegeven in een
vijftal boeken. Deel 1 Algemene toelichting.
Deel 2 Nederlandse Hoenderrassen.
Deel 3 Europese rassen uitgezonderd de Nederlandse.
Deel 4 Aziatische – Amerikaanse – Afrikaanse – en Australische Hoenderrassen.
Deel 5 Krielhoender rassen.

70
Algemene ledenvergadering op zaterdag 18 maart 1961 in hotel Akkerman te Gorredijk.
De voorzitter kan een vrij goed bezochte vergadering welkom heten aan n totaal 16 leden welke
gehoor hadden gegeven aan de oproep van het bestuur. De notulen van de vorige vergadering worden
voorgelezen en aldus goedgekeurd. Uit het verslag van de secretaris blijkt dat het afgelopen jaar voor
onze vereniging een weinig actief jaar is geweest. De leden hebben naar buiten uit wel verschillende
tentoonstellingen bezocht en er ingezonden, veel met zeer goed resultaat. Uit het verslag van de
penningmeester blijkt dat het afgelopen jaar dank zij de contributie verhoging een batig saldo geeft.
De kascommissie heft de bescheiden van de penningmeester nagezien, en is tot de conclusie gekomen
dat alles in orde is. De concept statuten en huishoudelijke reglement worden puntsgewijs behandeld en
na enige kleine correcties goedgekeurd en vastgesteld. In het tatoeëer reglement komen voor dit jaar
geen wijzigingen. De voorzitter deelt nog mede dat het waarschijnlijk wel nodig za zijn in de nabije
toekomst met een nieuw reglement te moeten komen, daar het thans door de leden wel eens iets te
soepel wordt opgevat. Het is nu eenmaal nodig dat er orde en regel is, ook in een vereniging.
Bestuursverkiezing, aftredend B. Tolman, deze wordt met grote meerderheid van stemmen herkozen,
de heer Faber verkrijgt 1 stem. Daarna wordt de tentoonstelling in Leeuwarden besproken. Het blijkt
wel dat hierover nog al verschillend gedacht wordt. Besloten wordt in het komende seizoen een club
tentoonstelling te houden met de vereniging Ureterp, terwijl in overweging wordt genomen ook
Noordwolde te vragen hieraan mee te doen. Het bestuur krijgt hiervoor vrij mandaat. De heer de Jong
en Tolman gaan naar hotel Veensma, om te proberen de zaal voor deze tentoonstelling te huren. Hotel
Veensma blijkt wel genegen de zaal voor dit doel af te staan. Te zijner tijd zal het bestuur de nodige
stappen ondernemen voor deze tentoonstelling. Voor de rondvraag blijkt weinig animo. Het is al hoog
tijd voor sluiting, als de voorzitter overgaat tot sluiting van deze geanimeerde bespreking.
Ledenvergadering op zaterdag 21 oktober 1961 in zaal Veensma te Gorredijk.
De voorzitter kan een twintigtal leden welkom heten, de opkomst voor deze vergadering is zeker goed
te noemen. De voorzitter deelt mede dat het vraagprogramma voor de gecombineerde
clubtentoonstelling welke in zaal Veensma zal worden gehouden klaar zijn en uitgereikt zullen
worden. De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en aldus vastgesteld. Door
voorzitter en secretaris wordt een en ander betreffende de gecombineerde clubtentoonstelling met
Noordwolde en Ureterp uiteengezet. De voorzitter is tevreden over de gang van zaken tot op heden,
het heeft heel wat moeite gekost keurmeesters voor deze show aan te trekken, doch het is gelukt. Nu is
het woord verder aan de leden om te zorgen dat deze show slaagt. De functies worden zo goed als
mogelijk verdeeld, terwijl Ureterp en Noordwolde enkele schrijvers en aandragers op de
tentoonstelling op de keur dag zullen sturen. Alles loopt vlot van stapel. Daarna volgt de uitreiking van
de vraag programma’s. De secretaris deelt nog mede dat de sluiting voor de NKB show samenvalt met
de sluitingsdag van onze show. Rondvraag, De heer Hunneman vraagt waarom de contributies in één
keer geint worden, terwijl besloten was in twee keer te innen. De voorzitter geeft toe dat dit inderdaad
besloten is maar hier van afgeweken is om praktische redenen onder anderen door de volledige
afdracht aan de Provinciale afdeling in het begin van het jaar, het knippen van de dieren in het begin
van het seizoen en moeilijkheden bij enkelen bij het innen van de tweede kwitantie. Tevens geeft het
de penningmeester veel meer werk. Besloten wordt alsnog die leden die in twee keer wensen te betalen
hiervoor gelegenheid te geven, en dus hiervoor twee kwitanties te maken. Wie in één keer wil betalen,
kan dit doen. Niets meer ter tafel sluit de voorzitter deze vergadering en wenst allen wel thuis.
Jaarverslag 1961.
Het afgelopen jaar was voor onze vereniging eindelijk weer eens een jaar met een clubtentoonstelling
in Gorredijk. Deze werd georganiseerd door de verenigingen Noordwolde, Ureterp en Gorredijk. Mijn
in ziens kunnen wij hier op een geslaagde tentoonstelling terug zien. Verscheidene van onze leden
hebben getoond begrepen te hebben wat eensgezindheid gezamenlijk bereikt kan worden. Hiervoor
spreekt het bestuur graag zijn dank uit. De leden van Gorredijk komen op deze show goed naar voren,
terwijl wij niet zoals Noordwolde en Ureterp een tafelkeuring vooraf lieten gaan. Verder verwijs ik
naar het verslag van deze tentoonstelling, welke apart op deze vergadering voorgelezen zal worden.
Zoals reeds gemeld, een tafelkeuring werd niet gehouden. Er werden een respectabel aantal jonge
dieren geknipt. Op de Provinciale NKB tentoonstelling schreven 15 van onze leden in, met totaal 54
dieren, hetgeen niet slecht te noemen is. Door verschillende van onze leden werden goede resultaten
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geboekt. Aan het begin van 1961 hadden wij een 29 tal leden, in 1961 werden een paar nieuwe leden
ingeschreven en een paar afgevoerd onder anderen de heer G. Berga wegens vertrek. Deze laatste was
verscheidene jaren bestuurslid van onze vereniging. Bij het schrijven van dit verslag hadden zich een
zestal nieuwe leden opgegeven, dat lijkt dus een goed begin voor het nieuwe seizoen. Onze leden een
goed succes voor 1962 toe te wensen besluit ik dit jaarverslag.

Algemene ledenvergadering op zaterdag 24 maart 1962 in hotel Veensma te Gorredijk.
De voorzitter de Jong kan slechts een klein gezelschap verwelkomen. Het bezoek is ver beneden
normaal, slechts een dertiental leden heeft aan de bestuur oproep gehoor gegeven. De jaarvergadering
heeft ook nu een lange agenda, zodat de voorzitter meent direct over te moeten gaan naar het tweede
punt van de agenda. De notulen worden zonder enige discussie vastgesteld. Mededelingen en
ingekomen stukken, De voorzitter deelt mede, dat we hierover zeer kort kunnen zijn, daar vrijwel alle
terug komen in de volgende agenda punten. Jaarverslag, de secretaris geeft in zijn jaarverslag over de
gebeurtenissen in het afgelopen jaar betreffende onze sport en van onze vereniging in het bijzonder.
Verslag penningmeester, De penningmeester de heer Voolstra geeft een kort verslag over onze
financiën. Verslag kas commissie de heren Andries Seinstra en Gjalt van der Meulen zijn belast met
de controle. Zij hebben de bescheiden gecontroleerd, en in orde bevonden. Bestuursverkiezing,
Aftredend zijn de heren Joh. Voolstra, Theun van der Brug en G. Berga. De aftredende bestuursleden
Joh. Voolstra en Theun van der Brug worden respectievelijk met 12 en 13 stemmen wederom
herkozen, terwijl in de vacature Berga wordt benoemt de heer Faber, die reeds overeenkomstig het
reglement een tijdelijke bestuursfunctie vervulde. Thans volgt een pauze waarin contributie betaling en
dergelijke plaats vind. De tatoeëring zal wederom gewoon doorgaan als voorheen, op de 1e en 3e
maandag van de maand. Hierna volgen besprekingen over het verslag van de NKB tentoonstelling en
de tentoonstelling van de gezamenlijke clubs in Noordwolde in het volgende najaar. Besloten wordt
een tafelkeuring te houden, als datum wordt voorlopig vastgesteld 13 oktober aanstaande. Voor de
rondvraag is in feite geen tijd meer beschikbaar, zodat de voorzitter overgaat tot sluiting van de
geanimeerde bespreking.

Café restaurant van der Zee, voorheen Veensma aan de Hoofdstraat te Gorredijk.
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Ledenvergadering op woensdag 31 oktober 1962 in hotel van der Zee te Gorredijk.
Voorzitter de Jong opent de vergadering, en kan een achttiental leden verwelkomen. Notulen, de
secretaris deelt mede dat de notulen in de pen gebleven zijn, doch deze komen op een eerstvolgende
vergadering wel terecht. Mededelingen en ingekomen stukken, de voorzitter deelt mede dat de
gezamenlijke club tentoonstelling zal worden gehouden in Noordwolde op 23 – 24 en 25 november.
De vraagprogramma’s voor deze tentoonstelling worden uitgereikt, de inschrijving sluit op 3
november aanstaande. Besloten wordt de dieren te laten ophalen en te vervoeren naar Noorwolde in
clubverband. De meeste leden leveren nu hun inschrijfformulier in. De vraagprogramma’s voor de
Provinciale tentoonstelling in Zwolle worden uitgereikt. Hierna volgt een gecombineerde bespreking
van dieren en onderwerpen, en zo nu en dan ontstaat er een onderlinge discussie. Rondvraag, De heer
Overwijk vraagt naar een pluimvee standaard. Voor de heer van der Velde die graag een nadere
beschrijving over fazanten zou ontvangen. De secretaris zal hiervoor moeite doen om deze te
bemachtigen. Hierna volgen nog diverse vragen, welke door de voorzitter worden beantwoord. Hierna
volgt de sluiting, van deze goed bezochte vergadering.

Jaarverslag 1962.
Het verenigingsjaar is thans wederom afgelopen, het bracht voor onze vereniging een vrij goed jaar.
Een geslaagde gezamenlijke clubtentoonstelling werd georganiseerd te Noordwolde met de
verenigingen Noordwolde, Oosterwolde, Ureterp en Diever. De verzorging van deze tentoonstelling in
hotel Slager te Noordwolde was bij de vereniging Noordwolde in goede handen. Onze leden kwamen
goed voor de dag, alhoewel enkelingen onder ons niet tot die successen kwamen, welke wij vaak
gewend waren. De Provinciale tentoonstelling wordt dit jaar in Drachten gehouden. Het bestuur van
onze vereniging vond de verzorging feitelijk beneden de maat voor een Provinciale NKB show. Het
geheel was rommelig In ons bestuur was de gedachte dat het in de laatste jaren in onze Provincie wat
de NKB aangaat niet de goede kant opgaat. Het ontbreekt waarschijnlijk aan de werkelijk goede animo
om er de schouders onder te zetten. De vraag rijst ook, of het in het Provinciaal bestuur ook wel tot die
animo gebracht kan worden maar het hier toch zeker wel van verwacht mag worden. Eén en ander
geeft zeer zeker redenen om hierover eens van gedachten te wisselen, en zo nodig iets te doen. Het
lijkt mij echter dat ook uit de verenigingen te weinig animo komt en vooral wanneer het betreft eens
wat meer te doen zijn eigen dieren te verzorgen, indien wij niet tevreden zijn, zullen we ook bereid
moeten zijn er de schouders onder te zetten en ons volledig voor zo ver mogelijk hieraan te kunnen
geven
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Dergelijke gepubliceerde advertenties in dagbladen en of plaatselijke kranten waren in de jaren
vijftig/zestig heel gewoon. Per fiets en met een kist achterop werden vaak lange afstanden gefietst om
de desbetreffende fokker te bezoeken. Het verhaal gaat dat ons lid en later erelid van vereniging
Gorredijk en omstreken de heer Hendrik Hunneman een fraaie witte Vlaamse Reus ram had
aangekocht voor in die tijd het kapitale bedrag van 70 gulden. Door deze ram in te zetten als dek ram
werd het ingezette bedrag van 70 gulden ruimschoots terug verdiend. Later is de heer Hunneman
overgestapt naar het ras Witte Nieuwzeelander waar hij in de loop van jaren diverse successen mee
boekte. Een bijkomstigheid was dat bij inzending naar een tentoonstelling hij het hooi altijd keurde.
Uit een baal werd een handvol hooi weggenomen en terwijl hij hier aan rook kon je twee antwoorden
verwachten. Of het was niet best (rotzooi) en of het was pôerbest spul.
Algemene ledenvergadering op zaterdag 9 maart 1963 in hotel van der Zee te Gorredijk.
De voorzitter de heer de Jong opent de vergadering. Een achttiental leden waren aanwezig. De notulen
van de vorige vergadering worden door de secretaris voorgelezen en goedgekeurd. Ingekomen stukken
en mededelingen, daar alle betrekking hebben op de volgende agendapunten, kan verder van dit punt
worden afgezien. Jaarverslag, Het verslag over 1962/1963 geeft geen aanleiding tot nadere discussie.
Het verslag van de penningmeester wordt door de heer Voolstra gedaan en goedgekeurd.
Bestuursverkiezing. De aftredende bestuursleden T.J. de Jong en D. Faber worden met vrijwel
algemene stemmen herkozen. Medegedeeld wordt, dat in het komende sezoen, in Ureterp een
gecombineerde tentoonstelling zal worden gehouden, waaraan zullen deelnemen Ureterp,
Noordwolde, Oosterwolde en Gorredijk. De verzorging zal plaats hebben door vereniging Ureterp. De
Provinciale tentoonstelling zal dit jaar verzorgd worden door vereniging Dokkum, in verband met hun
jubileum. Bestuursvoorstel tot contributie verhoging met 1 gulden per jaar, de voorzitter licht één en
ander toe. Deze verhoging is noodzakelijk wegens de verschuldigde bijdrage aan het hoofdbestuur
NKB voor de aankoop van kooien. Voor de rondvraag is zeer weinig belangstelling, waarna de
voorzitter overgaat tot sluiting.
Algemene ledenvergadering op dinsdag 22 oktober 1963 in hotel van der Zee te Gorredijk.
De voorzitter J. de Jong kan een twintigtal leden welkom heten, hij vind het zeer plezierig dat zoveel
leden aan de oproep van het bestuur gehoor hebben gegeven.. De notulen van de vorige vergadering
worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen stukken en mededelingen. De secretaris
deelt mede, dat er enig misverstand was ontstaan ten overstaan van het lidmaatschap van de heer Joh.
Meijer te Bontebok dit waarschijnlijk ontstaan door verwisseling met Jan Meijer te Langezwaag.
Eventuele voortvloeiende moeilijkheden, zal het bestuur tijdig gaan regelen. De overige ingekomen
stukken hebben betrekking op de tentoonstellingen. De voorzitter deelt nog mede dat ruim 80 dieren
op de tafelkeuring zijn beoordeeld. Er ontstaat een breedvoerige discussie aangaande de verleende
predicaten op deze tafelkeuring. Over het algemeen is men van oordeel dat de keurmeester Raymeier
wel wat te royaal is geweest met de ZZG predicaten. Aangaande de tentoonstelling in Ureterp wordt
onder meer besloten de dieren met eigen vervoersmiddelen naar Ureterp te brengen. Dit wordt
onderling geregeld. Daarna volgt de inlevering van de inschrijfformulieren. Een viertal leden steld zich
beschikbaar de keur dag behulpzaam te zijn. De Provinciale tentoonstelling te Dokkum. Hierover is
nog weinig over bekent, zodra de vraagprogramma’s uitkomen zal het bestuur opnieuw een
ledenvergadering uitschrijven voor de inlevering van de inschrijfformulieren. Een suggestie wordt
gemaakt gezamenlijk naar Dokkum te gaan met privé personenauto’s, het blijkt dat hiervoor wel
animo bestaat. Er bieden zich verschillende chauffeurs met auto aan. Dit zal op de eventuele te houden
vergadering nader worden geregeld. Daarna volgt een geanimeerde onderlinge bespreking van
verschillende onderwerpen. Daar niet veel bijzonders voor de rondvraag aanwezig is, gaat de
voorzitter over tot sluiting van deze prettige vergadering
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Jaarverslag 1963.
Het verenigingsjaar, met het tentoonstelling seizoen 1963/1964 behoort weer tot het verleden. Een
gezamenlijke vereniging tentoonstelling werd dit jaar verzorgd door de vereniging Ureterp. Dezelfde
verenigingen als gebruikelijk werkten mee. Helaas was de ruimte in zaal Gorter aan de krappe kant,
voor het overige mag deze tentoonstelling wederom geslaagd heten. De Provinciale tentoonstelling
werd verzorgd door de vereniging Dokkum, voor eigen risico. Ook deze tentoonstelling zag er keurig
uit, met voldoende ruimte, brede paden en alles was goed verzorgd. De kampioenstentoonstelling werd
dit jaar door de vereniging Noordwolde verzorgd, enkele leden zonden nog dieren in. Het aantal
inzendingen voor deze show was overweldigden groot. In het bestuur kwamen geen wijzigingen. Het
leden aantal over 1963 vertoonde een daling. De resultaten van onze leden waren over het algemeen
goed te noemen op de verschillende tentoonstellingen. Enkele leden zonden in op de landelijke show,
die ook dit jaar weer in Den Bosch werd georganiseerd. Over het algemeen genomen is volgens mijn
inzien, weer een algemene daling van de animo te constateren. Niet alleen in onze vereniging maar
over de gehele provincie. Het is zeer zeker een zaak voor de NKB in het Noorden op haar zaak te
letten. Naar mijn inzien moet ook het hoofdbestuur hier op attent gemaakt worden, en zo nodig op de
één of andere wijze de activiteiten in het Noorden steunen. Anders is het niet denkbeeldig dat het
Noorden langzaam doch zeker overgaat naar de Raad van Beheer, en wel in het bijzonder de Provincie
Friesland. In Groningen is de NKB nooit goed van de grond gekomen, in Drenthe loopt het tot nu toe
het beste. Laten wij met elkaar de schouders er onder te zetten om te spreken met de woorden van de
afdeling Friesland secretaris, dit is dringend nodig, willen wij niet voor een verloren zaak komen te
staan.
NB. De notulen van de voorjaarsvergadering ontbreken. De heer Berend Tolman is afgetreden als
secretaris. De heer Theun van den Brug zal mede door een bestuursverkiezing verkozen worden als
nieuwe secretaris van klein dieren vereniging Gorredijk en omstreken,
Ledenvergadering op zaterdag 17 oktober 1964 in hotel van der Zee te Gorredijk.
De presentatielijst is getekend door 12 leden. De voorzitter heet allen welkom op deze eerste
vergadering van het winter seizoen, en tevens de eerste waar de heer Tolman niet als secretaris
fungeert. Verder zegt hij dat deze vergadering op zeer korte termijn is bijeen geroepen in verband met
de gecombineerde clubtentoonstelling in Oosterwolde. Daar de oud secretaris de notulen van de laatste
vergadering niet gemaakt heeft, kunnen deze niet worden voorgelezen. De voorzitter deelt mede, dat
de gehouden tafelkeuring zeer geslaagd mag heten. De Provinciale tentoonstelling te Holwerd is
volgens het bestuur te vroeg in het seizoen, terwijl ook de plaats niet geschikt geacht werd. Van onze
leden heeft niemand ingeschreven. De clubshow te Oosterwolde, wordt uitvoerig besproken, ongeveer
60 dieren worden ingeschreven. Voordat tot de rondvraag wordt overgegaan, deelt de voorzitter mede
dat het bestuur plannen heet volgend jaar de Provinciale tentoonstelling te organiseren. De leden
zeggen spontaan hun medewerking toe, zodat het bestuur volgende stappen kan ondernemen. De
secretaris deelt mede dat hij in onderhandeling is met Hope Farm om een avond te organiseren. Bij de
rondvraag komt nog het vervoer van de dieren ter sprake. Op verzoek van enkele leden zal de
secretaris enige standaards bestellen. Daarna gaat de voorzitter snel over tot sluiting omdat enkele
leden nog een TV uitzending willen volgen. Hij dankt allen voor de opkomst en de aangename
bespreking. Hij wenst allen veel succes op de komende tentoonstellingen.
Jaarverslag 1964.
Dit is het eerste jaarverslag na een lange reeks van jaren dit niet door de heer Tolman wordt
geschreven. Diens bedanken dit jaar is wel één van de belangrijkste gebeurtenissen geweest. Bij het
nalezen van de notulen en andere jaarverslagen blijkt wel dat Tolman steeds de man is geweest die
vooral in moeilijke tijden de man is geweest om de vereniging in stand te houden. Zijn benoeming tot
erelid was dan ook volkomen verdiend. Wij hopen en vertrouwen dat wij in Theun van der Brug een
waardig opvolger hebben gevonden. Als nieuw bestuurslid werd benoemd de heer Andries Seinstra. Er
werd dit jaar een tafelkeuring gehouden welke zeer geslaagd kan heten. De gezamenlijke clubshow
met Uretrep en Noordwolde werd in Oosterwolde gehouden, waar ons lid A. Betten het mooiste dier
had. Door de uitwisseling van tentoonstellingen met de Raad van Beheer konden onze leden op
meerdere plaatsen inschrijven, waardoor zeker de animo voor de sport zal toenemen. Jammer dat de
Provinciale show in Friesland dit jaar op een onmogelijke tijd werd gehouden Op de Nationale te Den
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Bosch werd ook nog door enkele van onze leden ingezonden. Het ledental vertoont dit jaar een lichte
stijging, misschien dat we het dieptepunt hebben gehad. Was de heer Tolman in het vorige jaarverslag
niet erg optimistisch, ik geloof thans, dat de zaken er nu iets rooskleuriger voorstaan. Met de wens, dat
we gezamenlijk in de goede richting verder mogen bouwen aan onze sport, wil ik dit verslag
beëindigen.
Ledenvergadering op 4 maart 1965 in hotel van der Zee te Gorredijk.
De voorzitter heet de leden een hartelijk welkom op deze vergadering. Er waren 10 leden aanwezig.
De voorzitter had geen ingekomen stukken, maar wil de leden op deze vergadering er wel even op
wijzen dat er wel even aandacht moet worden gegeven aan de komende Provinciale tentoonstelling,
die zal worden gehouden in Gorredijk. Dat we de Provinciale tentoonstelling hebben op dezelfde
datum hebben als de Provinciale tentoonstelling als de Raad van Beheer is erg jammer. Maar daar valt
nu niets meer aan te doen. En als de tijd er voor is gekomen dat we er wel even op moeten rekenen dat
er veel werk is voor de leden en het bestuur. Maar daar hebben we onze club nog nooit over mogen
klagen dat de leden er dan niet waren, en daar zijn we nu ook niet bang voor. Want het is maar zo, wij
zijn mar een kleine vereniging. Als de leden dan ook niet allemaal kunnen komen, moeten wij zien als
er dan verenigingen bij ons in de buurt zijn, die ons wat kunnen helpen. De clubs van Oosterwolde,
Noordwolde en Ureterp worden er bij onder gebracht, en dan hebben wij niet veel werk meer, daar de
secretarissen van eigen club hun eigen werk kunnen doen.
Jaar en tentoonstellingsverslag 1965
In het begin van het jaar 1965 was er voor de leden niet veel te doen wat de tentoonstellingen aanging,
maar wel voor het bestuur. Er moesten al gouw keurmeesters gehuurd worden, anders was men te laat.
Dat in januari 1965 hadden we alle keurmeesters, en hadden in maart 1965 alle kooien ook al gehuurd.
Dit voor een 1200 dieren, maar dit was te veel. Maar volgens Baarda was het niet de tijd in de
kerstdagen, maar wij konden niet anders, omdat de Skâns anders niet vrij was. We hebben toe het
vraagprogramma vastgesteld, en dat was wel in orde Daar hebben we nog een paar berichtjes overv
gehad, dat het vraagprogramma prima in orde was. We zijn verder gegaan met het kopen van
ereprijzen. Toen in de konijnenfokkers de advertentie stond was er veel aanvraag voor het
vraagprogramma, met name door leden van Raad van Beheer. Maar toen de sluiting er was, waren wij
lang niet op 1200 dieren. Dat toen moesten wij keurmeesters afschrijven en ook een aantal kooien. Er
waren ongeveer 750 dieren ingeschreven, dat zou ongeveer uitkomen op 1 dier per lid in Friesland en
dat is veel te weinig. We hadden nog wat ereprijzen over, en deze heeft vereniging Noordwolde
overgenomen. De Provinciale tentoonstelling 1966 is in Noordwolde en daar zal Gorredijk zijn
tentoonstelling ook onderbrengen samen met Ureterp en Oosterwolde. Het was veel werk deze
tentoonstelling, maar alles is vlot verlopen. We hadden van onze leden dan ook alle medewerking, dit
was dik in orde. We hebben 500 bezoekers gehad, dit viel niet tegen. Maar we hebben nog een tekort,
dit was ook wel verwacht, maar nog niet dat het tekort zo klein zou zijn. Als we geen inzenders van
Raad van Beheer hadden gehad, zou het tekort van wel enkele honderden guldens zijn geweest. Deze
leden stuurden bijna honderd dieren in. Er waren nogal wat dieren die een andere eigenaar moesten
hebben, en die bij de oude eigenaar weer terecht kwamen. Dit was dus een fout van de secretaris, maar
al doende leert men. De inzenders waren over het algemeen wel tevreden. Er was dit jaar geen
tafelkeuring, dit had het bestuur besloten, mede omdat we de Provinciale tenttonstelling
organiseerden. De ledenvergadering had wel graag een tafelkeuring gewild, maar een keurmeester
hiervoor te vragen lukte niet meer, dus hierdoor ging het over. Onze leden hebben op het op de eigen
Provinciale tentoonstelling goed gedaan met hun dieren. En wat het de club aanging was het in orde.
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Voorblad catalogus, welke voor verkoop van 1 gulden naar 50 cent werd verlaagd.
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Artikel uit fokkersbelangen 1965.
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Het pand in de Hoofdstraat te Gorredijk waar nu “De Vrolijke Keizer” in is gevestigd en
voorheen hotel Flora eigenaar Piet de Vries. In de bovenzaal destijds was de Gorredijkster
bioscoop gevestigd en in het rechtse gedeelte van het pand was een cafetaria gehuisvest.
Ledenvergadering op vrijdag 11 maart in hotel de Vries te Gorredijk.
De voorzitter opent de vergadering en kan 11 leden welkom heten. Ingekomen stukken waren er niet
veel. De gehouden tentoonstelling wordt nog even nagelopen en daar kwamen kwam nog wel het één
en ander uit. Verder kwam aan de orde de bestuursverkiezing. Herkozen werden T.J de Jong en D.
Faber met ieder acht stemmen en Joh. Boerstra twee stemmen. De heer Huitema van Terwispel kwam
erbij als nieuw lid. De ereprijzen van de tentoonstelling werden uitgereikt en werden gewonnen door:
Andries Seinstra mooiste Tan
Johannes Voolstra mooiste klein Chinchilla.
Theun van der Brug mooiste Franse Hangoor.
Joh. Boersma mooiste Vlaamse Reus.
A. Overwijk mooiste Thuringer.
J.T de Jong mooiste Hollander.
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Andries Seinstra had het mooiste dier een Tan van de club en won hiermee de wisselbeker welke in
het bezit was van de heer Betten. De tatoeëring gaat gewoon door bij de tatoeëerder aan huis, waar
Andries Seinstra aanwezig zal zijn om te knippen. Dit is de eerste en derde maandag van de maand. In
oktober zal een tafelkeuring worden gehouden en er zal gevraagd worden of de heer Lemeijer kan
komen keuren. Tevens zal hij gevraagd worden om een paar uurtjes te komen spreken over
huisvesting, voeding en paring. Lid of geen lid een ieder is welkom. Het plan is, dat ieder lid een
diertje mag meenemen en dat daar iets over wordt vertelt. We kregen via de NKB een brief waar in
stond dat vereniging Gorredijk de catalogus voor minder geld had verkocht, dan aangegeven in het
vraagprogramma. Hier is over gebeld met de heer Baarda, en deze weet nu de reden waarvoor dit is
gedaan. Verder was voor de rondvraag weinig meer aan de orde. Het was een gezellige vergadering.
Op 25 maart 1966 zijn we naar de NPB vergadering geweest in Catrabra. Er waren 20 leden aanwezig.
Er was niet veel bijzonders te melden. De heer Zwarts van Noordwolde is voor de heer Hoving in het
bestuur gekomen voor Friesland. De andere bestuursleden werden herkozen. Verder werd gemeld, dat
de NPB wat betere prijzen beschikbaar zou stellen voor de Provinciale tentoonstelling.
Tafelkeuring op 29 oktober 1966
De konijnen vereniging van Gorredijk en omstreken hield zaterdag 29 oktober hun tafelkeuring, die
eens per jaar wordt gehouden bij de Jong. De leden kregen van keurmeester Lemeijer uit Gouda een
beoordeling, waarbij aan de beste dieren uit iedere groep een bekertje werd toegekend. In totaal
werden een zestig dieren waaronder een 10 stuks pluimvee ter beoordeling voorgebracht. DE uitslagen
waren: Mooiste Tan Gjalt van der Meulen.
Mooiste Nieuw Zeelander Anne Huitema.
Mooiste Thuringer J. Lageveen.
Mooiste Alaska Joh. Boersma.
Mooiste Rex S. Boersma (jeugdlid).
Mooiste Groot Chinchilla Ynze van der Hoek.
Mooiste Franse Hangoor Theun van der Brug.
Mooiste Tan op 1 na A. Hofstra.
Bij de afdeling pluimvee was de mooiste een Breakel hen van Johannes Jelsma. Na afloop werden de
prijzen uitgereikt. Keurmeester Lemeijer vertelde nog één en ander over de meegebrachte dieren, en
bracht de fokkers lof over de uitermate goede verzorging van de dieren. Verder werd er nog een nieuw
lid aangebracht. Het vraagprogramma van Noordwolde wordt uitgegeven, waar op 16 – 17 en 18
december de Provinciale tentoonstelling van Friesland wordt gehouden. De voorzitter sloot de
vergadering met de mededeling dat het een goed bezochte tafelkeuring was geweest en bracht
keurmeester Lemeijer daarvoor dank. Door het bestuur zal er op de Provinciale tentoonstelling te
Noordwolde een wisselbeker ingezet worden, welke op het mooiste dier van de club gezet gaat
worden.

Breakels
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Jaarverslag 1966.
Het jaar 1966 ligt weer achter ons. Inmiddels is er weer een beetje sterkte binnen de club gekomen,
door enkele volière houders. De Provinciale tentoonstelling is in Noordwolde gehouden, waar enkele
leden het weer goed deden. Het ligt in het plan om gezamenlijk weer met Ureterp, Noordwolden en
Oosterwolde een club tentoonstelling te houden. De tafelkeuring zal dit jaar wat vroeger als in de
voorgaande jaren worden gehouden, dit met het oog op de vroege tentoonstelling. Het is gebleken dat
wanneer voor deze tentoonstelling weinig belang is, het bestuur zal zorgen dat de dieren daar komen.
Dit is evenzo met de volière houders.

Daar de notulen ontbreken van deze vergadering welke gehouden zouden worden op 15 november
1966 in hotel van der Zee ga ik er van uit dat deze niet is gehouden. Tot enige samenwerking met een
volière vereniging is het nooit gekomen
Ledenvergadering op 30 september 1967.
Om acht uur waren we klaar met de vergadering. Er waren 11 leden aanwezig. Tevens was
keurmeester Lemeijer aanwezig. Het was een gezellige vergadering. De heet Lemeijer heeft de uitslag
van de keuring even nagelopen en tevens de predicaten nagezien. Er is gesproken over de
tentoonstellingen van Ureterp, Harlingen en Holwerd. Via de secretaris is geregeld, dat de konijnen en
het pluimvee naar Ureterp en Holwerd worden gebracht. De dieren worden ook uit Haringen gehaald.
Op de jongdierendag waren 67 dieren ingeschreven en behaalden de volgende predicaten: 33 x ZG, 15
x ZZG, 8 x GG en 2 x G. Onze voorzitter en de heer Lemeijer zijn s `morgens om 11 uur gestart en
waren middags om 4 uur klaar
NB. Een summier laatste verslag van secretaris Theun van der Brug van deze vergadering

Franse Hangoor.
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Ledenvergadering op maandag 2 december 1968 in manege Dekema te Gorredijk.
De voorzitter opent om ruim acht uur de vergadering, die door 11 leden werd bijgewoond en heet allen
welkom. In het bijzonder de heer Joh. Van der Meulen die als nieuw lid voor het eerst in ons midden
is. In verband met drukke werkzaamheden zijn er door de vorige secretaris geen notulen gemaakt. De
voorzitter deelt mede dat er schrijven binnen is gekomen om het vervoer naar de Provinciale
tentoonstelling te doen laten verzorgen door de heer Wedzinga, daar dit op de algemene vergadering te
Leeuwarden werd besloten. Door de heet Joh. Boerstra wordt opgemerkt, dat hij meende dat dit geen
vastgestelde regeling was, werd eerst in principe besloten om zelf het vervoer te verzorgen, daar het
voor verschillende inzenders nogal moeite met zich voortbrengt om de dieren op tijd in Gorredijk te
brengen. Werd in voorgaande jaren het vervoer steeds door de heer van der Brug verzorgd, zaten we
nu wel wat met de handen in het haar. Er is bij verschillende adressen geïnformeerd, om het vervoer
naar de Provinciale tentoonstelling te verzorgen, maar steeds weer stuitte men op moeilijkheden. Was
er geen kraamvrouw in het spel, dan wel een dergelijke hoge prijs werd er gevraagd, dat het niet
mogelijk bleek hieraan te voldoen. Zonder tot een uitspraak te komen werd besloten over te gaan naar
het volgende punt op de agenda de bestuursverkiezing. De voorzitter deelt mede dat het reglementair
niet is toegestaan om bij tussentijdse bestuursverkiezingen een secretaris te benoemen. Maar door de
werkzaamheden van de secretaris, kon hij dit er niet meer bij doen. Op de laatst gehouden
bestuursverkiezing was dan ook besloten om hier van af te wijken en direct weer een secretaris te
benoemen. Alzo tot de orde. Bij de stemming die nu volgt bleek dat 8 stemmen waren uitgebracht op
Huitema 1 stem op Joh. Jelsma en 1 stem op Joh. Boersma. Huitema neemt de benoeming aan, en
hierbij zijn wij aan de rondvraag toegekomen. Door de inmiddels gearriveerde heer van der Brug
wordt nog opgemerkt dat de Provinciale tentoonstelling te Oosterwolde door 1 of 2 leden moet worden
bezocht in verband met onze clubtentoonstelling, die hierbij is onder gebracht. Besloten wordt dat de
heren A. Huitema en Joh Boersma hier heen gaan. Bij verhindering de heet Betten. Ook komt
nogmaals het vervoer der dieren ter tafel, de heer van der Brug meent nog wel een adres te weten die
de dieren zou willen doen vervoeren. Daar er verder niets meer aan de orde is gaat de voorzitter over
tot sluiting. Allereerst wordt de scheidend secretaris bedankt voor het vele werk dat door de heer van
der Brug voor de vereniging heeft gedaan. Daar hij lid blijft van onze vereniging hopen wij hem nog
vaak in ons midden te zien, om van zijn ervaringen te kunnen profiteren. De voorzitter sluit hierna de
vergadering en wenst allen wel thuis. Rest mij nog de om de heer de Jong te bedanken voor de
gastvrijheid en prima koffie.
Verslag clubtentoonstelling op 12 december 1968 te Oosterwolde.
De clubtentoonstelling was jaar ondergebracht bij de Provinciale tentoonstelling die dit jaar te
Oosterwolde werd gehouden. Zoals was afgesproken zouden door Joh. Boersma en ondergetekende
deze tentoonstelling bezoeken in verband, dat er nog enige medailles beschikbaar werden gesteld, en
voor het mooiste dier van onze club. Wij werden dan ook zeer prettig in Oosterwolde ontvangen en
konden ook dadelijk achter de koffie. Na een plezierige keuring dag, waren we dan ook zo ver dat
door de keurmeester van Duuren het mooiste dier voor ons uit kon zoeken. Tegen elkaar kwamen op
tafel de eerste ZZG dieren zijnde een Tan van de heer Gjalt van der Meulen en een Alaska van Joh.
Boersma, waar uiteindelijk de Tan van Gjalt van der Meulen als allermooiste dier werd aangewezen,
die dan ook de wisselbeker mee naar huis krijgt. De verdere predicaten werden toegekend.
Gjalt van der Meulen 4 x ZZG, 1 x ZG en 3 x GG. Met Tan.
Joh. Boersma 2 x ZZG, 1 x ZG en 1 x GG met Alaska.
A.Overwijk 2 x ZG en 1 x GG met Californian.
Joh. van der Meulen 1 x ZG en 2 x GG met Tan.
A.Betten 2 x ZG met Tan.
A. Huitema 1 x ZG en 3 x GG met Californian.
Johannes Jelsma 2 x ZG, 3 x GG en 1 x G met pluimvee, Breakels
Hopende hiermede een klein overzicht te hebben gegeven van onze clubtentoonstelling, die wel
geslaagd is, doch die volgens mij niet bevredigend was, en ik hoop dat wij ook met elkaar proberen
hier verandering in te brengen.
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Ledenvergadering op vrijdag 14 februari 1969 in de kantine van manege Dekema te Gorredijk.
Aanwezig waren 7 leden. De vergadering stond onder leiding van de voorzitter, die de vergadering
opende en alle aanwezige leden hartelijk welkom heette, en de wens uitspraak, dat het een goede
vergadering zou worden in het belang van de vereniging. Daarna werden de notulen van de vorige
vergadering door de secretaris voorgelezen, en deze werden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld.
De ingekomen stukken waren reeds op de bestuursvergadering behandeld en worden zodanig als
kennisgeving aangenomen. Na een kop koffie was woord aan de penningmeester voor zijn financieel
overzicht. Hieruit bleek dat er een kleine winst was gemaakt. De inkomsten waren f 206,00,= en de
uitgaven f 91,30,= De voorzitter benoemd hierna een kascommissie voor het nazien van de boeken van
de penningmeester. Door de secretaris wordt nog een verslag voorgelezen van de Provinciale
tentoonstelling, die dit jaar in Oosterwolde werd gehouden. Dit kwam in plaats van het jaarverslag, dat
door tussentijds aftreden van de secretaris niet was opgemaakt. Daar de kascommissie intussen klaar is
gekomen met het nazien van de boeken en alles in goede orde wordt bevonden bedankt de voorzitter
de penningmeester voor zijn prompt beheer. Volgende punt van de agenda was uitreiking medailles
clubtentoonstelling, welke was ondergebracht in Oosterwolde. Bespreking tafelkeuring. Was het de
laatste jaren steeds gewoonte om een tafelkeuring te houden, werd nu besloten om het deze herfst maar
over te slaan, mede dat door een te klein aantal dieren het inschrijfgeld te hoog wordt. Bespreking
gecombineerde clubtentoonstelling. Hier was reeds op de vergadering van 2 december 1968 over
gesproken. Er kan worden medegedeeld dat dit definitief doorgaat. Door het bestuur is hiervoor
gehuurd de grote zaal van het dorpshuis in Terswispel voor f 175,00 vanaf woensdagavond 19
november tot en met zaterdag 22 november 1969. Als keurmeesters zijn aangetrokken:
Hanekamp te Twello.
Nijhuis-Trutman te Hengelo.
Edelijn te Olst
Holthousen te Sildwolde.
Op de eerstvolgende vergadering hopen we hier dan ook op terug te komen. Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn J.T. de Jong en D. Faber. De heer de Jong is herkiesbaar, en wordt dan ook zonder
hoofdelijke stemming weer benoemd. Voor de heer Faber, die niet aanwezig was bericht ontvangen,
dat hij niet herkiesbaar was, waarna tot stemming wordt overgegaan. Hierbij werden uitgebracht 7
geldige stemmen voor de heer Gjalt van der Meulen waarvan er 6 geldige stemmen op zijn naam
kreeg. Ynze van der Hoek kreeg 1 stem. De heer van der Meulen neemt des gevraagd door de
voorzitter de benoeming aan. Daar voor de rondvraag verder niet aan de orde is sluit de voorzitter de
vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Ledenvergadering op vrijdag 29 augustus 1969 in de kantine van manege Dekema te Gorredijk.
Aanwezig waren 8 leden. De voorzitter opent om ongeveer acht uur de vergadering en heet de
aanwezigen hartelijk welkom. Vervolgens worden door de secretaris de notulen van de vorig
gehouden vergadering voorgelezen. Zonder op en of aanmerkingen worden deze onveranderd
goedgekeurd en vastgesteld. Ingekomen stukken. Van vereniging Ureterp en omstreken was een
verzoek binnen gekomen voor het beschikbaar stellen van een ereprijs voor de Provinciale
tentoonstelling, die door Ureterp zal worden georganiseerd. Door de vereniging wordt besloten een
bedrag van f 25,00,= hiervoor beschikbaar te stellen. Van de vereniging Bolsward was een schrijven
binnen gekomen dat door hen weer een tentoonstelling zou worden gehouden, en vraagprogramma`s
hiervoor konden worden aangevraagd. Hiervoor bestond weinig belangstelling. Vervolgens wordt
medegedeeld dat de voorbereiding van de gecombineerde clubtentoonstelling die door Gorredijk en
omstreken zal worden georganiseerd nu helemaal klaar zijn. Er is inmiddels een vergadering met de
andere verenigingen geweest om één en ander te bespreken. Het is nu maar te hopen, dat er aardig wat
inschrijvingen komen. De vraagprogramma`s worden hierna nog aan de aanwezige leden uitgereikt.
Daar er verder niets meer aan de orde is wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.
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Jaarverslag en tentoonstellingsverslag 1969.
Het jaar 1969 ligt weer achter ons, en als we achterom zien, dan geloof ik dat het voor onze vereniging
toch nog een goed jaar is geweest. Het ledental bleef vrijwel gelijk, al is het aantal actieve fokkers dan
wel iets gedaald. Er zijn het afgelopen jaar ongeveer 60 dieren getatoeëerd , dat is dan gemiddeld 4 per
lid. Op 20 november overleed ons lid de heer D. Faber. De heer Faber heeft vele jaren als bestuurslid
gediend. En alhoewel hij de laatste tijd dan geen actief fokker meer was, toch blijft er een lege plek
achter. Al is het voor zijn naaste familie wel het zwaarste om dit verlies te dragen, maar ik denk toch
dat vooral de leden welke hem langer hebben meegemaakt hem niet licht zullen vergeten. Er werden in
het afgelopen jaar 2 maal een ledenvergadering gehouden. Het bestuur kwam 4 maal bijeen. De
voornaamste besluiten waren wel om weer een clubtentoonstelling te organiseren in samenwerking
met Noordwolde, Oosterwolde en Ureterp. Voor dit doel werd in Terwispel de grote zaal van het
dorpshuis gehuurd, welke zich hier mooi voor leende. De tentoonstelling is dan ook volledig geslaagd
met 300 dieren die de zaal mooi opvulden. De publieke belangstelling had wat groter gekund. Hadden
we gehoopt, dat we hierdoor wat nieuwe leden zouden krijgen, dan is dit wel iets tegengevallen.
De voornaamste uitslagen waren:
J. H. Oosterkamp
Oosterwolde mooiste grote rassen.
H. Wildeboer
Oosterwolde mooiste midden rassen.
Gj. Van der Meulen
Gorredijk
mooiste kleine rassen.
H. Fabriek
Oosterwolde mooiste dwerg rassen.
Voor de club:
G. van der Meulen
mooiste dier eigen fok tevens mooiste dier klein ras
Y. van der Hoek
mooiste dier groot ras.
A. Huitema
mooiste dier midden ras.
Afdeling pluimvee:
Y.van der Hoek
mooiste dier eigen fok.
Kl. Van der Hoek
mooiste dier op 1 na (jeugdlid).
Kl. Van der Hoek
mooiste dier op 2 na (jeugdlid).
Joh. Boersma
mooiste trio
Al met al een tentoonstelling om op terug te kunnen zien en die zonder wanklanken is verlopen. Ik wil
dan ook besluiten met de wens dat het voor onze leden en vereniging een goed jaar mag worden.
Notulen ledenvergadering op 2 februari 1970 in de kantine van manege Dekema te Gorredijk.
De vergadering wordt gehouden in de kantine van manege Dekema te Gorredijk onder leiding van
voorzitter de heer de Jong. Aanwezig waren 14 leden.. Om ongeveer acht uur opent de voorzitter de
vergadering en roept allen een hartelijk welkom toe, in het bijzonder de beide jeugdleden gebroeders
van der Hoek, die ondanks het slechte weer met hun vader op de fiets waren gekomen. Hierna krijgt de
secretaris het woord voor het voorlezen van de notulen van de vorige vergadering. Deze worden
onveranderd goedgekeurd en door de voorzitter getekend. Ingekomen stukken. Van de vereniging
Ureterp en omstreken was een schrijven binnengekomen om eventueel vervoer naar de tentoonstelling
in Bolsward en Holwerd gezamenlijk te organiseren. Verder in samenwerking met de verenigingen
Oosterwolde, Noordwolde om de kosten zo laag mogelijk te houden. Door de vergadering werd
besloten om hier aan mede te werken, maar dan moet er wel op 3 of 4 plaatsen geladen kunnen
worden. De secretaris zal één en ander met de vereniging Ureterp in orde brengen. Verder was er een
schrijven van de Provinciale afdeling betreffende een jaarvergadering in Leeuwarden. Besloten werd
dat de heren van der Meulen en Seinstra hier onze vereniging gaan vertegenwoordigen. Op de
eerstvolgende vergadering zal hier verslag van worden gedaan. De algemene vergadering van de NPB
zou door Y. van der Hoek en A. Huitema worden bezocht, maar hier is nog geen bericht van
ontvangen. Jaarverslag penningmeester. Doordat de penningmeester niet aanwezig was kon er geen
financieel overzicht worden gegeven. Besloten wordt dit tot de eerstvolgende vergadering uit te
stellen. Mededelingen. Er wordt aan de vergadering medegedeeld dat er thans ook een wisselbeker
voor pluimvee beschikbaar wordt gesteld, deze moet 4 x totaal of 3 maal achterelkaar worden
gewonnen en geld voor het mooiste dier zowel oud als jong, groot of klein eigen fok. Mocht het aantal
pluimvee fokkers zich echter nog verder uitbreiden , dan kan het nog terug gebracht worden tot 3 x
totaal of 2 x achterelkaar. Door de secretaris word medegedeeld dat bij een 25 jarig jubileum een
herinnering speldje kan worden aangevraagd bij de Provinciale secretaris. Daar de heer Voolstra onze
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vereniging 25 jaar heeft gediend, zou hij hiervoor in aanmerking komen. Vervolgens wordt het
jaarverslag voorgelezen, waarin is opgenomen een verslag van de in november gehouden
gecombineerde tentoonstelling. Naar aanleiding hiervan worden door de voorzitter nog enige woorden
ter nagedachtenis aan de heer Faber gesproken die in november was overleden. Uitreiking clubprijzen.
De wisselbeker afdeling konijnen wordt definitief gewonnen door de heer Gjalt van der Meulen. Voor
de afdeling pluimvee komt deze in het bezit van de heer Ynze van der Hoek. Bespreking tatoeëren en
tafelkeuring. Er wordt besloten dat het tatoeëren op dezelfde voet zal doorgaan en verzorgd worden
door de heer Andries Seinstra en wel de 1e en 3e maandag van iedere maand. Wel is er enige
verandering gekomen in het merken, voortaan wordt het hoefijzer niet meer bijgeknipt, dit in verband
met een andere regeling betreffende de PP prijzen. Bespreking tafelkeuring. Er wordt besloten om dit
najaar weer een tafelkeuring te houden, waar de heer Remeijer gevraagd zal worden om te keuren en
dan in het laatst van september of begin oktober. Bestuursverkiezing. Aftredend de heer J. Voolstra en
A. Seinstra .J.Voolstra is niet herkiesbaar. Bij de te houden stemming krijgt A. Seinstra 10 stemmen.
Y. van der Hoek, Joh. Boorsma 5 en Joh. van der Meulen 1. De heer Seinstra is met algemene
stemmen herbenoemd. In de vacature J. Voolstra is van der Hoek met de meeste stemmen uit de bus
gekomen. Desgevraagd, nemen beide heren de benoeming aan. Verkoop goederen. Daar wij nog enige
goederen hadden overgehouden van de tentoonstelling wordt besloten deze bij opbod te verkopen. De
totale opbrengst is 25 gulden en 50 cent. Rondvraag. Door de buur verenigingen worden dek bewijzen
gebruikt en dat dit verplicht gesteld is, maar door de vele omslachtigheden wordt besloten het nog
maar even bij het oude te laten. De heer van der Hoek merkt nog op, dat hij nog een ereprijs van de
Provinciale tentoonstelling welke in Ureterp is gehouden te goed heeft. Door de secretaris wordt
toegezegd om één en ander in orde te zullen brengen. Daar verder niets meer aan de orde is sluit de
voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.
Notulen ledenvergadering op 2 november 1970 in de kantine van manege Dekema te Gorredijk.
De vergadering wordt gehouden in manege Dekema en stond onder leiding van de voorzitter de heer
de Jong. Aanwezig waren 12 leden. Na de opening wordt het woord aan de secretaris gegeven voor het
voorlezen van de notulen van de vorige vergadering. Deze worden onveranderd goedgekeurd en
vastgesteld. Daar ver geen ingekomen stukken waren, werd overgegaan naar de mededelingen. Door
de secretaris wordt medegedeeld dat thans de dek bewijzen verplicht gesteld worden en met de
tatoeëer lijsten een duplicaat opgestuurd dienen te worden. Er werd verder nog medegedeeld, dat het
aangevraagde herinnering speldje voor 25 jaar lidmaatschap nog niet is ontvangen. Hopende dat het er
de volgende vergadering wel zal zijn. Daar dit jaar de clubtentoonstelling door de buurt vereniging
Noordwolde zal worden verzorgd, wordt thans de gelegenheid gegeven de inschrijf bladen in te
leveren. Het vervoer is altijd nog al een probleem ook al om de onkosten zo laag mogelijk te houden.
Na veel heen en weer gepraat en zonder tot een oplossing te komen, wordt besloten dat de
secretariscontact op zal nemen met vereniging Ureterp om tot een gezamenlijk vervoer te komen.
Rondvraag. Door de secretaris wordt nog gevraagd of er nog liefhebbers zijn om de
bondstentoonstelling in Den Bosch te bezoeken. Hiervoor bleek geen animo te bestaan. Johannes
Boorsma vraagt nog of het niet mogelijk is om bij de tafelkeuring gebruik te maken van enkele kooien,
daar het keuren van pluimvee dan beter tot zijn recht komt. Er zal geprobeerd worden hiervoor enkele
kooien te krijgen. Daar er verder niets meer aan de orde is wordt de vergadering door d voorzitter
gesloten en wenst allen wel thuis.
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Jaarverslag 1970.
Het jaar 1970 ligt weer achter ons en ik geloof dat het voor de vereniging wel een goed jaar is geweest.
Het ledental ging iets vooruit en het aantal gemerkte dieren steeg met 20 dieren. Vorig jaar werden er
68 dieren geknipt, nu waren het er 88 konijnen, pluimvee hier buiten gelaten. Het bestuur kwam het
afgelopen jaar 2 keer bijeen, en er werden 2 ledenvergaderingen gehouden, dit alles in manege
Dekema. Er werden in het afgelopen jaar door de leden aan verschillende tentoonstellingen
meegedaan. Allereerst de tafelkeuring, hier deden bijna alle leden aan mee en zonden totaal 64 dieren
in. De heer Lemeijer uit Gouda heeft hier gekeurd, er werd 9 keer een ZZG toegekend. Door de leden
Overwijk en Lageveen werd ingezonden voor de tentoonstelling in Bolsward. Door van der Hoek en
Huitema aan de Friesland show te Holwerd. Onze gecombineerde clubshow werd dit jaar verzorgd
door de buur vereniging Noordwolde, die er een soort van kringtentoonstelling van hadden gemaakt.
De club prijzen werden gewonnen door Gjalt van der Meulen, wisselbeker mooiste van de club, tevens
werd dit dier ook het mooiste dier van de show. Dit is een felicitatie waard. Mooiste dier midden ras
A. Huitema met een witte Nieuw Zeelander. Mooiste klein ras Gjalt van de Meulen met een Tan.
Mooiste kortharig ras Joh. Boersma met een Rex. Mooiste dier van een jeugdlid, G. van der Hoek met
en Rus. Hoofd ereprijzen pluimvee en wisselbeker Johannes Jelsma. Mooiste grote hoen Johannes
Jelsma. Mooiste krielhoen Joh. Boersma. Ook werden door de Jong, van der Meulen en Huitema
enkele dieren ingezonden op de Bondsshow tentoonstelling in Den Bosch. Door de her Boersma werd
nog een dier ingezonden op de Provinciale tentoonstelling van Raad van Beheer in Leeuwarden. Dus
ook zonder dat er een Provinciale tentoonstelling is geweest nog wel activiteit. Ik wil dit jaarverslag
dan ook besluiten met de wens dat ook het toekomstige seizoen voor de leden en voor de vereniging
een voorspoedig jaar mag worden. Tevens nog de dank aan familie de Jong voor d gastvrijheid die we
hier telkens weer ontvangen.
Notulen leden vergadering op 19 februari 1971 in manege Dekema te Gorredijk.
De vergadering wordt gehouden in de kantine van manege Dekema, en stond onder leiding van de
voorzitter de heer de Jong. Aanwezig waren 12 leden. Om ongeveer acht uur opent de voorzitter de
vergadering en spreekt de wens uit dat het en vruchtbare vergadering mag worden. Daarna wordt het
woord aan de secretaris gegeven, voor het voorlezen van de notulen van de vorige vergadering. Daar
er geen op en of aanmerkingen op waren worden ze goedgekeurd en door de voorzitter getekend. Daar
er geen ingekomen stukken zijn is het punt mededelingen aan de orde. Door de voorzitter wordt
medegedeeld, dat het de bedoeling is dat er door de buurt vereniging It Knyntsje” te Haulerwijk een
zogenaamde kring tentoonstelling zal worden gehouden en waar ook onze vereniging is uitgenodigd
om hieraan mee te werken. Tijd en plaats worden nader bekend gemaakt. Het jaarverslag wordt
onveranderd goedgekeurd. Jaarverslag penningmeester. Door de penningmeester wordt een financieel
verslag overzicht gegeven, waarna er door de voorzitter een kascommissie wordt benoemd. Terwijl
deze heren de penningmeester aan de tand voelen, wordt er koffie gedronken en is er gelegenheid af te
rekenen betreffende de vervoerskosten naar Noordwolde. Ook de collectie prijzen konden wordn
bewonderd gewonnen door de heer G. van der Meulen in Noordwolde waren gewonnen met een dier,
voorwaar een mooi succes. De kascommissie is inmiddels klaar gekomen met het nazien van de
bescheiden van de penningmeester en hebben alles in goede orde bevonden. De voorzitter spreekt een
woord van dank tot de penningmeester voor zijn goede beheer. Bestuursvoorstel tot verhoging van de
contributie van de pluimvee houders van 3 naar 5 gulden. Door de voorzitter wordt één en ander
toegelicht. Het voorstel wordt dan ook zonder tegen stemmen aangenomen. Bestuursverkiezing. De
heer Huitema is aftreden doch herkiesbaar. Bij de na hier volgende stemming kreeg Huitema 11
stemmen en Joh. Boersma 1. Huitema nemt desgevraagd door de voorzitter de benoeming aan en
dankt voor het in hem gestelde vertrouwen. Tafelkeuring. Was reeds op de bestuursvergadering in
principe besloten om de tafelkeuring te laten doorgaan en voorlopig een keurmeester was
aangetrokken, wilden we toch ook de mening van de vergadering hier graag over horen. Daar alle
aanwezigen voor waren, werd dan ook definitief besloten tot het houden van de tafelkeuring. De
secretaris kreeg opdracht zich in verbinding te stellen met de betreffend keurmeester. Alvorens tot de
rondvraag over te gaan, worden de clubprijzen uitgereikt van de clubshow, welke bij de kring
tentoonstelling was onder gebracht. Rondvraag. Door de heer Boersma wordt en opmerking gemaakt
betreffende het ringen van dwergkonijnen, waar de dierenbescherming op tegen is, dit omdat deze
ringen weleens vast komen te zitten. Daar de aanschaf van een dwergentang nogal een dure

86
aangelegenheid is wordt besloten dat hiervoor eerst geen oplossing voor is gevonden. Door de
voorzitter wordt nog mede gedeeld dat de verplicht gestelde dek bewijzen à 2 cent bij hem
verkrijgbaar zijn. Daar er verder niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering en wenst
allen wel thuis.
Ledenvergadering op 17 september 1971 in de kantine van manege Dekema te Gorredijk.
DE vergadering werd gehouden in manege Dekema en stond onder leiding van de voorzitter de heer
de Jong. De voorzitter opent de vergadering en wordt daarna verrast door een zelf vervaardigde
voorzitters hamer gemaakt door het lid Bjinse de Jager en welke hem wordt aangeboden. Een mooie
aanwinst voor de vereniging aldus de voorzitter. De voorzitter heet allen welkom en in het bijzonder
drie nieuwe leden namelijk de heer G. van der Veen uit Gorredijk en twee jeugdleden namelijk mj W.
de Jong en Harm Jan Verweij. Hopende dat ook zij zich in ons midden thuis zullen voelen. Hierna
wordt het woord aan de secretaris gegeven voor het voorlezen van de notulen der vorig gehouden
vergadring. Daar er gen op en of aanmerkingen waren worden deze onveranderd vastgesteld.
Mededelingen. Door de secretaris wordt medegedeeld dat op de zogenaamde kringtentoonstelling die
georganiseerd werd door de vereniging Haulerwijk in verband met de vogelpest nog geen pluimvee
mag worden tentoongesteld. Sierduiven echter nog wel. Ook voor de aanstaande tafelkeuring geldt dit
verbod. Er wordt dan ook besloten om te vragen hoe hij er onder staat, en ander zal geprobeerd
worden om bij de betrokken pluimvee houders aan huis te keuren. EP clubshow en tafelkeuring. Door
de penningmeester wordt een door hem gemaakte begroting overlegd en toegelicht de betreffende de
beschikbare gelden voor eventuele EP prijzen. Besloten wordt dan ook om voor de konijnen geen
prijzen beschikbaar te stellen, maar wel voor het pluimvee, daar deze verder het gehele seizoen zijn
uitgeschakeld. Bestuursvoorstel tot verhoging contributie. NKB gaat van 7 gulden en vijftig cent naar
10 gulden. Het voorstel wordt zonder tegenstemmen aangenomen. Vervoer dier kring tentoonstelling
Haulerwijk. Besloten wordt om bij genoeg deelname te proberen om de dieren gezamenlijk naar
Appelscha te vervoeren. Gedacht wordt om hiervoor Bernard de Groot weer te vragen. Rondvraag. De
heer van der Veen wordt nog gevraagd hoe het komt met de dieren naar de clubshow die wordt
ondergebracht bij de Provinciale tentoonstelling te Ureterp. Ook hier zal worden geprobeerd om
gezamenlijk vervoer te regelen. Daar verder niets meer aan de orde is sluit de voorzitter deze
vergadering en wenst allen wel thuis.
Ledenvergadering op 13 december 1971 in de kantine van manege Dekema te Gorredijk.
De vergadering opent om acht uur deze vergadering en kan welkom heten aan acht leden. Hierna
worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen, daar er geen op en of aanmerkingen zijn
worden deze onveranderd getekend en vastgelegd. Ingekomen stukken. Van de vereniging Haulerwijk
was een schrijven binnen gekomen betreffende de kring tentoonstelling. Daar deze tentoonstelling
door Haulerwijk was georganiseerd, zouden zij graag zien dat zich nu een andere vereniging zich
hiervoor inspande. Dit wordt verder voor kennisgeving aangenomen, daar er geruchten gaan dat
vereniging Heerenveen zich hiervoor disponibel stelt. Vervoer dieren Beetsterzwaag. Daar het vervoer
nogal een moeilijk probleem is, zal geprobeerd worden om dit gezamenlijk te doen. Bespreking
tentoonstelling 1973. Daar ook de vereniging Gorredijk zich met twee of drie jaar zich eens kandidaat
moet stellen voor het organiseren van een zogenaamde kring tentoonstelling, was er op de
bestuursvergadering besloten dit als punt op de agenda te plaatsen. Bij de bespreking bleek dat dit wel
een hele toer wordt om een geschikte tentoonstellingszaal te vinden. Zonder dan ook tot een oplossing
te komen wordt overgegaan naar punt 6 op de agenda, wat verder ter tafel komt. Daar er nog van alles
ter tafel komt, maar niets wat d vereniging aangaat wordt overgegaan tot de rondvraag. Daar hier niets
meer van aan de orde is wordt overgegaan tot sluiting van deze vergadering. De voorzitter wenst allen
wel thuis.
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De diverse gevoerde logo`s van de deelnemende verenigingen aan de kringcompetities

Jaarverslag 1971.
Het jaar 1971 ligt alweer even achter ons en als we daar op terug zien, dan geloof ik dat we wel dat dit
een vruchtbare jaar was wat betreft de konijnen sport. Doordat de beide bestaande bonden een fusie
hebben aangegaan hebben we nu eindelijk wat meer eenheid gekregen en al zal er wel nog vaak
een meningsverschil vooral nu er nog geen gelijke standaard is, maar ook daar word thans aan
gewerkt. Ook wat onze eigen vereniging betreft mogen wij over het afgelopen jaar tevreden zijn. Het
bestuur kwam in het afgelopen jaar driemaal bijeen, terwijl er ook driemaal een ledenvergadering werd
gehouden, de algemene ledenvergadering hierbij inbegrepen. Het ledental ging weer iets vooruit,
ondanks het bedanken van de heren Overwijk en Hoogeveen. Ook het gemerkte aantal dieren aan dat
van vorig jaar. Door onze leden werd aan verschillende tentoonstellingen deelgenomen. Allereerst de
tafelkeuring die door ons verzorgd werd door de heer Tijhuis Trutman. Doordat er nog een verbod van
kracht was betreffend Pseudo vogelpest en het pluimvee hierdoor niet vervoerd mocht worden werd
s `morgens eerst thuis bij de pluimvee fokkers gekeurd en s `middags de konijnen. Deze jongdierendag
mag dan ook als goed geslaagd worden genoemd. De Provinciale tentoonstelling werd verzorgd door
de buur vereniging Ureterp waar wij ook onze clubshow hadden onder gebracht. Mooiste dier van de
club werd een Tan konijn van Gjalt van der Meulen. Ook werd deelgenomen aan de kring
tentoonstelling georganiseerd door Haulerwijk. Verder werd nog door enkele leden deelgenomen aan
de Friesland show in Holwerd en Jubbega. We mochten het afgelopen jaar steeds weer gastvrijheid
ontvangen van familie de Jong, hiervoor is een woord van dank op zijn plaats. Was reeds enige jaren
geleden gebleken dat ons lid de heer Voolstra 25 jaar lid was geweest en hiervoor een speldje was
aangevraagd. Bij de bond heeft dit dermate lang op zich laten wachten, dat het pas deze herfst zijn
beslag heeft gekregen. En wel op de receptie die werd gehouden voor de opening van de Provinciale
tentoonstelling te Beetsterzwaag. De heer Voolstra is hier gehuldigd en toegesproken door de
Provinciaal secretaris de heer Hoekstra die later ook het jubileumspeldje overhandigde en hem dank
bracht voor alles wat hij voor de konijnen sport heeft gedaan. Hopende dat ook de heer Voolstra nog
vele jaren een actief lid van de vereniging mag blijven. Ik wil dit jaar overzicht dan ook besluiten met
de hoop, dat het een goed jaar voor onze vereniging mag worden, maar dat wij vooral dezelfde
kameraadschap als in het afgelopen jaar weer mogen bewaren.
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Opgericht op 2 augustus 1971. ( Dit was het overkoepeld orgaan van de bonden).
De eerste vergadering was in ‘Café Restaurant De Vrouwenpoort ‘ in Leeuwarden.
Als vergadervoorzitter trad Eesge Blom op. Toen kwamen Abe Schuurmans uit Sneek als voorzitter,
Eesge Blom uit Oosternijkerk en Hendrik van Kammen uit Buitenpost voor de pelsdieren, Cees
Walstra uit Appelscha en Harmen Hoving uit Roordahuizum voor het pluimvee en Johan de Vries uit
Leeuwarden en Auke Westerhof uit Noardburgum voor de sierduiven. Echter Auke Westerhof zag er
van af en werd vervangen door U. van der Schaaf uit Damwoude. Echter van der Schaaf was heel vaak
verhinderd dit vanwege zijn werk en werd in 1974 vervangen door Henk Bruinsma uit Holwerd. Cees
Walstra werd de nieuwe secretaris. Daarna waren in ieder geval de bestuursvergaderingen in ‘De
Agrarische School’ in Leeuwarden, waaraan Harmen Hoving les gaf. In 1976 was Abe Schuurmans
niet herkiesbaar en Harmen Hoving werd de nieuwe voorzitter. Abe Schuurmans werd tot lid van
verdienste benoemd. Op de vergadering van 1 juli 1976 werd Sikke Oostenbrug uit Franeker voor de
afdeling pluimvee in het bestuur gekozen. In 1977 was Henk Bruinsma niet herkiesbaar vanwege
drukke bezigheden met zijn postduiven. Zijn opvolger was Ane Visser uit Berlikum. In 1978 was Ane
Visser niet herkiesbaar vanwege verhuizing naar Barneveld. Jan de Vries uit Balk werd zijn opvolger.
In 1980 was er een kennismakingsbezoek van de nieuwe koningin Beatrix aan de verschillende
provincies. Toen zij Friesland bezocht werden de verschillende verenigingen in de gelegenheid gesteld
zich te presenteren in de Prinsentuin. Zo ook de FK waar ik ( Harmen Hoving) toen voorzitter van
was. Samen met de gebroeders de Vries ( Johan en Geert) hadden wij een stand ingericht met onder
andere duiven, kippen en konijnen. Wij kregen een hand van de koningin en zij toonde veel
belangstelling, vooral voor de duiven. Ik had een kropper in de hand waarvan ik de krop had
opgeblazen. Haar opmerking was: “Wat hebt u dat dier professioneel vast”. Ze kende dat van haar
vader die postduiven had. In 1982 kwam Pieter Boskma uit Drachten in het bestuur als opvolger van
Eesge Blom .uit Oosternijkerk was de tweede voorzitter ook voor de konijnen hij trad in 1982 terug
vanwege de slechte toestand van zijn ogen, hij werd in maart 1982 lid van verdienste. Eesge Blom
overleed in 1995. In 1983 stopte Cees Walstra als bestuurslid en secretaris, hij werd benoemd tot
erelid vanwege zijn grote verdiensten. Hij melde nog dat hij 25 jaar secretaris is geweest, hij overleed
in 1995. In 1987 was Jan de Vries uit Balk niet herkiesbaar en kwam Willem de Wal uit Terwispel
voor de sierduiven in het bestuur. In 1988 werden alle drie de vergaderingen op één dag gehouden,
Sikke Oostenbrug was toen secretaris/ penningmeester. In 1990 trad Harmen Hoving af en werd Sikke
Oostenbrug voorzitter en kwam Gosse Damstra uit Bolsward in het bestuur. Dit omdat Klaas van der
Hoek verhuisd was naar Wezep. Tallinus Boschma uit Koudum kwam in het bestuur en Willem de
Wal uit Terwispel werd secretaris. Zowel Harmen Hoving als Klaas van der Hoek kregen een stuk
houtsnijwerk gemaakt door Pieter Oostenbrug de vader van Sikke, Harmen een tafereel met schapen
en Klaas één met geiten. In 1992 stelde Sikke Oostenbrug zich niet herkiesbaar, Willem de Wal werd
de nieuwe voorzitter en Klaas Nicolai uit Workum kwam in het bestuur. Sikke werd benoemd tot
erevoorzitter In 1993 werd besloten om Johan de Vries tot voorzitter te benoemen en Willem de Wal
werd secretaris en Gosse Damstra werd weer gewoon bestuurslid.
Roelof Kleef uit Kollum kwam in het bestuur voor het pluimvee, Roelof overleed op 18 april 2006 op
een leeftijd van 48 jaar. In 1993 stelde Hendrik van Kammen uit Buitenpost zich niet herkiesbaar hij
overleed op 5 februari 1997. Anne Bakker uit Heerenveen kwam voor Hendrik van Kammen in het
bestuur. Wegens pseudo vogelpest konden in 1993 de volgende tentoonstellingen niet doorgaan;
Bolsward, Kollum, Drachten ‘Smallingerland’, Ureterp, Balk, Gorredijk, Friesche Sierduiven Club,
Leeuwarden en Drachten ‘ Het Raskonijn’. Aldert Hietkamp uit Noardburgum werd in het bestuur
benoemd als opvolger van Pieter Boskma uit Drachten, hij stopte in 2007 als bestuurslid. In 1998
stelde Tallinus Boschma uit Koudum zich niet herkiesbaar, hij werd opgevolgd door Hilbrand
Wiersema uit Oosterwolde. In dat jaar kwam Pieter Boskma in het hoofdbestuur van de NKB als
opvolger van Uilke Hoekstra uit eerst woonachtig in Holwerd en nu in De Westereen. Pieter Boskma
werd benoemd tot erelid. In 2000 was Willem de Wal uit Terwispel aftredend en niet herkiesbaar hij
werd erelid. Zijn opvolger voor de afdeling sierduiven was Folkert Mulder uit Surhuisterveen.
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Johan de Vries uit Goutum overleed op 30 oktober 2001 op een leeftijd van 62 jaar. Gosse Damstra
werd voorzitter. Hilbrand Wiersema uit Oosterwolde was niet herkiesbaar. Piet van Foeken uit
Lemmer kwam in het bestuur. In 2007 stelde Klaas Nicolai uit Workum zich niet herkiesbaar.
Vergaderlocaties waren:
Tot en met 1981 werd de ledenvergadering steeds gehouden in ‘De Vrouwenpoort’ in Leeuwarden.
Maar als er een avondvierdaagse was gaf dit heel veel lawaai, bovendien waren er problemen met het
parkeren. Van 1981 t/m 1987 in ‘De Agrarische School’ in Leeuwarden waaraan Harmen Hoving les
gaf. Ook zaten we wel in: ‘Tropenfauna’ in Heerenveen.,‘Café Onder de Linden ‘ in Luinjeberd.
‘De Europakerk’ in Heerenveen. ‘Zalencentrum De Lantearne´ in Surhuisterveen. ‘De Openhof’ in
Leeuwarden. In 2005 was de eerste vergadering in ‘De Rode Doffer’ in Drachten op 8 maart sinds die
tijd worden alle vergaderingen in dit ‘Postduivengebouw’ gehouden.
De Federatie Kleindierenteelt had in iedere provincie een afdeling.
Bron Kleindier Liefhebbers in Fryslân
Buitenpost 2013 Sikke Oostenbrug.

FK afdeling Friesland opgericht op 2 augustus 1971
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Jaarvergadering op 17 maart 1972 in de kantine van manege Dekema te Gorredijk.
Aanwezig waren 13 leden.
Om ongeveer 8 uur opent de voorzitter de heer de Jong de vergadering en heet alle aanwezige leden
hartelijk welkom en spreekt de wens uit dat het een vruchtbare vergadering mag worden. Hierna is het
woord aan de secretaris voor het voorlezen van de notulen der vorig gehouden vergadering, deze
worden zonder op en of aanmerkingen goed gekeurd. Daar er geen ingekomen stukken waren, werd
overgegaan tot punt 4 jaarvergadering. Hier waren geen opmerkingen over, zodat ook het jaarverslag
wordt goedgekeurd. Intussen wordt koffie geschonken. Verslag penningmeester. Door de
penningmeester wordt verslag van de financiën gedaan, er blijkt een klein voordelig saldo te zijn. Door
de voorzitter wordt een kascommissie benoemd, voor het nazien der stukken bestaande uit Joh.
Boorsma en Jager. Daar deze heren geen afwijkingen werden gevonden werd de penningmeester
decharge verleent en door de voorzitter bedankt voor zijn prompt beheer. Bespreking tafelkeuring,
was reeds op de bestuursvergadering eigenlijk al besloten om deze tafelkeuring door te laten gaan en
werd het door het bestuur wenselijk gevonden in dezen de mening van de leden te horen. Bij het in
bespreking brengen bleek, dat de vergadering er voor was, de secretaris kreeg dan ook opdracht om
naar een keurmeester om te zien, wat voor betreft de konijnen. Op een vraag hoe of het komt met het
pluimvee, werd door d voorzitter toegezegd dat hij zich in verbinding zal stellen met de heet Klaas
Dijk van Oldberkoop, welke als pluimvee deskundige aan de CAF is verbonden, te vragen of die
eventueel bereid zou zijn om het pluimvee te keuren. Tentoonstelling Herenveen. Van de vereniging
Heerenveen was een uitnodiging binnen gekomen om mee te doen aan de kring tentoonstelling, welke
door hen zal worden verzorgd in begin november. De vereniging Gorredijk e.o. heeft dan ook
toegezegd hun medewerking hier aan te geven. Bestuursverkiezing. Aftredend J.T. de Jong en G. van
der Meulen. Beide heren waren herkiesbaar, bij de hierna volgende stemming, werden ze dan ook met
grote meerderheid herkozen en desgevraagd nemen beide heren de benoeming aan. Rondvraag. Daar
het altijd nog en toer is om een geschikte keurmeester te versieren voor een tafelkeuring, wordt de heer
van der Hoek gevraagd of het niet mogelijk is om tijdens de clubtentoonstelling die altijd bij een buur
tentoonstelling wordt ondergebracht direct een keurmeester te vragen, daar er toch altijd een paar
leden bij zijn te helpen. Dit is misschien wel de beste oplossing. Er zal dan ook worden getracht
zodoende wat narigheid te besparen. Door de heer van der Veen wordt nog medegedeeld dat hij nog
lid is in Leeuwarden en als zodanig hier nog geen afdracht aan de bond is verschuldigd. Daar er verder
niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.
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Notulen vergadering op donderdagavond 19 oktober 1972 in de kantine van manege Dekema.
Aanwezig waren 13 leden.
De vergadering staat onder leiding van de voorzitter de heer de Jong. Om acht uur opent de voorzitter
de vergadering en heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder ons nieuw lid de heet Oebele Bijstra en
spreekt de wens uit dat Bijstra zich bij onze vereniging thuis mag voelen. Hierna wordt het woord
gegeven aan de secretaris voor het voorlezen der notulen vorig gehouden vergadering. Daar er geen op
en of aanmerkingen zijn worden deze onveranderd goedgekeurd. Daar er geen ingekomen stukken
wordt er overgegaan tot punt 4 inlevering van de inschrijfbladen van de te houden
kringtentoonstelling. Bespreking vervoer dieren Heerenveen. Geprobeerd zal worden om weer
gezamenlijk vervoer te krijgen en hierbij wordt dan ook weer gedacht aan Bernard de Groot, de
secretaris zegt toe zich met hem in verbinding te stellen. Rondvraag. Daar in de rondvraag meer over
paarden dan konijnen wordt gesproken gaat de voorzitter over tot sluiting en dank de aanwezigen voor
hun belangstelling en wenst een ieder wel thuis.
Jaarverslag 1972.
Van de konijnen en pluimvee vereniging Gorredijk en omstreken.
Het jaar 1972 ligt weer achter ons en dan is het voor de secretaris een taak om een jaarverslag te
maken. Het spijt mij dan ook te moeten zeggen dat onze vereniging niet overloopt wat activiteit
betreft. Het ledental blijft aardig op peil, ook het aantal getatoeëerde dieren wordt niet minder, maar
ook was het wenselijk om iets meer leven in de vereniging te blazen. Het bestuur kwam in het
afgelopen jaar 2 maal bijeen, telkens voor de ledenvergadering. De vergaderingen werden steeds
gehouden in de kantine van manege Dekema. Hoogte punten waren de tafelkeuring welke werd
gehouden in Terwispel. Hier werd gekeurd door de heer Abma van de Joure voorheen een Raad van
Beheer keurmeester. En dat de tafelkeuring een succes is geworden is vooral aan den heer Abma te
danken door zijn prettige wijze van keuren en vooral de toelichting die hij bij de te keuren dieren gaf.
Het pluimvee werd door den heer Dijk van Oldeberkoop gekeurd hetgeen ook op een prettige manier
gebeurde. De clubshow was ondergebracht bij de kring tentoonstelling te Heerenveen. De grote
winnaar werd hier het jeugdlid B. van der Hoek, die met een wit Wener de wisselprijs in beslag kon
nemen. Ook werd dit dier uitgeroepen tot het mooiste dier van de tentoonstelling. Door enkele leden
werden nog dieren naar Koudum en Sneek ingezonden met goed resultaat. Hiermede wil ik dit
jaaroverzicht besluiten met een woord van dank aan de familie de Jong voor de gastvrijheid die we
hier steeds weer ondervinden.
Notulen vergadering 23 maart 1973
De vergadering wordt gehouden in de kantine van manege Dekema te Gorredijk en stond onder leiding
van de voorzitter de heer de Jong. Aanwezig waren 11 leden. De voorzitter opent om ongeveer acht
uur de vergadering en spreekt de wens uit dat het een vruchtbare vergadering mag worden in het
belang van onze vereniging. Hierna wordt het woord aan de secretaris gegeven voor het voorlezen der
notulen der vorig gehouden vergadering. Daar er geen op en of aanmerkingen worden gemaakt worden
deze onder dank zegging goedgekeurd en vastgesteld. Daar er geen ingekomen stukken zijn wordt
overgegaan tot het voorlezen van het jaaroverzicht door de secretaris. Daar ook hier geen
aanmerkingen op worden gemaakt wordt ook het jaarverslag goedgekeurd. Jaarverslag
penningmeester. Hieruit blijkt dat al zijn we geen groot bezitters we toch ieder jaar nog weer droog
over de sloot komen. Door de voorzitter wordt thans een kascommissie benoemd voor het nazien der
bescheiden van de penningmeester en wel de heren G. van der Veen en B. van der Hoek. Daar deze
heren geen fouten of verduisteringen kunnen ontdekken wordt de penningmeester decharge verleend
en bedankt voor zijn prima beheer. Bespreking tafelkeuring. Door de vergadering wordt het wel
wenselijk gevonden om ook dit jaar weer een tafelkeuring te houden. Besloten wordt om den heer
Abma uit Joure weer te vragen om te komen keuren en Klaas Dijk uit Oldeberkoop voor het pluimvee.
Bestuursverkiezing. Aftredend Y. van der Hoek en A. Seinstra, beiden zijn herkiesbaar. Bij de
volgende stemming worden zij dan ook met grote meerderheid gekozen en nemen desgevraagd de
benoeming aan. Bespreking tatoeëren. Het tatoeëren wordt reeds jaren verzorgd door A. Seinstra en
wel op de eerste en derde maandag van de maand. Hier wordt dan ook geen verandering in gemaakt.
Daar enkele letters niet meer erg duidelijk zijn, wordt besloten om nieuwe te bestellen. Bespreking
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clubshow, daar het de gewoonte is om de clubtentoonstelling bij een buurt vereniging onder te brengen
moeten we tot onze teleurstelling mededelen dat er nog geen plaats voor is, wel is bij geruchten
vernomen dat d vereniging Oosterwolde een kring organiseert, en ook de vereniging Oosterzee zou
iets dergelijks willen maar officieel hebben we nog niets gehoord. Door het bestuur wordt dan ook
toegezegd dat zo gouw er een plaats is voor onze club zij hier werk van zullen maken. Hierna wordt
overgegaan tot uitreiking van de te Heerenveen gewonnen clubprijzen. Daar er verder niets voor de
rondvraag is sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen een goed fok jaar en wel thuis.
Andries Seinstra is net na de oorlog jaren lid geworden van konijnenfok vereniging Gorredijk en
omstreken. Hij is destijds met de Black and Tan begonnen en is dit ras zijn hele leven lang trouw
gebleven. Seinstra is tatoeëerder geweest van 1968 tot 1980. Andries Seinstra was werkzaam bij de
gemeente reiniging dienst. Het verhaal gaat dat Seinstra tijdens het tatoeëren erg royaal met de inkt
was en dat sommige fokkers en vooral fokkers welke de Witte Nieuw Zeelander fokten hier soms niet
erg blij mee waren, daar er soms meer verf in de vacht zat, dan in de oren van de betreffende konijnen.
De heer Seinstra is jarenlang erelid van de vereniging geweest.
Jaarverslag 1973.
Nu het jaar 1973 weer achter ons ligt en we kijken terug dan kunnen we wat betreft onze vereniging
nog wel tevreden zijn. Het aantal leden bleef vrijwel gelijk en het tal getatoeëerde dieren was iets
groter. Het bestuur kwam dit jaar vier maal bijeen en werd één algemene ledenvergadering gehouden.
Wat het tatoeëren betreft waren we dit jaar wel erg ongelukkig daar de bestelde letters wel erg lang op
zich lieten wachten, waardoor dieren van de eerste maanden pas in de loop van de zomer geknipt
konden worden. Het tatoeëren kwam mede hierdoor dan ook niet tot ieders tevredenheid tot zijn recht.
De tafelkeuring werd gehouden in Terwispel en is mede door het prettige optreden van de keurmeester
Abma en de volle medewerking van de leden volledig geslaagd. De clubshow was dit jaar
ondergebracht bij de Provinciale tentoonstelling Echten – Oosterzee en omstreken op 8 november in
het dorpshuis aldaar te Echtenerbrug. Hiervoor waren 49 dieren ingeschreven en 12 x ZG toegekend,
voorwaar geen best resultaat. De vereniging werd vertegenwoordigd door IJ van der Hoek en G. van
der Meulen en ondergetekende. Als keurmeester was ons toegewezen den heer Schaper. Als mooiste
dier werd aangewezen kooi nummer 189 een Papillon van G. van der Meulen als tweede kooi nummer
110 een Witte Nieuw Zeelander van A. Huitema. Later bleek dat door een misverstand de Papillon niet
in aanmerking kwam voor de wisselprijs en deze werd nu toegekent aan kooi nummer 110 de Witte
Nieuw Zeelander. Jammer een wat onbevredigd einde van een mooie keuringsdag.
De volledige uitslagen waren:
Allermooiste midden rassen
G. van der Meulen.
Op één na
A. Heukma.
Mooiste dier klein ras
W. van der Hoek.
Op één na
Kl. Van der Hoek.
Mooiste dwergras
K.J. Verweij
Op één na
G. van der Veen.
Mooiste tekening ras
G. van der Meulen.
Op één na
W. van der Hoek.
Mooiste der jeugdleden
W. van der Hoek.
Op één na
K.J. Verweij.
Afdeling pluimvee.
Wisselbeker
K. van der Hoek, mooiste dier eigen fok.
Op één na
K. van der Hoek.
Ook werd door verschillende leden nog deelgenomen bij andere tentoonstellingen en wel Bolsward,
Sneek en Jubbega. Zo heb ik dan geprobeerd om een klein overzicht van het afgelopen jaar te geven en
ik hoop dat we dan ook in het toekomstige jaar met evenveel plezier onze sport mogen beleven dan in
het afgelopen jaar. En ik geloof ook al zijn er wel eens problemen, deze nog altijd kunnen worden
opgelost door steeds te proberen het goede in de mens te zoeken en te warderen. Ik wil dan ook
besluiten met een enkele regel uit het lied van Jaseca en Sjercie `t Zijn de kleine dingen die het doen.
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Notulen jaarvergadering 23 januari 1974.
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Ledenvergadering kleindierenvereniging 30 maart 2010.
Manege “Dekema” te Gorredijk.
Aanwezig 13 leden en het voltallige bestuur.
M.k.a: J. Petter, W. van Vilsteren, H. Hoving, Y. v.d Hoek.
Opening:
Onze voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze jaarvergadering van kleindieren
vereniging Gorredijk en omstreken. Gezien de agenda voorspeld onze voorzitter geen dreege
vergadering.
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Notulen vorige 2e ledenvergadering d.d. 15 oktober 2009.
Aangaande de notulen van de vorige vergadering zijn er geen op en of aanmerkingen, en worden
derhalve goedgekeurd.
Mededelingen en ingekomen stukken:
 Aangaande de ingekomen stukken is er weinig te melden, er is alleen een uitnodiging voor de
vergadering van Kleindier Liefhebbers Fryslân binnen gekomen.
 Tot op heden zijn er nog weinig konijnen getatoeëerd. Ook blijkt de bevruchting van de eieren
bij de hoenders te wensen over te laten. We moeten maar afwachten hoe e.e.a. in dit voorjaar
nog zal verlopen.
Jaarverslag 2009.
Op het jaar verslag over het jaar 2009 zijn geen op en aanmerkingen. Met dank aan onze secretaris
wordt het jaarverslag onveranderd goedgekeurd.
Financieel jaarverslag 2009.
Dhr. W. Riemersma mist een gedeelte van de ent kosten. De penningmeester geeft aan dat deze in het
kasboek staan vermeld. Dit doordat enkele leden via de bank, en anderen via de kas het ent geld
hebben voldaan. Verder zijn er geen op en of aanmerkingen op het jaarverslag.
Verslag kascommissie. ( P. Boskma & J. Stelling).
Bij monde van de heer Boskma geeft deze aan, dat zij geprobeerd hebben graag iets te willen vinden in
de kas maar dat dit niet is gelukt. Hij geeft aan het bestuur decharge te willen verlenen aan de
penningmeester.
Benoeming nieuw kascommissielid.
Dhr. Jaap Stelling is aftredend en niet herkiesbaar. Johan Groen geeft aan om samen met Pieter
Boskma de kas voor 2010 wel te willen controleren. Jaap Stelling wordt bedankt voor zijn
kascontroles van de afgelopen twee jaar.
Bestuursverkiezing.
Aftredend doch herkiesbaar is onze voorzitter Geart v.d Berg. Geart heeft zich herkiesbaar gesteld
voor een nieuwe voorzitters periode. Met een applaus vanuit de vergadering wordt dit bevestigd. Op
de agenda staat tevens vermeld of de mogelijkheid er zou kunnen zijn of het bestuur uitgebreid kon
worden met twee extra leden. Udo Hoekstra geeft aan zich eventueel wel kandidaat te willen stellen.
Henk Otten geeft aan ook plaats te willen nemen binnen dit bestuur, doch dit jaar nog op een laag pitje
wegens een uitgebreide verbouwing aan zijn woning. Wij als bestuur zijn er erg mee ingenomen dat
we nu weer met een vijf mans formatie aan de slag kunnen, en we hiermee vanaf bestuur zijde weer
wat sterker in de schoenen staan. Beide mannen bedankt voor jullie spontane aanbod.

Bespreking cavia dag / jongdierendag 2010:
Dit jaar is weer een prachtige cavia dag gehouden. Met een inzender tal van 145 cavia`s mogen we als
organisator van deze dag best trots zijn. Wij hopen als bestuur dat deze trend zich in de toekomst voort
mag zetten. Er is besloten dat verleden jaar voor de laatste maal de jongdierendag gelijktijdig met de
cavia dag zal worden gehouden. Organisatorisch is het beter om alleen een cavia dag te houden. Na
rijp beraad is er besloten om de jongdierendag naar de avonduren te verschuiven. Ook is er besloten
voor beide diergroepen twee keurmeesters aan te trekken. Uitgenodigd zijn Sikke Oostenbrug en
Harmen Hoving voor de hoenders. Voor de konijnen zijn gevraagd Gerrit Grooten en Piet van Foeken.
Dhr. Kies geeft aan dat er verleden jaar te veel mensen uit regio Smallingerland de dieren door Gerrit
lieten keuren. Hij ziet dit liever niet weer gebeuren. Er wordt aangegeven dat het in principe niets
uitmaakt door welke keurmeester een dier wordt gekeurd. Ook Cees Seinstra zag verleden jaar veel
verschil in predicaten bij zijn hoenders. Pieter Boskma geeft aan dat men aan de kundigheid van een
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keurmeester niet hoeft te twijfelen. Tevens geven zich op voor de opbouw/afbraak/hulp tijdens de
cavia dag J. Kies, J. Stelling, W. de Wal en C. Seinstra. De cavia dag is gepland op zaterdag 28
augustus. De jongdierendag is op dinsdag 7 september s `avonds vanaf 18.00 uur. Allebeide
activiteiten vinden plaats bij manege “Dekema” in Gorredijk.
Bespreking clubshow 2010:
Onze voorzitter geeft aan, dat we kunnen terug zien op een prachtige clubshow. Over de gehele linie is
alles goed en vlot verlopen. Wij hebben er met zijn allen weer iets moois neergezet aldus onze
voorzitter. Jammer dat de duiven dit jaar verstek lieten gaan. Hopelijk is deze diergroep er volgend
jaar weer bij. Er wordt aangegeven dat de clubshow met een dag is ingekort. Dit doordat we veel
hinder ondervonden met het in kooien op de woensdag. We waren tot zes uur in de gelegenheid om de
dieren in de kooien te plaatsen, echter om zes uur volgt onvermijdelijk het alarmsysteem wat dan
automatisch in werking wordt gezet. Door nu een dag op te schuiven (donderdag) zijn we in de
gelegenheid de dieren tot negen uur in te kooien. De keuring volgt dan op de vrijdag. Geprobeerd zal
worden de catalogus na de keuring gereed te krijgen. Alvast zijn gecontracteerd de volgende
keurmeesters; G. Pals (konijnen) S. Oostenbrug (hoenders) van Riessen (watergevogelte, cavia`s, en
eventueel een gedeelte konijnen) en de Vries ( sierduiven). De clubshow wordt gehouden in week 45
van 11 t/m 13 november.
Bespreking en uitleg nieuwe vereniging site:
Tijdens de Clubshow in 2009 stond ik samen met Jan Wouda te babbelen over van alles en nog wat, je
ken de gesprekken wel: ‘’hoe is jouw fokseizoen verlopen en hoe doen de dieren het op de show’’?…
En zo kwam ook de site van onze Kleindierenvereniging ter sprake. Jan Wouda vertelde mij bezig te
zijn met een nieuw site. Een bekende zou helpen om de site op te bouwen. Het gesprek liep nog even
door en daar bleef het eerst bij.
Een poosje terug heb ik uit nieuwsgierigheid contact gezocht met Jan Wouda om te horen hoe het
begin van het nieuwe fokseizoen verloopt, en of de nieuwe website al online stond, en of er foto’s
gemaakt waren van onze ‘‘ooo-zo- mooie clubshow’’.
Ik kreeg een mail terug dat er nog geen vorderingen waren gemaakt wat betreft de nieuwe site.. En
diegene die Jan zou helpen met het opzetten van een nieuwe website het te druk had om deze in elkaar
te zetten. Verder ging het goed, de eerste eieren lagen al in de broedmachine en het was afwachten op
resultaat.
Het mailtje van Jan zette mij aan het denken.. ‘’ Is het moeilijk om een site in elkaar te zetten, en hoe
gaat dit in zijn werk…’’? Sinds dat moment ben ik gaan ‘’ laat ik maar zeggen’’ vogelen op internet.
Na een uurtje zoeken had ik zoveel informatie vergaard dat ik er eigenlijk van overtuigd was dat het
opzetten van een site niet eens zo heel moeilijk was ’’ althans voor mij dan’’.
Tsjah, jongeren hebben nou eenmaal een voorsprong op gebied van computerwerk en Internet omdat
we hiermee opgroeien. Het is ons de normaalste zaak van de wereld zou je haast zeggen.
Toch.. kan ik jullie het volgende mededelen:
Sinds enige tijd ben ik bezig geweest met het opzetten van een nieuwe website voor onze vereniging.
Het doel achter deze website is uiteenlopend en zal ik hieronder proberen te benoemen:



Je kunt onder andere informatie verschaffen aan mensen die interesse hebben in een wereld
van Kleindierensport en hen in contact laten komen met onze vereniging. Hierbij is promoten
van onze vereniging een belangrijk onderdeel.
Daarnaast kunnen we hier binnen onze vereniging optimaal gebruik maken van allerlei
faciliteiten die een website ons kan bieden. Hierbij kun je o.a. denken aan:
o Nieuwsberichten en actualiteiten;
o Informatie over de vereniging
o Foto’s (van onze dieren en shows);
o Verslagen van o.a.:
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 Caviadagen
 Jongdierendagen
 Clubshows
 Clubcompetities
Informatie over tatoeëren en enten van onze dieren
Overzicht van onze sponsoren
Verschillende links naar andere (belangrijke) internetsites
Contactformulieren en contactgegevens

De website staat op dit moment online en is te bezoeken op het volgende internet adres:
http://kdvgorredijk.websitemaker.nl/kdvgorredijk
Omdat dit een hele lap tekst is, is het handig om dit adres eenmaal in te toetsen in het adresbalk als
internet is opgestart. Vanuit daar kan deze website toegevoegd worden onder favorieten en daar ook
weer teruggevonden worden.
Meestal staat deze boven of onder het adresbalk waar de site ingetoetst wordt. Zie ook:
Tijdens onze jaarvergadering zal ik e.e.a. nader toelichten. Maar mochten er nu al vragen/opmerkingen
of tips zijn dan hoor ik ze graag en ben ik te bereiken onder onderstaande contactgegevens.
Vriendelijke groet,

Udo Hoekstra.

Wat verder ter tafel komt:
Verslag vergadering Kring competitie Zuid-Oost Friesland.
Maandag 26 oktober te Akkrum.
Aanwezig: Vertegenwoordigers van alle deelnemende verenigingen.
Tijdens de laatst gehouden kring competitie is onderling afgesproken om te evalueren over de verdere
voortgang van deze jongdieren competitie Zuid Oost Friesland. Mede door het eerder afhaken van
vereniging Echten/Oosterzee voor verdere deelname, en het ontbreken van deelname door vereniging
Heerenveen aan de laatst gehouden competitie is er besloten om verdere voortgang van deze
competitie in Akkrum te bespreken.
Aanwezig namens vereniging Gorredijk en omstreken waren Geart v.d Berg, Gerrit Grooten en Jan
Wouda.
De besproken punten:









Alle verenigingen zijn voor om deze competitie voort te zetten.
Gorredijk zag echter graag een iets andere opzet van deze competitie, welke destijds is
besproken tijdens onze laatst gehouden ledenvergadering. Graag zagen we de konijnen
geplaatst in kooien. Ook de keuring vanaf een podium zou moeten veranderen, zodat er geen
o.a. geluidsinstallatie meer behoefd worden te gehuurd. Ook hebben de inzenders/bezoekers
meer vrijheid rond deze keuring. Alle verenigingen stemden dit plan van vereniging Gorredijk
af.
Graag zag men nog een vereniging toegevoegd. Eventueel zou vereniging Steenwijk erbij
betrokken kunnen worden.
Voor de betreffende aan te nemen keurmeester, deze mag geen betrokkenheid hebben met een
deelnemende vereniging. De keurmeester contractueel van te voren vastleggen op de derde
zaterdag in september. Besloten wordt Dhr Apperloo vast te leggen.
Vereniging Wolvega is bereid om de organisatie van de jongdieren competitie voor een
bepaalde tijd op zich te nemen. De locatie is net als in het voorgaande jaar in het Terra college
te Wolvega.
Functioneert het huidige prijzenschema?
Is het inschrijfgeld voldoende?
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Vereniging Gorredijk deelt mede dat zij het voornemen hebben ook mee te doen aan de
competitie te Harkema. Er zijn geen bezwaren van de aanwezige verenigingen.

NB.
Vereniging Steenwijk heeft ondertussen toegezegd deel te willen nemen aan deze competitie.
Sluiting:
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit onze voorzitter deze jaarvergadering.

Jaarvergadering Kleindieren vereniging.
Locatie manege “Dekema” dinsdag 24 april 2011.
Aanwezig 10 leden + het volledige bestuur.
Opening:
Net over achten opent onze voorzitter Geart v,d Berg deze jaar vergadering. Hij heet de aanwezige
leden welkom op deze jaarvergadering. In het bijzonder welkom valt ons erelid Gjalt v.d Meulen. ten
deel daar hij ook op deze jaarvergadering aanwezig is. De voorzitter vraagt de vergadering om twee
punten, welke niet op de agenda staan toe te mogen voegen. aan deze agenda. Dit betreft de punten
ingekomen stukken en de rondvraag. Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren voor deze
toevoegingen. Voorts meld onze voorzitter met kennisgeving afwezig de volgende leden: Klaas v.d.
Hoek, Jaap Stelling, Andries Overwijk, Melle Hoekstra en ons erelid Ynze v.d Hoek.
Ingekomen stukken:
1. Factuur Kamer van Koophandel.
2. Uitnodiging vergadering van de Noord Show.
3. Factuur afdracht NK publicatie.
4. Afdracht TT leges 2010.
5. Uitnodigingen vergaderingen Kleindier Liefhebbers Friesland.
6. Ontvangen diverse keurcontracten Clubshow.
Jaarverslag 2010.
Er zijn vanuit de vergadering geen op en of aanmerkingen. Het jaarverslag 2010 wordt derhalve
ongewijzigd door de aanwezige leden goedgekeurd.
Financieel verslag 2010.
De heer Kies merkt op dat op de jongdierendag de heren en Grooten en Hoving voor een zacht prijsje
hebben gekeurd. Dhr. v.d. Meulen geeft terecht aan dat bij de inkomsten betreffende het geïnde ent
geld een verschil zit. De penningmeester geeft aan, dat dit een type fout betreft. Er staat 8 aangegeven,
terwijl dit 9 leden moeten zijn. Verder zijn er vanuit de vergadering geen op en of aanmerkingen op dit
financieel verslag over 2010.
Verslag kascommissie.
Namens de kascommissie neemt Dhr. Boskma het woord. Hij geeft aan, dat er tussen het ingekomen
tatoeëer geld en de ent kosten een klein kasverschil zat. Tevens de benaming keurgelden ontvangen
door een keurmeester zou geen goede benaming zijn. Onkosten zou een betere benaming zijn. De
penningmeester geeft aan om deze betere benaming in de toekomst in verslagen toe te passen. Tevens
geeft Dhr. Boskma aan dat de onkosten voor de keurmeesters in de toekomst naar 58 euro gaan. Er ligt
zelfs al een tussen voorstel klaar waar men al over 60 euro spreekt. Tevens geeft Dhr. Boskma aan dat
deze kleine financiële dingetjes in het financiële verslag geen enkele nadelige invloed hebben op het
eind totaal. Dhr. v.d. Meulen zag de inkomsten van de konijnen en de cavia`s het liefst gescheiden. De
penningmeester geeft aan dat dit ook het geval is, alleen dat dit op het financiële verslag niet is te zien.
De kascommissie heeft de bijbehorende overzichten gezien en voor akkoord ondertekend. Dhr.
Boskma stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en met
dank aan de penningmeester voor de goed verzorgde administratie.
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Benoeming nieuwe kascommissie.
Dhr. Boskma is aftredend. Johan Groen gaat volgend jaar met het nieuwe kascommissielid Dhr. Gerrit
Grooten de kas controleren. Als reserve kascommissielid wordt Johannes. Hunneman benoemd.
Bestuur verkiezing.
Aftredend, doch herkiesbaar is onze secretaris Jan Wouda, er waren geen tegen kandidaten. Onze
secretaris wordt bij acclamatie herkozen. Dit alles wordt met een applaus van de aanwezige leden
bekrachtigd.
Onze web site.
Onze web site is verleden jaar maart onder een gratis constructie geplaatst. Echter binnenkort gaat de
web beheerder waar onze site onder valt voorgoed uit de lucht. Er kunnen dus geen wijzigingen en of
veranderingen meer worden aangebracht op de huidige site. Gezien de resultaten, welke met onze site
zijn gehaald zoals het aanmelden van nieuwe leden en ook het informatieve karakter van een eigen site
zou men een nieuwe site moeten aanmaken. Wel zou voor registratie nu een domein naam
aangevraagd moeten worden. Deze domein naam zou ongeveer een 40 euro per jaar moeten kosten.
Tevens voor het klaar zetten van zgn. frames zou men iemand in de hand moeten nemen welke dit
voor ons kan doen. Dhr. Boskma raad het bestuur aan om wel te investeren in een nieuwe site. Ook de
aanwezige leden zien in de
eenmalige aanloop kosten betreffende deze investering in een nieuwe site geen problemen. Het
bestuur gaat namens Udo Hoekstra met e.e.a. aan de gang.
Pauze.
In de pauze wordt een video film getoond over de diverse activiteiten van onze vereniging in 2010. De
videofilm valt duidelijk in de smaak getuige het applaus na afloop.
Opzet vereniging competitie.
Via het bestuur uit wordt aan de leden gevraagd om de vereniging competitie nieuw leven in te blazen.
Een vereniging competitie kent verschillende methoden. Wel is het de bedoeling om in ieder geval
onze eigen club show er bij te betrekken. Daarna kunnen door de leden zelf eventueel nog twee shows
worden toegevoegd. De kooinummers dienen daags voor de keuring aan een aan te wijzen competitie
leider worden doorgegeven. Er kunnen dan twee kooinummers worden doorgeven, van de dieren
waarvan men denkt dat deze de hoogste score zullen behalen. Het bestuur zegt toe te zijner tijd en
tenminste voor aanvang van het tentoonstelling seizoen met een eenvoudige opzet van een vereniging
competitie te zullen komen.
Cavia dag 2011.
Het bestuur geeft aan, dat de cavia dag 2011 geen doorgang kan vinden. Reden is de geluidsoverlast
daags op de caviadag. De aangelegen kampeer boerderij bij manege “Dekema” wordt verhuurd. De
huurders komen enkel voor de rust. In goed overleg met de eigenaren Tjalle de Jong en Thijs Dijkstra
is besloten om in de toekomst geen caviadagen meer te organiseren. Er was nog wel een optie om in
juli deze dag te organiseren, maar gezien deze midden in de vakantie periode valt heeft het bestuur van
onze vereniging hier vanaf gezien. Gezien het belang van een cavia dag in Friesland zal Jan Wouda
proberen het punt cavia dag op de agenda van de 2e vergadering van Kleindier Liefhebbers Friesland
te krijgen, zodat eventueel een andere vereniging in Friesland de organisatie van deze dag op zich wil
nemen.
Jongdierendag 2011.
Voor onze jongdierendag is nog geen vaste datum geprikt. Rond 7 september zou net als verleden jaar
weer op een avond deze jongdierendag kunnen worden gehouden. Dhr. Grooten en Dhr. Hoving
zeggen toe weer hun medewerking te willen verlenen. Jan Wouda gaat Dhr. van Foeken en Dhr.
Oostenbrug benaderen of zij eventueel ook bereid zijn om weer te kunnen komen keuren. Door het
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bestuur wordt tevens toegezegd om de verlichting aan te passen, daar men hier verleden jaar veel
hinder bij het invallen van de avond heeft ondervonden.
Bespreking vereniging show 2011.
Het bestuur zou nu het liefst zien, dat zich alvast enkele vrijwilligers zouden aanmelden voor hulp op
onze vereniging show. Dhr. Grooten geeft aan, om hiervoor een extra werkvergadering uit te schrijven
en deze eventueel aangevuld met een te houden quiz, waar een ieder dan aan mee kan doen. De taken
kunnen dan tevens worden verdeelt.
Wat verder ter tafel komt.
Ons bestuurslid Udo Hoekstra geeft aan dat tijdens deze werkbespreking vooraf aan onze
verenigingsshow ook eventueel te houden vereniging competitie kan worden besproken.
Rondvraag.
Gjalt v.d Meulen:
Geeft aan, dat nu vereniging Drachten bij Gorredijk is gekomen dit niet had moeten gebeuren. Zo is de
vereniging gevestigd in Gorredijk, maar wordt de show in Drachten gehouden. De vereniging
Drachten is niet erbij gekomen, maar enkele voormalige leden van de vereniging zijn lid geworden bij
de vereniging Gorredijk.
Johannes Hunneman:
Geeft aan, dat de vergadering van de Noord Show op 26 mei ’11 is gepland.
Wiebe Riemersma:
Vraagt, waarom er tijdens de gehouden vereniging show geen doek rond de kooien is gespannen,
tevens is na het afbreken van de show niets meer ondernomen in de vorm van een drankje. Het doek
rond de kooien is niet aangebracht wegens gebrek aan hulp op de keurdag. Het nazitten is door de
winkelsluiting erbij ingeschoten, daar het alarm van
‘Tuindorado” automatisch wordt ingeschakeld en wij onverhoopt de winkel moesten verlaten.
Pieter Boskma:
De keurmeesters zijn reeds gevraagd bekend voor de vereniging show.
Mombarg en Kremer voor de hoenders.
Meijer en van Riessen voor de konijnen.
Van Riessen voor de cavia`s en de watervogels.
De Vries voor de sierduiven.
Tevens vraagt hij het bestuur of er ook een vergoeding voor de secretaris is. Dit blijkt niet het geval.
Dhr Boskma zegt dat dit zo niet kan en stelt voor om de secretaris een vergoeding van 50 euro per jaar
te geven. De vergadering is het hier roerend mee eens, zodat wordt vastgesteld dat de secretaris in de
toekomst 50 euro onkosten mag afschrijven.
Jannes Kies:
Zou graag neutrale aan dragers voor de konijnen willen op onze vereniging show. Pieter Boskma zou
dit wel willen regelen voor de komende show. Dhr. Grooten ergert zich mateloos aan de uitspraak van
Dhr. Kies en geeft aan dat de integriteit van bepaalde keurmeesters hiermee ernstig wordt aangetast.
Harmen Hoving:
Geeft aan dat bepaalde opmerkingen geplaatst tijdens deze vergadering bepaalt niet leuk waren. Hij
geeft aan dat men het ook anders en of op een andere manier kan zeggen. Wij oefenen met zijn allen
een leuke hobby uit, maar we kunnen beslist niet zonder keurmeesters aldus Dhr. Hoving. Tevens
geeft Dhr. Hoving nog een compliment voor het keurig verzorgde jaarboekje gemaakt door onze
secretaris.
Sluiting:
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Een ieder mag zeggen wat hij wil, maar de manier waarop is soms erg kwalijk. Dat er mensen onder
ons zijn die soms iets zeggen, dit vaak ook op een andere manier kan worden uitgelegd. Deze
vergadering is roerig geëindigd en ik wil ook nogmaals benadrukken, dat wij een leuke hobby hebben
maar wij beslist ook niet zonder keurmeesters kunnen. Ik bedank alle aanwezigen zodat we nu met een
positief gevoel deze vergadering af kunnen sluiten.
April 2011
Secretaris, Jan Wouda.
Jaarvergadering kleindieren vereniging Gorredijk en omstreken.
16 april 2012 manege Dekema te Gorredijk.
M.k.a: Y v.d. Hoek, J. Groen, H. Wildeboer, G. v.d. Meulen, A. Overwijk, D. Put.
Opening:
Onze voorzitter Geert v.d Berg heet alle aanwezige leden welkom op deze jaarvergadering van onze
kleindieren vereniging.
Mededelingen en ingekomen stukken:
 Onze voorzitter deelt mee, dat ons lid Reimer de Vries gezinsuitbreiding heeft gehad. Zij
hebben een zoon gekregen.
 Onze secretaris meldt de aanmelding van twee nieuwe leden. Daisy Put te Gorredijk, zij fokt
Nederlandse hangoordwergen in diverse kleurslagen. Cor Brandinga te Boornbergum, hij fokt
Bramha`s.
De volgende ingekomen stukken zijn ontvangen:
 Factuur kamer van koophandel.
 Uitnodiging vergadering van de Noordshow.
 Factuuropdracht NK publicatie.
 Twee uitnodigingen vergadering KLF (maart/juni).
 Diverse keurcontracten aangaande onze vereniging show.
 Overlijden bericht Dhr T. Lieuwes op 17 september 2011.
 Goedkeuring vereniging tentoonstelling 2011.
 Uitnodiging vergadering competitie ZO-Friesland op 19 april 2012.
Notulen vorige vergadering:
Gerrit Grooten meldt op de vraag van Wiebe Riemersma (blz 5 in de notulen) waarom geen doek rond
de kooien is aangebracht op onze laatst gehouden show. Gerrit geeft aan dat bij een vereniging
(Zetveld) ook geen doek wordt aangebracht. Wel worden de kisten ordelijk onder de kooien en of
elders geplaatst. Wel zo zetten, dat eventueel op de kisten geplaatste namen niet zijn te zien. Hier kan
bij een volgende show eventueel rekening mee worden gehouden. Verder zijn er geen op en of
aanmerkingen op het genotuleerde, welke met dank aan de notulist worden goedgekeurd.
Jaarverslag 2011.
 Harmen Hoving meldt dat op bladzijde 9 een minorca kriel parelgrijs met een F-8 ontbreekt in
het daar aangegeven schema.
 Van Jannes Kies ontbreken ook de gegevens in het aangegeven schema. Hier had een
Nederlandse hangoordwerg met een F-8 gemeld moeten worden.
 Jaap Stelling geeft aan dat het misschien beter is om de vereniging contributie per
automatische incasso te laten innen, dit naar aanleiding van het genotuleerde, dat de
penningmeester veel werk heeft om de jaarlijkse contributies binnen te halen. Gezien het te
geringe bedrag aan contributie ( € 10,00) is automatische incasso ook geen optie. De lasten
zijn dan vaak hoger zijn dan de baten. Ook geeft onze penningmeester aan dat het erg
vervelend is daar hij sommige leden vaak enige malen aan moet schrijven om de contributie te
voldoen.
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Financieel verslag 2011.
 Harmen Hoving geeft aan dat het financiële verslag er goed uitziet.
 Jaap Stelling geeft aan driemaal € 15,00 aan ent kosten te missen. Onze penningmeester
geeft aan dat deze kosten via de kas zijn uitbetaald, maar per bankrekening terug zijn
ontvangen.
 Verder zijn er geen op en of aanmerkingen op het financiële verslag over 2011.
Verslag kascommissie:
 Daar Johan Groen wegens werkzaamheden was verhinderd om in de kascommissie plaats te
nemen, is Pieter Boskma bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. Pieter meldt, dat de kas
puntsgewijs is gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden in de kas aangetroffen en de
penningmeester heeft alles prima voor elkaar. De aangegeven saldo`s kloppen precies. Pieter
vraagt het bestuur om de penningmeester decharge te verlenen, wat met een applaus van de
aanwezige leden wordt bekrachtigd.
 Udo Hoekstra meldt dat het afgesproken bedrag € 50,00 aangaande onkosten voor de
secretaris niet zijn geboekt. Jan Wouda geeft aan, deze onkosten volgend jaar wel mee te
willen nemen.
Benoeming nieuw kascommissielid.
Gerrit Grooten blijft nog een jaar in de kascommissie zitten. Johan Hunneman geeft zich op om plaats
te nemen in de kascommissie. De vergadering geeft aan om een reserve kascommissielid te benoemen.
Wiebe Riemersma geeft zich op als reserve kascommissielid.
Bestuursverkiezing:
Aftredend is onze voorzitter Geert v.d Berg. Er zijn vooraf geen tegenkandidaten aangemeld. Onze
voorzitter heeft aangegeven nog een periode aan te willen blijven als voorzitter. De aanwezige leden
bekrachtigen dit met een spontaan applaus.
Ingelast agendapunt uitreiking bondsspeldjes:
Pieter Boskma neemt het woord. Hij geeft aan door het bestuur te zijn gevraagd tijdens deze
jaarvergadering om enige bondsspeldjes uit te willen reiken. Pieter geeft aan ondertussen wel een 250
speldjes te hebben uitgereikt, en hij dit elke keer met veel plezier heeft gedaan. Voor een jaar of twee
terug heeft hij Harmen Hoving nog een speldje uitgereikt voor het 50 jarig keurmeesterschap van
betreffende keurmeester. Genomineerd voor een jubileum speld via onze vereniging zijn deze maal
Reimer de Vries Buitenpost (25 jaar), Melle Hoekstra Nijbeets (40 jaar) en Gjalt v.d. Meulen
Bontebok (50 jaar). Gjalt v.d. Meulen kan om gezondheid redenen deze avond niet aanwezig zijn.
Pieter zegt toe Gjalt thuis te bezoeken om hem daar het speldje alsnog uit te reiken. Reimer en Melle
worden door Pieter gedecoreerd en via het bestuur wordt hen de felicitaties en een bos bloemen
aangeboden.
Opzet nieuwe Website:
 Udo Hoekstra geeft aan mede door o.a. door een verhuizing er nog niet aan toe te zijn
gekomen om alvast een begin te maken aan de nieuwe website. De eventuele aanloop kosten
zullen waarschijnlijk rond de € 45,00 bedragen. Udo geeft aan dit jaar een opzet en aanvang
te nemen om een website in elkaar te zetten. Gerrit Grooten heeft in een berichtgeving via
KLN magazine gelezen en waarschuwt voor eventuele criminele praktijken. Jan Wouda geeft
aan dat er ten onrechte € 65,00 betreffende advertentie kosten via marktplaats van de
vereniging rekening waren afgeboekt. Ook hier zijn waarschijnlijk de gegevens van de oude
nog staande website gehaald. Na veel mailverkeer tussen onze secretaris en marktplaats is
uiteindelijk het geld weer teruggestort op onze bankrekening. Udo geeft aan om op korte
termijn een aanvang te nemen en deze website op te zetten voor onze vereniging.
 Pieter Boskma geeft aan dat via de website van KLN deze ter ondersteuning raad en advies via
Matijs Lubbersen (Salcon) kan worden gevraagd. De site van KLN zal worden aangepast, wat
ongeveer € 16.000 zal gaan kosten. Ook de zgn. keurcontracten gaan via deze site lopen. Ook
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het ringenbureau wordt op korte termijn aangepast. Wie niet via administratie KLN is
aangemeld kan in de toekomst geen ringen meer ontvangen. Pieter geeft aan, dat tijdens de
laatst gehouden KLF vergadering een groot PR verhaal is gehouden, maar de aanwezigen op
deze vergadering weinig animo voor PR blijken te hebben, dit gezien de reacties nadien.
Via de vergadering wordt ook nog aangegeven de nieuw op te zetten site wel up to date te
houden. Vaak zijn websites niet erg actueel, doordat deze niet goed worden bijgehouden.
Besloten wordt deze tenminste door een persoon te laten onderhouden.

Jongdierendag 2012:
 Gevraagd wordt of er een mogelijkheid is om de aanvangstijd van de jongdierendag met
een uur te vervroegen. Harmen en Gerrit hebben geen problemen om een uur eerder te
beginnen te keuren. Mombarg en Meijer gaan ook gevraagd worden of zij ook een uur
eerder kunnen komen. Verdere berichtgeving volgt middels een uitnodiging naar de
betreffende leden van onze vereniging.
Verenigingshow 2012:
 Pieter Boskma vraagt of er eventueel weer een duivenkeurmeester moet worden gevraagd.
Het is erg vervelend om een keurmeester vast te leggen en hem nadien te moeten bellen
dat er geen duiven zijn te keuren. Na de vraag binnen deze vergadering en of er eventueel
nog inzenders zijn voor onze vereniging show wordt besloten om voor de aankomende
vereniging show geen duivenkeurmeester aan te trekken.
 Henk Otten heeft onlangs met Cees de Nekker (Noordwolde) besproken of het iets zou
zijn om een grote jongdierendag en of een 1 daagse keuring te organiseren dit samen met
enige plaatselijke verenigingen. E.e.a. zou met de verschillende besturen onderling
besproken kunnen worden. Nu is er op de kleinere shows weinig concurrentie. Vaak
geven de grotere shows meer bereik richting eventuele bezoekers. Gerrit Grooten geeft
aan dat een eventuele grote jongdierendag wel een optie zou kunnen zijn, maar het voor
een gezamenlijke show nog te vroeg is. E.e.a. zou de samenhorigheid niet ten goede
komen. Gerrit geeft aan, zolang de verenigingen het nog zelf kunnen dit ook nog wel even
zo vol is te houden.
 Jaap Stelling geeft aan het tentoonstelling overzicht overziende er veel verenigingen op
een hoopje zitten en te dicht bij elkaar zitten. Om gezamenlijk een grote show te
organiseren blijkt wel een grote stap te zijn. Jaap geeft aan dat men voorheen de show ook
wel bij vereniging Jubbega heeft ondergebracht. Waarom nu niet bij vereniging Jubbega
aan te sluiten. Ik zou voorstander voor dit idee zijn en om dit eens te bekijken. Als wij niet
van plan zijn om te veranderen, zullen we zowel links als rechts ingehaald gaan worden.
Harmen Hoving merkt op dat de toekomst dit wel zal moeten bewijzen daar men toch
voor onze sport gaat. De vereniging shows zijn toch nog steeds de basis en tevens trekt
een locatie als “Tuindorado” wel veel publiek aan aldus Hoving.
 Pieter Boskma geeft aan dat onze vereniging een gebouw heeft waar geen huur behoeft te
worden betaald. Tevens hebben wij zelf tentoonstellingskooien wat ook zijn voordeel
heeft.
 Henk Otten zegt dat wij ons wel eens achter de oren moeten krabben hoe het in de
toekomst komt en geeft aan dat we als vereniging wel vooruit moeten denken.
 Binnen het bestuur is e.e.a. ook besproken. Een breekpunt zou zijn dat de mensen welke
dit organiseren daar nog wel bereid toe moeten zijn. Als de verlaging van het aantal dieren
doorzet zal er wel aan gedacht moeten worden of wij deze show nog wel door te moeten
zetten. Wel is het bestuur van mening dat we eerst op deze voet door moeten gaan.
Eventueel kan er binnen onze vereniging gestemd worden of wij op deze voet verder
moeten gaan.
 Jaap Stelling meldt dat veel inzenders elkaar helpen door alles aan dieren uit de hokken te
trekken om eventueel ook een buurtvereniging te helpen. Als deze generatie opschuift zal
het wel een ander bestand krijgen binnen de verenigingen.
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Pieter Boskma geeft aan wat de Bondstentoonstelling voorheen in Franeker en nu in
Sneek er niet op vooruit is gegaan gezien het aantal inzenders. Vele oorzaken zijn aan te
wijzen en bijvoorbeeld kan een afstand naar een tentoonstelling een oorzaak van minder
inzenders zijn.
Harmen Hoving geeft aan om de vinger aan de pols te houden. Vorig jaar was afgesproken
om vooraf een werkbespreking te houden. Deze is echter niet gehouden. Hier kunnen
eventueel verdere afspraken gemaakt worden. Misschien dat dit wel iets meer oplevert dan
voorheen. Het bestuur zegt toe nu wel een voorbespreking te houden. Het bestuur stelt een
datum en doen hiervan een uitnodiging richting de leden de deur uit.

Wat verder ter tafel komt:
 Van dit punt wordt door het bestuur geen gebruik gemaakt.
Rondvraag:
Jannes Kies:
 Geeft aan dat er in de puntentelling op de afgelopen show is gecorrigeerd en de telling niet
klopt en dat dit de bedoeling niet kan zijn. Het bestuur zegt toe hier bij de eerstvolgende show
iets beter op te letten.
 Er ligt nog steeds een afspraak over het eventueel herstellen en nakijken van ons
kooienbestand. Hierover is nadien niets meer via het bestuur vernomen. Het bestuur geeft toe
dat er inderdaad niets is ondernomen richting de leden betreffende ons kooienbestand.
Harmen Hoving:
 Wil geen kritiek leveren, maar er waren wel diverse dingen afgesproken welke niet door dit
bestuur op terug is gekomen. Het bestuur zegt dat aan e.e.a. gewerkt zal worden en dat dit in
de toekomst beter zal worden geregeld.
Johannes Hunneman:
 De aanwezige keurkaarten waren op de laatste show niet voorzien van de gegevens welke er
vooraf op gezet dienden te worden. Het bestuur zegt toe dit probleem te hebben opgelost daar
op onze eerstvolgende show de keurkaarten middels een computerprogramma worden gedrukt.
Gerrit Grooten:
 Geeft complimenten richting onze secretaris vanwege het prima uitziende jaarboekje.
Sluiting:
 Verder niets meer aan orde zijnde sluit onze voorzitter deze vergadering. Hartelijk dank voor
uw komst en tot een volgende keer.

Secretaris Jan Wouda, april 2012.
Jaarvergadering Kleindieren vereniging Gorredijk en omstreken.
29 april 2013 manege Dekema te Gorredijk.
Aanwezig het voltallige bestuur + 10 leden.
Opening:
Onze voorzitter Geart v.d. Berg geeft aan bij een aantal gebeurtenissen via onze vereniging niet
aanwezig te zijn geweest. Lichamelijke klachten en moeilijk kunnen lopen waren de oorzaak dat hij
niet overal aanwezig kon zijn. Met name voor de mensen welke zich wel konden inzetten voor onze
vereniging vond hij dit erg jammer. Ik hoop dat dit in de toekomst beter wordt en met name
lichamelijk minder beperkt te zijn. Met deze woorden verklaard hij deze vergadering voor geopend.
Notulen vorige vergadering d.d. 16 april 2012.
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Tekstueel zijn er geen opmerkingen aangaande de vorige vergadering. Gerrit Grooten geeft aan de
afgesproken bijdrage voor de secretaris à € 50,00 niet te kunnen herleiden uit het financieel verslag en
vraagt de vergadering om dit wel schriftelijk vast te stellen.
Henk Otten geeft aan dat er vorig jaar is aangedragen om na te denken over de toekomst van onze
vereniging. Om zo door te gaan heeft volgens hem geen zin. Misschien kunnen wij als leden het hier
eens over hebben, tevens moet het bestuur het hier mee eens zijn en het dan eens als agenda punt
kunnen brengen.
Mededelingen en ingekomen stukken.
1. Factuur Kamer van Koophandel.
2. Factuur afdracht NK publicatie.
3. Afdracht TT leges 2013.
4. Goedkeuring TT 2013.
5. Uitnodigingen vergaderingen Kleindier Liefhebbers Friesland.
6. Uitnodiging vergadering Noordshow.
7. Nota € 15,00 lidmaatschap Noordshow
8. Jaarboek KLF
Jaarverslag 2012.
Er zijn geen op en of aanmerkingen op het jaarverslag 2012. Deze wordt met dank aan de secretaris
onveranderd goedgekeurd.
Jaarverslag en financieel overzicht 2012.
Er zijn geen op en of aanmerkingen op het financieel verslag 2012.
Verslag kascommissie.
Namens de kascommissie doet Gerrit Grooten verslag. Hij geeft aan dat de kascommissie secuur naar
de financiën heeft gekeken en hierin geen onregelmatigheden heeft kunnen aantreffen. De saldo`s,
welke zijn aangegeven kloppen met de bijbehorende bankafschriften. Gerrit vraagt de vergadering om
de penningmeester decharge te verlenen.
Benoeming nieuw kascommissielid.
Gerrit Grooten is dit jaar aftredend en wordt bedankt. Wiebe Riemersma geeft zich spontaan op om in
de kascommissie plaats te nemen. Hij gaat de kas in 2014 samen controleren met Johannes Hunneman.
Harry Wildeboer wordt benoemd tot reserve kascommissielid.

Bestuursverkiezing.
Willem de Wal is periodiek aftredend, hij heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe
bestuursperiode. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat Willem voor een nieuwe periode een
bestuursfunctie gaat bekleden. Via een applaus van de aanwezige leden wordt dit bekrachtigd.
Jongdierendag 2013.
Er ligt een voorstel om onze jongdierendag op 9 september en weer in de avonduren te houden.
Gevraagd worden Gerrit Grooten en Harmen Hoving. Zij zeggen toe om te komen keuren. Tevens
worden Jenne Meijer afdeling konijnen en Bert Mombarg afdeling hoenders weer gevraagd. Zij
hebben inmiddels toegezegd om te komen keuren op betreffende data. Jannes Kies geeft aan niet meer
te kunnen autorijden gezien zijn gezichtsvermogen. Een voorstel om de jongdierendag gelijktijdig met
vereniging Jubbega te organiseren zou eerst op de agenda moeten worden geplaatst.
Benoeming nieuwe tatoeëerder regio Gorredijk.
Na een ruim aantal jaren het tatoeëren te hebben verzorgd, heeft Jan Wouda besloten te stoppen met
het tatoeëren van de konijnen. Andries Overwijk gaat deze taak voortaan op zich nemen. De leden
worden hierover nader geïnformeerd.
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Bespreking clubshow 2013.
Aan de voorbespreking aangaande de show 2013 was weinig animo onder de leden. Wel was er
voldoende hulp aanwezig zowel bij de op en afbouw welke voorspoedig verliepen. Volgens Jannes
Kies is alles fantastisch verlopen. Udo Hoekstra meldt nog dat alles compleet was en het geheel er
prachtig uitzag. Er wordt besloten het EW- Show programma voor de vereniging aan te schaffen, daar
deze ons in 2012 goed is bevallen.
Website.
Udo Hoekstra vraagt de aanwezige leden over hun bevindingen van onze Website. Pieter Boskma
geeft aan de site wel up to date te houden en dat deze er prima uitziet. Udo vraagt aan de aanwezige
leden of er eventueel nog berichten zijn die geplaatst kunnen worden. Udo vraagt naar het logo van het
facilitair bureau en waar deze dan eventueel is te krijgen. Het FK logo kan dan worden verwijderd.
Wat verder ter tafel komt.
Secretaris Jan Wouda vraagt de leden naar de mogelijkheid voor het verzenden via de mail van
uitnodigingen voor vergaderingen en dergelijke. Jan Wouda noteert de namen van die personen welke
in de toekomst de bescheiden via de mail toegezonden willen hebben.
Rondvraag.
Harry Wildeboer: Heeft deze vergadering als zeer positief ervaren.
Jannes Kies: Vraagt voor in de toekomst wat meer deelname van enkele leden aan de jongdieren
competitie in Wolvega.
Gerrit Grooten: Geeft aan, dat de jongdieren competitie hoenders en konijnen op 26 september in
café “De Klok” te Harkema wordt gehouden.
Jaap Stelling: Mist de naam van Daisy Put op de ledenlijst. Jan Wouda meldt, dat de KLN ledenlijst
is gebruikt en de naam ontbreekt doordat zij nog op de ledenlijst van vereniging “Het Raskonijn”te
Leeuwarden stond vermeld.
Aangaande de toekomst van vereniging Gorredijk e.o is het een idee een werkgroep samen te stellen
om te bekijken hoe het verder gaat met de verenigingen in de toekomst. De meeste verenigingen zijn
aan het vergrijzen. Henk Otten geeft aan dat dit misschien eerst via een bestuursvergadering kan
worden geregeld. Volgens Geart v.d Berg moeten de leden uiteindelijk beslissen. Harmen Hoving
geeft aan dat een werkgroep altijd kan, maar dat 1 ding erg belangrijk is om onze clubshow in stand te
houden. Hij geeft aan, dat dit de basis is van een vereniging. Pieter Boskma geeft aan dat we een prima
show hebben in een geweldige locatie.
Harmen Hoving: In Harkema is een vervangend dier in de kooi geplaatst, welke niet was uitgezocht
op onze jongdierendag. Dieren welke zijn geselecteerd op de jongdierendag, dienen ook te worden
ingezonden. Harmen bedankt de secretaris voor het mooie jaarboekje. Tevens dankt hij de voorzitter
voor het leiden van deze vergadering.
Sluiting.
Onze voorzitter Geart v.d. Berg dankt de aanwezige leden voor hun inbreng op deze vergadering. Hij
wenst een ieder een wel thuis, en sluit hiermee deze jaarvergadering af.
Jaarverslag 2012 kleindieren vereniging Gorredijk en omstreken.
Mede namens het bestuur van kleindieren verenigig Gorredijk en omstreken mag ik u weder maal een
jaarverslag presenteren, nadat ook dit jaar weer is verstreken. Een jaar, waarin ook onze vaste
activiteiten weer de revue zijn gepasseerd. Tevens wil ik u nog eens attenderen op onze nieuwe
Website: www.kdvgorredijk.nl
Ledenbestand 2012.
Het ledenbestand van onze vereniging is met enkele personen afgenomen. Reden hiervoor zijn de
contributie achterstanden van een aantal leden. Al driemaal zijn deze personen aangeschreven om hun
contributie te voldoen, echter hier is door betreffende personen niet op gereageerd. Zelfs 1 lid heeft
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nooit het inschrijfgeld van de vorige vereniging show afgedragen. Ik ben zo vrij geweest al deze
personen van de ledenlijst te schrappen.
Aantal leden in 2012 met een KLN + NBS fokkerskaart.
35
Aantal donateur leden
10
--45 personen totaal.
Het lidmaatschap van ons jeugdlid Wisse Zwanenburg is per januari 2013 opgezegd. Wel mogen we
een nieuw lid begroeten. Pier Tabak te Ureterp is lid geworden. Pier fokt Friese hoenders. Wij heten
hem van harte welkom binnen onze vereniging.
Jongdierendag 2012.
Op maandagavond 3 september is onze jongdierendag gehouden op onze vertrouwde locatie bij
manege Dekema in Gorredijk. Door de ideale weersomstandigheden kon het gebeuren buiten plaats
vinden. In vergelijking met het jaar ervoor ( 60 stuks) waren er nu 35 hoenders/dwerghoenders
ingeschreven. Bijna een halvering van het aantal dus. Keurmeesters Mombarg en Hoving kozen
uiteindelijk een Drentse hoenkriel van Jan Wouda aan als winnaar. Bij de konijnen een iets ruimer
aantal ingezonden dieren van 73 stuks tegen 60 konijnen in 2011. Keurmeesters Grooten en Meijer
wezen uiteindelijk een fraaie Duitse hangoor van Johannes Hunneman aan als winnaar. Traditie
getrouw worden deze avond ook de deelnemers voor onze competities in Wolvega en Harkema
aangewezen. Echter onder de leden blijkt weer niet veel animo om aan één van deze competities deel
te nemen. Ik hoop dat wij allen als leden beseffen, dat als hier geen meer animo is, dat wij als
vereniging genoodzaakt zijn om met beide competities te stoppen. Het kan niet zo zijn, dat vaak
dezelfde personen met hun dieren act de present geven, terwijl er van sommige fokkers soms fraaie
dieren thuis zitten. Het streven is om van zes verschillende fokkers zes dieren mee te laten doen aan
beide competities. Hopende dat wij als fokkers samen en vooral in de toekomst hier iets beter mee
zullen omgaan.
Jongdieren competitie Zuid Oost Friesland 2012.
Hier slechts vier deelnemers met vijf maal een Nederlandse hangoordwerg en één klein lotharinger,
wat uiteindelijk met 39 punten een gedeelde vijfde plaats opleverde.
De uiteindelijke uitslag was als volgt:
De persoonlijke uitslagen waren:
1e plaats
Noordwolde met
45 punten
Andries Overwijk
NHD 2 x F-7
2e plaats
Heerenveen met
43 punten
Jannes Kies
NHD 2 x F-7
3e plaats
Jubbega met
41 punten
Henk Otten
Kl.loth 1 x ZG-5
4e plaats
Wolvega met
40 punten
Anne Otten
NHD 1 x ZG-6
4e plaats
Steenwijk met
40 punten
5e plaats
Oosterwolde met
39 punten
5e plaats
Gorredijk met
39 punten
6e plaats
Akkrum met
35 punten

Jongdieren competitie Harkema 2012.
Op dinsdagavond 25 september werd de jongdieren competitie in Harkema gehouden. Net na zeven
uur en na het openingswoord van G. Grooten konden de keuringen beginnen. De keurmeesters S.
Oostenburg voor de hoenders/dwerghoenders en B. Lanting bij de konijnen konden nu een aanvang
nemen met de keuring van de aangeboden dieren van de verschillende verenigingen. Over het
algemeen werden bij de hoenders/dwerghoeders hoge predicaten gegeven wat al aangeeft dat er
genoeg kwaliteit aanwezig was in deze klasse. Reeds bij het eerst aangeboden dier in de diergroep
hoenders/dwerghoenders werd een O genoteerd voor onze vereniging, wat dan uiteindelijk in de
eindscore tot uiting komt. Jammer…volgende keer beter. Bij de diergroep konijnen was het de
organiserende vereniging Harkema welke met 40 punten en na loting met de eerste prijs aan de haal
ging. Bij de hoenders/dwerghoenders zegevierde vereniging Frisia uit Dokkum met een totaal van 52
punten.
De uitslagen waren als volgt:
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Hoenders/dwerghoenders.
1e plaats
Dokkum
2e plaats
Ureterp
3e plaats
Bergum
4e plaats
Gorredijk
e
5 plaats
Haulerwijk

52 punten
47 punten
46 punten
38 punten
35 punten

Konijnen.
1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats
5e plaats
6e plaats

40 punten
40 punten
39 punten
37 punten
36 punten
29 punten

Harkema
Trynwalden
Dokkum
Burgum
Gorredijk
Haulerwijk

Persoonlijke uitslagen:
Udo Hoekstra
Sander Wemer
Udo Hoekstra
Jan Wouda
Jan Wouda
Harmen Hoving

Amrock
Fries Hoen
Uk baardkriel
Drentse kriel
Drentse kriel
Minorca kriel

F-7
O
ZG-6
F-7
F-9
F-9

Persoonlijke uitslagen:
Henk Otten
Andries Overwijk
Andries Overwijk
Jannes Kies
Gerrit Grooten
Wiebe Riemersma

Kl lotharinger
NHD
NHD
NHD
Rhön konijn
Kleurdwerg

ZG-5
ZG-5
F-7
F-7
F-7
ZG-6

Tatoeëren konijnen 2012.
Door onze vaste tatoeëerders Gerrit Grooten, Johan Groen en Jan Wouda werden in totaliteit 251
konijnen van een oormerk voorzien. In aantal precies op het konijn af gelijk als in het voorgaande jaar
2011. Dit jaar voor het eerst geen afdracht meer van de tatoeëergelden naar de merken registratie van
de NKB. Dit betekende voor onze kas in eerste instantie een welkome aanvulling van ruim € 132,00.
Via bestuur zijde zal hier een correcte bestemming voor worden gevonden. Tevens via een overzicht
elders in dit verenigingsboekje kunt u e.e.a. bekijken.
Enten hoeders/dwerghoenders 2012.
Het enten werd ook ditmaal weer verzorgd en in goede samenwerking met vereniging Jubbega
betreffende regio Gorredijk door dierenartsen centrum Gorredijk. Voor regio Smallingerland wordt
deze enting in samenwerking met vereniging Ureterp georganiseerd. Jan Dootjes verzorgt hier al jaren
deze entingen en een dankwoord richting hem is hier zeer zeker op zijn plaats. Toch achteraf enkele
opmerkingen betreffende enkele fokkers aangaande ontstoken ogen bij hun hoenders. Dit schijnt zo nu
en dan toch nog voor te komen bij enkele dieren. Misschien om dit bij een eerste vergadering toch
eens bespreekbaar te maken om het in de toekomst misschien te kunnen voorkomen. Misschien zou
een voorenting via toediening in het drinkwater het probleem op kunnen lossen.

Verenigingstentoonstelling op 9 en 10 november 2012.
Met 134 ingezonden dieren, mogen wij als organisatie niet ontevreden zijn. Gezien dit aantal zitten we
qua dieren op een gelijke lijn als in 2011, toen werden er 136 dieren ingezonden. Toch missen we
tijdens onze eigen tentoonstelling enige fokkers, welke niet meedoen. De werkelijke reden is ons
echter niet duidelijk. In “Tuindorado” te Drachten worden wij ieder jaar voortreffelijk bijgestaan door
familie Kussendrager en het aanwezige personeel. Ook het gebruik van een vrachtauto voor het
vervoer van onze kooien via “Tuindorado” Gorredijk is nooit een probleem. Ook dit jaar volop hulp
van veel leden tijdens de show, de opbouw, en de afbouw van het geheel geweldig en mensen bedankt
hiervoor. Ook veel complimenten voor onze fraaie catalogus, welke gemaakt was met veel
kleurdrukwerk dit is zeker voor herhaling vatbaar. Als laatste wil ik zeer zeker onze sponsoren niet
vergeten, want uiteindelijk zonder hen is een dergelijke show niet mogelijk. De tentoonstelling zelf
was ruim opgezet, en de kooibakken waren rondom voorzien van papier, wat toch een beter aanzicht
geeft over het geheel. Ook de aanwezig de promotiestand, welke via KLF was geleend kwam goed uit
binnen het geheel van de tentoonstelling. Dit jaar is voor het eerst gebruik gemaakt van een computer
programma (EW-Show) wat ons geweldig heeft geholpen. Het is het zeer zeker het overwegen waard,
om een dergelijk programma zelf als vereniging zijnde aan te schaffen. Jammer dat wij weer een
keurmeester moesten afzeggen, dit kwam o.a. door minder inzendingen in de diergroepen watervogels
en cavia`s. Ook jammer dat er in de diergroep duiven weinig animo is, zij horen uiteindelijk ook thuis
op deze verenigingsshow. Rest mij nog de hoofdereprijs winnaars te noemen.
Mooiste konijn
ram jong
klein chincilla
Bartele de Vries.
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Mooiste konijn C-klasse
Mooiste konijn jeugd
Mooiste cavia
Mooiste hoender
Mooiste dwerghoender
Mooiste watervogel

voedster jong
ram jong
beer B-klas
hen jong
hen jong
man oud

Duitse hangoor
NHD
Gladhaar
Fries hoen
Minorca
Carolina eend

Johannes Hunneman.
Anne Otten.
Reimer de Vries
Sander Wemer.
Harmen Hoving.
Harmen Hoving.

Financieel 2012.
Over het afgelopen jaar is in geldelijke zin alles goed verlopen, en kunnen wij 2012 met een prima
positief saldo afsluiten. Alleen vraag ik bijgaand en als penningmeester zijnde om de contributie over
het jaar 2013 zo spoedig als mogelijk te voldoen. U voorkomt er mijnerzijds veel ergernis mee, en
alvast bedankt voor u medewerking in deze. Leden betalen € 10,00 Jeugdleden € 5,00 en donateurs €
7,00. U mag uw contributie / donatie overmaken naar onze bankrekening: 322907543 t.n.v.
konijnenfok vereniging Gorredijk e.o. Voor een volledig verslag, zie hiervoor in ons financieel verslag
over 2012 welke elders is geplaatst in dit verenigingsboekje.
Hopende u hiermee het jaar 2012 voldoende te hebben weergegeven.
Secretaris/penningmeester.
Jan Wouda.
Jaarvergadering Kleindieren vereniging Gorredijk en omstreken.
29 april 2013 manege Dekema te Gorredijk.
Aanwezig het voltallige bestuur + 10 leden.
Opening:
Onze voorzitter Geart v.d. Berg geeft aan bij een aantal gebeurtenissen via onze vereniging niet
aanwezig te zijn geweest. Lichamelijke klachten en moeilijk kunnen lopen waren de oorzaak dat hij
niet overal aanwezig kon zijn. Met name voor de mensen welke zich wel konden inzetten voor onze
vereniging vond hij dit erg jammer. Ik hoop dat dit in de toekomst beter wordt en met name
lichamelijk minder beperkt te zijn. Met deze woorden verklaard hij deze vergadering voor geopend.
Notulen vorige vergadering d.d. 16 april 2012.
Tekstueel zijn er geen opmerkingen aangaande de vorige vergadering. Gerrit Grooten geeft aan de
afgesproken bijdrage voor de secretaris à € 50,00 niet te kunnen herleiden uit het financieel verslag en
vraagt de vergadering om dit wel schriftelijk vast te stellen.
Henk Otten geeft aan dat er vorig jaar is aangedragen om na te denken over de toekomst van onze
vereniging. Om zo door te gaan heeft volgens hem geen zin. Misschien kunnen wij als leden het hier
eens over hebben, tevens moet het bestuur het hier mee eens zijn en het dan eens als agenda punt
kunnen brengen.
Mededelingen en ingekomen stukken.
1. Factuur Kamer van Koophandel.
2. Factuur afdracht NK publicatie.
3. Afdracht TT leges 2013.
4. Goedkeuring TT 2013.
5. Uitnodigingen vergaderingen Kleindier Liefhebbers Friesland.
6. Uitnodiging vergadering Noordshow.
7. Nota € 15,00 lidmaatschap Noordshow
8. Jaarboek KLF
Jaarverslag 2012.
Er zijn geen op en of aanmerkingen op het jaarverslag 2012. Deze wordt met dank aan de secretaris
onveranderd goedgekeurd.
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Jaarverslag en financieel overzicht 2012.
Er zijn geen op en of aanmerkingen op het financieel verslag 2012.
Verslag kascommissie.
Namens de kascommissie doet Gerrit Grooten verslag. Hij geeft aan dat de kascommissie secuur naar
de financiën heeft gekeken en hierin geen onregelmatigheden heeft kunnen aantreffen. De saldo`s,
welke zijn aangegeven kloppen met de bijbehorende bankafschriften. Gerrit vraagt de vergadering om
de penningmeester decharge te verlenen.
Benoeming nieuw kascommissielid.
Gerrit Grooten is dit jaar aftredend en wordt bedankt. Wiebe Riemersma geeft zich spontaan op om in
de kascommissie plaats te nemen. Hij gaat de kas in 2014 samen controleren met Johannes Hunneman.
Harry Wildeboer wordt benoemd tot reserve kascommissielid.
Bestuursverkiezing.
Willem de Wal is periodiek aftredend, hij heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe
bestuursperiode. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat Willem voor een nieuwe periode een
bestuursfunctie gaat bekleden. Via een applaus van de aanwezige leden wordt dit bekrachtigd.
Jongdierendag 2013.
Er ligt een voorstel om onze jongdierendag op 9 september en weer in de avonduren te houden.
Gevraagd worden Gerrit Grooten en Harmen Hoving. Zij zeggen toe om te komen keuren. Tevens
worden Jenne Meijer afdeling konijnen en Bert Mombarg afdeling hoenders weer gevraagd. Zij
hebben inmiddels toegezegd om te komen keuren op betreffende data. Jannes Kies geeft aan niet meer
te kunnen autorijden gezien zijn gezichtsvermogen. Een voorstel om de jongdierendag gelijktijdig met
vereniging Jubbega te organiseren zou eerst op de agenda moeten worden geplaatst.
Benoeming nieuwe tatoeëerder regio Gorredijk.
Na een ruim aantal jaren het tatoeëren te hebben verzorgd, heeft Jan Wouda besloten te stoppen met
het tatoeëren van de konijnen. Andries Overwijk gaat deze taak voortaan op zich nemen. De leden
worden hierover nader geïnformeerd.
Bespreking clubshow 2013.
Aan de voorbespreking aangaande de show 2013 was weinig animo onder de leden. Wel was er
voldoende hulp aanwezig zowel bij de op en afbouw welke voorspoedig verliepen. Volgens Jannes
Kies is alles fantastisch verlopen. Udo Hoekstra meldt nog dat alles compleet was en het geheel er
prachtig uitzag. Er wordt besloten het EW- Show programma voor de vereniging aan te schaffen, daar
deze ons in 2012 goed is bevallen.

Website.
Udo Hoekstra vraagt de aanwezige leden over hun bevindingen van onze Website. Pieter Boskma
geeft aan de site wel up to date te houden en dat deze er prima uitziet. Udo vraagt aan de aanwezige
leden of er eventueel nog berichten zijn die geplaatst kunnen worden. Udo vraagt naar het logo van het
facilitair bureau en waar deze dan eventueel is te krijgen. Het FK logo kan dan worden verwijderd.
Wat verder ter tafel komt.
Secretaris Jan Wouda vraagt de leden naar de mogelijkheid voor het verzenden via de mail van
uitnodigingen voor vergaderingen en dergelijke. Jan Wouda noteert de namen van die personen welke
in de toekomst de bescheiden via de mail toegezonden willen hebben.
Rondvraag.
Harry Wildeboer: Heeft deze vergadering als zeer positief ervaren.
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Jannes Kies: Vraagt voor in de toekomst wat meer deelname van enkele leden aan de jongdieren
competitie in Wolvega.
Gerrit Grooten: Geeft aan, dat de jongdieren competitie hoenders en konijnen op 26 september in
café “De Klok” te Harkema wordt gehouden.
Jaap Stelling: Mist de naam van Daisy Put op de ledenlijst. Jan Wouda meldt, dat de KLN ledenlijst
is gebruikt en de naam ontbreekt doordat zij nog op de ledenlijst van vereniging “Het Raskonijn”te
Leeuwarden stond vermeld.
Aangaande de toekomst van vereniging Gorredijk e.o is het een idee een werkgroep samen te stellen
om te bekijken hoe het verder gaat met de verenigingen in de toekomst. De meeste verenigingen zijn
aan het vergrijzen. Henk Otten geeft aan dat dit misschien eerst via een bestuursvergadering kan
worden geregeld. Volgens Geart v.d. Berg moeten de leden uiteindelijk beslissen. Harmen Hoving
geeft aan dat een werkgroep altijd kan, maar dat 1 ding erg belangrijk is om onze clubshow in stand te
houden. Hij geeft aan, dat dit de basis is van een vereniging. Pieter Boskma geeft aan dat we een prima
show hebben in een geweldige locatie.
Harmen Hoving: In Harkema is een vervangend dier in de kooi geplaatst, welke niet was uitgezocht
op onze jongdierendag. Dieren welke zijn geselecteerd op de jongdierendag, dienen ook te worden
ingezonden. Harmen bedankt de secretaris voor het mooie jaarboekje. Tevens dankt hij de voorzitter
voor het leiden van deze vergadering.
Sluiting.
Onze voorzitter Geart v.d. Berg dankt de aanwezige leden voor hun inbreng op deze vergadering. Hij
wenst een ieder een wel thuis, en sluit hiermee deze jaarvergadering af.

Jaarvergadering 2 juni 2014.
Onze voorzitter heet allen welkom op deze laat gehouden jaarvergadering welke door ziekte
van onze secretaris zo is gelopen. We zijn blij om de aanwezigheid van een leuk aantal leden
welke de moeite hebben genomen om deze vergadering te bezoeken.
Notulen van de vorige vergadering.
Op de notulen van de vorige vergadering zijn geen op en of aanmerkingen en worden
derhalve vastgesteld.
Ingekomen stukken en mededelingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Factuur kamer van koophandel.
Factuur afdracht NK Publicatie
Afdracht TT leges 2014
Goedkeuring TT 2014.
Uitnodigingen vergaderingen Provinciale afdeling (KLF).
Uitnodiging vergadering Noordshow.
Factuur lidmaatschap Noordshow € 15,00
Jaarboek KLN.

Er is een aanvraag gedaan naar de provincie Fryslân aangaande de medaille van de Koning,
deze is positief beantwoord en wordt op de dwerghoenders uitgezet op onze TT. Tevens een
aanvraag via KLN aangaande drie jubileum plaquettes welke ook positief beantwoord zijn.
Deze plaquettes zijn uitgezet in de diergroepen Hoenders – Dwerghoenders en Konijnen op
onze TT.
Jaarverslag 2013.
De heer Hoving merkt terecht op dat er waarschijnlijk een typefoutje bij het ledenbestand is gemaakt.
Verder zijn er geen op en of aanmerkingen op het jaarverslag over 2013.
Financieel verslag 2013.
Het jaar 2013 is met een voordelig saldo afgesloten van € 338,92. Onze spaarrekening gaf een positief
saldo van € 529,67. Onze lopende RABO rekening liet tegenover 2012 een negatief saldo zien van €
154,75 en ook ons kasboek liet een klein negatief saldo zien van € 36,00. Udo Hoekstra vraagt of de
penningmeester de € 50,00 vooreigen gemaakte kosten reeds heeft afgeboekt. Dit is over 2013 niet
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geschied, maar de penningmeester zegt toe dit in 2014 wel te doen. De heer J. Stelling merkt op om in
het financieel verslag de plus en min bedragen aan te geven in de balans. De penningmeester geeft aan
dit in 2014 te gaan doen.
Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaande uit de heren J. Hunneman en W. Riemersma hebben de kascontrole
uitgevoerd en konden geen onregelmatigheden aantreffen in de financiën. Er wordt aangegeven om
voortaan het IBAN-nummer te vermelden. J. Hunneman vraagt de vergadering om de penningmeester
decharge te verlenen, wat met een applaus wordt bekrachtigd.
Verkiezing nieuw kascommissielid.
J. Hunneman was aftreden als kascommissielid. M. Bijma wordt benoemd als nieuw kascommissielid,
welke de kascontrole samen met W. Riemersma in 2015 gaat uitvoeren. Als reserve geeft zich op
Andries Overwijk. De voorzitter dankt J. Hunneman voor de uitgevoerde controles in 2013 en 2014.
Bestuursverkiezing.
Henk Otten was periodiek aftredend. Er waren geen tegenkandidaten. Henk had zich herkiesbaar
gesteld en nam weer zitting in het bestuur voor een nieuwe periode. Atze Zandstra wordt in het bestuur
opgenomen voor ICT aangelegenheden en het beheer en onderhoud van onze website. Ter
ondersteuning van onze secretaris en dit vooral voor en tijdens onze clubshow bied Udo Hoekstra zich
aan.
Jongdierendag 2014.
Onze jongdierendag zal worden gehouden op maandagavond 8 september. Als keurmeesters zullen
optreden de heren Harmen Hoving en Tallinus Boschma voor de afdeling hoenders en dwerghoenders.
Voor de konijnen zijn gevraagd de heren Gerrit Grooten en Jenne Meijer. In verband met de
lichtomstandigheden is de aanvang weer gesteld op vijf uur middags. De heer Grooten vraagt de
dieren te laten blijven dit in verband met het uitzoeken van de mooiste dieren. Voor de competitie in
Wolvega is zaterdag 20 september gereserveerd. De competitie in Harkema is op dinsdagavond 30
september gesteld.
Bespreking clubshow 2014.
In verband met het 75 jarig bestaan van vereniging Gorredijk zal een jubileumshow worden
georganiseerd. Vooral zullen er extra prijzen worden uitgezet. Mogelijk dat een BBQ kan worden
georganiseerd onder de leden + echtgenoten. Onze voorzitter Geart van de Berg geeft aan de
roodkoekoek Friese hoenders op deze jubileumshow eens extra te presenteren. Verder zal getracht
worden via aankleding een eendenvijver aan te laten leggen. Tevens voor de hoenders extra aandacht
te vragen via een showkooi waar enkele hoenders geshowd kunnen worden. Henk Otten vraagt naar
een eventueel draaiboek. De secretaris geeft aan deze wel te hebben, echter dat deze wel wat aangepast
dient te worden.
Toekomst visie kleindiersport.
Binnen het bestuur is hier reeds over gesproken. Henk Otten geeft aan dat over het algemeen
vergrijzing bezig is binnen onze kleindieren sport. De shows lopen terug, men vraagt zich af hoe het
over 10 jaar is gesteld binnen de kleindiersport. Misschien zal men in de toekomst het samengaan van
verenigingen niet tegen kunnen houden. De kleinere shows hebben vaak geen meerwaarde mede dat
men daar geen concurrentie meer heeft. Wel geeft onze eigen clubshow aangaande PR nog genoeg
uitstraling.. Gerrit Grooten geeft aan dat men er landelijk mee bezig is. Een zogenaamde AOC klasse
is nu ook op shows van toepassing. De KLN is hier druk mee bezig. Wel dienen dieren ingezonden in
deze AOC klasse geënt, getatoeëerd en geringd te zijn. Ook dienen de AOC klasse dieren in een apart
opgezette hoek geshowd te worden. Henk Otten geeft aan, zolang er nog een redelijk aantal dieren op
eigen show zitten dan hier gewoon mee door te gaan, maar hij waarschuwt dat de toekomst er wel aan
zit te komen. Eventuele aankleding van een tentoonstelling kan hierbij helpen, denk bijvoorbeeld aan
het plaatsen van een zogenaamde knuffelhoek voor kinderen en het bedrijven van een goede PR
middels informatiefolders. Misschien dat eventueel jongdierendagen in samenwerking met andere
verenigingen georganiseerd kunnen worden. De heer Jaap Stelling ziet schaalvergroting wel zitten
daar veel kleinere shows nu op dezelfde datum zitten. De heer Haren Hoving geeft aan, dat deze
kleinere shows de basis is van onze liefhebberij, en als het mogelijk is dit zoveel als mogelijk vol te
houden. Hij geeft aan, dat in “Tuindorado” altijd veel bezoekers komen en hier eventuele nieuwe leden
uit voort kunnen komen. Onze voorzitter Geart van de Berg geeft tenslotte aan dat een grote groep
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binnen onze leden graag wil doorgaan zo als het nu is en dat onze vereniging eerst op de zelfde voet
voortgaat als voorheen. Dit na raadpleging van alle aanwezige leden op deze vergadering.

Website.
Via Udo Hoekstra is voorheen onze website opgezet, en dit heeft enkele leden opgeleverd. Sinds een
paar maanden is het beheer overgegaan naar Atze Zandstra. Deze heeft de site zij het toen nog op de
achtergrond geheel opnieuw opgezet. De hosting ging toen nog via mijn domein, nu is echter gekozen
voor hosting to go, wat een prima resultaat geeft en bovendien goedkoper is dan de voorgaande
provider. Besloten is binnen het bestuur om Atze Zandstra een plek binnen het bestuur te geven als
ICT er en Website beheerder. Tevens ligt er een taak voor Atze aangaande het beheer van ons
computer programma EW-Show.
Wat verder ter tafel komt.
Via het bestuur zijn er geen noemenswaardige punten meer voor dit agenda punt.
Rondvraag.
Jaap Stelling noemt de genoemde bankkosten in het financieel verslag erg hoog. De penningmeester
geeft aan dat deze kosten inderdaad sinds 2013 zijn gestegen en vrij hoog zijn.
Hannes Kies vraagt meer mensen welke mee willen en tevens meer dieren per lid voor de jongdieren
competitie in Wolvega. Nu zijn het vaak dezelfde personen die hier aanwezig zijn en dat is erg jammer
aldus Kies.
Sluiting.
Daar er niets meer aan de orde is sluit onze voorzitter deze vergadering en wenst de aanwezigen een
wel thuis.
Gorredijk juni 2014
Secretaris/penningmeester
Jan Wouda.
Jaarverslag 2014.
Mede namens het bestuur van kleindieren vereniging Gorredijk en omstreken mag ik u het jaarverslag
presenteren 2014, nadat ook dit verenigingsjaar weer is verstreken. Een jaar waarin weer onze vaste
activiteiten de revue zijn gepasseerd.
Ledenbestand 2014.
Ons ledenbestand is ten opzichte van het jaar 2013 iets gestegen en wel met 4 nieuwe leden en één
nieuw donateur lid.
Aantal leden in 2013 met een KLN + 1 NBS fokkerskaart
38 leden
Aantal leden in 2014 met een KLN + 1 NBS fokkerskaart
42 leden
Aantal donateur leden in 2013
10 donateurs
Aantal donateur leden in 2014
11 donateurs
Als nieuw lid werden ingeschreven Marion v.d. Berg en Pieter Durk Lipjes beiden uit Boornbergum
afdeling konijnen en Gjalt Klijnstra uit Bontebok en Homme Overwijk uit de Hemrik beiden in de
afdeling hoenders. Als nieuw donateur lid werd ingeschreven de heer Joop. Mejer uit Gorredijk.
Jongdierendag 2014.
Op maandagavond 8 september is de jongdierendag van KDV Gorredijk e.o. weer gehouden. De
weergoden waren ons gunstig gestemd, zodat het geheel weer in de buitenlucht kon worden gehouden
bij manege “Dekema” te Gorredijk. Door 16 deelnemende leden van onze vereniging werden in
totaliteit 126 dieren ingezonden onder te verdelen in 49 konijnen en 77 hoenders/dwerghoenders. De
kwaliteit van de meegebrachte dieren was volgens de aangestelde keurmeester over het algemeen goed
te noemen. Bijzonder waren de meegebrachte Friese hoenders in de kleurslag rood koekoek. Deze
kleurslag is bij deze Friese hoenders niet erkend, maar enkele leden van onze vereniging zijn al enkele
jaren bezig om deze mooie kleurslag toch erkend te krijgen. Uiteindelijk werd Johannes Hunneman
met een Duitse hangoor winnaar bij de konijnen. De hoogste eer bij de hoenders was weggelegd voor
onze fokker Atze Zandstra uit Drachten met een fraaie Australorp. De keurmeesters waren Harmen
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Hoving en Tallinus Boschma voor de hoenders en dwerghoenders en de konijnen werden gekeurd
door Gerrit Grooten en Jenne Meijer.
Door de keurmeesters zijn weer de dieren aangewezen welke meedoen aan de competities van
jongdieren op zaterdag 20 september in Wolvega en op dinsdagavond 30 september aan de competitie
in Harkema.
Jondieren competitie Zuid Oost Friesland te Wolvega.
Op zaterdag 20 september is weer de jongdieren competitie Zuid Oost Friesland gehouden. Voor
ongeveer twintig jaar terug was het destijds keurmeester Gerrit Mulder uit Heerenveen die een
competitie bedacht voor jonge dieren. Nadat er ieder jaar voor de organisatie door de deelnemende
acht verenigingen werd gewisseld, wordt nu traditie getrouw de organisatie door vereniging Wolvega
prima georganiseerd. Vaste keurmeester en al jaren van de partij is Dhr. Bert Apperloo, welke de
jonge dieren van een predicaat voorziet. Door de zeven deelnemende verenigingen worden per
vereniging zes dieren ingezonden, en het liefst van zes verschillende fokkers. Gorredijk en omstreken
lukte het dit jaar om aan deze formule te voldoen. Wel was het onze vereniging die met totaal 38
punten hekkensluiter werd. Het laagste predicaat wat werd gegeven over de gehele keuring gezien
waren diverse ZG zessen, wat aangeeft dat de kwaliteit erg goed was. Uiteindelijk was het vereniging
Noordwolde die met 45 punten met de eerste prijs naar huis ging.
De uitslagen waren als volgt:
1.
Noordwolde
45 punten.
2.
Akkrum
44 punten.
3.
Jubbega
43 punten.
4.
Heerenveen
41 punten.
4.
Oosterwolde
41 punten.
4.
Wolvega
41 punten.
5.
Gorredijk
38 punten.
De persoonlijke uitslagen voor Gorredijk e.o waren:
Anne Otten (jl)
Nederlands hangoordwerg
ZG 6
Johan Groen
Kleurdwerg
F7
Andries Overwijk
Nederlands hangoordwerg
ZG 6
Jannes Kies
Nederlands hangoordwerg
ZG 6
Jetske Otten (jl)
Groot Lotharinger
ZG 6
Gerrit Grooten
Loharinger dwerg
F7
Jongdieren competitie Harkema 2014.
Op 30 september is in Harkema de jongdieren competitie voor de diergroepen konijnen en hoenders
weer gehouden. Het huzaren stukje van vorig jaar werd dit jaar bij lange na niet gehaald door onze
vereniging. In beide competitie zowel bij de konijnen als bij de hoenders moest onze vereniging
genoegen nemen met de laatste plaatsen. Het jaar er voor was onze vereniging nog goed voor een
eerste plaats bij de hoenders en een vierde plaats bij de konijnen. De goed verzorgde competitie
georganiseerd door vereniging Harkema werd goed bezocht, gezien de goed gevulde zaal in café de
“Klok”in Harkema. Voor de konijnen was Bertus Lanting weer als keurmeester aangesteld, terwijl
Elze Zwama de hoenders van een predicaat voorzag. Rond half tien waren de uitslagen bekend en
werden de prijzen door voorzitter Gerrit Grooten aan de winnende verenigingen uitgereikt.

De uitslagen waren als volgt:
Konijnen:
1e
Harkema
45 punten
2e
Trynwalden
44 punten
3e
Bergum
44 punten (na loting)
4e
Dokkum
43 punten
5e
Haulerwijk
38 punten
6e
Gorredijk
37 punten.
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De persoonlijke uitslagen konijnen voor vereniging Gorredijk.
Pieter Boskma
Kleinzilver
ZG6
Andries Overwijk
Nederlandse hangoordwerg
ZG5
Hannes Kies
Nederlandse hangoordwerg
ZG5
Gerrit Grooten
Lotharinger dwerg
F7
Wiebe Riemersma
Kleurdwerg
F7
Johan Groen
Kleurdwerg
F7
Hoenders:
1e
Ureterp 45 punten
2e
Haulerwijk
40 punten
3e
Dokkum
40 punten (na loting)
4e
Bergum
39 punten
e
5
Gorredijk
36 punten
De persoonlijke uitslagen hoenders voor vereniging Gorredijk.
Harm Jan Brink
Fries hoen
F7
Homme Overwijk
Barnevelder
ZG6
Atze Zandstra
Australorp kr
F7
Atze Zandstra
Australorp kr
G4
Harmen Hoving
Minorca kr
F8
Gerrit Grooten
Barnevelder kr
G4
Jubileumshow 2014.
Op 7 en 8 november is onze verenigingsshow jubileumshow weer gehouden in de prachtige
accommodatie van “Tuindorado” in Drachten. Vooraf is weer veel werk verzet, naast de organisatie
en de nodige administratie is met hulp van onze betrokken leden alles weer perfect geslaagd. Twee
dagen met op beide dagen en vooral in de middag een gezellige drukte van de aanwezige
toeschouwers. Een goed gevulde knuffel bak met kinderen en konijntjes welke zich gewillig lieten
aaien. Een leuk ingerichte vijver met een aantal kwakertjes, welke zich zo nu en dan goed lieten horen.
Voor onze Friese hoender fokkers was speciaal een zgn. AOC-klasse aangevraagd mede om de
kleurslag rood koekoek te promoten en om deze onder de aandacht te brengen van andere fokkers en
of liefhebbers van hoenders. Een woord van dank is op zijn plaats voor een ieder die zich op wat voor
manier dan ook heeft ingezet voor het doen welslagen van deze verenigingstentoonstelling. Sponsoren,
ereprijsschenkers, adverteerders, allen hartelijk dank voor uw welgemeende bijdrage. Zonder uw
steun, is het voor ons als vereniging niet mogelijk om een dergelijk evenement te doen laten slagen.
Op vrijdag en zaterdag, konden wij als fokkers de ervaringen onderling tussen de kooien uitwisselen.
Fokkers welke hebben gewonnen feliciteren wij met de behaalde successen, zij die iets minder
presteerden wensen wij succes op de volgende clubtentoonstelling in 2015.

De Winnaars:
Konijnen J. Groen Kleurdwerg zwart
Hoenders W. de Wal Maran zwart
Dwerghoenders U. Hoekstra Ukkelse baardkriel zwart
Watergevogelte H. Hoving Kwaker wit
Cavia`s R. de Vries gladhaar zwart

116

Winnaar bij de konijnen kleurdwerg zwart eigenaar J. Groen Beetsterzwaag.

Winnaar bij de dwerghoenders U. Hoekstra Rottevalle.

Een aantal kwakers in de aangelegde vijver eigenaar Harmen Hoving De Tike.
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Financieel 2014.
Over het afgelopen jaar is het in geldelijke zin goed verlopen. In dit jaar konden wij deze afsluiten met
een positief saldo van €156,19. Gezien naar 2013 zijn er in vergelijk met 2014 enige kosten gestegen.
De kopieerkosten vielen hoger uit door de geleverde kleurafdrukken voor in de catalogus. Mede de
bankkosten van de lopende zakelijke rekening gaven een lichte stijging te zien dit door de hogere rente
afdracht naar de bank.
Tatoeëren 2014.
Onze tatoeëerders Gerrit Grooten en Johan Groen tatoeëerden dit jaar 108 konijnen in de regio
Smallingerland. Dit gaf een lichte stijging ten aanzien van 2013. Toen werden er 101 konijnen van een
oormerk voorzien. Andries Overwijk tatoeëerde 93 konijnen voor regio Gorredijk. Ook hier een lichte
stijging van 10 dieren ten opzichte van 2013 toen 83 konijnen werden geknipt.
Enten hoenders/dwerghoenders.
Het enten werd ook ditmaal weer verzorgd door dierenartsen centrum Gorredijk en dit weer in goede
samenwerking met vereniging Jubbega. Voor regio Smallingerland wordt de enting al jaren lang
verzorgd door Jan Dootjes van vereniging Ureterp. Ook hier is het enten weer probleemloos verlopen.
Hopende u hiermee ons jaaroverzicht 2014 voldoende te hebben weergegeven.
Gorredijk 2014.
Secretaris, Jan Wouda.

Thema avond:
Geacht bestuur,
Op de laatste kringvergadering in Oldeholtpade hebben wij afgesproken om gezamenlijk een thema
avond te organiseren. Deze avond is bedoeld voor alle leden van uw vereniging.
De vereniging Oosterwolde e.o. heeft toegezegd op 9 maart 2015 deze avond te organiseren.
Wij hebben dierenarts Apperloo, een zoon van de welbekende keurmeester, bereid gevonden om op
deze avond voor ons een presentatie te houden.
Hem gevraagd om ons wat te vertellen over o.a. de volgende onderwerpen.
 Dierziekten zowel bij hoenders als konijnen en de bestrijding hiervan
 Gezonde voeding
 Erfelijkheid
 Waar moet ik opletten bij het samen brengen van een fokpaar.
De avond wordt gehouden in het Dorpshuis “ Trefpuntien” te Makkinga Oosterhuisweg 3
Aanvang 19.30 uur
Mochten jullie nog onderwerpen hebben waar jullie wat over willen weten mail het ons en wij zullen
proberen het toe te voegen.
Via de mail hebben reeds een zevental leden van PKV Gorredijk te kennen gegeven deze avond
te willen bezoeken. Indien u ook belangstelling voor deze avond heeft, kunt u zich nog opgeven
bij uw secretaris J. Wouda 0513-462441 of secretaris@kdvgorredijk.nl
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De roodkoekoek keert terug in Langezwaag
Drie gepassioneerde Friese hoenderfokkers slaagden er afgelopen jaar in om de verdwenen kleurslag
roodkoekoek terug te fokken. En dat op de plek waar de bijzondere kleurslag ruim honderd jaar
geleden voor het laatst werd gezien: in Langezwaag.
Joop Petter verhuisde in 1988 naar Langezwaag en schafte direct een aantal Friese hoenders aan. “Ik
ben Fries en dus wilde ik Friese kippen. In 2004 las ik dat dit ras vroeger ook in de kleur roodkoekoek
heeft bestaan en dat de kleurslag ruim honderd jaar geleden voor het laatst gezien is op een erf in
Langezwaag.” Het fokschema dat tot de verdwenen kleurslag kon leiden, stond bij het bewuste artikel.
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Eerste stap was het kruisen van een rood pel en zwartkoekoek. En dat waren net de kleurslagen die
Petter op dat moment had rondlopen. Hij besloot een poging te wagen.
Petter had de eieren net in de broedmachine liggen, toen collega-fokker Geert van den Berg uit
Bontebok op bezoek kwam. “Joop vertelde mij dat hij met iets heel bijzonders bezig was. Ik had zelf
net bezoek van een vos gehad en was alles kwijt. Ik fokte Friese hoenders in de kleurslag zilverpel en
was daar, na jaren selectief fokken, heel ver mee. In één nacht was mijn levenswerk verwoest.”
Motivatie om opnieuw te beginnen ontbrak, maar door de plannen van Petter begon het bij Van den
Berg weer te kriebelen.
Dood spoor
Het eerste broedsel leverde kuikens in alle kleuren van de regenboog, behalve rood. Toen ze wat ouder
werden, bleek het merendeel zwart. “In- en in zwart”, verduidelijkt Petter. “Maar qua type waren ze
werkelijk fenomenaal”, voegt Van den Berg toe. Een collega-fokker met veel genetische kennis
vertelde Petter dat de diepzwarte kleur een goed teken was, de kleur rood zit daarachter. De heren
zaten dus op de goede weg. Bij de volgende generaties begon het er steeds meer op te lijken, maar na
een aantal jaren liepen ze toch vast. "Het rode werd geel. Het fokschema kon niet kloppen. Meer rood
konden we niet uit het ras zelf halen.” Volgens de Friese Hoender Club was de kleur roodkoekoek bij
het Friese hoen onmogelijk. Petter: “Maar Geert en ik vonden dat, wanneer de kleur vroeger heeft
bestaan, het ook mogelijk moet zijn de kleur terug te fokken.”
Petter besloot te experimenteren met het ‘inkruisen’ van een rood gestreepte Plymouth Rock, maar
ook dat was geen succes. Inmiddels hadden ze een derde fokker enthousiast gekregen: de 24-jarige
Harm Jan Brink uit De Veenhoop. Deze getalenteerde fokker besloot om een Friese koekoek haan te
kruisen met een rode Leghorn hen. Resultaat was een aantal rode dieren met vleeskleurige poten.
Petter: “Dat is een teken dat de koekoek factor erin zit. Op de koekoek kleurige na heeft een Friese
hoender normaal gesproken namelijk altijd blauwe poten.” Petter en Van den Berg besloten ieder voor
zich verder te fokken, zodat er verschillende bloedlijnen zouden ontstaan. De dieren van Brink
bezorgden het project een enorme impuls. “De resultaten gingen met sprongen vooruit.” Petter kreeg
een paar jaar later echter ongewenst bezoek van een steenmarter die vijftien van de beste kippen te
pakken kreeg. Opnieuw fikse achterstand.
Vuurdoop
Na ruim tien jaar experimenteren en tegenslagen was het dit broedseizoen dan toch zover. Het laatste
broedsel van Van den Berg bestond uit tien kuikens en alle tien waren roodkoekoek. “Als tien van de
tien roodkoekoek zijn, dan kun je stellen dat de kleur terug is”, vinden de fokkers. Begin november
presenteerden ze hun ‘levenswerk’ op de kleindier show van de Gorredijkster kleindiervereniging. “De
keurmeesters waren erg positief”, vertelt Petter trots. “Ze waren ook verbaasd over het feit dat we
zover waren gekomen. Natuurlijk zijn we er nog niet; er moet best nog wat gebeuren. De kam kan
beter en de verdeling van het patroon bij de haan laat nog te wensen over. Bovendien duikt de gele
pootkleur, een erfenis van het inkruisen van de Rock Plymouth, af en toe nog op.”
Het volgende streven van de fokkers is de officiële erkenning van de kleur roodkoekoek. “Bij het
laatste broedsel waren tien van de tien roodkoekoek. Toch kan dat nog steeds een toevalstreffer zijn.
Pas wanneer uit alle broedsels één en dezelfde kleur komt, kun je stellen dat de stam stabiel is”, vindt
Petter. Van den Berg vult aan: “Maar wij zijn nu al zo ver gekomen, dat ik er alle vertrouwen in heb
dat ons dat ook gaat lukken.” De vorderingen van de Friese fokkers zijn te volgen op
www.fryskehinnen.nl.
Friese hoen
Het Friese hoen is een middelgroot ras met twaalf erkende kleurslagen. De enkele kleuren zwart, wit,
blauw, zandgeel, koekoek en zwartbont en in de gepelde kleurslagen roodbont, zilver-, goud-, rood-,
geelwit- en citroen pel. De pel tekening doet vanwege de ovale stippen denken aan een tarwekorrel,
vandaar dat er in het Fries wordt gesproken over weiten hinnen. Het Friese hoen kent ook een
krielvariant, waarbij de kleurslag zandgeel ontbreekt. De koekoek tekening wordt veroorzaakt door
een zogenaamd verdunning gen dat de kleuren streepvormig verdunt waardoor de strepen licht
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boogvormig dwars over de veer lopen. Kenmerkend voor de koekoek tekening is verder dat de stippen
geen scherpe aftekening vertonen. De lichte banden gaan dus geleidelijk over in donkere banden.

9 maart 2015 thema-avond in het Dorpshuis “ Trefpuntien” Oosterhuisweg 3 Makkinga.
17 maart 2015 vergadering Kleindier Liefhebbers afdeling Friesland postduiven gebouw
“De Rode Doffer” Noorderdwarsvaart 167c te Drachten.
Tatoeëer datums regio Drachten:
Dinsdag 14 april
Dinsdag 19 mei
Maandag 15 juni
Maandag 6 juli
Maandag 10 augustus
Dinsdag 8 september
Aanvang alle avonden om 19.00 uur
In de navolgende maanden oktober, november en december op afspraak met Gerrit Grooten.
Telefoon: Gerrit Grooten 0512-524228- Johan Groen 06-18379065.
Tatoeëer datums regio Gorredijk:
In principe elke eerste maandag en derde maandagavond van de maand.
Vooraf graag even bellen met Andries Overwijk telefoon:06-27370958
Hoenderringen voor 2015 zijn te bestellen via:
Willem de Wal Oudedijk 54 in Terwispel 0513-571602.
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7 september 2015
19 september 2015
29 september 2015
5 t/m 7 november 2015

Jongdierendag manege “Dekema” te Gorredijk
Competitie Zuid Oost Friesland te Wolvega (konijnen).
Competitie te Harkema (konijnen/dwerghoenders en hoenders).
Clubshow in tuincentrum “Tuindorado” te Drachten.

Tentoonstelling rooster Friesland 2015/2016
Show

vereniging

soort

Kompenijster show
Gaasterland show
Friesland show
Heerenveen en omstr
Trynwalden/Gytsjerk
Oosterwolde en omstr
De Friese meren show
It Knyntsje
Het Raskonijn
KDV Gorredijk en omstr
Friesche sierduiven club
Tytsjerkstradiel show
Sport Veredelt
Waterpoort show
Wadden show
KV Het Raskonijn
Door Vriendschap Sterk
De Aeikoer
Rammenshow

Jubbega
Balk
Dokkum
Heerenveen
Trynwalden/Gytsjerk
Oosterwolde
Echten/Oosterzee
Haulerwijk
Leeuwarden
Gorredijk
Leeuwarden
Burgum
Ureterp
Sneek
Berlikum
Harkema
Oudega
Buitenpost
Harkema

open
open
open
vereniging
vereniging
vereniging
open
vereniging
open
vereniging
nationaal
open
vereniging
open
open
open
open
open
open

showdata
14
22
22
22
23
06
05
05
05
06
06
12
13
19
04
10
10
17
13

t/m 17 oktober 2015
t/m 24 oktober 2015
t/m 24 oktober 2015
t/m 24 oktober 2015
t/m 24 oktober 2015
t/m 07 november 2015
t/m 07 november 2015
t/m 07 november 2015
t/m 07 november 2015
t/m 07 november 2015
t/m 08 november 2015
t/m 14 november 2015
t/m 14 november 2015
t/m 21 november 2015
t/m 05 december 2015
t/m 12 december 2015
t/m 12 december 2015
t/m 19 december 2015
t/m 13 maart
2016

Notulen van de vergadering op 23 maart 2015 in manege “Dekema” te Gorredijk.
Opening.
Onze voorzitter opent net over acht uur deze vergadering. Jammer dat er geen meer leden op deze
vergadering aanwezig zijn. Een speciaal welkom is er voor de heer Rein Slikker, bestuurslid van de
Provinciale afdeling Friesland. De voorzitter geeft aan dat er een agendapunt is toegevoegd nl. punt
3a. De voorzitter meldt nog dat met kennisgeving afwezig zijn de heren, Pieter Boskma, Jannes Kies,
Johannes Hunneman en Johan Groen.
Notulen van de vorige vergadering.
Aangaande de notulen van de vorige vergadering zijn er geen op en of aanmerkingen. Deze worden
dan ook onveranderd goedgekeurd.
Mededelingen en ingekomen stukken.
De secretaris deelt mee dat er een nieuwe HP printer is aangeschaft voor de vereniging. Tevens meldt
hij dat ook het EW-Show programma van Evert van der Waerdt is aangeschaft.
Als ingekomen stukken worden gemeld.
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Factuur kamer van koophandel, Factuur afdracht NK publicatie, Afdracht TT-leges 2015,
Goedkeuring Tentoonstelling op 6 en 7 november 2015, Toezeggingen van de keurmeesters Jo van
Riessen en Thalinus Boschma tentoonstelling 2015, Toezeggingen van de keurmeesters Gerrit
Groooten, Harmen Hoving, Jenne Meijer en Talinus Boschma aangaande onze jongdierendag op 7
september, Uitnodigingen van de vergaderingen van de Provinciale afdeling Friesland, Uitnodiging
voor de vergadering van de Noordshow, Factuur printer, Uitnodiging vereniging Oosterwolde voor
een thema avond op 9 maart in Makkinga.
Ingelast punt 3a.
Gorredijk – Tijdens de jaarvergadering van Kleindieren vereniging Gorredijk en omstreken is Willem
de Wal uit Terwispel voorzien van een insigne 40 jaar lidmaatschap bij de landelijke bond Kleindier
Liefhebbers Nederland. Tevens is de heer Willem de Wal 40 jaar lid geweest van Kleindieren
vereniging Gorredijk en omstreken. De versierselen werden Willem de Wal opgespeld door de heer
Rein Slikker, bestuurslid van de Provinciale afdeling kleindier liefhebbers Friesland. Door vereniging
KDV Gorredijk is Willem de Wal het erelidmaatschap van de vereniging aangeboden. Willem de Wal
is in 1973 lid geworden van deze kleindieren vereniging en heeft o.a. jarenlang als secretaris voor deze
vereniging gefungeerd. Willem is een echte kleindierenman en is in de jaren tachtig opgegaan voor de
studie van sierduiven keurmeester en is nu landelijk een geziene keurmeester welke veel wordt
gevraagd op de vele tentoonstellingen. Vele sierduiven hebben zijn hokken aan de Oudedijk in
Terwispel bevolkt en vooral de Nederlandse helmduif is een favoriet ras welke door Willem wordt
gefokt. Een echte liefhebber van kleindieren gezien de vele dieren die om en rond de woning in
Terwispel aanwezig zijn. Een diversiteit aan dieren welke bestaan uit schapen, hoenders, konijnen,
kwartels en parelhoenders.
Willem geeft in een dankwoord aan de vereniging Gorredijk en dankt Rein Slikker voor de mooie
woorden over hem gesproken. Hij geeft aan dat hij inderdaad in 1973 lid is geworden, toen samen met
zijn vrouw Griet. Toevalligerwijs is hij destijds in Akkrum Harmen Hoving tegen het lijf gelopen.
Deze heeft Willem toen geadviseerd lid te worden van een vereniging. Via toen nog de secretaris is hij
via Anne Huitema lid in Gorredijk geworden.

Van links naar rechts Griet de Wal – Terpstra, Willem de Wal en Rein Slikker bestuurslid Provinciale
afdeling Friesland.
Jaarverslag secretaris.
Over het jaarverslag 2014 zijn geen op en of aanmerkingen, alles is duidelijk weergegeven en worden
derhalve onveranderd goedgekeurd.
Jaarverslag penningmeester.
Harmen Hoving geeft aan dat er in de balans een optelfoutje zit. Waarschijnlijk is dit veroorzaakt door
de overheveling van Exel naar Words. Gerrit Grooten geeft aan om voortaan ook ons kooienbestand
mee te nemen in het financieel verslag daar dit ook een bezitting is van waarde en deze ieder jaar met
een paar procent af te schrijven. Ook zal de nieuwe printer in het volgende financieel verslag worden
aangegeven. Verder zijn er geen op en of aanmerkingen op dit financiële verslag.
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Verslag kascommissie.
De heren Wiebe Riemersma en Marten Bijma hebben de kascontrole uitgevoerd en bij monde van
Riemersma wordt aangegeven dat er geen onregelmatig heden in de financiën zijn aangetroffen. Hij
vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen, wat met een aplaus van de
aanwezigen wordt bekrachtigd.
Benoeming nieuw kascommissielid.
Wiebe Riemersma was aftredend. Voor hem wordt Andries Overwijk aangewezen als nieuw
kascommissielid. Als reserve geeft zich op de heer Harmen Hoving.
Bestuursverkiezing.
Aftredend, maar herkiesbaar waren Jan Wouda en Udo Hoekstra, aangezien er zich geen
tegenkandidaten hadden aangemeld werden beide heren opnieuw voor een periode in het bestuur
gekozen. Atze Zandstra heeft zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie aangaande ICT
aangelegenheden. Met een applaus van der aanwezigen werd dit bekrachtigd. De voorzitter feliciteert
hem met deze benoeming en heet hem welkom binnen dit bestuur. Verder was er een rooster van
aftreden gemaakt welke er als volgt uitziet:
2015 J. Wouda en U. Hoekstra.
2016 G. van der Berg en H. Otten
2017 W. de Wal en A. Zandstra.
De aanwezige leden konden zich wel vinden in dit rooster van aftreden.
Jongdierendag 2015.
Gerrit Grooten vraagt of het niet verstandig zou zijn om de jongdierendag een uur eerder te beginnen,
dit wegens het slechte licht later op de avond. Het bestuur zegt hem toe hier nader naar te zullen kijken
en of er verlichting bijplaatsen of eerder te beginnen en er vervolgens op terug te komen richting
leden. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.
Nabespreking Clubshow 2014 en bespreking clubshow 2015.
Onze voorzitter Geart van der Berg geeft aan dat wij een zeer goede show hebben gedraaid. Mede
door de andere inrichting betreffende het plaatsen van een eenden vijver, kinderen speelhoek en een
opgezette AOC-Klasse is alles met succes verlopen. Ook het inzender aantal was boven verwachting.
Wij gaan graag op dezelfde voet verder aldus onze voorzitter. Betreffende het aanstellen van een
andere konijnen keurmeester geeft het bestuur aan dat van Riessen ook de cavia`s en het siergevogelte
kan keuren. Harmen Hoving wil eventueel buiten zijn inzending om de ingezonden eentjes wel keuren.
Het bestuur zegt toe zich hier over te willen buigen en beloofd met een gepaste oplossing te komen
voor de tentoonstelling in 2016.
Vereniging competities Wolvega en Harkema.
Onze voorzitter geeft aan dat er voor de competitie in Wolvega weinig animo is onder de leden, en het
niet zo moet zijn dat één persoon bijna alle dieren bij de fokkers af moet halen. Voor de competitie in
Harkema is de animo goed te noemen.
Organisatie lopend buffet i.v.m. 75 jarig bestaan vereniging.
Het bestuur geeft aan om op 8 mei a.s. een lopend buffet te willen organiseren, dit nog vanwege het 75
jarig bestaan van onze vereniging in 2014. De leden geven aan dit een goed plan te vinden. Gerrit
Grooten zegt dat de leden eventueel hun consumpties zelf kunnen betalen. Het bestuur doet de
uitnodigingen de deur uit en vraagt de leden zich vooraf op te geven voor deelname, dit om een
indicatie te krijgen voor hoeveel personen er gereserveerd dient te worden.
Wat verder ter tafel komt.
Van bestuur zijde wordt hier geen gebruik van gemaakt.
Rondvraag.
De heer Westra zou in het vervolg graag een ledenlijst met telefoonnummers geplaatst zien in ons
jaarboekje. Het bestuur zegt toe dit de volgende keer te zullen realiseren.
Sluiting.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit onze voorzitter deze geanimeerde vergadering. Hij wenst
allen een wel thuis.
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Bestuursfunctie verloop vanaf 1943 tot heden.
Secretarissen:
1943 – 1947 dhr. Drachtstra
1947 --1963 Berend Tolman.
1964 – 1967 Theun v.d Brug.
1968 – 1982 Anne Huitema.
1983 – 1991 Willem de Wal.
1992 – 2013 Jan Wouda.
Voorzitters:
1943 – 1946 L. Hofstra.
1947 – 1952 Kerst Huisman.
1953 – 1975 Jan Tjalles de Jong
1976 – 1980 Geert v.d Veen
1981 – 1983 Marten Hunneman.
1984 – 1989 Klaas v.d Hoek.
1990 – 2006 Geert Hunneman.
2007 – 2013 Geart v.d Berg.
Tatoeëerders:
1943 – 1944 M. Bodzinga
1945 – 1946 dhr. van der Werf
1947 – 1948 L. Hofstra.
1949 – 1957 Anne Huitema.
1958 – 1967 Theun van den Brug.
1968 – 1980 Andries Seinstra.
1981 – 1991 Hendrik Hunneman.
1992 – 2012 Jan Wouda
2008 – 2013 Gerrit Grooten / Johan Groen regio Smalingerland.
2013 - Andries Overwijk
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20 maart 2015

FK. Opgericht op 2 augustus 1971. ( Dit was het overkoepeld orgaan van de bonden).
“Federatie Kleindierteelt was het overkoepelend orgaan van de bonden werd in 2012 opgeheven.
De Federatie Kleindierteelt is in 2012 vervangen door ‘Facilitair Bureau’.
Nu is dit een onderdeel van de bonden KLN en NBS
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2012 werd het ‘Kleindier Liefhebbers Nederlan
Met voor alle provincies een eigen provinciaal logo

