
 
 
Oldekerk, 24 december 2016 
 
Geachte fokker, beste kleindierliefhebber, 
 

1. Algemeen. 
 
De vogelgriep is nu toch wel op grote schaal uitgebroken in verschillende delen in het 
land. Het ziet er bovendien niet naar uit, dat er binnenkort een halt wordt toegeroepen 
aan deze hardnekkige virusziekte. Sterker nog, de verwachting is dat we de komende 
maanden er last van blijven houden. Voor de beroepssector zware en onzekere tijden. 
Voor u als pluimveeliefhebber en -fokker uitermate vervelend.  
Voor ons als tentoonstellingsorganisatie erg lastig en zeker niet minder vervelend. 
 
Wanneer we kijken naar de situatie van dit moment, de vooruitzichten voor de korte 
termijn en de nu geldende richtlijnen van het ministerie, kunnen wij niet anders dan 
besluiten om een Noordshow in afgeslankte vorm te houden. Dus zonder hoenders en 
zonder sier- en watervogels. We hebben op 20 december dit besluit dan ook definitief 
genomen. Met pijn in het hart, maar we hebben geen keuze. 
 

2. Seminair. 
 
Om toch een podium te geven aan al die pluimveefokkers om elkaar te treffen, hebben 
wij besloten om tijdens de aanstaande Noordshow een themabijeenkomst te houden. 
Wij doen dit in samenwerking met het bestuur van de KLN. Het wordt een bijeenkomst 
waarin een aantal onderwerpen centraal staan die de fokkers van pluimvee zonder 
twijfel interesseren. En dit alles onder leiding en met bijdragen van bekende en 
deskundige personen binnen onze kleindiersport. De bijeenkomst zal interactief zijn, 
zodat er alle gelegenheid is voor bespreking en discussie.  
De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 7 januari 2017 van 13.45 uur tot uiterlijk 
15.30 uur in de ontvangstruimte van de TT Hall te Assen. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst te bezoeken. Zo kan de 38ste 
Noordshow ook voor u weer de plek zijn om collega fokkers te ontmoeten. Ook onze 
standhouders zijn aanwezig, zodat onze hoenderfokkers in de gelegenheid zijn hun 
dierbenodigdheden aan te schaffen. Onze standhouders zijn er voor u. 
 

3. Fotokeuring hoenders. 
 

Onder leiding van een aantal befaamde keurmeesters organiseren wij een fotokeuring 
van hoenders, sier- en watervogels. U kunt hieraan deelnemen door één kleurfoto per 
dier te nemen, maximaal 5 dieren per inschrijver (deelnemer). Dit kan van de dieren 



die u had ingeschreven voor de Noordshow. U moet ervoor zorgen dat de foto’s 
uiterlijk woensdag 4 januari 2017 in ons bezit zijn.  
Mailen naar hoenders@noordshow.nl of per post aan A. Raspe, Ludensweg 38, 9675 
AR Winschoten. Bij vragen kunt u hem bellen, 06-51333133. De keuring vindt 
zaterdag 7 januari plaats vanaf 9.00 uur. Ook het publiek zullen wij betrekken bij de 
keuring. Voor u zijn hieraan géén kosten verschuldigd. Vanzelfsprekend worden aan 
de mooiste dieren een prijs verbonden. 
 

4. Tot slot. 
 

Omdat beide activiteiten een onderdeel zijn van de Noordshow, zult u hopelijk 
begrijpen dat aan het bezoek aan de Noordshow de gebruikelijke entreevergoeding 
verschuldigd is. 
 
Tenslotte merken wij op, dat eventueel door ons al geïnd inschrijfgeld voor de 38e 
Noordshow teruggestort wordt. U hoeft hiervoor géén actie te ondernemen.  
 
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan zien wij u graag begin 2018 weer als 
inzender terug op de Noordshow te Assen. Wij wensen u een prettige jaarwisseling en 
een voorspoedig nieuwjaar. 
 
Namens het bestuur van de Noordshow, 
 
Jaap Solle, secretaris 
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