Nieuwsbrief PKV Frisia Dokkum e.o.
2021-1

Bekijk de webversie

Tusken De Hobby
2021 nieuwsbrief

Ook in 2021 willen we middels deze digitale nieuwsbrief onze
leden, liefhebbers en adverteerders/sponsoren informeren,
enthousiasmeren en amuseren. Dit alles op het gebied van de
kleindieren(teelt).

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt zich onderaan afmelden.
Namens het bestuur,
Hugo Bruinsma

Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging Frisia Dokkum e.o.

Voorwoord

Kwestie Noordshow

We zitten nog wel even vast aan de
Corona maatregelen en daarom zijn
de digitale contacten extra waardevol
om elkaar te informeren. Hierbij onze
eerste digitale nieuwsbrief van 2021
vol met foto's, vragen en weetjes.
Wellicht zult u ook weleens denken
waarom staat die specifieke kwestie er
niet in. Het kan zijn dat we dat
bewaren voor Us Hobby of dat we het
simpelweg zijn vergeten. Aan al onze
leden en sponsoren dan ook de
oproep om mee te denken en te doen.
Stuur uw mooie fotos of niuewsgierige
verhalen voor de nieuwsbrief ( of Us
Hobby) door en help mee zo onze
prachtige hobby levendig te houden.

De Noordshow is al jaren de grootste
kleindierenshow van Nederland. Enkele
jaren geleden is de show van Zuidlaren naar
de TT hallen in Assen gegaan. Nu goed en
wel gewend staat ( het bestuur van) de
Noordshow voor een nieuwe uitdaging. De
TT Hallen worden verkocht en het lijkt er op
dat er geen plek meer is voor een
kleindierenshow. Er worden momenteel
alternatieve locaties onderzocht die voldoen
aan de wensen van de huidige opzet van de
show. We hebben begrepen dat dit nog niet
zo gemakkelijk is. Denkt u maar aan:
voldoende m2 en licht en lucht, goede
faciliteiten, parkeergelegenheid, (nieuwe)
groep vrijwilligers en zeker niet in de laatste
plaats de gewenste datum, zo aan het einde
van het showseizoen...

We hopen dat we dit jaar langzaam
aan weer richting 'normaal' kunnen
gaan.

Wordt vervolgd.....

Wij blijven in ieder geval positief!
Albert van der Ploeg
Voorzitter

Yntusken Op it Deel

Uit de oude doos
Sikke Damstra heeft momenteel geen dieren meer maar denkt nog wel eens met weemoed aan
die tijd. Hij heeft nog een mooi stukje kunnen vinden van enige jaren geleden.
( klik op onderstaande link aan voor het verslag)
Hangoordwergen.pdf

Digitaal hokbezoek 2021
Ook in 2021 willen we het fenomeen digitaal hokbezoek presenteren. We hopen uiteraard dat
we gaandeweg het jaar weer bij elkaar 'om de hoek' mogen kijken maar even digitaal 'spieken'
is en blijft leuk. Ook blijven we zo toch wat verbonden in deze 'dreeche tiid'. Om een mooi en
divers digitaal hokbezoek te kunnen maken hebben we jullie inbreng nodig! Dus hierbij de
oproep om foto's te sturen van jullie dieren, erf en leuke zaken mbt Us Hobby.

Us Hobby en
adverteerders
Al jarenlang is Us Hobby de verbinding
tussen de leden. Een zeer gewaardeerd
blad die jaarlijks 4-5x uit wordt gebracht.
Ondanks de moderne vormen van
communicatie zoals deze nieuwsbrief,
onze website, facebook en youtube i.o. (
waarover de volgende keer meer) blijven
we ons inzetten voor een mooi clubblad.
De afgelopen paar edities waren in kleur
en dit is zeker een verrijking. Om de
meerkosten hiervan te kunnen
compenseren kunnen er nog wel wat
advertenties bij. Zeg nou zelf ook de
advertenties komen een stuk mooier uit
in kleur!
Dus vraag familie en kennissen of ze ons
willen helpen en reclame willen maken.
Heeft u zelf een leuke ( neven) activiteit
mag dat uiteraard ook als advertentie in
Us Hobby.

Verslag APK Kip ‘’ Op e Flitter ’’ te Damwald
Datum: zaterdag 30 december 2020
Keurmeester: Rick Roelfsema
Eigenaar :Hugo Bruinsma
Vooraf
Een aantal jonge dieren zijn eerder nog bekeken en gekeurd
door H. Brinkman op de (aangepaste) jongdierendag van PKV
Frisia www.pkvfrisia.nl.
Daarna is alles stil komen te liggen. De jongste dieren zijn derhalve ook niet naar een show
geweest of door een keurmeester gezien. Vandaar ook via deze weg een woord van dank en
waardering voor dit initiatief.
De APK Keuringsdag
Enigszins verlaat hebben we een leuke, leerzame en waardevolle APK-kip gehad in Damwald.
Door wederzijdse drukke agendas hebben we het wat opgeschoven.
De dag begon uiteraard met een kop koffie en een goed gesprek. Voor Rick was het geen
onbekend terrein of onbekende dieren. De leghornkrielen Goudflitter en Blauwpatrijs flitter zijn
ooit via Rick aangeschaft. Inmiddels heeft Rick ze zelf niet meer ( toen nog in combi met Van
der Velde) en daarom des te leuker om ze weer even te kunnen zien en keuren, aldus
Roelfsema.
Doordat de keurmeester aan huis komt kan er breder gesproken worden dan enkel de te keuren
dieren. Er is gesproken over de lijn, foktechnische zaken, gezondheid etc. Doordat Rick dit ras
en de kleurslagen door en door kent kon er ook heel specifiek over wensen op langere termijn
worden gesproken.
De dieren
De dieren die door handen zijn geweest zijn de Leghornkriel Patrijs Goudflitter, Blauwpatrijs (
goud) flitter en de Zilverflitter. Op de website van de leghornclub staat het volgende als inleiding
Een heel mooie kleurslag is de patrijs goudflitter. Ze zijn ontstaan tussen de beide
wereldoorlogen in Duitsland. Fokkers in het toen straatarme Duitsland hebben met succes
geprobeerd een patrijskleurslag te creëren, waarbij geen aparte hennen- en hanenstammen
noodzakelijk waren.
Het type: Jarenlang hadden de goudflitters, maar ook de zilverflitters een wat afwijkend type,
waarbij de laag gedragen staart opviel. De laatste decenia hebben fokkers in Duitsland dit type
verlaten en fokken zij ook dieren met hoger gedragen staarten. Daarom is besloten om de goud
en zilverflitters niet meer apart in het Duitse type onder te brengen. Zij worden nu in hetzelfde
type verlangd als de overige kleurslagen in het Nederlandse type www.leghorn.nl
Positieve punten bij (al) de dieren waren toch wel het juiste (NL)type en kleur. De goede
pepering en brede bevedering zijn als erg waardevol betiteld. Flitter voldoende aanwezig.
De wensen waren verschillende per dier o.a: lellen iets strakker, iets meer flittertekening op
schouder, iets meer getekend in borst ( haan), kamtand regelmatiger.
Fouten; er liep een hen met een duidelijke vorktand ( Zilverflitter)
Na de keuring is er nog gesproken over de hobby, de promotie van de hobby en mogelijkheid
voor een hokbezoek. Rick heel erg bedankt en Oant Sjen!
De Foktomen zijn inmiddels samengesteld en we maken ons klaar voor het nieuwe seizoen.
Uiteraard hopen we, hoe leuk ook, dat deze APK-kip geen ( verplicht) blijvertje is dat we in
2021 en 2022 weer de reguliere shows en keuringen kunnen bezoeken.

APK Kip:
Een initiatief van de Lakenvelder-Vorwerkclub en omarmd door een aantal speciaalclubs en de
KLN. Een mooi alternatief voor het wegvallen van de shows. Meer informatie op
https://www.lakenvelder-vorwerkclub.nl/
Deze zelfde club heeft de kuikenradar in het leven geroepen. een initiatief om de
broedresultaten bij te kunnen houden.
https://www.kuikenradar.nl/

Corona disclaimer
De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar razendsnel op. Wat
vandaag nog inhoud lijkt te hebben ( om toch maar zo veel mogelijk met het
dagelijkse leven door te gaan) kan morgen misplaatst of nietszeggend zijn,
zo ook bovenstaande. Wij wensen u veel sterkte de komende tijd.

Input
Zoals gezegd is de nieuwsbrief voor de leden maar zeker ook met de leden.
Heeft u een leuke en/of nuttige bijdrage voor de volgende nieuwsbrief?
Mail het naar:
pr@pkvfrisia.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hugobruinsma@hotmail.com toe aan uw adresboek.

