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Voorwoord
We zullen moeten leren leven met het virus. In onze hobby wereld een bekend
verschijnsel; beheersbaar als je kunt enten. En dan reken je er op dat er entstof is
en dan het ook werkt en niet bijwerkt. Het is nu een jaar geleden dat Corona zijn
intrede deed in Nederland en als ik het voorwoord van vorig jaar om deze tijd er
weer bij pak hadden we een heel andere verwachting van het jaar 2020.
Ook dit jaar is de jaarvergadering weer gepland en wel op vrijdag 26 maart.
Het jaarverslag van een wel heel bijzonder jaar kun je vinden in deze Hobby.
Ook Piet van de Polder is weer gevraagd om een verhaal te houden over het wel
en vooral wee van de weidevogels afgelopen jaar en wat de verwachtingen zijn
voor dit jaar. Als het kan is de jaarvergadering dit jaar in de IJsherberg te
Dokkum. Goed bereikbaar, ook als je wat minder goed ter been bent en met
voldoende parkeerplaatsen. Als het niet kan dan stellen we de vergadering weer
uit net zoals vorig jaar, want een online vergadering is niet zo handig met het
bespreken van de jaarcijfers en de begroting. Houd dus goed de mail in de gaten
of de digitale nieuwsbrief.
Een concept jaarplanning zit ook in deze Hobby met het hokbezoek, de
zomershow, de jongdierendag en natuurlijk de Frieslandshow.
En we hopen echt dat er dit jaar wat van terecht mag komen.
Intussen gaat de houderij en fokkerij van onze dieren gewoon door en genieten
we daar alle dagen van. De vogelpest kwam heel dicht bij, maar heeft in onze
regio niet tot problemen geleid. Het vervoersverbod kwam tot Dokkum, maar is
geen probleem als er niets te vervoeren valt. De Noordshow ging niet door en het
is de vraag wanneer deze show wel door zal gaan en dan in Hardenberg.
Met Us Hobby en de digitale nieuwsbrief houden we elkaar op de hoogte van de
ontwikkelingen en het nieuws.
Op 2 februari heeft het eerste samenwerkingsoverleg tussen de
fokkersvereningingen in Noordoost-Fryslân plaatsgevonden. PKV Frisia, PKV
Burgum, KV Trynwâlden en de Aeikoer waren digitaal aanwezig. De Harkema
overlegt liever in het echt. De afspraak is gemaakt om meer te gaan
samenwerken, zeker waar het om shows gaat.
Het aantal beschikbare vrijwilligers staat in alle verenigingen onder druk.
Ook in onze vereniging hebben we dringend een extra tatoeëerder nodig en die is
nog steeds niet gevonden.
Toch is de animo om dieren te houden nog nooit zo groot geweest als nu.
Of het nu om honden, katten en paarden gaat, of om kleine vogels. Ook onze
kleindierhouderij moet hier van kunnen profiteren. Voor het houden van
kleindieren is kennis en ervaring nodig en die kunnen wij met elkaar als
vereniging leveren.
Een heel mooi en vooral gezond fokkersjaar toegewenst en dat we daar ook
samen van mogen genieten.
Albert van der Ploeg, voorzitter.

Vrienden van de Frieslandshow/
PKV Frisia Dokkum e.o.
Broeksterwâld:
 P.G. Wolters
Damwâld
 ALH-genetics
 Broekema Pets & Co
 Sikke Damstra
 Kleindieren Van de Maginaris
 Johannes Scherjon
Dokkum
 Broekema – De Molen
 Broekema’s Fourage Centrum
Drachten
 Ufkes Greentec BV
Feanwâlden
 Dierenspeciaalzaak Yn’e loads
Metslawier
 Kninepleats – familie Veenstra
Readtsjerk
 It Deel

Vindt u het ook van belang dat wij de Frieslandshow blijven organiseren? U kunt
ons steunen door ook vriend van de Frieslandshow te worden.
Het bestuur geeft graag informatie wat de mogelijkheden zijn.

In Memoriam

Op 2 januari 2021 is overleden
ons zeer gewaardeerde lid

Jan Castelein
We kennen Jan als een actief lid van PKV Frisia en een gedreven en
kundig fokker. Jan fokte jarenlang de Gele van Bourgondie die hij op een
hoger niveau wist te brengen. Hierna is Jan overgestapt op
de Nederlandse Hangoordwergen voornamelijk in
de kleuren madagascar en madagascar bont.
Jan had succes met zijn dieren en was trouwe helper en inzender
op onze jongdierendagen en Frieslandshows.
Naast Frisia was Jan ook heel actief voor de NHD
speciaalclub waar hij vele fokkersvrienden had.
Jan stond altijd klaar om te helpen met de opbouw van- en
aandragen tijdens onze jongdierendagen en Frieslandshows.
Wij en vele hobby vrienden met ons zullen Jan missen.
.
We wensen Jan’s familie alle sterkte toe
in het gemis van hun heit, broer, zwager en oom.
Bestuur en leden van
P.K.V. Frisia Dokkum e.o.

Uitnodiging ledenvergadering

Vrijdag 26 maart 2021 (onder voorbehoud)
Plaats: De IJsherberg in Dokkum
Aanvang: 20.00 uur
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Notulen vorige vergadering 18 september 2020
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag 2020
Financieel verslag PKV Frisia 2020 en de Frieslandshow 2020
Verslag kascontrolecommissie (Siebe en Simke) en benoeming
nieuw lid
Begroting 2021 PKV Frisia en de Frieslandshow 2021
Bestuurverkiezing:
Germ Durk de Vries in de functie van secretaris.
Aftredend en herkiesbaar Arie Hagedoorn.
Beleid PKV Frisia.
Activiteiten 2021 zoals zomerexcursie, zomershow en
Frieslandshow.
PR activiteiten.
Us Hobby en de digitale Nijsbrief
Rondvraag en volgende ledenvergadering op 17 september 2021
Pauze

15.

Ynlieding fan Pyt van de Polder
neisoarger en behearsregisseur
oer natuer en wyld yn iepen fjild.

16.

Sluiting.

Notulen Jaarvergadering en ledenvergadering op 18-9-2020
1.Opening
Om 20:12 heet voorzitter Albert van der Ploeg iedereen een hartelijk
welkom. We zijn met een heel mooi aantal en dat ondanks dat minister
Rutte op de tv is met nieuwe coronamaatregelen. Het is alweer twee
weken geleden dat we hier met JDD ook waren. Wat fijn dat dit en deze
vergadering bij Adolf Langhout mag en kan.
Als Henk en Fede binnen komen wordt er nog even geattendeerd op het
tekenen van de aanwezigheidslijst. Dit ook i.v.m. corona.
2. Notulen van 27 september 2019
Albert neemt de vergadering mee door deze notulen. Er zijn geen op- of
aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
WytzePostma sr. en jr. zijn de allernieuwste leden, zijn enthousiast en
hebben mooie dieren gezien de resultaten op JDD.
Henk Jacobs wil de konijnen entingen niet verplicht hebben. Echter je
ontkomt hier niet aan.Verenigingen eisen dit gewoon.
Germ-Durk: Het enten binnen onze vereniging is uitstekend geregeld.
Arie: 6 oktober laatste ronde om konijnen te enten. Er zijn er al 49
opgegeven. Fede Jacobs vindt het erg jammer dat er geen dieren mogen
worden verkocht op de show. Je moet gekwalificeerde mensen op de
show hebben rond lopen, die een cursus hebben gevolgd die zo’n 800
euro kost. Wij hebben twee van deze mensen binnen de vereniging
namelijk Wilco en Baukje maar die zijn niet alle drie de dagen aanwezig.
Beleidsplan PKV Frisia: Albert neemt met ons dit plan door van historie
naar missie en wat is die dan? Wat is onze visie? Kinderen meenemen in
het verzorgen, in de kennis van en het fokken van kleindieren. Hoe doen
we dit? De heer Kroodsma heeft een leuk verhaal oer syn pakesizzers.
Een verhaal over gek zijn op hun vee en vieze konijnenpoten naar
selecteren van dieren en wordt er inmiddels fanatiek geoefend om de
dieren goed te stellen. De maatschappij verandert, ook dat moet je zien.
Vaak zijn veel dingen zielig. Bijvoorbeeld een konijn alleen in een hok
of koeien vast in een stal. Nieuwe media moeten we ook niet
onderschatten en moeten daarin meegaan. We moeten inzetten op digitale
informatievoorziening en op samenwerking met andere clubs.
Graag willen we ook meer reactie van onze leden, want hoe bevalt
eigenlijk de digitale nieuwsbrief? Siebe de Graaf kan de nieuwsbrief niet
te voorschijn halen. Hugo probeert dit op te lossen om een ander bestand
mee te sturen. Ook moeten we onze pijlers richten op de jeugd. Promotie
van onze hobby en we moeten kijken of we een rondleiding kunnen
organiseren voor basisschoolleerlingen op onze show.

Germ-Durk: Het is goed om te weten waar we staan en waar we heen
willen. Wat in dit plan staat herken ik ook. Waar we om moeten denken
is als de krant of tv-Fryslân komt voor een interview is het vaak een
negatief verhaal. Dit moeten we omdraaien, dus het positieve uitdragen.
Er is een bijeenkomst op 27 oktober, op uitnodiging van Trynwâlden. We
brengen onze missie en visie in. We gaan er blanco in. We moeten niets.
Ons ledenaantal is stabiel. De uitkomst zullen wij met onze leden delen.
4. Jaarverslag 2019.
Zijn er op- of aanmerkingen? We lopen het verslag snel even door.
Tietsje wordt bedankt voor het maken van dit verslag.
5. Financieel verslag PKV Frisia en de Frieslandshow 2019.
Jan geeft bij bepaalde punten een toelichting.
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid KC
Siebe en Simke hebben een mooie avond bij Jan gehad en alles in orde
bevonden. Simke en Rein zijn volgend jaar de kascontroleurs
7. Begroting 2020 PKV Frisia en de Frieslandshow 2020.
Jan vertelt over de begroting. JDD kost 700 euro. Anne Poortinga wil
weten waar dat in zit. Jan en Arie leggen dit uit o.a. keurmeesters, eten,
verkoop koffie/thee enz. Ook de aanschaf van nieuwe drinkbakken
waarvan de kosten in drie jaar wordt afgeschreven, de kosten van de
opslag en de loonwerker hakken er in maar vooral Us hobby.
Deze is in kleur maar is wel een visitekaartje. Het drukken en vooral de
postzegels maken het duur. Albert zegt: Het is belangrijk om onder de
streep te kijken en daar staat een verlies. Hoe vangen we dit op?
Er zijn leden die ook willen helpen met bezorgen van Us Hobby, ook een
optie is één Hobby minder en de adverteerders meer te laten te betalen of
contributie verhogen.
Rein: Als we over drinkbakken moeten beslissen dan Wolters niet
vergeten. Germ- Durk: Voor de komende jaren moet de begroting
sluitend zijn.
8. Bestuursverkiezing.
Tietsje wordt met applaus herkozen.
Albert houdt een speech over Jan en dat gaat over hoe hij is in
vergaderingen en welke functies Jan heeft gehad. Ook liet Jan zijn
gezondheid hem de laatste tijd in de steek, maar gelukkig gaat dat nu
beter. Albert bedankt hem voor het overdragen van gezonde financiën
aan Sikke Damstra. Er klinkt een hartelijk applaus.
Jan vertelt dat hij met veel plezier 6,5 jaar in het bestuur heeft gezeten en
bedankt iedereen voor het vertrouwen in hem.
9. Eren en waarderen.
De heren P. Wijnsma en K.S. Jacobs zijn 40 jaar KLN-lid. De presentjes
worden bij hen thuis afgeleverd.

Er zijn een aantal leden niet meer onder ons en we zijn even stil om hen
te gedenken.
10. Prijsuitreiking JDD
Albert bedankt Adolf voor de mooie accommodatie van JDD.
De prijzen zijn voor de volgende personen: Jan Rietberg, Hugo
Bruinsma, Ingrid Poortinga en Petra van Warmerhoven bij de hoenders.
Adolf Langhout en Arie Hagendoorn bij de duiven.
Jelle Terpstra en Rienk Prins bij de konijnen.
We zijn blij dat JDD op deze manier kon doorgaan, al waren er twijfels.
Germ-Durk vraagt aan Adolf/ Astrid of de door hen gemaakte foto’s op
de site mogen. Zij hebben geen bezwaar. Ingrid zegt dat we wel aan de
privacy moeten denken want als het mis gaat dan wordt het een duur
grapje.
Kroodsma: Mag een konijn mee doen aan JDD met iets anders in de
oren als DF? Ja, dat mag maar valt buiten de Frisia-prijzen.
11. Bespreking draaiboek van de Frieslandshow.
In het draaiboek zijn nog vele kale plekken. Dit is erg jammer, want we
moeten nu alles tot in de puntjes op papier hebben i.v.m. corona. Wie
wanneer aanwezig is en was. Er zal een richttijd zijn voor het inkooien
van jouw dieren. Er is eenrichtingsverkeer en daar mag absoluut niet van
afgeweken worden. Er is een waarschuwingelement aanwezig d.m.v. een
persoon die de anderhalve meterregel in de gaten houdt.
Germ-Durk vraagt wat de consequenties zijn als een groepje mensen zich
niet aan de regels houdt. Als jij je uiterste best hebt gedaan dan zijn er
geen consequenties. Er moeten wel mensen komen die deze personen
verwijderen. Wie bel je dan? 112. De politie moet dan komen om het
probleem op te lossen.
Tsjeerd: op de motorcross was er iemand die de hele dag rond liep om te
controleren dat iedereen zich aan de regels hield. Wij hebben in elk
tijdvak iemand die controleert.
Wanneer wordt er besloten dat de show wel of niet doorgaat? Op het
moment van sluiting van de inschrijving. De inschrijvers krijgen een
plattegrond en informatie over het inkooien en de coronaregels. Op 6
oktober is er commissievergadering in MFA De Ynset te Holwerd.
Aanvang 20:30 uur
12. PR en communicatie.
We hebben hier al de punten Us Hobby en de digitale nieuwsbrief bij de
kop gehad. Blijft de bodywarmer nog over. Hugo: Er zijn nog een aantal
bodywarmers over, vooral in de grotere maten. Rein wil er nog wel
eentje. Er worden nog een aantal opgehaald om te passen. Ze zijn nu nog
voor 35 euro. Volgend jaar 40 euro.

Denk ook even aan de actie Clubsupport! Je moet lid zijn maar dit is
gratis. Stemmen kan vanaf 5 oktober en je hoeft geen lid van PKV Frisia
te zijn. Doen dus!!
13. Rondvraag.
Ingrid zegt haar hulp voor de show af i.v.m. haar werk in de zorg.
Rein: Waarom kan de clubcompetitie niet doorgaan? Sietse en Gerrit
Grootten zijn hierin de baas en hebben de boel afgeblazen.
Germ- Durk: Om konijnen kwijt te raken is zeer lastig. Kunnen we
andere verenigingen hierin betrekken? Als je ze naar de poelier brengt
moet er een papier bij. Er is een afvoerkanaal richting Overijssel. We
nemen dit mee in de bestuursvergadering.
Henk Jacobs: Hoeveel mensen mogen in de zaal? Er mogen 275 mensen
gelijktijdig in de zaal.
Henk Carinus: Over het prijzenschema. Konijnen in de c-klasse kunnen
niet mee doen aan de collectieprijs. Dit is juist. Waarom mag een fokker
niet zelf 6 konijnen aanwijzen voor de collectieprijs? Het computerprogramma wijst dit automatisch toe.
Simke: Hoeveel dieren kunnen in de zaal? Dit zijn 625 zonder getopt te
worden. Als er meer dieren worden aangemeld dan gaan we over tot
toppen.
14. Sluiting.
De vergadering wordt om 22:45 door Albert van der Ploeg gesloten en
hij wenst iedereen een wel thuis.
Volgende vergadering is op 6 oktober, 20:30, in Holwerd.

Jongdierendag 2020 in een bijzondere setting bij Adolf Langhout.

Jaarverslag 2020 PKV Frisia Dokkum.
Vooraf:
De jaarvergadering staat voor 26 maart op de agenda, maar of wij deze
“live” kunnen houden in de Ijsherberg te Dokkum is nog maar de vraag. De
persconferentie van 23 februari geeft ons weinig reden tot vreugd.
Ach ja….it kopke der mar by hâlde en posityf tinken bliuwe dan moat it wol
goed komme!!!
Tsja stiekem denk ik aan, dat we deze zomer hier en daar met de
promotiekar onze neus kunnen laten zien en gewoon een jongdierendag
kunnen houden.
Er zullen toch ook fokkers zijn, die dat met mij hopen, als ze in hun stallen
komen of in de broedmachine kijken en denken: “Daar ligt het jonge spul en
wat zal ik daar de komende tijd toch een plezier van hebben!” Maar dat
plezier ook graag willen delen met andere fokkers, toekomstige leden en
andere dierenliefhebbers, dus laten we daar maar voor gaan…..
2020
Nu duiken we nog even in het verleden! Vragen zoals; Wat is er zoal
gebeurd dit jaar? Wat heeft ons bezig gehouden en heeft het bestuur er zich
niet wat gemakkelijk vanaf gemaakt?
Afgelopen jaar heeft het bestuur vergaderd op:
21-1, 28-2, 17-3, 24-4, 19-5, 16-6, 21-7, 18-8, 16-9, 17-11 en 15-12.
Daarnaast een tentoonstellingsvergadering op 11-2-2020 op de Saad te
Damwoude. Ledenvergadering op 18-9-2020 bij Adolf Langhout.
Vergadering met tentoonstellingscommissie i.v.m. wel of niet doorgaan van
de Frieslandshow was op 6-10-2020 te Holwerd.
Bestuurssamenstelling was zoals deze in de Hobby is vermeld
Ik blader ons geliefd clubblad Us Hobby’s door. In de eerste Hobby kom ik
twee keer een memoriam tegen. Onze leden Gerrit Walsma en Aaltje van der
Zee- van der Zwaag zijn ons nu ruim een jaar geleden ontvallen.
Ik kom de agenda tegen voor de vergadering van 27 maart 2020. Deze ging
niet door, want ja we zaten in Lock down vanaf 15 maart. Vanaf toen hield
corona ons al flink bezig. Ik maakte mijn eerste jaarverslag, waarvan enkele
regels in Kleindiermagazine kwamen te staan. Wie had dat gedacht!
Er wordt een bladzijde besteed aan onze jeugdleden en dat mag ook wel!! Zij
zijn immers de toekomst! Degenen die ons cultureel erfgoed in stand gaan
houden. Zij hebben echter wel hulp nodig. Helpt u ook mee om nieuwe
(jeugd-) leden te zoeken!?
Verder staan er de notulen in van een vergadering die als voorbereiding op
de 58ste Frieslandshow moest dienen. Maar u weet het, deze show ging niet

door, maar wellicht komen deze notulen nog van pas voor de komende
show.
Daarnaast een herinnering om je contributie te betalen, een stukje over
dierenwelzijn en natuurlijk het enten van konijnen en hoenderachtigen.
Ook in de tweede Us Hobby kom ik een memoriam tegen. Haye van de
Molen overlijdt op 21 april 2020. Hij was een echte dierenliefhebber.
Alle activiteiten zijn stop gezet tot zeker 1 september, maar gelukkig hebben
we de digitale nieuwsbrieven en hokbezoeken zodat we toch op de hoogte
blijven en van elkaars dieren kunnen genieten. Het bestuur zit echt niet stil!
Er wordt elke maand vergaderd via skype en tegenwoordig via teams en als
het mag “live”. Er wordt gewerkt aan een missie, visie en strategie en het
concept was/is te lezen in de tweede Us Hobby. Verder zien we een nieuwe
rubriek namelijk: vraag en antwoord, stukje over enten, een nieuw vaccin,
geen verkoopklasse op de Frieslandshow, jongdierendag 5 september,
cavia’s en zo en de Pen geschreven door Amarins Bijlsma. Zij fokt NHD in
de kleur oranje.
Uit de derde Us Hobby blijkt dat we meer lucht en ruimte krijgen. Al staat
onze eerste activiteit niet in Us Hobby, maar wel in de digitale nieuwsbrief,
op vrijdag 3 juli vanaf 17:00 hielden wij een BBQ bij Adolf Langhout. Toen
werden ook de eerste bodywarmers gepast en gekocht. Het was heel fijn om
mensen weer “live” te kunnen zien en spreken. Echter in overleg met Peter
Wolters besluiten we om jongdierendag niet door te laten gaan bij zijn
winkel, te Broeksterwoude. Er wordt gezocht naar andere mogelijkheden.
Een keurmeester aan huis, fotosessies of de jongdierendag in tweeën
splitsen. De haren in de ochtend en de veren in de middag of andersom.
Leden worden gevraagd hoe zij dit zien, maar iedereen mist eigenlijk het
gezellige van een echte jongdierendag. Tenslotte wordt er een jongdierendag
gehouden bij Adolf, maar zonder publiek en op afstand. Beter iets dan niets!
Maar wel super mooi dat dit mogelijk was! De agenda voor de vergadering
van 18 september bij Adolf Langhout staat er in, de vraag en
antwoordrubriek, cavia’s op de Frieslandshow, een stukje dat heet
Anders….over dat dit jaar alles anders gaat op het gebied van shows,
kuikentjes in de klas, de Noordshow een dag langer enz. Ook doen we weer
mee aan de Rabo clubSupport. Je kan stemmen vanaf 5 oktober, maar
campagnevoeren kan al veel eerder. Het levert ons niet zoveel op, dan we
zouden willen. Het enten van konijnen kan alleen nog in oktober bij Marten
de Vries thuis, in Hallum. Er staat ook een verslag in over hoe de entingen
bij de hoenders en konijnen zijn verlopen. Tot slot nog een korte
activiteitenagenda o.a. 22 t/m 24 oktober 58ste Frieslandshow te Holwerd.
We houden de moed er in!
In het voorwoord van Us Hobby 4, blijkt dat onze voorzitter nog volop in de
sferen van Sinterklaas is, want een gedeelte is geschreven op rijm. Prachtig!

Op 6 oktober is er in “De Ynset” te Holwerd een vergadering met de
tentoonstellings- commissie. Hier valt het besluit dat er in 2020 geen
Frieslandshow wordt gehouden.
Ook gaat de Frieslandshow 2021 weer naar een datum in de herfstvakantie.
Er wordt gekeken naar het komende jaar d.m.v. een jaarplanning. Tsja
kunnen we weer met
de promotiekar op pad? En hoe zit het met kuikentjes in de klas? En is het
mogelijk een Zomershow te houden? Allemaal vragen die spelen bij het
bestuur en hoogstwaarschijnlijk ook bij de leden.
Sikke schrijft een stukje over contributie, de bijdrage voor de Frieslandshow,
die toch wordt gevraagd, al is er geen show geweest. En ja er worden nog
steeds adverteerders gevraagd,
om zo financieel het plaatje rond te krijgen. Weet u iemand?
Jan Rietberg neemt afscheid van het bestuur en het bestuurswerk, maar wil
graag betrokken blijven bij de club en haar activiteiten. Ook is er een
bestuursmededeling en die is dat Germ-Durk bereidt is gevonden zitting te
nemen in het bestuur en het secretariaat zal verzorgen.
De formele benoeming zal in maart 2021 zijn tijdens de ledenvergadering.
Dan is er De Pen. Dit keer geschreven door onze nieuwste leden Wytze en
Wytze Postma. Zij, pake en bêrnsbêrn, fokken New Hampshires.
Daarnaast nog een stukje over de cavia en dat deze groep een eendaagse
show krijgt op de Frieslandshow, een oproep dat we op zoek zijn naar een
derde tatoeërder, showseizoen 2020 tegen showseizoen 2021, mogen we
weer?
Dan ook een prachtig stuk over verschillende soorten virussen. Zeker de
moeite waard om het nog eens te lezen. Er is een goede samenwerking met
de Welkoop Dokkum. Wij zorgen er voor dat er dieren in de “Hooiberg”
verblijven.
Tegenwoordig hebben we onze eigen bodywarmer. Er zijn nog enkele grote
maten, maar de kleinere maten kunnen we eventueel een keer bij bestellen.
Us Hobby 4 eindigt met een aantal nostalgische foto’s van shows in
Nieuwegein, Zuidlaren en in de Trimmer te Dokkum.
Op naar een mooi jaar, met prachtige foto’s van activiteiten!
We gaan er voor.

Groetjes,
Tietsje.

Tietsie de Bruin interviewt
Pieter Braaksma

Het stukje De Pen wordt meestal geschreven door diegene waar De Pen
over gaat. Dit keer gaat het iets anders. Pieter Braaksma stelde namelijk
voor om hem te interviewen, want hij is niet zo sterk in stukjes
schrijven, en wat zou hij moeten vertellen over zijn nieuwe hobby terwijl
hij alle kennis ervan nog niet heeft?
Wie is Pieter Braaksma?
Pieter Braaksma woont samen met zijn
vrouw Regina in Oostrum.
Eigenhandig startte hij een agrarisch
bedrijf in aardappelen, groente,
bloemen en bloembollen te Lioessens.
Samen met zijn vrouw heeft hij
momenteel een kringloopwinkel buiten
het centrum van Dokkum. Pieter is al
lang actief in de politiek, eerst voor
gemeentebelangen Dongeradeel en
tegenwoordig als fractievoorzitter
Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân.
In Dongeradeel was hij wethouder van 2015 tot 2019. Ook was hij een
dik jaar voorzitter van de ondernemersvereniging Dokkum (OVD).
Nu is hij mede-eigenaar, samen met Wim Woudstra, van adviesbedrijf
Wynkrêft 2.0.
Ik (Tietsje) ga op een middag richting Oostrum. Het zonnetje schijnt en
google maps is ingesteld, die mij vertelt dat ik zo’n 16 minuten reistijd zal
hebben.
Als ik aan kom rijden zie ik Pieter en zijn buurman in de tuin staan. Later
blijkt dat er overleg is over de schutting en de volières die langs deze
schutting moeten komen te staan.
Ik mag de auto wel op de oprit zetten en niet veel later staan we in het
hok. Hier zie ik twee tomen Sultans en eerlijk….ik had nog nooit van dit
kippenras gehoord. Ik vraag hoeveel fokkers van dit ras er in Nederland
zijn. Pieter denkt van twee. Vandaar dat ik ze nog niet op shows heb
gezien (of is het mij niet opgevallen?).

Sultans komen oorspronkelijk uit Turkije en zijn in het wit en sinds 2009
in het zwart erkend, maar ook zie ik twee blauwe hennetjes.
Pieter vertelt dat dit zijn kleur wordt, dit wil hij creëren, maar de witte en
de zwarte houdt hij ook. Hij heeft een aantal zijdehoenderhennen waar hij
eieren onder heeft gelegd, want de Sultans zijn geen sterke broeders en
opvoeders. Behalve eieren onder de zijdehoenders heeft hij zijn kans op
kuikens vergroot door een dertigtal eieren in de broedmachine leggen in
de Hemrik. Hij hoopt dat ze dan allemaal tegelijk kunnen opgroeien en
straks klaar zijn voor de jongdierendag. Sultans zijn gemoedelijke dieren.
Ze hebben een kuif op de kop, een baard, vijf tenen, voetbevedering en
een tweehoornige, zeer kleine kam.
Als we naar buiten lopen komen we een grote volière tegen met Ukkelse
baardkrielen, Sultans, parkieten, valkparkieten, Agaponissen en Rosella’s.
De vogels hebben het druk met achter elkaar aan zitten, nestkastje
uitzoeken, eieren leggen, het slopen van mandjes en een houten trap plus
lawaai maken. Pieter zegt: “Ze moeten zich niet vervelen”! Ook zit er
stevig gaas aan de volière vast anders zijn ze zo buiten.
Als we naar binnen gaan zie ik Pieter zijn vrouw Regina en kleindochter
Julia aan tafel zitten.
Het is pake en beppe hun oppasdag, want ook de kleinzonen Pieter-Otto
en Pieter-Jan zijn er, maar die liggen nog lekker op bedje (al duurt dat niet
lang meer).
.
Pieter en Regina komen beide fan’e pleats. De ouders van Regina hadden
een veehouderij en die van Pieter een gemengd bedrijf. Pieter zijn vader
had witte Vlaamse reuzen in rennen. Zij waren leuk, hielden het gras kort
en werden later in het jaar verkocht. Ook zijn broers hadden konijnen
namelijk oranje Vlaamse reuzen en Tans.
Maar er werd nooit aan gedacht om lid te worden van een vereniging.
Echter nu lid van PKV Frisia. Hoe komt dat zo? Door Albert van der
Ploeg? Nee, ik wist niet dat hij nu voorzitter van Frisia is, maar ik wist
wel dat Germ-Durk konijnen hield en voorzitter was geweest van Frisia.
Kippen houden is voor mij niet alleen om het eitje, maar ook het in stand
houden van wat anders verdwijnt, om het showen en een andere kleurslag
creëren.
Hoe zijn de kippen eigenlijk bij huize Braaksma terecht gekomen?
Pieter vertelt dat er eerst Lakenvelders op het erf woonden, maar dit was
het niet. Er was geen klik, dus deze verhuisden. Regina vertelt verder. Op
Marktplaats zagen we Ukkelse baardkrielen staan en gingen naar
Eibergen om een aantal op te halen, maar toen we de oprit op draaiden
zagen we de Sultans. We waren er meteen weg van, liefde op het eerste
gezicht! Maar, gaat Pieter verder, de man wilde ze niet kwijt. Er moest

eerst nog even flink over gesproken worden en toen de fokker door had
dat het menens was, gingen er toch ook 3 Sultans mee terug naar
Friesland. Er is nog steeds goed contact met deze fokker en hij komt
Pieter helpen om de jonge dieren te selecteren.
Ik weet niet meer precies hoe het ter sprake komt maar het woordje visie
valt. Ik vertel dat de club ook een missie, visie en strategie heeft en vraag
Pieter wat zijn advies zou zijn. Er wordt kort nagedacht en zegt dan: Je
moet de basis vergroten. Je moet kinderen nieuwsgierig maken. Ik heb les
gegeven aan het Nordwin College te Buitenpost. Deze kinderen worden
rustig doordat ze met dieren omgaan. Maar hier vertellen de leerkrachten
niet hoe het precies zit met het fokken van rasdieren. Ze vertellen alleen
de basis, misschien ligt hier een kans voor de vereniging.
Je leert van mensen die er al jaren in zitten. Zelf heb ik op de
jongdierendag steeds bij de keurmeester gestaan en veel termen gehoord
waar ik geen weet van had.
Ook moet je je laten zien. Ga staan waar mensen komen… op een markt
of braderie. De minsken moatte de leafde foar it bist wêr fine!
Als je denkt dat de Sultans de enige uitdaging is, heeft het mis, want er
wordt gezocht naar meer ruimte. De wens is namelijk om ook een paar
Alpaca’s te kunnen aanschaffen.
De liefde voor het dier zit hier wel goed!
Pieter en Regina hartelijk dank voor de thee en de gezellige middag!

Een blauwe Sultan hen.

Een blik in de volière.

Vrijwilligers Noordshow
Reactie gevraagd vóór 11 maart 2021
De Noordshow zit in de problemen wat de locatie aangaat.
Over deze zaak wordt je nader geïnformeerd in deze Us Hobby.
Om uit het dilemma te komen schrijft de Noordshow een EXTRA
ledenvergadering uit waar de leden van de Noordshow (de verenigingen)
én de VRIJWILLIGERS een keuze voorgelegd krijgen.
Frisia is lid van de vereniging de Noordshow, leden leveren vrijwilligers.
Dat zijn zij, die meewerken aan de opbouw, de voedercommissies, de
schrijvers, aandragers, de op- en afbouwers enz.
Voel je je betrokken bij de Noordshow, dan zou je als vrijwilliger een
steentje kunnen bijdragen, dan doen leden van Frisia ook.
Voor hen die nog niet als zodanig betrokken zijn bij de Noordshow
misschien het moment omdat te overwegen.
Het is daarom, dat je in de hieronder afgedrukte brief feitelijk de vraag
voorgelegd krijgt van de Noordshow.
Lees deze brief en laat het bestuur van Frisia weten of je bereid bent je
medewerking te verlenen aan de Noordshow die of in Hardenberg of in
Zwolle gehouden wordt.
Reacties graag vóór 11 maart a.s., zodat het bestuur van Frisia die kan
inbrengen in de vergadering op 11 maart a.s.
Arie Hagedoorn,
coördinator vrijwilligers Noordshow van PKV Frisia Dokkum e.o.
Reacties naar:
secretaris@pkvfrisia.nl
tentoonstelling@pkvfrisia.nl

Noordshow-Dierenparade / Dierenparade-Noordshow
Al 40 jaar een begrip, de kleindiershow van verenigingen uit de drie
Noordelijke provincies. Eerste weekend van januari, na jarenlang onderdak
gevonden te hebben in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren, inmiddels een
aantal jaren in de EXPOhal bij het TT-circuit in Assen.
De hal staat te koop. De Libémagroep wil van de hal af. Er is al flink
voorgesorteerd of de afstoot van de hal. Personeel is ontslagen. Contracten
zijn bevroren dan wel opgezegd. Een andere hallencomplex, de IJsselhallen
in Zwolle wordt door dezelfde groep uitgebaat. Ook hier is het einde van in
zicht. Volgens plannen zullen deze hallen in 2023 plaats moeten maken voor
huizen met mogelijk een kleinere evenementenhal als vervanger.
Het feit, dat het contract voor de Expohal in Assen opgezegd is, noopt het
bestuur van de NS-DP uit te kijken naar een ander onderkomen. In NoordNederland zijn feitelijk een 4-tal locaties die een evenementen als de NS-DP
kunnen herbergen. Allereerst de veilinghallen in Eelde, waarvoor geldt dat de
oppervlakte er wel is, maar de beschikbaarheid gedurende 10-12 dagen voor
opbouw, show en afbouw is er niet, omdat de bloemenveilingen in deze
periode niet onderbroken kunnen worden. Het WTC in Leeuwarden, een
formidabele accommodatie met een geweldige infrastructuur, hotel,
restaurants enz. Het ligt in het werkgebied echter decentraal, maar kan bogen
op uitstekende aanvoerwegen, oost-west-zuid. Naar het noorden feitelijk geen
achterland. Dan de IJsselhallen in Zwolle, buiten de 3 noordelijke provincies,
maar door de onlangs doorgevoerde statutenwijziging, waardoor ook
verenigingen uit Overijssel, Gelderland noord lid kunnen worden van de NSDP komt Zwolle in aanmerking. Echter de voorgenomen afbraak houdt in,
dat er hier geen continuïteit wordt opgebouwd. De locatie is overigens prima
met een goede hotelomgeving en de verbindingen zijn ook geweldig.
Nummer 4 in de reeks is zijn de evenementenhallen in Hardenberg.
Hotelomgeving duidelijk minder dan Leeuwarden en Zwolle, ook de
verbindingen zijn net even minder. De vloeroppervlakte is meer dan
voldoende. Ook hier is doorgroei mogelijk.
In feite is er nog een 5e locatie, namelijk die in Assen! Komt er een geschikte
koper, die de exploitatie van de hal in dezelfde trant wil opzetten, zoals dat
door de huidige eigenaar gedaan wordt, dan……. Juist ja Assen! Maar de
onzekerheid maakt, dat er iets moet gebeuren. Kijk als de koper er een
cardbaan wil inrichten dan is Assen 100% exit! Maar is/komt er een
koper??????
Dan de eerste week van januari VERGEET HET!!!!!
Zowel in Leeuwarden, Zwolle en Hardenberg is dat weekend NIET
beschikbaar. In Leeuwarden is in principe het 3e weekend van november
beschikbaar. In Zwolle het 3e of 4e weekend van januari en in Hardenberg het
3e weekend van december en/of het 3e weekend van februari.
De ledenraadpleging door het bestuur van de NS-DP heeft zich uitgesproken
voor Hardenberg, 3e weekend van december. Na een serie vergaderingen via

de pc, waarin door een aantal betrokken shows meegepraat werd, Oneto,
Gelderlandshow, Hanzeshow werd duidelijk dat de bezwaren niet van tafel
waren. Uiteindelijk werd er een mediator aangesteld, die een door alle
partijen geaccepteerd bindend advies heeft uitgebracht. Resultaat: geen
Noordshow op het 3e weekend in december.
De NS-DP heeft inmiddels laten weten, dat de show wel doorgaat, maar dan
op het 3e of 4e weekend in januari. De locatie is op dit moment nog niet
bekend.
Een van de grote problemen is de tijdruimte, die nodig is voor de op- en
afbouw van de show: 10-12 dagen! Hardenberg heeft met zijn aankleding een
extra handicap. De hallen zijn gestoffeerd, er liggen zgn heugaveldtegels, die
allemaal opgenomen moeten worden en na de show weer gelegd moeten
worden.
Feitelijk zijn in alle hallen de eerste week van januari NIET vrij, m.a.w. de
NS-DP zal naar een ander tentoonstellingsweek moeten. Ook voor januari
geeft dit mogelijk fricties, maar omdat deze maand dun bezet is met shows, is
hier waarschijnlijk gemakkelijker een oplossing te creëren. Helemaal zonder
slag of stoot zal dit niet gaan, wat te maken heeft met wrijfpunten uit het
recente verleden. De door het bestuur van de NS-DP gewenste oplossing: de
3e week van december was onhaalbaar. De Gelderlandshow en de
Hanzeshow in dezelfde week en de Oneto 14 dagen er voor. Maar daarnaast
zijn er nog een aantal shows in den lande die sinds jaar en dag hier hun show
houden.
De NS-DP in januari en eventueel in februari is de optie die kansen van
slagen biedt. De zuigkracht van de show, bondsshow voor veren en haren is
groot, maar ook weer niet zo groot, dat alles daarvoor moet wijken.
Inmiddels ligt er bij het Facilitair Bureau een aanvraag voor de Noordshow
op tafel. De aanvraag heeft betrekking op 20 t/m 22 januari 2022 met als
locatie de Evenementenhallen in Hardenberg.
Elders in deze HOBBY treffen jullie ook een vraagstelling aan als
agendastuk voor een digitale ledenvergadering op donderdag 11 maart 2021,
waar sprake is van een keuze aan de leden voor enerzijds de derde week van
januari 2022 in Hardenberg of de vierde week (27 t/m 29 januari 2022) in
Zwolle.
Waarom besteden we in deze uitgave van de HOBBY hier de nodige
aandacht aan. Pkv Frisia is lid van de vereniging de Noordshow, zoals
feitelijk alle verenigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Als vereniging
worden we geacht vrijwilligers te leveren voor opbouw, schrijver/aandrager
op de keurdag en afbouw van de show. Jarenlang hebben leden van Frisia
hun steentje hieraan bijgedragen. Belangrijk is te weten hoe onze leden in de
gegeven omstandigheden denken over die Frisia-inbreng. Daarom is er een
mail verstuurd met feitelijk de vraag: BEN JE BEREID ALS
VRIJWILLIGER AAN DE NOORDSHOW JE STEENTJE (BLIJVEND)
BIJ TE DRAGEN. Ook NIEUWE vrijwilligers zijn van harte welkom.
Arie

Promotie van onze club onder niet leden
Onze PKV Frisia telt ongeveer 100 leden en velen daarvan zijn
actief hobbyfokker. Met allerlei verenigings-activiteiten door het
jaar heen (jongdierendag, shows, excursies en vergaderingen)
hebben we regelmatig contact met elkaar als hobbyfokkers.
Dit coronajaar uitgezonderd natuurlijk.
De ene fokker is de andere niet. Sommigen hebben meerdere
diersoorten en rassen met soms veel dieren en andere beoefenen de
hobby heel bescheiden. Wat ons bindt is het plezier dat we beleven
aan onze dieren en het fokken en in stand houden van soms wel
heel oude of bijzondere rassen en kleurslagen.
Al met al een fijne veelzijdige hobby.
Als je zo onderweg bent zie je vaak mensen die op hun erf wat
kippen, konijnen of ander kleinvee houden maar die niet lid zijn
van een vereniging. Ook die mensen genieten van een paar dieren
rond het huis. Eigenlijk zijn we, lid van Frisia of niet, met hetzelfde
bezig: het houden van kleinvee wat ons genoegen brengt.
Wij als leden willen dat onze club in stand blijft en haar 100 jarig
bestaan over slechts 8 jaar bloeiend kan vieren. Daarvoor hebben
we leden nodig en mensen die ons willen steunen én moeten we als
club actief blijven.
Het is maar een idee maar als wij als Frisia leden mensen die ook
kleinvee houden weten te interesseren voor onze activiteiten en
club dat zij zich ook misschien ook willen aansluiten.
Bij elke druk van Us Hobby hebben we een aantal extra exemplaren
die we hiervoor kunnen gebruiken: Bezorg eens een Hobby bij
deze niet-leden en kom in gesprek over onze liefhebberij. Wellicht
kan dit leiden tot meer leden dan wel donateurs. Probeer het. Het
begint met het contact en het aanbieden van een recente Us Hobby.
Voor nieuwe leden is een promotie pakketje beschikbaar met veel
info over onze hobby en onze activiteiten.
Van harte aanbevolen!
Germ Durk

De Zomershow Noordoost Friesland
Laatste zaterdag in juli staat er traditioneel De Boerendag op het
programma van de Paardendagen in Driezum/Wâlterswâld. Dat is ook de
dag van de Zomershow. Er zijn een paar factoren, die het doorgaan van de
Zomershow beïnvloeden. Laten we ze maar even benoemen:
Op de eerste plaats is dat het al of niet doorgaan van de Boerendag. Met
het coronaverhaal in het beeld is een belangrijk element aangeduid, dat
het doorgaan in twijfel brengt. Niet het moment, de laatste zaterdag in
juli, is van doorslaggevend belang. Veel eerder zal er zicht moeten zijn op
wat wel en wat niet kan onder de gegeven omstandigheden. De
voorbereiding op zo’n dag zullen feitelijk al in gang gezet zijn op het
moment dat je dit leest. Hoop kun je misschien putten uit de verwachting,
die “onze” Hugo de Jonge uitsprak in juli zijn we gevaccineerd mits……
En dan…..??
Overigens is het goed mogelijk een Zomershow te organiseren los van de
Boerendag, maar dan mis je toch wel heel wat aantrekkelijke
dagbesteding! Een Zomershow zonder omlijsting? Nee, dat moeten we
niet willen. Een omlijsting kunnen we overigens wel creëren. Voor de
inzenders excursies regelen is wel iets, een workshop, een voordracht. We
hebben in onze omgeving wel iets te bieden. Eerst de corona
ontwikkelingen nog meer even afwachten!
De Frieslandshow, na de 58e, die, duidelijk, niet gehouden is vanwege
corona. Dan de 59e, nu wederom in de herfstvakantie. We gaan er van uit
dat COVID19 dan zover uitgerangeerd is, dat we een show kunnen
presenteren. De MFA in Holwerd is de locatie. Nieuw is, dat er naast de
gebruikelijke caviashow, inkooien op woensdag ook een ééndaagse
caviashow aangeboden wordt, met op zaterdag de keurdag. We hopen, dat
we voor beide elementen inschrijvingen zullen ontvangen. Feitelijk kan
de cavialiefhebber 2 keer meedingen naar de prijzen. In Hobby 2 van
2021 zullen we zeker nog aandacht besteden aan het showgebeuren. We
verwachten dan een duidelijker beeld te hebben van wat wel en niet kan
in de reeks: ZOMERSHOW – JONGDIERENDAG –
FRIESLANDSHOW.
Opmerking: lees met name het gepubliceerde over de ENTINGEN even
goed door, dat is onlosmakelijk verbonden met het begrip SHOW.
Arie

Enten in 2021
1) Konijnen
a) Jaarlijkse grote enting in week 32 9 t/m 14
augustus 2021.
Bezoek aan huis tegen € 15,00 voorrijdkosten, dan
wel aanbrengen bij een collega.
Aanmeldingen voor deze entingsronde uiterlijk 1
augustus via mail of telefoon:
tentoonstelling@pkvfrisia.nl / 06-23539953
b) Dinsdag 5 oktober 2021: 19.00 uur aanbrengronde bij Marten de
Vries in Hallum.
Aanmelding uiterlijk 15 september 2021.
tentoonstelling@pkvfrisia.nl / 06-23539953
Tarieven als in 2020.
Aan deze entingen kunnen naast Frisialeden ook leden van
zusterverenigingen deelnemen.
2) Hoenderachtigen
a) Gericht op het verdere
tentoonstellingsseizoen en
JONGDIERENDAG op de eerste
zaterdag in september
Waterenting op zaterdag 7 augustus 2021
Vrijdag 16.00 uur dan wel 18.00 uur afhankelijk van de
weersomstandigheden de dieren droogzetten. Zaterdag om 10.00 uur
water halen (Master de Grootstrjitte 4 9104 HN Damwâld). Daar is dan
een routeschema beschikbaar voor:
Sprayenting is op zaterdag 21 augustus 2021 (dieren ophokken!)
Bijdrage in de kosten € 20,00 per adres af te rekenen bij de sprayenting.
Aanmelding uiterlijk 15 juli 2021.
tentoonstelling@pkvfrisia.nl / 06-23539953
Aan deze entingen kunnen naast Frisialeden ook leden van
zusterverenigingen deelnemen. Dat geldt ook voor de
AUGUSTUSENTING.
Opmerking over het enten van de hoenderachtigen:
Bij de sprayenting moeten ALLE onder het begrip hoenderachtigen op het
erf gesprayed worden. Ook de dieren die niet naar de tentoonstelling
gaan. Daar moet rekening mee worden gehouden met de waterenting, die
als voorbereiding van de sprayenting gezien moet worden.

Enting hoenderachtigen tegen pseudo-vogelpest.
Planning:
Uitgangspunt is: afdoende geënte dieren op JONGDIERENDAG op
zaterdag 5 september 2021.
Drinkwaterenting zaterdag 7 augustus 2021
Spray-enting zaterdag 21 augustus 2021.
Aanmelding:
Graag ontvangen we uiterlijk 15 juli 2021 de aanmelding voor deelname
aan de “veren” enting. Binnen Frisia is het gebruikelijk om vooraf aan de
spray-enting een waterenting uit te voeren. (lees de aanwijzingen
verderop).
Voorbereiding:
De benodigde papieren worden door mij voorbereid, die op de dag van de
drinkwaterenting worden uitgereikt, zodat de verdere gegevens door de
fokker verwerkt kunnen worden.
Op de dag van de spray-enting worden deze papieren weer ingenomen,
nadien door de dierenarts ondertekend, vervolgens 5x gekopieerd. 1
Exemplaar komt in het verenigingsarchief en wordt gebruikt als
instuurexemplaar voor jongdierendag en voor de Frieslandshow. De 5
kopieën kunnen de fokkers gebruiken voor andere showinzendingen.
Naast het bovengenoemde formulier wordt op de dag van de
drinkwaterenting ( 7 augustus 2021 ) een tijdplanning voor de spraydag
uitgereikt.
Op de dag voor de drinkwaterenting dienen de dieren op DORST gezet te
worden. Dat houdt in, dat de drinkwater-voorziening van de dieren
(afhankelijk van de weersomstandigheden) op vrijdag 6
augustus vanaf 16.00 uur weggenomen wordt.
Vakantie:
Wanneer u op één van beide dagen op vakantie bent, dan valt er
vast iets te regelen met een familielid of met een collega fokker.
U kunt in deze contact opnemen met de coördinator van het
entingsgebeuren.
Bijdrage in de kosten:
Per adres wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00; voor jeugdleden €
10,00.
N.B.: Alle hoenderachtigen op hetzelfde adres dienen geënt te worden.
Dus ook de NIET-tentoonstellingsdieren.

Dag van drinkwatervoorziening (zaterdag 7 augustus).
Vanaf 9.30 uur inloop op Master de Grootstrjitte 4, 9104 HN Damwâld.
Onder genot van een kopje koffie even bijkletsen. Vanaf 10.00 uur
uitreiking van het drinkwater. Daartoe dient men voorzieningen mee te
nemen. Het water (50 liter beschikbaar*)) is op sterkte aangemaakt.
M.a.w. dient NIET verder verdund te worden. Zij die het verst dienen te
reizen, krijgen het eerst de vloeistof uitgereikt. De werking van de
vloeistof is voor 2 uur gegarandeerd.
Twee papieren worden uitgereikt:
1. Voor ingevuld formulier: Model van verklaring van enting….
2. Route en tijdplanning van de dag van de spray-enting.
*) = afhankelijk van de opgave wordt er beslist of er 100 dan wel 50 of zo
nodig 150 liter aangemaakt wordt. Per 50 liter is 1 capsule entstof nodig.
Voor de spray-enting geldt het tiende deel: 1 capsule + 5 liter water.
Dag van spray-enting (zaterdag 24 augustus)
Volgens de route en tijdplanning wordt een strak
schema aangehouden.
Op deze dag voert Marten de Vries de spray-enting uit.
Het nu volledig ingevulde formulier wordt ingenomen.
Dit volledig invullen dient VOORAF gebeurd te zijn, daar kan niet op
gewacht worden.
De bijdrage € 20,00 dan wel € 10,00 voor het jeugdlid dient gepast
betaald te worden. Voor de bijdrage krijgt u een betalingsbewijs
uitgereikt.
Afwerking:
De gekopieerde formulieren worden in principe op jongdierendag
uitgereikt, dan wel bezorgd of per post toegezonden.
Arie Hagedoorn

ZOMERSHOW
Wanneer er sprake is van de BOERENDAG tijdens de Paardendagen in
Driezum-Wâlterswâld dan wordt er een Zomershow georganiseerd.
Daaraan gekoppeld organiseren we een:
Enting hoenderachtigen tegen pseudo-vogelpest
In verband met de Zomershow op zaterdag 31 juli tijdens de
Boerendag organiseren we voor belangstelstellenden een
entingsronde.
Planning:
Uitgangspunt is: afdoende geënte dieren op de ZOMERSHOW op
zaterdag 31 juli 2021.
Drinkwaterenting zaterdag 3 juli 2021
Spray-enting zaterdag 17 juli 2021
De deelnemers dienen zich uiterlijk 15 juni aan te melden bij Arie
Hagedoorn.
Voor de verdere gegevens zie de informatie bij de entingsprocedure
ter voorbereiding van JONGDIERENDAG. Slechts de datums zijn
anders, de procedure is identiek.
De datum 17 juli 2021 komt op het formulier, dat een geldingsduur heeft
van 6 maanden. (Het formulier vervalt dus 17 januari 2022).
Tot slot nog een opmerking over de leeftijd van de dieren. Op de dag van
de sprayenting dienen de dieren tenminste 30 dagen oud te zijn.
Op de ZOMERSHOW zijn de kopieën beschikbaar. Zij die gebruik
maken het aangeboden entingsprogramma zijn vrij gesteld van het
insturen van een entingsformulier, omdat een kopie bij de organisatie van
de ZOMERSHOW gedeponeerd wordt, voor leden van Frisia geldt dit
ook voor JONGDIERENDAG en de FRIESLANDSHOW.
In de gesprekken over de ZOMERSHOW met de andere verenigingen is
naar voren gekomen, dat onze zusterverenigingen geen waterenting
toepassen, maar alleen de sprayenting. Wij menen echter, dat de
combinatie van beide de beste resultaten biedt. De waterenting
ondersteunt en bereidt de sprayenting voor. Ziekte en uitval proberen we
op deze wijze te voorkomen. Ook de instructie in de handleiding bij de
entstof beveelt deze werkwijze aan. Ook daar valt de beperkte
houdbaarheid van de eenmaal ontsloten entstof te lezen. Het is mede
daarom, dat wij vasthouden aan een strak schema, waarbij de 2 uur
optimale werking leidraad is.

Ook voor de konijnen die naar de ZOMERSHOW ingezonden worden
organiseren we een entingsronde. Deze entingsmogelijkheid is naast
gericht op de Zomershow Noordoost Friesland ook gericht op
fokkersdagen van speciaalclubs in juni. De enting zal in de tweede helft
van mei geschieden. Er zal sprake zijn van een aanbrenglocatie. Opgave
van het aantal dieren dient uiterlijk 1 mei 2021 te geschieden. Nadien zal
tijd en plaats bepaald worden.
Het zal een ieder duidelijk zijn, dat CORONAmaatregelen van invloed
zijn op de hele entingsparagraaf. We spreken de hoop uit, dat we al deze
entingsrondes zullen kunnen en moeten uitvoeren. M.a.w. dat we een
tentoonstellingsseizoen mogen beleven.
Arie

Input gevraagd voor onze digitale nieuwsbrief
Aan al onze leden en sponsoren de oproep om mee te denken en te doen
aan de digitale nieuwsbrief. Stuur uw mooie foto’s of leuke verhalen op
en help zo mee om onze prachtige hobby levendig te houden!
Stuur het naar pr@pkvfrisia.nl

Alvast tige tank

