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Voorwoord
De situatie is nu wel heel anders dan we in vorige Us Hobby konden
bedenken. Maar gelukkig hebben we ook de nieuwsbrieven om elkaar op
de hoogte te houden en mee te nemen in de ontwikkelingen.
Door de Corona hebben we net als alle andere verenigingen onze
vergaderingen en evenementen moeten annuleren tot in ieder geval
1 september. We kunnen daarom ook niet echt genieten van elkaars
resultaten in de fokkerij, maar wel van onze eigen resultaten.
Mooi dat we deze kunnen delen met het “digitale” hokbezoek.
Hierbij wil ik jullie oproepen om daar zo veel mogelijk gebruik van
te maken. Zo houden we de vereniging levend in deze bijzondere tijd
waarin we elkaar niet echt kunnen treffen.
Dat geldt ook voor de leden die ons in deze tijd ontvallen, zoals Haye van
der Molen. Het is afscheid is in kleine kring wat vooral voor de familie
heel zwaar is. Maar medeleven door een kaart van bekenden of een
telefoontje doet altijd heel goed.
Voor de vereniging geldt dat we ook moeten kijken naar samenwerking
met de andere verenigingen in de regio. De eerste stap is genomen door
“konijnenfokkersvereniging Trynwâlden eo Gytsjerk”. Het overleg met
deze en ook de andere verenigingen voor kleindierfokkerij zal naar
verwachting niet eerder dan in september plaats kunnen vinden.
Daarvoor is het wel belangrijk dat wij als vereniging PKV Frisia weten
waar wij voor staan nu en in de toekomst. Als bestuur hebben we daarom
een eerste aanzet gegeven voor onze visie, missie en strategie. Graag
willen we die met onze leden bespreken op de eerstvolgende
ledenvergadering op 18 september. In deze vergadering zullen we
ook het jaarverslag en de jaarrekening behandelen. Daarbij zal in deze
ledenvergadering de bestuurswisseling plaatsvinden. Jan Rietberg treedt
af en zal op 1 juni het penningmeesterschap overdragen aan Sikke Damstra.
In deze Hobby nemen we jullie graag mee in deze bijzondere Corona tijd
en welke activiteiten we nog wel kunnen ontplooien.
Veel succes met de fokkerij en houderij, maar vooral gezond blijven.

Albert van der Ploeg, voorzitter.

In Memoriam
Op 21 april 2020 is overleden ons
zeer gewaardeerde lid

Haye van de Molen
We missen in Haye een actieve en behulpzame hobbyfokker.
Haye was vele jaren lid en trouw aanwezig met zijn dieren
op Frisia’s jongdierendag en Frieslandshow
En steevast even helpen met het afbreken en opruimen.
Een echte liefhebber van kleinvee en gedreven fokker van
Rus konijnen, Sallanders, lachduiven, stamboekschapen,
witte leghorn krielen, Campbell eenden en kleurduiven.
Met veel genoegen kwam hij naar onze shows.
Op hokbezoek samen met collega leden/fokkers vond
hij prachtig. Haye noemde dit “top-dagen”en genoot volop.
Wij wensen Haye’s vrouw, kinderen en kleinkinderen alle
sterkte toe in het gemis van haar man en hun vader en grootvader
Bestuur en leden van
P.K.V. Frisia Dokkum e.o.

Vraag en antwoord

Omdat wij als fokkers elkaar een poos niet spreken leek het mij wel een
goed idee om een vraag en antwoord rubriek op te nemen in Us Hobby.
Ieder lid die vragen heeft kan die opsturen naar Tietsje de Bruin die de
vragen verzamelt en in Us Hobby vermeldt. Weet een ander lid een
antwoord of heeft een ander lid een goede ervaring of tip, dan kan het
antwoord of tip in de volgende Hobby opgenomen worden.
Ik heb zelf wel een paar vragen:
Vraag 1:
Als de kuikentjes 1 of twee weken oud zijn krijgen ze vaak “poepkontjes,
De mest droogt op aan hun kontje en na enige tijd – als je het er niet af
haalt- kunnen ze zelfs dood gaan. Heeft iemand een tip voor mij hoe je
die poepkontjes kunt voorkomen en hoe je het gemakkelijk kunt
verwijderen?
Vraag 2:
Jonge kuikens krijgen bij mij vaak mestklontjes aan hun tenen. Die
mestklontjes zijn er soms moeilijk af te halen. Heeft iemand een idee hoe
je deze mestklontjes er zonder schade gemakkelijk af kunt halen?
Het antwoord:
Ik kwam op het idee om de kuikentjes in een badje lauw water te zetten.
Dat was een gouden greep. Het werkt als volgt. Je doet in een bak een
klein laagje lauw water, met of zonder zeep. Dat kan een ton zijn, of een
grote afwasbak, een speciekuip, een tuinafvalbak, een wasmand, wat je
maar voor handen hebt. Dat laagje water moet ongeveer zo hoog zijn dat
de teentjes van de kuikens onder water komen. Je zet de hele club kuikens
voorzichtig in de bak, en gaat even een bakje koffie drinken of iets anders
doen, en daarna haal je de kuikens uit de bak. Ze blijven behalve hun
teentjes helemaal droog, ze gaan echt niet zitten of liggen in het water. De
pootjes zijn dan brandschoon, zonder dat je er ook maar iets aan gedaan
hebt. Even de teentjes afdrogen en klaar is kees. Een kind kan de was
doen, geen beschadigingen en brandschoon.
Hebt u ook zo’n soort vraag of probleem, waarvan u zich afvraagt of
iemand daar een oplossing voor heeft of een ervaring met u kan delen, of
heeft u een antwoord op een van de vragen of een oplossing voor een
genoemd probleem, laat het Tietsje weten.Het emailadres van Tietsje:
hobby@pkvfrisia.nl
Jan Rietberg

Concept tekst

Missie, visie en strategie PKV Frisia 2020
Historie
PKV Frisia Dokkum e.o. is op 23 maart 1929 opgericht als
konijnenfokkersvereniging. In 1956 is Frisia breder opgezet en zijn de
hoenderfokkers erbij gekomen. Sindsdien behartigt de vereniging de
belangen van alle leden die hoenders, dwerghoenders, konijnen, cavia’s
sier- en watervogels en sierduiven houden. Het doel van de vereniging is
het bevorderen en veredelen van de kleindierenteelt.
PKV Frisia organiseert ieder jaar in oktober de Friesland Show.
In sporthal De Trimmer in Dokkum werden- en nu in De Ynset te
Holwerd worden veel dieren in verschillende rassen en kleurslagen
getoond. Voor de leden van Frisia een jaarlijks hoogtepunt.
De vereniging organiseert voor haar leden diverse activiteiten zoals
hokbezoeken, jongdierendag, excursies, uitnodiging sprekers op de
ledenvergadering e.d. De vereniging bestaat uit een groep actieve leden
die samen een hobby uitoefenen en daarbij ook oog voor elkaar en de
omgeving hebben.
Veel konijnenrassen zijn in 1907 officieel erkend en bestaand dus al meer
dan 100 jaar. Een groot aantal kippenrassen zijn ook officieel erkend.
Aan de hobbyfokkers de kunst om dit "levend erfgoed" in stand te houden en
te verbeteren.

De vereniging op dit moment.
PKV Frisia heeft in 2020 bijna 100 leden en 12 vrienden. De activiteiten
bestaan uit een voorjaars- en najaars ledenvergadering en een
zomerexcursie voor de leden. De vereniging organiseert een zomershow
op de Boerendag te Driezum/Wâlterswâld, een jongdierendag op de eerste
zaterdag in september, de Frieslandshow in oktober en ondersteunt de
organisatie van de Noordshow in Assen. Verder doet PVK Frisia mee aan
een groot aantal activiteiten in de regio. Bijvoorbeeld het project “dieren
in de klas” samen met NME De Klyster. Verder zorgt Frisia er voor dat er
dieren zijn in de “hooiberg” in de Welkoop te Dokkum, staat de
vereniging op de “verkoopdag” van de CNS te Wâlterwâld en op de
“Welkoop familiedag” te Dokkum. PKV Frisia geeft 4 x per jaar clubblad
Us Hobby- en regelmatig digitale nieuwsbrieven uit voor de leden.
De website van Frisia is www.pkvfrisia.nl.
Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente Noardeast-Fryslân
en de gemeente Dantumadiel. In Holwerd is de materiaalopslag en wordt
de laatste jaren de Frieslandshow gehouden. Ook heeft de vereniging
geïnvesteerd in een promotiekar.

Missie van de vereniging.
Het in stand houden en veredelen van oude en bestaande rassen van grote
hoenders, kleine of dwerghoenders, duiven en andere vogelsoorten ( met
uitzondering van volièrevogels), konijnen, cavia’s, hamsters, gerbils,
siermuizen en sierratten. Ook bekend onder de naam “kleindieren”.
Kleine huisdieren met uitzondering van honden en katten.
Het behartigen van de belangen van haar leden, voor zover deze belangen
liggen op het hiervoor genoemde terreinen.
Werken aan de onderlinge verbondenheid van de leden en het vergroten
van de kennis voor de fokkerij en houderij door het houden van shows en
ledenvergaderingen.
Visie van de vereniging.
PKV Frisia voelt zich medeverantwoordelijk voor de juiste voorlichting
van het houden van (klein)dieren, het dierenwelzijn en het
enthousiasmeren van mensen voor deze hobby. Deels uit noodzaak,
vanwege vergrijzing binnen de club en de gewenste aanwas, maar zeker
vanuit de overtuiging dat een goede voorlichting helpt bij het
dierenwelzijn en het in stand houden van bijzondere rassen.
Waar het vroeger ( op het platteland) nog heel gewoon was dat er
kleindieren in en om het huis waren is dat nu nog minimaal.
Kennis van de dieren en het houden ervan komt hiermee te verdwijnen.
PKV Frisia wil een laagdrempelige vereniging zijn waar mensen zich snel
thuis voelen. Een gezamenlijke hobby c.q. passie verbindt mensen.
Binnen PKV Frisia is de cultuur dat mensen op elkaar letten en daar nodig
voor elkaar klaarstaan. PKV Frisia heeft de samenwerking met de Natuuren Milieueducatie gezocht. PKV Frisia verzorgt gastlessen in de klassen
voor basisschoolkinderen van de peutergroep tot groep 8. Dit als
aanvulling op het lesprogramma ‘’ dieren in de klas’’. De eerste
ervaringen zijn zeer positief en het doel is om het aanbod aan de
basisscholen uit te breiden naar andere (PKV) regio’s.
PKV Frisia bezoekt open dagen, Fairs en Boerendagen om de hobby te
promoten. Een prachtig jaarlijks evenement binnen de hobby is de
jongdierendag. Op deze dag showen leden van PKV Frisia hun jonge
dieren die dat jaar geboren zijn. Deze jonge dieren zijn veelal nog niet
showklaar en worden als soort van ‘voor-keuring’ bekeken door de
Keurmeester. PKV Frisia streeft er na om meer niet-leden naar de
Jongdierendag te halen om de hobby meer onder de aandacht te brengen
en nieuwe leden te werven.
Het streven is om het ledental in de toekomst uit te breiden door
laagdrempelig advies te geven over de huisvesting, voeding, verzorging,

fokkerij en gezondheidszorg voor kleine huisdieren en een intermediair te
zijn in de afzet en koop en verkoop van kleine huisdieren.
Strategie van de vereniging.
Als we de goede dingen doen zoals we die tot nu toe deden, dan krijg je
wat je tot nu toe gekregen hebt. Mooie shows, gezellige evenementen,
leuke acties, waardering, maar ook steeds minder leden.
De politieke en maatschappelijke omstandigheden zijn zo dat er zeer
kritisch gekeken wordt naar de dierhouderij. Of dat nu professioneel is of
voor de hobby maakt niet veel uit. Dierwelzijn en diergezondheid worden
steeds belangrijker. De mogelijkheden voor mensen om dieren te houden
worden lang niet altijd benut.
PKV Frisia zal daarom meer op de maatschappelijke thema ’s moeten
inzetten en kennis hierover verspreiden onder de leden, maar ook daar
buiten. De vraagbaak voor het houden, verzorgen en fokken van
kleindieren. De sociale media zijn daar een heel belangrijk middel voor.
Facebook, Instagram en twitter. Daarnaast de digitale nieuwsbrieven met
actueel nieuws over de kleindierhouderij met weetjes, feiten en verhalen
uit de praktijk.
Actie: inzetten op digitale informatievoorziening. Zorgen dat veel
vrienden op de sociale media ook echte vrienden worden die de
vereniging ook met middelen ondersteunen.
Samenwerking met andere kleindierverenigingen is onmisbaar.
Samen staan we sterk in een zoals het nu lijkt een krimpende markt.
Wel met behoud van de identiteit van de verschillende partners.
Eenheid in verscheidenheid, voor elk wat wils.
Samenwerken aan activiteiten, evenementen en shows, maar ook aan de
informatievoorziening. Daarom moeten er dit jaar gesprekken gevoerd
worden met de andere regionale kleindierverenigingen.
Actie: bespreken van de samenwerking met de regionale
kleindiervereningingen en dan samenwerken.
Wij kunnen dit niet alleen. Het is nu zo dat vaak de bestuursleden der kar
trekken en dat de meeste leden dit mooi laten gebeuren.
Bij de vaste evenementen (jongdierendag) en shows (zomershow en
Frieslandshow)zijn vaak wel veel leden in actie om te helpen, maar
tussendoor hoor je vaak niet veel actie en/of reactie. Deze komen vaak
wel naar voren op de Algemene Ledenvergaderingen.
Actie: eerder actie en reactie van de leden uitlokken en leden mobiliseren
voor werkgroepen zoals PR, materiaal, shows en evenementen.

Enten in 2020
1) Konijnen
a) Jaarlijkse grote enting in week 33
10 t/m 15 augustus 2020.
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 6 oktober 2020: 19.00 uur
aanbrengronde bij Marten de Vries in Hallum.
Aanmelding uiterlijk 15 september 2020.
tentoonstelling@pkvfrisia.nl / 06-23539953
Tarieven als in 2019.
Aan deze entingen kunnen naast Frisia leden ook leden van
zusterverenigingen deelnemen.

2) Hoenderachtigen
Gericht op het verdere tentoonstellingsseizoen en
JONGDIERENDAG op de
eerste zaterdag in september.
Waterenting op zaterdag 8 augustus 2020
• 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 22 augustus 2020 (dieren ophokken!)
Bijdrage in de kosten € 20,00 per adres af te rekenen bij de sprayenting.

Aanmelding uiterlijk 15 juli 2020.
tentoonstelling@pkvfrisia.nl / 06-23539953
Aan deze entingen kunnen naast Frisia leden ook leden van
zusterverenigingen deelnemen.

Opmerkingen:
• Bij de sprayenting moeten ALLE onder het begrip
hoenderachtigen op het erf gesprayd worden. Ook de dieren die
niet naar de tentoonstelling gaan. Daar moet rekening mee
worden gehouden met de water-enting, die als voorbereiding van
de sprayenting gezien moet worden.
• Ook zij, die niet deelnemen aan de WATERENTING moeten
zich aanmelden uiterlijk 15 juli 2020. Zij zullen wel opgenomen
worden in het sprayenting rooster.
• We zijn gewend aan een strak schema, dat vraagt medewerking
van de deelnemers.
Gepast geld, een ingevuld formulier.

Corona
Uiteraard houden we rekening met het coronaprotocol.
Bij de hoenderachtigen is dat heel simpel te realiseren.
Knelpunt ligt hier bij het ophalen van het water voor de waterenting.
Bij de konijnen ligt het wel iets anders, omdat er daar sprake is van
iemand die het dier vasthoudt en de dierenarts die prikt.
Het aanreiken kan met gebruik making van twee vervoerskisten.
Of vanuit meerdere vervoerskisten.
We gaan er van uit, dat het wat meer tijd neemt per liefhebber
.

Entingen konijnen – nieuw vaccin?

Er is een nieuw vaccin gelanceerd, dat werkzaam moet zijn als
bescherming tegen RHD1 en RHD2 en myxomatose.
Dit middel Nobivac Myxo-RHD Plus leek het wondermiddel te zijn.
Eén prik en tegen alles beschermd! Maar er zijn toch hier en daar wat
kinken in de kabel! In Duitsland is dit middel NIET goedgekeurd.
Het effect op de vruchtbaarheid van de rammen is niet of onvoldoende
getest. Dit heeft er toe geleid, dat de producent afraadt om rammen met
dit middel te enten.
Het middel heeft een ander uitgangspunt als de gebruikte vaccins van
Eravac en Filavac. Er wordt levend virus gebruikt tegenover dood virus
bij de andere vaccins.
Gezien de huidige ervaring menen we er goed aan te doen het nieuwe
middel voorlopig NIET te gebruiken te meer daar er ook nog problemen
over de werkzaamheid kunnen optreden bij dieren die al geënt zijn met
andere vaccins in voorbije jaren.

Frieslandshow – Verkoopklasse – Wet DIEREN
De wet DIEREN gaat na een overgangstermijn per 1 juli 2020 voor de
kleindierwereld ten volle in werking. Dit betekent onder meer, dat
wanneer er sprake is van een verkoopklasse op een show er
gekwalificeerde functionarissen voor de groep haren en de groep veren
aanwezig moeten zijn tijdens de openingstijden.
Om gekwalificeerd te kunnen zijn dient er een cursus gevolgd te zijn,
waarna een certificaat afgegeven wordt.Er zijn feitelijk 2 cursussen voor
onze kleindierwereld: haren en veren.
Het bovenstaande wetend, heeft het bestuur van Frisia besloten voor haar
show(s) GEEN verkoopklasse in te stellen. M.a.w. dieren kunnen niet via
de catalogus, maar ook niet na de keuring te koop worden gezet. Er zal
dus ook geen verkoopbureau functioneren.
Toch denken we inzenders, die dieren te koop willen aanbieden, tegemoet
te kunnen komen. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de
volgende regeling: Als INZENDER kun je op de volgende wijze
aangeven dat je dieren te koop hebt. Het betreft hier dieren in het
algemeen, NIET specifieke dieren die op de show aanwezig zijn.
Eerst na het uitkooien houden de dieren op SPECIFIEK te zijn, dat is dat
zij onderdeel zijn van de show.
In de catalogus wordt de volgende vermelding gedaan:
Naam

Woonplaats

Haren/veren

Ras(sen)

telefoon

Voor deze vermelding wordt € 2,50 in rekening gebracht. Wil de inzender
hiervan gebruik maken, dan dient dat aangegeven te worden op het
inschrijfformulier, de inzender geeft toestemming het telefoonnummer te
publiceren. Adresgegevens worden hier niet verstrekt. Het is NIET
mogelijk na de sluitingsdatum alsnog zo’n vermelding op te voeren.
Ook niet-inzenders kunnen dieren te koop aanbieden in de catalogus,
maar zij zullen volgens de normale advertentieformule ruimte moeten
kopen.
HAA

Jongdierendag zaterdag 5 september 2020
Eerste zaterdag in september: Tijd voor de jongdierendag! De show wordt
gehouden bij foeragehandel en dierenspeciaalzaak P. G. Wolters & Zn
aan de Pieter Durkstrjitte 1 in Broeksterwoude. Het inschrijfformulier is
bijgesloten in deze HOBBY. Uiterste inleverdatum is 29 augustus
2020.
Gevraagd worden konijnen, hoenders, dwerghoenders, serama’s en
sierduiven die gemerkt / geringd zijn in 2020 van leden van PKV Frisia
Dokkum e.o.
Aangezien er sprake is van een verenigingsactiviteit is een fokkerskaart
geen voorwaarde. Wel dienen de dieren van alle deelnemers geënt te
zijn. (voor entingen zie elders in deze Hobby)
Insturen naar: Arie Hagedoorn, Master de Grootstrjitte 4, 9104 HN
Damwâld. Insturen per e-mail kan ook. Een formulier per e-mail
aanvragen tentoonstelling@pkvfrisia.nl of het formulier downloaden van
de site: www.pkvfrisia.nl en vervolgens insturen naar het aangegeven
mailadres.
Keurmeesters zijn:
Konijnen:

Roel Schraa

Konijnen:

Johannes Looijenga

Hoenders

Herke Brinkman
Albert Meester

Sierduiven:

Wim de Wal

De dieren dienen op zaterdagochtend tussen 08.15 en 08.45 uur ingekooid
te worden. De inschrijfkosten, deze bedragen € 2,00 per dier kunnen op
de showdag betaald worden.

Corona:
We hopen, dat we deze JJD kunnen en mogen organiseren. Zeker zullen
er maatregelen genomen worden, die passen in het nieuwe omgaan met de
situatie, met elkaar. We vragen daar jullie medewerking in.
Parkeren
Om de bereikbaarheid van de show en de zaak van de firma Wolters te
waarborgen vragen we jullie medewerking. Na de aanlevering van de
dieren verzoeken we ieder zijn of haar voertuig zo te parkeren, dat de
bezoekers gelegenheid hebben de zaak en de show te bereiken. Er is
parkeergelegenheid op een af te sluiten deel van het terrein van de firma
Wolters. Daar parkeren betekent feitelijk, dat de auto aan het eind van de
show weer ter beschikking is. Plaats is er verder langs de Meekmastrjitte
en de Pieter Durkstrjitte.
We hopen u allen op deze verenigingsdag te treffen. De plaats en de sfeer
garanderen ons ideale omstandigheid als uiting van onze hobby.
Graag tot 5 september.
HAA
Opmerking: Leden, waarvan het emailadres bij mij bekend is, ontvangen
in juli het inschrijfformulier per mail.

Jongdierendag bij PG Wolters in 2019

Vrienden van de Frieslandshow /
PKV Frisia Dokkum e.o.
Broeksterwâld:
 P.G. Wolters
Damwâld
 ALH-genetics
 Broekema Pets & Co
 Chr. Mavo De Saad
 Sikke Damstra
 Kleindieren Van de Maginaris
Dokkum
 Broekema – De Molen
 Broekema’s Fourage Centrum
 Martine van der Schuur
Drachten
 Ufkes Greentec BV
Feanwâlden
 Dierenspeciaalzaak Yn’e loads
Metslawier
 Kninepleats – familie Veenstra
Opeinde
 Sytske Vogel

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.

Cavia’s en zo!

In de vorige Hobby stond een stukje over het missen van mensen binnen
de club, die knaagdieren houden. We zouden deze mensen graag binnen
onze club willen verwelkomen.
Mijn eerste ervaring met een cavia was al heel vroeg. Het bewijs is een
foto waarop ik zo ongeveer twee jaar moet zijn geweest. Op mijn knieën
zittend in het gras bij Toby.
Toby was een bruine geborstelde cavia en liep overdag, met mooi weer,
altijd vrij in de tuin. Als mijn ouders Toby niet konden vinden, als het
slaaptijd was, dan werd Rex (kruising herder x boxer) erop uitgestuurd
om Toby te zoeken. Hij zat altijd ergens onder een plant of struik, maar
niet te zien in de schemering. Hoe oud hij is geworden weet ik niet.
Mijn tante had cavia’s voor de kinderen, die stonden in de bijkeuken en
als je de deur open deed werd je begroet door een soort geknor en gepiep.
Later heb ik zelf ook 2 cavia’s aangeschaft voor Angelina en omdat ze
heel gezellig zijn. Bruintje en Zwartje heetten ze. Goh dat is ook al weer
wat jaartjes geleden!!
Nu heeft mijn zusje een poosje geleden ook een cavia, een witte, Jopie
genaamd, aangeschaft voor de kinderen en de gezelligheid.
Mijn meest recente ervaring met deze diertjes, is wel dat ze vaak te
vinden zijn in de promotietent en in de knuffelhoek op de Frieslandshow.
Sita Herder zorgt er altijd voor dat er een paar aanwezig zijn. Ook heb ik
ze gezien op de Noordshow, meegemaakt op de keuringstafel en dan leer
je op welke aspecten je moet letten bij de cavia en dat er heel veel
verschillende kleurtjes er zijn. Tsja ik kom nog weleens een cavia tegen!
Maar ja ik beweeg mij eigenlijk alleen in de wereld van konijnen en een
beetje in die van de duiven. Maar wat kom je tegen als je wilt beginnen
met het houden van cavia’s?

Ik ben er maar eens ingedoken en via het internet op de volgende
informatie gestuit.
Er blijken maar 6 verschillende soorten cavia’s te bestaan die hun
leefgebied in Zuid-Amerika hebben. De cavia porcellus, is de huiscavia,
die wij in verschillende kleurtjes en haartypen kennen. Deze cavia werd
gedomesticeerd door de Inca’s zo’n 3000 jaar geleden. In de beginperiode
werd dit diertje gefokt om als voedsel te dienen en wordt nog steeds als
voedsel gezien in Peru, Bolivia en Ecuador.
De huiscavia weegt tussen de 500 en 1500 gram en hebben een lengte
tussen de 25- 30 cm. De cavia is eigenlijk een groepsdier, lust bepaalde
groentes (andijvie, witlof en wortel) en fruit (appel en banaan) maakt zelf
geen vitamine c aan en eet zijn eigen ontlasting wat noodzakelijk is voor
een goede spijsvertering.
Het mannetje wordt een beer genoemd en het vrouwtje een zeug.
De gemiddelde leeftijd van een cavia is vijf jaar.
Er zijn de volgende haartypen bekend:
• gladhaar
• gekruind
• borstel
(rozetten
over het
hele lijf)
• rex
• US-teddy
• CH-teddy
• sheltie
• tessel
• langhaar
• skinny pig
• satijnharig
• Cuy
We nemen de gladharige cavia even onder de loep omdat deze het meest
gehouden wordt. Ze komen in veel verschillende kleuren, kleurpatronen
en tekeningpatronen voor zoals zwart, wit, rood, goud-agouti en zilveragouti. Maar hoe ziet zo’n diertje er eigenlijk uit?? Wat wil de
keurmeester zien??
De gladharige cavia is een krachtig en gespierd diertje met wat
gedrongen, maar mooi afgerond lichaam. De schoft van de cavia behoort
altijd hoog, breed en goed ontwikkeld te zijn en moet geleidelijk aan naar

beneden lopen en mooi overgaan in een korte, brede en rechte rug. De
borst is diep, breed en vol. De pootjes zijn kort, recht en stevig. Aan de
voorvoetjes zijn vier teentjes aanwezig en aan de achtervoetjes zijn het er
drie.
De achterhand moet mooi afgerond en bevleesd zijn. De nek behoort
krachtig en relatief kort te zijn. De kop is stomp en breed.
Wanneer je de cavia van opzij bekijkt, is de neus gebogen, wat ook wel
wordt aangeduid als Romaans profiel of ramhoofd. Doordat de kop zo
breed is, staan de oren en ogen van een cavia relatief ver uit elkaar. De
wangen behoren altijd goed ontwikkeld te zijn. De oren zijn onbehaard,
schuin aangezet en naar beneden gericht. In het midden vertonen de oren
een golfje. De ogen van een cavia zijn groot, rond en bol en moet een
heldere uitdrukking hebben. De cavia heeft een staart, maar die is meestal
niet te zien.
De vacht is 30 cm lang en moet vlak tegen de huid aan liggen. De
ondervacht is zacht en soms wat wollig, terwijl de dekharen grof en stug
zijn.
De nagels horen geknipt te zijn voordat je naar een tentoonstelling gaat.
De nagels horen evenwijdig aan de grond te staan.
Cavia’s zijn erg vriendelijke dieren, als ze van jongs af aan met mensen
zijn opgegroeid. Ze houden er van om in de nabijheid van soortgenoten te
zijn. Bovendien zijn het flinke praters,die met elkaar communiceren door
piepende en fluitende geluiden te maken.
De huisvesting voor een cavia moet minimaal 80x40 zijn, voor twee
cavia’s is dat 100x40 en voor iedere cavia meer komt er 20 cm bij. Je
kunt kiezen uit een caviahok (alleen tralies boven), traliekooi of een
caviaflat. Cavia’s kunnen het beste binnen worden gehouden. In de zomer
kunnen ze ook buiten, maar met 10 graden moeten ze naar binnen.
Cavia’s kunnen niet tegen tocht, extreme warmte en vochtige ruimtes.
Zet de kooi ook niet te dicht bij de televisie of de radio, want cavia’s
hebben een beter gehoor dan mensen.
Als bodembedekking kun je kranten, zaagsel en hooi gebruiken.
Voer kan het beste worden gegeven in een bakje, en water in een
drinkfles!
Er is nog zoveel meer te lezen en te zien over cavia’s op internet. Ga
gewoon eens googelen!! Voor de aanschaf van een cavia of cavia’s ga
dan op zoek naar een fokker die kan u vast en zeker meer vertellen.
Met vriendelijke groeten,
Tietsje.

Door Amarins Bijlsma

Ik ben Amarins Bijlsma, 16 jaar en wonend in Engelum.
Sinds dit jaar fok ik met de erkende Nederlandse Hangoor Dwergen
(NHD) in de kleurslag oranje.
2 jaar geleden heb ik mijn eerste 3 konijnen gekregen, ook Nederlandse
hangoor dwergen. Daar begon mijn liefde voor dit ras!
Achteraf waren deze dieren natuurlijk helemaal niet geschikt voor de fok
en voldeden ze niet aan de ras standaard.
Helaas is een van die konijntjes vrij snel overleden maar daardoor kwam
ik weer een stukje dichterbij het fokken, we kochten namelijk een ram
erbij! En van het een komt het ander dus even later waren er weer twee
bij. Ik zag er naar uit om eens een nest te nemen. Toch maar eens beter
verdiepen in het fokken en het ras, want inmiddels had ik allemaal
verschillende kleuren zitten.
Omdat ik toch wel serieuzer wilde fokken heb ik vrijwel alle dieren weg
gedaan en een mooi aantal oranje dieren er voor in de plaats gekocht, het
eerste nestje oranje is nu dan ook op komst!
Een van mijn dieren:

Activiteitenagenda 2020
P.K.V. Frisia Dokkum e.o.
30 mei 2020
CNS Verkoopdag te Wouterswoude. Frisia aanwezig met stand.

Afgelast i.v.m. Corona
Juni 2020
Welkoop familiedag Dokkum op 6 juni. Frisia present met stand.
Hokbezoek bij eigen fokkers van Frisia / vereniging Barneveld te gast.
Zomeractiviteit Frisia leden op 20 juni; nadere info volgt

Afgelast i.v.m. Corona
Juli 2020
Laatste zaterdag van juli: Boerendag.
Samen met zusterverenigingen
PKV Burgum e.o.en KV De Aeikoer Buitenpost organiseert
PKV Frisia als onderdeel van de Boerendag de 2e Zomershow.

Afgelast i.v.m. Corona
September 2020
1e zaterdag in september: Frisia Jongdierendag
bij Wolters Broeksterwoude. Dit jaar op 5 september.
Let op! Enting konijnen en hoenders. Uiterlijke aanmelding voor enting en
ent-data zie artikel over enten 2020 in deze Hobby
Oktober 2020
58e Frieslandshow in MFC De Ynset te Holwerd
op 22, 23 en 24 okt.2020 (week 43)

