Ús Hobby
2019 – nummer 4

Opgericht 23 maart 1929

Clubblad
van

P.K.V. Frisia Dokkum e.o.

Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging
Frisia Dokkum e.o.
Opgericht 23 maart 1929
Ons clubblad "Us Hobby" verschijnt 4 keer per jaar.
Wilt u adverteren in ons blad? Voor weinig geld brengen wij uw
advertentie onder de aandacht. Voor informatie kunt u contact
opnemen met onze secretaris of redactie.
In "Us Hobby" wordt u geïnformeerd over onze club en activiteiten.
Veel meer info en foto's vindt u op onze website www.pkvfrisia.nl
Show informatie in vele facetten vindt u op www.frieslandshow.nl
Redactie Us Hobby / Kopij: Germ Durk de Vries / gddevries@hetnet.nl
Bankrekeningnummer (IBAN):

NL 28 RABO 0190 4582 75

Opgericht 23 maart 1929

en www.frieslandshow.nl
_____________________________________________
Internet/website:

www.pkvfrisia.nl

Ereleden:

Gerrit Walsma
Jelle Terpstra
Ate Hoekstra
Henk Canrinus
Sikke Damstra

Anjum
Dokkum
Damwâld
Hallum
Damwâld

Leden van verdienste:

Alie van der Zee
Klaas Dijkstra

Dokkum
Zuidhorn

Albert van der Ploeg
Ottemawei 7

tel. 06-23837252
9067 DT Readtsjerk

secretaris

Sita Herder
Wjuk 14

tel. 0519-571326
9145 RB Ternaard

penningmeester

Jan Rietberg
Burdaarderstrjitwei 19

tel. 0519-221444
9106 GA Sibrandahûs

2e voorzitter

Tietsie de Bruin
Cantaart 36

06-43497930
9291 AK Kollum

tentoonstell.secr.&
tentoonstell.penningm.
en ringencommissaris

Arie Hagedoorn
Master de Grootstrjitte 4

tel. 0511-421961
9104 HN Damwâld

bestuurslid

Sikke Damstra

Damwâld

bestuurslid

Hugo Bruinsma

Damwâld

Bestuur:
voorzitter

Tatoeëerders:
Henk Canrinus, Wildlandseweg 1, 9074 LK Hallum. tel. 0518-431118
Wilco Koster, Terpstrjitte 27, 9138 SL Niawier tel. 06-18832119 (ná 19.00 uur)
(Wilco wordt opgeleid / bijgestaan door Henk)

Voorwoord
Na zonneschijn komt regen en deze omgekeerde spreuk geldt ook.
Iedereen die de dieren buiten laat lopen of vliegen heeft hier mee te
maken. Dit geldt ook voor de temperatuurwisselingen in de winter met
invloed op de vacht en het verenkleed. Het stelt ons voor de uitdaging om
onze dieren mooi en gezond te houden. Ook ratten en muizen komen met
de kou en de nattigheid onze huizen en hokken opzoeken. Dit kan in de
toekomst een probleem worden als er geef gif meer gebruikt mag worden
of alleen door professionele plaagdierbestrijders.
Marten de Vries heeft op onze ledenvergadering van 27 september
beeldend laten zien hoe wij ook op een andere wijze van onze
dierensmakelijk kunnen genieten en in de pauze hebben we kunnen
genieten van “hapkes van eigen hiem”. Het is goed dat we ook deze kant
van onze hobby belichten en met elkaar delen.
De Rabo ClubSupport heeft niet het grootste succes voor onze vereniging
gehad. Wij zijn liever met de dieren bezig dan achter de computer en dat
is te zien. Misschien dat onze digitale nieuwsbrief hier nog verandering in
kan brengen, maar ik denk dat het eerder aan de jongere generatie is om
ook via de sociale media een slinger aan te geven.
Wij kunnen met zijn allen heel tevreden terugzien op een hele mooie
Frieslandshow 2019. Er zijn wat minder dieren ingezonden, maar de
sfeerwas prima. Voor volgend jaar zullen we proberen om de jeugd hier
meer bij te betrekken en dan zullen we de show op een ander moment
moeten houden als we de scholen mee willen nemen.
In de Welkoop in Dokkum staan wij als vereniging midden in de
samenleving en kunnen we laten zijn wat onze hobby voor ons betekent
en ook voor vele anderen kan betekenen. Dat merk je ook aan de reacties
op de dieren bij de welkoop. Als er ziekte is of onenigheid onder de
dieren dan krijgen we snel een telefoontje. Dat gebeurt ook als de jonge
konijnen wat ouder worden en de rammen beginnen te oefenen. Dat kan
niet voor het gemiddelde Welkoop publiek en dan moet er gescheiden
worden.
Wij zijn verheugd om een aantal jeugdleden te mogen verwelkomen bij
onze club. We zijn met de jeugd aan het nadenken over welke activiteiten
de jeugd aanspreekt, voor binding zorgt en nog meer jeugdleden.
Alvast hele goede kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar
toegewenst .
Albert van der Ploeg, voorzitter.

De
Pen
Door Leen van der Sluijs

Hallo,
Door Tietsje de Bruin is mij gevraagd
om wat te vertellen over mijn hobby.
Ik ben Leen van der Sluijs, woonachtig
in Brantgum met mijn vrouw Tietsje en
vier kinderen; drie dochters en één
zoon. Dus een gelukkige Mem en Heit!
Al vanaf mijn jeugd heb ik beesten.
Duiven kippen en eenden.

Vroeger, toen ik nog thuis woonde,
vloog ik met postduiven en hield ik de
konijnenrassen Groot Zilver en de
Hollander. Maar door mijn eigen
Hoveniersbedrijf ‘Us Hiem Hoveniers’
heb ik eigenlijk te weinig tijd om me
echt op wedstrijden te richten.
Daarom ben ik nu al jaren aan het
fokken met kleurpostduiven in de kleur
sierduifrood en -geel, wat erg moeilijk
is.
De laatste 3 jaar heb ik hier ook nog de Hollandse kropper in dezelfde
kleurslagen bij gekregen. Een erg makke- en enthousiaste duivensoort.
Ik houd erg van dieren en kan er van genieten als de duiven thuis “om
klapperen” rond de woning!

Ook heb ik de Leghorn in de
kleurslag Patrijs. Een prachtige
grote hoender in de wildkleur
en ze leggen ook nog heerlijke
eieren!
In eerste instantie ben ik lid van
Frisia geworden om de dieren
met de juiste ringen te ringen.
Misschien zal ik mij in de
toekomst wel eens bezig gaan
houden met het showen op een
tentoonstelling maar hier heb ik
nu eerst nog geen tijd voor.
Ik wens iedereen een goed fokjaar toe met de dieren in 2020.
De vriendelijke groeten vanuit Brantgum
Leen

Laagpathogene vogelgriep in 6 provincies
27 november 2019 door Roland Sellis

Bij een aantal pluimveebedrijven in Nederland is vogelgriepvirus H6
aangetroffen. Deze vorm is niet-bestrijdingsplichtig. De meeste gevallen
zijn ontdekt via monitoring.
Bij deze bedrijven in de provincies Overijssel, Flevoland, Gelderland,
Friesland, Groningen en Noord-Brabant is het vogelgriepvirus
aangetroffen bij legkippen of kalkoenen. Avined wijst ondernemers er op
om te zorgen voor strikte bioveiligheid en hygiëne op het bedrijf.
Verder moeten ondernemers alert zijn op ziekteverschijnselen. Terwijl de
vogeltrek in volle gang is, blijft het nog rustig op het gebied van de hoog
pathogene vogelgriep en de laag pathogene vogelgriep H3N1. Een
screening in België leverde geen nieuwe gevallen van H3N1 op.
Lees meer op: Levende Have | Laagpathogene vogelgriep in 6 provincies

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.
Bestuur PKV Frisia Dokkum e.o.

Contributie en advertenties

Beste Frisianen,
In het laatste nummer van het jaar komt altijd de vraag om de contributie
voor het komende jaar te betalen, zo ook nu weer. De contributie voor
2020 bedraagt € 17,50 per jaar en we innen dan tegelijk de bijdrage van
€ 7,50 van de afgelopen Frieslandshow; van 2019 dus.
Die € 7,50 geldt alleen voor leden met een fokkerskaart bij PKV Frisia.
Verder zijn er een aantal leden die een advertentie in Us Hobby hebben.
Ik ga er maar van uit dat jullie dit in 2020 ook weer willen, en heb dat ook
op de rekening gezet. Mocht dat niet het geval zijn, geef dat dan even aan
mij door voor 1 januari 2020 en betaal dat bedrag dan dus niet. Dan kan
Germ Durk deze advertenties uit het systeem halen.
Alle adverteerders overigens hartelijk dank!
Een dringend verzoek: graag deze nota betalen binnen 4 weken na de
datum op de nota.
Mochten er mensen zijn die ook graag een advertentie in het clubblad
willen hebben, dat kan, graag zelfs. Voor leden geldt een gereduceerd
tarief. Dat wil zeggen: een hele pagina is 18 euro en een halve pagina is
13 euro. Meld je dan voor 1 januari, zodat we het op tijd voor de eerste
Hobby rond hebben. Hoe je de advertentie moet aanleveren graag
overleggen met Germ Durk.
Weet iemand van jullie nog een of meer bedrijven te vinden die een
advertentie in Us Hobby willen plaatsen , of in de catalogus van de
volgende Frieslandshow, dan horen we ook dat graag van jullie.
Een totaalpakket zou nog mooier zijn. De informatie over de prijzen van
deze advertenties hebben jullie allemaal vorig jaar ontvangen, en die zijn
niet gewijzigd.
Jan Rietberg
Penningmeester PKV Frisia

Vraagprogramma Frieslandshow op papier of digitaal?
Aan u de keuze! Reageer daarom op dit artikel!
Beste Leden, inzenders en potentiele inzenders,
Inschrijving voor onze jaarlijkse clubshow, De Frieslandshow, proberen
we zo gemakkelijk mogelijk te houden. Uiteraard willen we graag met de
tijd mee en digitale middelen geven veel tijdswinst (voor u en voor onze
tt-secretaris). Vandaar dat we afgelopen jaren steeds meer tot enkel nog
digitale inzendingen vragen.
Echter we krijgen berichten dat er ook mensen zijn die liever een papieren
versie van het inschrijfformulier wensen te ontvangen en in sommige
gevallen zelfs niet in te schrijven als het alleen digitaal kan.
Dat is natuurlijk onze bedoeling niet!
Daarom onderzoeken we de noodzaak en mogelijkheden om naast het
digitale programma ook een ‘papierenroute’ op te zetten voor de mensen
die dit wensen. Daarom de volgende vraag:
Wenst u het vraagprogramma voor de komende Frieslandshow op
papier via de post? Dan vragen wij u om dit door te geven aan
Arie Hagedoorn middels een telefoontje 0511-421961 of een mailtje
naar tentoonstelling@pkvfrisia.nl
Vernemen wij niks van u dan gaan we er vanuit dat u voor de
‘digitale route’ kiest.
P.K.V.Frisia Dokkum e.o.
Het bestuur

Clubcompetitie in De Klok in Harkema 24 sept.2019
Dinsdagavond 24 september was de zaal in Hotel de Klok in Harkema weer
behoorlijk vol. Gasten deze avond waren hoenders, dwerghoenders en
konijnen vergezelt van hun bazen, de hobbyfokkers uit Noord en Oost
Friesland. Zeven verenigingen streden om de eer om clubkampioen te
worden met fokdieren voortgebracht door leden van hun vereniging.
Burgum, Dokkum, Tynwâlden, Gorredyk, Zuidoosthoek, Ureterp en
Harkema. Met uitzondering van Ureterp (alleen kippen) en Harkema en
Tynwâlden ( alleen konijnen) waren de verenigingen aanwezig met zowel
hoenders, dwerghoenders en konijnen. Van elke diersoort 6 dieren.
Het was weer van ouds een gemoedelijke en gezellige avond. Je treft zo de
hobbyfokkers van de andere verenigingen. Vaak kennen we elkaar wel maar
ontmoeten we elkaar minder. Harkema is dan zo’n gelegenheid om weer even
bij te praten. Onder genot van koffie of en drankje is het dan altijd een
gezellig treffen. Zo ook op deze avond weer. Ook het kleindierensport
element komt naar voren op zo’n avond. Tijdens de keuring van de dieren
worden direct de uitslagen op de borden voor in de zaal bijgehouden. Onder
toeziend oog van de fokkers. Wat score heeft mijn dier behaald? Wat is de
stand van de totaal telling. Zitten we als vereniging in de prijzen? Mooi om te
zien en er bij te zijn.
De keurmesters deze avond waren de heren Jipping voor de diergroep
konijnen en Zwama voor de hoenders en dwerghoenders.
De leiding van deze avond was in goede handen bij Gerrit Grooten.

De uitslagen bij de hoenders en dwerghoenders:
Ureterp 1e, Frisia 2e en Zuidoosthoek 3e.

De uitslagen bij de konijnen:
Burgum 1e Zuidoosthoek 2e en Trynwâlden 3e

Een verslag in beeld van de gezellige avond in hotel de Klok in
Harkema:

Gezelligheid in de Klok…

Keuring hoenders; keurmeester Zwama en schrijver Arie Hagedoorn
De heren keurmeester Jipping en
schrijver Posthumus

De uitslagen van de keuring op het bord voorin de zaal.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Verslag overleg organisatie clubkampioenschap Harkema
16 oktober 2019

Om een aantal onduidelijkheden en ergernissen rondom de
clubkampienschappen in Harkema op te lossen, riepen de organisatoren,
waaronder Gerrit Grooten en Sytse Hansma, de deelnemende
verenigingen op om op woensdag 16 oktober bij elkaar in “de Klok” in
Harkema te komen.
Daarom zijn Arie en ik die avond naar Harkema gereisd.
Voorzitter Gerrit Grooten noemt vooraf enkele zaken die van belang zijn.
Ten eerste moeten de opgaven voor de clubkampioenschappen van alle
verenigingen om organisatorische redenen op tijd binnen zijn.
Ten tweede is, zoals sommigen voorstellen, vrije inzending zonder vooraf
opgave van ring- en oornummers eveneens om organisatorische redenen
niet te doen. Enkele verenigingen hebben moeite om op tijd hun dieren
op te geven omdat hun jongdierendag pas laat in september is.
De dieren moeten uiterlijk op de donderdag voor de dinsdag van het
kampioenschap binnen zijn. De vereniging mag zelf bepalen welke dieren
ingezonden worden; dat hoeft niet door de keurmeester van de
desbetreffende jongdierendag gedaan te worden, en ook niet naar
aanleiding van jongdierendag, al heeft dat wel de voorkeur.
Uiteindelijk is het aan de verenigingen hoe ze dat doen.
Gerrit Grooten doet een paar voorstellen / stelt ter discussie:
1- De clubkampioenschappen enkele weken later organiseren. Dat
stuit bij menigeen op allerlei bezwaren. Het probleem van niet op
tijd de nummers aan kunnen melden blijkt slechts 1x in de 6 jaar
voor te komen. Daarom wordt besloten de datum te laten zoals
die is, de laatste dinsdag van september. Met de verenigingen die
over 6 jaar in de problemen komen wordt te zijner tijd een
regeling getroffen.
2- Elke vereniging mag nu één reserve opgeven, voorstel is daar
twee van te maken. De meeste aanwezigen zijn voor één reserve,
aldus besloten.
3- Moeten we het aantal deelnemende dieren op 6 per diergroep per
vereniging houden of naar 7 of 8? Na enige discussie wordt
besloten het op 6 dieren te houden.
4- Het is de bedoeling zoveel mogelijk fokkers te laten deelnemen.
Men vindt dat dit het streven moet zijn.

5- Soms wordt gezegd dat ook oude dieren mee moeten kunnen
doen. Niemand vindt dat een goed idee.
6- Het tijdstip van aanvang is voor een aantal mensen een groot
probleem. Afgesproken wordt het volgende clubkampioenschap
als proef om half acht te beginnen met de keuring, dus vanaf
19.00 uur inkooien.
7- Bij de puntentelling gaan voedsters voor rammen en hanen voor
hennen. Besluit: dat blijft zo.
Verder wordt gevraagd of de vereniging van Jubbega mee kan doen met
alleen konijnen. Omdat er dan ook extra keurmeesters nodig zijn en
omdat een beetje meer financiële speling ook wel gewenst is, stellen
enkelen voor de inleg met € 5,- per diergroep te verhogen. Niemand heeft
daar bezwaar tegen.
Tot slot passeren nog een aantal namen van mogelijke keurmeesters de
revue, waarbij de voorkeur uitgesproken wordt voor keurmeesters die
niet op een van de jongdierendagen gekeurd hebben. Ook zouden ze om
financiële redenen niet al te ver weg moeten wonen. De combinatie van
deze twee wensen blijkt in de praktijk nog niet zo gemakkelijk te zijn, dus
het blijft streven naar de meest haalbare optie.
We hebben de indruk dat dit wel een nuttige bijeenkomst was, en dat de
onduidelijkheden voorlopig weer opgelost zijn. We hopen nu vele jaren
de clubkampioenschappen weer voort te kunnen zetten.
Jan Rietberg

Nieuwe leden
(periode tussen Hobby 3 en 4)

Amarins Bijlsma
R. Dijkstra
Y. Brouwer-Bloem

Da Gronemanstrjitte 5
Kobbeflecht 8
Gansingawei 1A

Albert Douma

Meekmastrjitte 19

9038 TK Engelum
9254 AE Hurdegaryp
9298 RT
Kollumerzwaag
9108 MS
Broeksterwâld

Welkom bij PKV Frisia en succes en veel genoegen met
onze mooie hobby!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

“Skoft mei hapkes fan eigen hiem”.
Op vrijdagavond 27 september 2019 kwamen we als leden bijeen in
Hotel van der Meer te Dokkum om te vergaderen. De Ledenvergadering
van PKV Frisia.Dit keer een bijzondere versie met na het officiële
vergader-gedeelte een inleiding door veearts Marten de Vries over het
slachten en bereiden van konijnen, hoenders en wild.
In het vergader gedeelte kwamen de notulen, ingekomen stukken, het 90
jarig bestaand van onze club en bestuursverkiezing aan de orde. Ook de
prijsuitreiking van jongdierendag vond plaats het draaiboek van de 57e
Frieslandshow werd doorgenomen. Hugo Bruinsma werd benoemd als
bestuurslid in de plaats van Baukje Taekema.
Van dit “officiele gedeelte” worden in een volgende Us Hobby de
notulen nog gepubliceerd.
In deze Us Hobby hier dus geen verdere aandacht hier aan.
In de pauze een traktatie met warme schotels met vleesgerechten van
konijn, kip, kalkoen en wild “Skoft mei hapkes fan eigen hiem”.
Als hobby fokkers selecteren we onze beste dieren voor de tentoonstelling
en fok. De uitvallers gaan weg voor de slacht of we slachten zelf en
maken er lekkere gerechten van.
Tijdens de pauze van deze vergadering was het een plezierige bezigheid
om in de pauze deze gerechten te proeven en te eten.
Na de rondvraag en pauze kwam Marten de Vries aan het woord.
De Vries gaf uitleg over wat je ziet bij het slachten en wat je daar mee
kunt. Hoe ziet e.e.a. er van binnen uit en waar moet je op letten bij het
slachten. Ook de behandeling van het vlees na het slachten en de
bereiding van het vlees tot een lekker gerecht kwam aan de orde.
Marten deed dit op een heel informatieve manier. Hij had geslachte dieren
meegenomen en demonstreerde hoe de hoenders van hun verenpakket
kunnen worden verlost. De Vries vertelde ook over eigen ervaringen met
met het slachten en panklaar maken van de dieren. Al met al een heel
“noflike jûn” met veel informatie en een lekker hapje toe.
Onderstaand een fotoimpressie van de 57e Friesland Show.

Ledenvergadering PKV Frisia 27 sept.2019

Tietsje aan de dis

Skoft mei hapkes fan eigen hiem....

Veearts de Vries aan het woord

De 57e Frieslandshow

We willen jullie hier een indruk geven, hoe wij, de organisatie, de 57e
Frieslandshow hebben ervaren. In de aanloop naar de show kregen we te
maken met een bestuursopzegging van Halbe. In de bestuursvacature
werd heel snel een opvolger gevonden. Sikke Damstra voor velen een
bekend gezicht was bereid opnieuw bestuursverantwoordelijkheid te
nemen. De inschrijvingen druppelden binnen en zoals elk jaar, de laatste
dagen brengt de massa. Toch was het lang onzeker of we een aantal van
500 dieren zouden halen. Met name in de harensfeer viel uiteindelijk de
aanmelding tegen. Zo zelfs, dat er een keurmeester afgezegd moest
worden. Ontbrekende diergroepen: Cavia’s, Watervogels, Serama’s.
Dan gebeurt er kort voor de show iets uitermate vervelends. Siep
Leegstra, man van de aankleding valt weg met een ontstoken kaak. Maar
dan blijkt dat er veerkracht in ons cluppie zit. Dan stropen met name een
aantal dames de mouwen op; geweldig werk van Hennie, Mieke, Tietsje,
Meta, Renskje, Ingrid met assistentie van wat parttime herenhanden.
Wederom een fraaie aankleding.
De opbouw….. als een trein! Het stro was besteld voor woensdag, maar
wanneer dat dinsdagavond beschikbaar geweest was, dan was dat toen
ook klaar gemaakt. Woensdag om 12 uur stond de hele show klaar! Van
twaalf tot twee nog wat met de aankleding gescharreld. Prima die opbouw
en afwerking.
Geen bijzonderheden met het inkooien. De dieren mooi op hun plek. Wel
hebben we nog wat extra maatregelen getroffen om de siervogels,
parelhoenders, een rustiger omgeving te geven.
Dan volgt de keurdag, die wat mij betreft een secretariaatsdag is, dat geldt
ook voor Jilles Leijstra en Baukje Taekema. We hebben een mooie
rustige plaats, waar de door Piet Hoekstra bezorgde gegevens verwerkt
worden. Piet zorgt ook weer, dat de keurkaarten van het secretariaat aan
de kooinummers bevestigd worden. Het vernieuwde
tentoonstellingsprogramma biedt mogelijkheden een snellere afwikkeling
te realiseren. Daar zijn we nog niet helemaal in geslaagd mede door een
communicatiestoring. Toch zijn we content over het resultaat.

De vrijdag en de zaterdag de showdagen, die ook de dagen zijn, die het
geld moeten opbrengen om de show te kunnen bekostigen. Tombola en
Draaiend Rad naast de entreegelden spelen daar een rol in. De
vrijdagavond, het fokkerstreffen en de prijsuitreiking. Een ander gezicht
hier, Pytsje de Graaf vervulde die taak met verve! En kleindochter van
Pytsje was een meer dan voortreffelijke assistente bij het Draaiend rad.
Het was vrijdagavond bere gezellig.
Zaterdagmorgen valt het wat bezoekersaantallen veelal wat tegen.
Natuurlijk ’s middags zijn er de inzenders massaal, maar in de
morgenuren zouden we graag wat meer mensen over de vloer hebben.
Dan de afbouw! Wat een team….! Geweldig. Om zes uur alles aan kant.
Dit kon niet beter. De stemming tijdens de nazit was opgeruimd. We
hebben er voor gekozen onze eigen spullen op een wagen te laten staan en
die na het weekend op de plaats in de loods van Hiddema te brengen. Die
keuze is m.i. voor herhaling vatbaar.
We kijken uit naar de 58e Frieslandshow, die in 2020 NIET in de
herfstvakantie, die in 2020 “vroeg” is. De show staat gepland in week 43
net als in 2019. Het feit dat we niet in de herfstvakantie gepland zijn,
biedt mogelijkheden om scholen bij de show te betrekken.

Hieronder een foto impressie van de 57ste Frieslandshow

Vijf vrijheden - Dierenwelzijn
Geschiedenis

Dierenwelzijn wordt vaak getoetst aan de hand van de ‘Vijf vrijheden’.
Wanneer aan deze vrijheden wordt voldaan hebben dieren een goed
welzijn. De ‘Vijf vrijheden’ zijn gebaseerd op de bevindingen van het
Brambell Committee dat in 1965 de opdracht van de Britse regering kreeg
om de voorwaarden vast te stellen waaronder dieren gehouden zouden
moeten worden. Deze hadden in eerste instantie betrekking op het kunnen
staan, liggen, omdraaien, verzorgen van de huid (likken, krabben) en het
strekken van de ledematen.
De Britse Farm Animal Welfare Council heeft de voorwaarden in 1993
uitgewerkt tot de bekende ‘Vijf vrijheden’:
1. dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk
toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;
2. dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte
leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats;
3. dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van
preventie en een snelle diagnose en behandeling;
4. dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden
en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen;
5. dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben
voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van
soortgenoten.
Bovenstaande vrijheden worden omarmd door alle dierorganisaties in ons
land, voor ons zijn dat de KLN en de NBS. Velen van zullen zeggen, dat
ze het met die vrijheden volledig eens zijn, maar op het moment dat ze in
de praktijk worden toegepast sputteren ze plotseling. Welke praktijk zul je
je misschien afvragen. Voor ons als kleindiervereniging is die praktijk de
organisatie van een show, voor het individuele lid het vervoer van dieren
naar of van een show. En natuurlijk de plaats en de omgeving, waarin je
de dieren houdt.
Om met het laatste te beginnen, daar heeft niet iedereen elk moment zicht
op. Soms krijgen anderen daar wel een inkijkje in, wanneer je je stal
openstelt voor een hokbezoek. Voor de bezoekers kan dat een bron van
inspiratie zijn, door bepaalde ideeën op te doen. Andere momenten zijn er
als de entploeg langs komt. Dit is een beperkt contact, veelal vluchtig
door de tijdsdruk die hier een rol speelt. De groep is ook klein.
De vrijheden toepassen in showverband brengt nogal wat met zich mee.
Naast het voer/water aspect ook de opstelling van de kooien en de

inrichting ervan. Steeds de vrijheden ten volle benaderen betekent, dat je
geen enkele concessie doet. Dat heeft gevolgen voor de reglementen, die
de KLN en de NBS hanteren. Voor geen enkele diergroep kan de hand
gelicht worden. M.a.w. op het moment dat de dieren in de kooien
gebracht worden, dient er voer en water aanwezig te zijn, de
organiserende instantie moet daar voor zorgen. Het voer en het water
moet er voor het inkooien al geplaatst zijn. Het nadien aanbrengen zorgt
voor onnodige stress (vrijheid 4). Vervoer van dieren naar een show in
een doelmatige kist/bak (niet te klein, maar ook niet te groot! Met
voldoende ventilatie zorgt feitelijk ook al voor stress). Voorbereiden van
het totale proces, kist/bak en kooi is een niet onbelangrijke zaak.
Voor de diergroep konijnen is voer en water voor de keuring een
moeilijke zaak, maar willen we de vrijheden hanteren en of we het wel of
niet willen is eigenlijk niet aan de orde. Het publiek en daarmee de
politiek op de huid gezeten door allerlei “dierwelzijnsorganisaties” EIST
dat van ons (klein)dierhouders. Voor de diergroep konijnen/cavia’s zou
een oplossing gevonden kunnen worden in het vervangen van de
waterbakjes door waterhouders met een druppelnippel. Voor
tentoonstellingsorganisaties een flinke investering en zeker ook een
intensivering van de werkzaamheden. Het aanbrengen van die bakjes
vraagt meer tijd, dan het plaatsen van de betonnen bakjes. Dat geldt ook
voor de zeker noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden na de show. Er
zijn shows, die van dit drinkwatersysteem gebruik maken. Voordeel is,
dat het dier niet in de waterbak kan stappen, dat de watervoorziening niet
vervuild raakt. Wel moet je afvragen of het trainen van de dieren niet een
noodzaak is, m.a.w. of de konijnenhouder thuis in z’n stal dit ook zou
moeten gebruiken.
Naast bovenstaand element zal er in de keuring van de dieren ook een en
ander veranderen. Niet zozeer in de inhoud van de keuring, maar wel in
de uitvoering. Het dier herhaaldelijk in een onnatuurlijke houding
brengen zal beperkt worden. Dat vraagt van de keurmeesters een bepaalde
discipline, van een meervoudige hep-jury een zekere coördinatie. Op zich
prima te realiseren, maar het zal enige tijd vragen alvorens iedereen zich
daar op heeft aangepast.
Ogenschijnlijk lijkt het dat de diergroep konijnen “lijdt” onder de
vrijheden zoals in het voorgaande omschreven staat. Maar dat is slechts
schijn, want ook de diergroepen veren hebben er wel degelijk mee te
maken. Hoe houden we onze hanen? Ja daar hebben we er altijd te veel
van! Betrekken we de vrijheden 4 en 5 op deze dieren, dan is het de vraag
of alles wel zo goed past. Op shows is het altijd opletten of buurman en
buurman kunnen accorderen of dat een tussenschotje nodig is. Overigens
het aanbrengen van zo’n tussenschotje met het dier in de kooi is bijzonder

stressverhogend. Beter is het dier uit de kooi te nemen, het schotje
aanbrengen en het dier terugplaatsen.
Het plaatsen van de kooien is niet onbelangrijk. Altijd dient het dier
tenminste een geborgen kant te hebben, naast de zijkanten waar
soortgenoten zitten of een eindkant die afgeschermd is, of waar een plant
de bescherming biedt. Ook kan een bovenbescherming uitkomst bieden
om zo rust te creëren of te wel de stress te verminderen. Op de
Frieslandshow, waar de parelhoenders pal naast de ingang van
secretariaat gehuisvest waren, was duidelijke afscherming noodzakelijk.
Veel van het voorgaande heeft betrekking op de sfeer van
tentoonstellingen m.a.w. de openbare ruimte. Maar daarnaast kennen we
ook de privé ruimte, de eigen stal, waar ieder van ons op dit moment z’n
eigen baas is/schijnt te zijn. Maar blijft dat zo? Als het aan bepaalde
dierorganisaties ligt, zal dat niet zo blijven. Goed het is (nog) een kleine
groep van activisten, maar de vraag is in hoeverre ze een lobby weet te
creëren, die ons kleindierhouders het leven “zuur” gaat maken. Nog
recentelijk haalde onze kat alle voorpagina’s, de talkshow waren niet vrij
van voor dan wel tegenstanders van onze vrij loslopende huiskat. Impact?
Ja dat heeft het en doorwerking heeft het ook. Zo gaat het ook met onze
hobby. Een stukje in de krant, reclame voor de sierduivenshow in
Drachten!!?? Niet gelezen? Alleen de foto gezien. Mooi, maar dat zal niet
voor iedereen gelden. Nou inhoudelijk was het niet zo hosanna. Goed het
effect was niet zo als het konijnenverhaal op 1 Vandaag, maar in klein
verband deed het er niet voor onder.
Résumerend: We zullen moeten leren om te gaan met de vijf vrijheden,
we kunnen wel denken, dat het overdreven is, maar negeren zullen we het
niet kunnen met het gevaar van in het kwade daglicht te staan.

Evaluatievergadering 57ste Frieslandshow
Gehouden in De Saad op 12-11-2019

Aanwezig: Ingrid en Oane Poortinga, Hugo Bruinsma, Tsjeerd en Metsje
v/d Meer, Daan Plutschouw, Simke Zijlstra, Jelle Terpstra, Germ Durk de
Vries, Tietsje de Bruin, Jan Rietberg, Sikke Damstra en Arie Hagedoorn.
1. Arie opent de vergadering en stelt vast dat er meerdere personen waren
verwacht. Er is via de mail nog een brief gekomen van Ype Kroodsma.
Hierin is onder andere het volgende aangegeven:
•
Storende fouten in de catalogus.
•
Keurmeesters zijn verwisseld.
•
Vraagprogramma moet eenvoudiger.
•
Entree lijkt mij te duur.
•
Catalogus is niet online.
•
Prijzengeld graag contant.
•
Opbouw en afbouw ging als een speer!!!!!
2. Het vraagprogramma.
Deze is per email verzonden, maar er zijn ook geluiden dat het per post/
op papier moet. Er zijn twee groepen, hoe moet je deze splitsen?
In de nieuwsbrief een stukje schrijven met foto’s. Mensen kunnen dan
aangeven wat ze willen. Dit is echter binnen de vereniging. Hoe moet het
met de mensen daar buiten? Wanneer? Nu of in januari?
Volgend jaar is er geen vraagprogramma meer nodig volgens het ROT,
maar een simpel papiertje met de hoofdregels.
De inhoud van het vraagprogramma klopt precies, maar het landt niet bij
de fokkers. Het prijzenschema moet er in. Echter dit kan niet 100%
nauwkeurig omdat je afhankelijk bent van het aantal ingeschreven dieren
per diergroep. Het prijzenschema moet een stapje terug in de tijd. Er zal
dan bij moeten staan: Afhankelijk van het aantal dieren of onder
voorbehoud. We moeten ons afvragen wat de fokker precies wil zien. De
hoofdprijzen? Een snel en overzichtelijk schema? Kunnen we vermelden
hoe hoog de prijzenpot is? In mei zal deze nieuwe inhoud klaar moeten
zijn na een brainstormsessie van een bepaald groepje mensen
(Arie, Germ Durk, Sikke)
3 Agenda’s, kranten en persbericht.
In diverse agenda’s is de show aangekondigd. In de Leeuwarder Courant
heeft het persbericht gestaan maar pas op de zaterdagochtend. Dit is te
laat! In de Dockummer heeft niets gestaan en ook de kranten op de klei
hebben het af laten weten. Dit valt ons tegen. Kan er de volgende keer iets
op de kabel? Wâldnet of RTV NOF. Het moet iets bijzonders zijn, dan
komen ze van de krant of andere media wel.

4 Arie moet voor 1 december een overzicht sturen van de kosten om
subsidie te krijgen. Er staat nog 390 euro open van de advertenties.
Bijdrage via de fokkerkaart moet nog binnen komen. Dit is begin volgend
jaar. De afschrijving van de tafels is vorig jaar in 1x gedaan omdat het een
goed jaar was. De verzorgingskosten is de molensteen om onze nek.
5 Aanvoer materialen en mankracht.
6 Opbouw en afbouw. Dit ging super. Volgend jaar graag weer zo.
7 Aankleding hal, bloemen, strobalen, groen, personele bezetting.
De aankleding was super mooi maar volgend jaar niet weer zoveel stress.
Vele mensen zijn ingesprongen om het toch voor elkaar te krijgen. Er
wordt bij dit onderdeel te veel van 1 persoon verwacht. De communicatie
liep niet goed. Het moet eigenlijk aangestuurd worden door het bestuur.
Strobalen zijn verkocht aan Van der Molen. Hij zorgt volgend jaar voor
stro. Het liefst dan een paar meer dan we nu hadden.
8 Plaats van tombola en andere stands.
De bezetting van de stands moet anders. Er is ruimte genoeg.
9 Talant- cliëntengroep Ljurk
Ook dit liep niet zo vlot en soepel zoals het hoort. Arie heeft contact met
de Ljurk. Er zal een gesprek zijn in mei om dit beter en duidelijker te
regelen. Ze moeten er wel elke dag zijn.
10 Consumptieve gedeelte: bonnen en munten.
Er is hier en daar wat irritatie. Het bonnen en munten systeem is op zich
goed. Alleen we moeten dit wel goed in de gaten houden i.v.m. de kosten.
We willen alleen de munten betalen die zijn ingeleverd; daarom ook de
oproep wie nog munten thuis had liggen lever ze in!
Dit verhaal wordt nog verder in het bestuur besproken.
Daan mist de traditie van boerenkool en snert eten. Hiernaar informeren?
11 Keurdag, zaal en secretariaat.
Het was heel plezierig, liep vlot en de lijsten werden goed bijgehouden.
12 Afwikkeling van de catalogus.
Dit verliep niet naar wens. Evert v/d Waart heeft een programma die te
gebruiken is bij de show. Deze kost iedere keer 125 euro. Als er geen
alternatief is, dan zij het zo maar leuk is het niet.
13 Beschikbaarheid catalogus.
De catalogus was dit jaar te laat door een misverstand over het aanmaken
van de omslag en deel van inhoud. Volgend jaar zal dit naar Germ-Durk
worden gestuurd.
14 Tombola. Tombola was geweldig.
Er zullen dan spullen bij de Action gehaald moeten worden om het zo
aantrekkelijker te maken voor kinderen. Spullen bij de kringloop vandaan
zijn vaak vies. Ook hier op tijd beginnen. Een goede voorbereiding is het
halve werk.
15 Draaiend rad.

Er moeten hier mensen voor komen om dit te regelen. Het liefst moet er
een rad komen dat nummers t/m 100 heeft. De opbrengst wordt dan
hoger.
16 Deurbezetting. Dit was prima!
Volgend jaar kunnen kinderen t/m 12 jaar er gratis in.
17 Knuffelhoek.
Er moeten hier meer mensen voor komen. Zeker volgend jaar!
18 Voedering, werk commissie en afstemming.
Er moet duidelijker worden gecommuniceerd. Is een voeder-app een
idee?
19, 20 en 21 is reeds besproken.
22 Wat ingebracht wordt.
Simke: De chloorpillen moeten niet worden vergeten! Om de drinkbakken
schoon te maken. De kooien worden schoon gemaakt met halamid.

Richting 58ste Frieslandshow
De show is in week 43. Dit is niet in de herfstvakantie!! Het MFA is
gehuurd onder voorbehoud dat scholen op bezoek kunnen komen.
Elke groep wordt gesplitst in drieën. Elke groep krijgt 20 minuten bij
onderdeel konijnen, kippen en knuffelhoek met een opdracht. Dit moet op
de donderdag en de vrijdag. Er zijn wat protesten. Niet op de keurdag!
Verschuiven van de keurdag? Op een avond? Een woensdag t/m vrijdag
een show?
Voor 1 oktober alle advertenties binnen, een aankledingscommissie
geregeld en een groep voor het draaiend rad!!
Volgende vergadering: Dinsdag 11 februari 2020.

Ringen bestellen
Ringen van alle diergroepen m.u.v. de
sierduiven kan ieder lid rechtstreeks bij de
KLN doen. Dit dient te gebeuren via de site
van Kleindierliefhebbers Nederland.
Daarvoor moet je je fokkersnummer gebruiken. Ook leden die NIET over
een fokkersnummer beschikken kunnen ringen via de KLN bestellen,
echter het ringentarief is dan duidelijk hoger.
Mocht je de ringen via de ringencommissaris willen betrekken, dan is dit
ook mogelijk. Via e-mail ringen@pkvfrisia.nl of via telefoon 0623539953 kun je je bestelling plaatsen. Belangrijke aspecten:
hoeveelheid, hanen, hennen en voor welke rassen, verder het
fokkersnummer.
Sierduivenringen: ALTIJD VIA DE RINGENCOMMISSARIS, ook hier
is het ras waarvoor je besteld belangrijk i.v.m. de maat van de ringen.
Ook het fokkersnummer van de NBS. Ook hier kan als niet NBS-er
ringen besteld worden, maar het tarief is dan wel fors hoger, lid worden is
feitelijk goedkoper. Bestel tijdig!
ringen@pkvfrisia.nl of via telefoon 06-23539953

57e Frieslandshow in MFC De Ynset Holwerd

Nobivac Myxo-RHD plus
1 december 2019 door Roland Sellis

Op 30 november jl. is, tijdens het Konijnen &
Knaagdierensymposium van Proveto, het
nieuws bekend gemaakt dat MSD Animal Health met het nieuwe vaccin
Nobivac Myxo-RHD Plus op de markt gaat komen.
Dit vaccin beschermt een konijn 1 jaar tegen zowel myxomatose en
RHD1 als RHD2. Daarmee kan MSD wel eens de eerste zijn die met een
drievoudig werkend vaccin komt. Hiermee is een konijn met 1 injectie
dus beschermd tegen alle bekende en dodelijke konijnen-virussen.
Het vaccin bevat twee levende myxoma-virussen waar, d.m.v. aanpassing
van het DNA het RHD virus is ‘ingelast’.
De verwachting is dat het vaccin in het voorjaar van 2020 beschikbaar
komt. Het vaccin kan vanaf 5 weken gegeven worden. Het advies is
echter vanaf 7 weken, vanwege de maternale bescherming. Hierdoor zou
het vaccin minder tot niet goed kunnen
werken. Het vaccin geeft 12 maanden
bescherming en moet dus jaarlijks herhaald
worden. Bescherming treedt op 3 weken na
vaccinatie en de entstof moet binnen 4 uur
verwerkt worden na aanprikken/oplossen.
Op dit moment is er nog niet bekend of een
booster noodzakelijk is en of er een verpakking
van 50 doses beschikbaar komt.
Meer informatie en bron:
European Medicines Agency | Nobivac MyxoRHD Plus

Uitnodiging:
Tentoonstellingscommissie / Bestuur /
betrokkenen bij de tentoonstelling
Dinsdag 11 februari 2020 aanvang 20.00
uur Chr. Mavo De Saad, Nijewei 1
Damwâld
1. Opening
2. Notulen vergadering van
3. 58e Frieslandshow: week 43 (19 t/m 25) met daarin:
a. 20 – 24 opbouw/inkooien/showdagen
b. 19 – 23 opbouw/inkooien/showdagen
4. Plaats: Holwerd of…. Dokkum?
5. Vraagprogramma papier – digitaal (“inlegvel”) (voorbeeld wordt
op de vergadering aangeboden
a. Prijzenschema
b. Keurmeesters
6. Collectieprijzen
a. Zestal
i. Konijnen indeling per groep / combinatie
groepen
b. 4-tal (voor alle diergroepen)
i. Konijnen indeling per groep / combinatie
groepen
7. Secretariaat – Penningmeester van de show
8. Commissie aankleding show
9. Werving advertenties catalogus
10. P.R. – pers
11. Tijdpad voorbereiding: februari – mei – augustus – vrijdag 18 of
25 september – 1 oktober
12. Ingebrachte agendapunten
13. Rondvraag
14. Sluiting

Us Hobby!

Onze dieren, ons genoegen ook in 2020!

Het bestuur van P.K.V. Frisia Dokkum e.o.
wenst al haar leden, sponsors en vrienden een
goede Kerst en een gezond en voorspoedig

2020

Noflike Krystdagen en in Lokkich Nijjier!

