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Voorwoord
Hallo sportvrienden. Mei 2015 als ik dit (schrijf) tik. Het wil nog
niet echt voorjaar worden wat de temperatuur aangaat; dan weer
een paar dagen warmer en denk je nu gaat het de goede kant op
maar een paar dagen later zakt hij weer naar beneden. Maar bij de
meeste fokkers is het wel voorjaar in de hokken. Veel jonge dieren
bij de ene wat meer dan bij de andere. Soms hoef je er niks voor te
doen en heb je de hokken zo maar vol en hoor je van een collega
fokker dat het niet wil lukken. Maar ik en wij als bestuur van PKV
FRISIA hopen dat het bij een ieder toch gaat lukken om wat mooie
jonge dieren te fokken en groot te brengen zodat we later in het jaar
onze jonge dieren bij Wolters in kunnen kooien op onze
jongdierendag. De tijd vliegt voorbij er is zomaar weer een maand
voorbij. Wij als bestuur zijn alweer volop bezig met de vele
activiteiten die we gaan houden dit jaar. En we hopen dan ook dat
jullie ook mee gaan doen als leden van PKV FRISIA. We doen het
tenslotte voor ons allemaal (en ook nog gezellig). Wat er te doen en
te beleven is lezen jullie in de hobby. Maar ook krijgen jullie via de
mail bericht tenminste wie over een computer beschikt. Maar ook
onderling contact met clubgenoten kan soms goed zijn om bepaalde
activiteiten door te geven. Maar doe vooral mee (hoe meer zielen
hoe meer vreugde). Maar vooral hopen we ook dat een ieder thuis
met familie en vrienden een mooie zomer mogen hebben.
De laatste tijd staan Arie en Jan voor de klas van enkele scholen
met gastlessen over onze hobby. Deze vallen goed en de smaak bij
de leerlingen. Maar vooral zijn het Arie en Jan die hier ook veel
plezier aan beleven. En volgens mij krijgt Sita de smaak ook al wat
te pakken zij is ook al mee geweest en vond dit geweldig. Mooi
stukje promotie voor onze club. Wie weet wat er aan jeugd bij onze
club aan over blijft. Verder nog een goede fok en houd ze vooral
gezond dan kan 2015 een heel mooi jaar worden.
Tot ziens bij en op (onze) gezellige activiteiten deze zomer.
Komt Allen.
vr. sportgroeten
Halbe.

De
Pen
Door Tietsje de Bruin

Hallo Hobbylezers,

Van Marcella heb ik “de pen”
gekregen. Wat ik trouwens heel
leuk vind en zal daardoor het een
en ander vertellen.
Ik ben Tietsje de Bruin en woon
samen met Herman, Angelina en
Sander al bijna 10 jaar aan de
Ljouwerterdijk in Marrum.
Herman heeft als hobby het
vliegen met postduiven en is lid
van de club in Holwerd.
Angelina en Sander vormen
samen de combinatie A. en S. de
Bruin. Zij zijn degenen die in de
weer zijn met dwergkonijnen en
wel in de kleuren: black en tan,
oranje en geel. Thuis ben ik
opgegroeid met dieren.
We hadden een hond, een kruising tussen een herder en een boxer.
Hij heette Rex en was niet dol op katten. Wat hem op latere leeftijd
blijkbaar niet zoveel meer kon schelen want de poes die is aan
komen lopen accepteerde hij wel. Van 1 poes werden het later
drie…………….Tsja ze kreeg jongen. Voor zover ik mij kan
herinneren had mijn vader altijd al konijnen, Vlaamse Reuzen.
Eerst witte waar eens een oranje uit kwam. Mijn vader een moeder
noemden het eerst bruin maar via een meneer De Vries kwamen ze
er achter dat het oranje werd genoemd. Bij deze man werd later ook
een dekking gehaald en zo kwamen er steeds meer oranje dieren in
de hokken. Op een gegeven moment kwamen daar ook zwarte bij,

gehaald bij de heer Van
Der Bij, en doordat er
geen genoeg hokken
waren werden enkele
dieren voorlopig in een
kalverenbak gehuisvest.
Bij een nestje zwarte zat
ook eens een blauwe en zo
kwam ook de kleur blauw
bij mijn vader in de
konijnenstal, waar mijn
jongste broer zich een poosje mee bezig heeft gehouden.
Mijn oudste broer had aan de andere kant van het hok, zijn duiven.
Dit waren pauwstaarten in de kleur wit en roodschild. Jammer dat
je ze tegenwoordig zo weinig ziet, zelfs niet op de Noordshow.
Mijn zusje kwam thuis met guppies, later met een roodwangschildpad en nog weer later met een gevonden katje uit Spanje (ze
was daar op vakantie).
Ik kreeg van mijn vader een lotharinger-konijn die snel weer
vertrok omdat deze de voerbak uit mijn handen sloeg. Daarna kreeg
ik midden-sepia marters, vier stuks van de schooldirecteur van
Kollumerpomp. Ze zaten in de garage. Veel plezier heb ik er niet
van gehad want naast ons waren ze het oude schoolgebouw, waar
viswagens ect in hadden gestaan, aan het verbouwen nadat het was
afgebrand. Er werden namelijk twee woningen van gemaakt. Op
een middag sloeg daar een ijzeren deur keihard dicht. Alle vier
konijnen joegen drie maal door het hok en vielen dood neer. Nou en
dat was dan mijn konijnenhobby.
Ik ben toen met Syrische hamsters begonnen, gekregen van de fam.
Bruining uit Kollum. Eerst satijn en later ook crème. Ik werd lid
van kleindierensportvereniging Kollumerland e.o. Een club met
veel jeugdleden, een jeugdledenbestuur en veel leden met hamsters,
muizen, gerbils enz. De eerste show van deze vereniging waarbij
ook konijnen, kippen enz mochten worden ingestuurd, gehouden in
de Colle te Kollum, kreeg ik de beker voor de mooiste hamster van
de show!!! Best trots hoor! Ook nog op de foto geweest met andere
winnaars!!! De hamsters stonden bij ons in de bijkeuken en van 1
hamsterflat werden het al snel twee. Wanneer ik nu precies er mee
ben gestopt weet ik niet meer. Naast de konijnen en hamsters had

en heb ik nog 1 grote hobby en dat zijn de paarden. Vanaf mijn
zesde gek van deze dieren. Ik mocht op les toen ik twaalf was. Van
manegepony’s en paarden naar het rijden van fjorden. Toen kwam
een Fries in beeld, een eigen pony, weer terug op een fjord. Daarna
heb ik een merrieveulen gekocht met de naam Sorella ( v. El
Rosso). Dit paard verkocht toen ik al in Marrum woonde. Een
andere merrie gekocht met de predikaten ster en prok! Ze heet
Patricia W ( v.Elcaro) en in 2013 had ze een hengstveulen aan de
voet lopen van Bojengel.

Maar goed terug naar het nu en de dwergen. Tsja mijn vader wilde
wel weer een paar konijnen en dit keer moesten gele dwergkonijnen
worden. Connie Oosterhof had niets over en de vraag aan ons was
of wij op internet wilden gaan zoeken. Dat hebben we gedaan.
Omdat het zo moeilijk was om aan gele dwergen te komen ging
mijn vader over op oranje. Mijn vader kocht enkele oranje dwergen
in Franeker en kreeg daarbij een black en tan voedster mee (deze zit
nu bij ons thuis). Inmiddels schaften wij ook oranje dwergen aan en
werden lid van Frisia Dokkum. Het zoeken naar gele dwergen
hadden wij niet opgegeven en zo kwamen wij bij een Deens artikel
over een gele dwerg. Via via achter het adres gekomen van deze
meneer, contact gezocht en de eerste de beste mogelijkheid naar
Denemarken gereden en 11 gele dwergen opgehaald. Enkele dieren
gingen naar mijn vader en de rest ging mee naar huis. Toen op de
Dag van de Dwerg verkocht Joh. Qualm enkele rammen. Daar
hebben we 2 van kunnen kopen. Later belde Connie Oosterhof ons
met de vraag of wij haar geeltjes wilde overnemen en dat hebben

we gedaan. Het eerste fokseizoen ging hier goed! Nesten van 4 en
van 3! Op de eerste jongdierendag waar we bij waren, 2x een F
behaald! Wat wil je dan nog meer als beginnende fokkers.
Bij het volgende fokseizoen leer je dat niet alles zo maar van een
leien dakje gaat bij de dwergenfokkerij. Je krijgt te maken met de
dubbele dwergfactor (lethaal), je komt er achter wat een waterhoofd
is bij een konijn, dat het bij een konijn kan opbreken en dat je met
dwergen niet zo vroeg in het seizoen hoeft te beginnen!! Dit laatste
had ik wel eerder willen weten. Het voorkomt teleurstelling bij de
jeugd. Het is namelijk niet leuk als je dode dieren in de hokken vind
of dat je nest hebt die door de kou toch nog dood gaan. Door dit
soort dingen kan de jeugd snel afhaken!!
Maar goed toch hadden we een aantal jonge dieren in alle drie de
kleuren. Meegedaan aan jondierendag, naar de show geweest van
Dokkum en Buitenpost. En voor het eerst naar de Noordshow te
Assen. Mooi en groots daar, waar je aan 1 dag eigenlijk niet genoeg
hebt.Hier zitten we op dit moment volop in de jonge dieren. Dik 60
jonge postduiven, 2 jonge Figurita’s (cadeautje van iemand), een
jonge king duif en 16 jonge konijnen tussen de 5 weken en 6 dagen
oud in verschillende kleurtjes.
Als je het leuk vind om meer te
weten over onze dwergen kijk dan
op www.hermanbootsman.nl.
Helemaal links onder aan vind je een
kopje genaamd kleurdwergen comb.
A. en S. de Bruin. Hier vind je ons
verhaal en foto’s van de dwergen.
Nou dit was mijn verhaal!
Ik wil graag de pen door geven aan
een van onze nieuwe leden de heer
Hoogerdoorn uit Holwerd.
Groetjes en wij zien jullie vast op
jongdierendag!
Tietsje de Bruin.

Jongdierendag zaterdag 5 september 2015
Eerste zaterdag in september: Tijd voor de jongdierendag! De show wordt
gehouden bij fouragehandel 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 2015.
Insturen naar: Arie Hagedoorn, Master de Grootstrjitte 4, 9104 HN
Damwâld. Insturen per e-mail kan ook. Een formulier per e-mail
aanvragen
(arie.hagedoorn@planet.nl) of het formulier downloaden van de site:
www.pkvfrisia.nl en vervolgens insturen naar het aangegeven mailadres.
Keurmeesters zijn:
Konijnen:
Hoenders
Duiven:

Robert Meijer
Gerrit Pals
Herke Brinkman
Tallinus Boschma
Klaas Nicolaij

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.
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

Tombola 2015
Het lijkt nu nog ver weg maar toch vragen
wij alvast aandacht voor de tombola op de
Frieslandshow in oktober. Vorig jaar was
het wederom een groot succes en zijn alle
spullen eruit gegaan!
Wij willen u dan ook voor dit jaar vragen uw overtollige spullen
beschikbaar te stellen voor de tombola en daarmee voor de vereniging.
Om de tombola leuk en aantrekkelijk te houden ontvangen wij graag
kwalitatief goede en schone spullen. Deze mogen weer ingeleverd worden
bij een van de bestuursleden of tijdens de ledenvergadering in september.
Alvast heel erg bedankt
Het bestuur

Nieuw bestuurslid Frisia
Ik wil me graag nog even
voorstellen. Mij is gevraagd om
wat te vertellen over mijn
personage.
Ik ben dus Simke Zijlstra,
ik ben getrouwd met Akke Janny
Sloot, dochter van een garnalenvisser. We hebben 3 kinderen;
2 dochters en een zoon , de 2
dames wonen in Leeuwarden en
de jongste woont nog thuis.
Zelf kom ik van oorsprong uit
Morra , we wonen inmiddels
bijna 25 jaar in Anjum.

Mijn vader wijlen Mink Zijlstra was vroeger ook vele jaren lid van Frisia.
Hij fokte eerst Vlaamse reuzen, later ging hij over in het fokken van groot
Lotharinger konijnen en Friese kippen.
De Friese kippen had hij in vele kleurslagen en won vele prijzen op de
shows. Later kreeg ik dit virus ook te pakken en begon met het fokken
van de Klein Lotharinger. Tot op de dag van vandaag is het zo dat ik nog
altijd hetzelfde ras fok.
Het is een vrij moeilijk ras, zoals alle
tekeningdieren. Om zo nu en dan een mooie te
fokken heb je toch wat een geluksfactor bij
nodig. Bouw en en type zeg ik altijd kun je er
goed in fokken maar die tekening blijft een
heikel punt. En zo nu en dan een prijs winnen houdt je scherp en goede
moed om je hobby trouw te blijven.
Een tijdje terug is mij gevraagd om plaats te nemen in het bestuur.
G.D.de Vries mocht na jarenlang trouwe dienst het veld verlaten.
Zelf heb ik ook wel in verschillende besturen gezeten nl: kerkenraad ,
buurtvereniging, voetbalvereniging en vogelwacht.
Dus met de gang van zaken in de meeste besturen ben ik wel bekend en
daarom zag ik het wel zitten om een periode in het bestuur van Frisia
plaats te nemen.
Dit was mijn verhaal over mijn personage en hoop op een prettige
samenwerking met de andere bestuursleden.
Gr. Simke Zijlstra

Enten tegen pokken.
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid uw hoenders en dwerghoenders
preventief tegen pokken te laten enten. De laatste jaren hebben we in onze
directe omgeving een aantal gevallen van kippenpokken ervaren. Voor de
getroffen fokkers is het tentoonstellingsseizoen naar de knoppen. Zo iets
is te voorkomen door de dieren te enten. De kosten zijn gering. Voor
nadere informatie en opgave kun je terecht bij
Sita Herder, telefoon 0519-571326 email j.herder1966@kpnmail.nl

Van de penningmeester
Een aantal leden ontvangt bij deze
hobby een herinnering voor het betalen
van contributie 2015 ( en enkelen nog
voor 2014). Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt, u kunt het alsnog
regelen. In het bestuur is besloten dat de uiterste betaaldatum 1 juli 2015
is. Ook hebben een aantal leden hun lotenboekje nog niet afgerekend. Dan
is dat bij de contributie opgeteld.
Ook ontvangt een drietal nieuwe leden in deze hobby de nota voor 2015.
Hartelijk welkom binnen de club, en we hopen dat jullie er veel aan
zullen hebben.
Betaalt u via internet of automatisch? Vergeet dan niet dat we van bank
zijn verwisseld. U moet dan dus het rekeningnummer aanpassen.
U kunt deze nota nu voldoen via de Rabobank,
IBAN: NL28 RABO 0190 4582 75
ten name van Frisia, zoals op de nota aangegeven.
Indien u internet bankiert, is het handig om in de betaalopdracht aan te
geven dat u dit bedrag jaarlijks op bijvoorbeeld 1 januari wilt voldoen,
dan hebt u er geen omkijken meer naar en kunt u het niet vergeten.
Heeft u ondertussen uw contributie al overgemaakt, dan kunt u deze nota
als niet verzonden beschouwen. We rekenen op uw vlotte medewerking,
het bespaart de penningmeester veel vervelend en onnodig werk.
Met vriendelijke groeten,
Jan Rietberg, penningmeester

Zomeractiviteit 2015
Zoals in Hobby 2015-1 al aangekondigd is, houden we onze
zomeractiviteit in de vorm van een hokbezoek bij leden met een
afsluitende barbecue op zaterdag 27 juni 2015.
Voor het programma verwijzen we naar Hobby 2015-1.
U kunt zich opgeven bij één van de bestuursleden en wel uiterlijk 20 juni.
U kunt deelnemen:
1.
Aan het hokbezoek
2.
Aan het hokbezoek en de barbecue
3.
Aan de barbecue.
De kosten van de barbecue: € 15,00 per persoon.
Uw partner is bij deze ook uitgenodigd.

Enting hoenderachtigen tegen pseudo-vogelpest
( zie ook HOBBY 2015-1 )
1.

Opgave voor deelname uiterlijk 15 juli 2015 telefonisch:
0511 - 421961 of per e-mail: arie.hagedoorn@planet.nl
2.
Vrijdag 31 juli 2015 de dieren droog zetten; afhankelijk van de
weersomstandigheden 16.00 uur dan wel 18.00 uur.
3.
Drinkwaterenting: zaterdag 1 augustus 2015. Vanaf 9.30 uur
inloop op Master de Grootstrjitte 4, 9104 HN Damwâld. De
koffie/thee staat klaar! Vanaf 10.00 uur uitreiking van op sterkte
aangemaakt drinkwater. (dus NIET verder verdunnen!) Flessen
e.d. meebrengen.
4.
Naast het drinkwater worden 2 papieren uitgereikt:
a.
Voor ingevuld formulier: Model van verklaring van enting
b.
Route en tijdplanning van de dag van de spray-enting.
5.
Spray-enting zaterdag 15 augustus 2015
a.
Bijdrage € 20,00 dan wel € 10,00 voor het jeugdlid. (graag gepast
betalen). Een betalingsbewijs wordt uitgereikt.
b.
Het formulier Model van verklaring…. wordt ingenomen (het
dient volledig ingevuld te zijn, aantal dieren, handtekening e.d.).
6.
Afwerking: Dierenarts Marten de Vries tekent de formulieren; er
worden een 5-tal kopieën gemaakt, waarvan 1 exemplaar in het
verenigingsarchief verwerkt wordt. Dat exemplaar wordt gebruikt
als entingsbewijs voor jongdierendag en de Frieslandshow.
Opm. Vakantieregeling: zo mogelijk zelf regelen; anders via bovenstaand
telefoonnummer / e-mailadres een oplossing zoeken.

Uit: 140 kiptips: tips voor pluimvee (3)

140 kiptips

We zijn het hele jaar, maar vooral in de opfokperioden tot aan de
tentoonstellingen, bezig met selectie, de zomer komt eraan en dan is het
hokklimat en de ventilatie van groot belang. Daarom gaan de tips deze
keer over deze onderwerpen. Soms moet je roeien met de riemen die je
hebt, en soms kun je met kleine aanpassingen verbeteringen aanbrengen.
Kijk maar of u er iets mee kunt.
Selectie
- Zet achterblijvers onder de opgroeiende dieren apart. Een deel
ervan trekt weer bij. Is dat niet het geval, plaats ze dan nooit in
een foktoom.
- Selectie van minder vitale dieren heeft ook als voordeel dat u
ziekte- en smetstof verspreidende dieren verwijdert.
- Vergelijk de legbuiken van uw leggende hennen. Een hen met
weinig legbuik legt niet veel.
- Of een hen legt kunt u voelen aan de afstand tussen de
legbeentjes. Bij mijn ras (New Hampshire dwerghoen) moet de
ruimte minimaal 2, liefst 3 vingers breed zijn. Of met andere
woorden: een ei moet er tussendoor kunnen.
- Selecteer dieren met een ernstige snavelafwijking zo snel
mogelijk uit. Het dier heeft moeite met eten en drinken en wordt
onnodig gekweld.
- De hennen die het mooist in de veren zitten leggen nogal eens
niet het beste. Dat is een oude boerenwijsheid. U doet er maar
mee wat u wilt.
Zomer
1 Hoe meer dieren in een hok, hoe beter u moet kunnen ventileren
2 Veren die bij rui in het strooisel terechtkomen, worden vaak
opgegeten. Als u achter iedere vallende veer aanloopt om die op
te ruimen doet u uw dieren tekort.
3 .Lukt het u pikkerij bij jonge dieren te voorkomen, dan zal het op
oudere leeftijd ook minder voorkomen. Een stuk piepschuim in
het hok doet soms wonderen. Strooisel waarin de dieren kunnen
krabben is ook een goed ding. Ze moeten zich niet vervelen.
4 Zwakke verlichting, gemengd strooisel, en een hangend net vol
groen kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van
pikkerij.
5 Het minste risico van ziekte lopen we als we dieren van een
zelfde leeftijd bij elkaar houden.
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Door de warmteafgifte van de dieren in uw
140 kiptips
hok wordt de temperatuur daar opgewarmd.
Als het zomers heet is kunnen uw dieren met afhangende
vleugels en een open bek suf staan te kijken. Zorg dan voor
verkoeling. Een oude tafelventilator kan al erg goede resultaten
geven. Geef ze indien mogelijk ruimte om in de schaduw te
komen.
Verplaats uw dieren niet als het heet is.
Neem bij heet weer de temperatuur van het drinkwater van uw
dieren eens op/ Resultaat kan zijn dat u ze gauw fris drinkwater
brengt.
Bij heet weer kunt u overwegen het strooisel plaatselijk weg te
halen zodat de dieren op de koelere vloer kunnen gaan zitten. Een
te grote concentratie afvalgassen (w.o. ammoniak) in het hok
zorgt ervoor dat er minder zuurstof beschikbaar is. Het
vermindert de eetlust. Het is een remmende factor in de
ontwikkeling van uw dieren. U kunt dit voorkomen door goede
ventilatie.
Vliegen kunnen met hun pootjes veel ziektekiemen overbrengen.
Een reden om ze als ongewenst te beschouwen. Geen reden voor
hen om weg te blijven. Daar moet u zelf wat aan doen.
Bijvoorbeeld zorgen dat er geen mest en afvalhopen vlak bij of in
de hokken achterblijft.
Bij heet weer moeten de dieren meer drinken. Iets om rekening
mee te houden. Een dag zonder eten is niet erg, een dag zonder
drinken wel.
Tijdens hitteperioden gaan kuikens graag op de tocht zitten. Dat
wil niet zeggen dat het goed voor hen is. Zorg, als het aan de orde
is op een andere manier voor verkoeling.
De schade van bloedluizen kan erg groot zijn. Ze zuigen ’s nachts
bloed af bij bijvoorbeeld de kop en de hals van de dieren, om
vervolgens weer als rode ronde bolletjes naar hun schuilplaatsen
te waggelen. Ze kunnen met honderden een hoen aanvallen.
Bestrijden is dus van groot belang.
Bloedluizen vinden we in naden van hout, tussen aanhechtingen
in legnesten en onder mestplanken. Controleer daar regelmatig.
Wellicht bent u in staat om met een brandertje die plaatsen te
bewerken. Bloedluizen vindt u dus niet op de dieren!
Bloedluizen hebben een hekel aan nicotine. Ik heb redelijk goede
ervaring met tabaksstengels in de legnesten en in het strooisel.
Vooral bij warm weer moeten we ervoor waken dat oude
voerresten geen broedplaatsen van schimmel en mijten worden.

18 Mijten zijn hele kleine beestjes die bij
140 kiptips
duizenden in een handvol meel kunnen zitten.
Laat voer nooit oud worden, en maak de voerton eerst leeg
voordat er nieuwe in komt. Koop dus niet teveel in een keer.
19 Plaatsen van een bak met zand om de hoenders de gelegenheid te
geven een stofbad te nemen en steentjes op te pikken is een goede
suggestie als er voor de dieren anders geen gelegenheid voor is.
20 Een dichte en opgaande begroeiing op korte afstand van uw hok
heeft als voordeel dat het de invloed van wind kan nivelleren.
21 Gemeenschappelijke legnesten hebben meen dan andere het
nadeel dat er bij het krabben eieren kapot gaan en het tot eieren
vreten komt.
Hokklimaat en ventilatie
- Natte wanden is geen bewijs dat de hoklucht te vochtig is. Het is
een kwestie van verschil in temperatuur van de wand en van de
hoklucht.
- In natte hokken zullen zich eerder klonten aan de teennagels
vormen. De eieren worden er niet schoner van. Alweer een reden
om uw hok droog te houden.
- Kippen kunnen beter tegen temperatuurschommelingen dan tegen
vocht. Bekijk uw hok eens met die wetenschap.
- Onderschat niet de invloed van kieren. Bij grote
temperatuurschommelingen en als de wind erop staat werkt dat
plaatselijk als een koude douche.
- Zetten we aan één kant van het hok de ramen open, dan is er
zelden sprake van tocht. Dit gegeven is belangrijk als u ventileert.
- Ventileren is ook het verdunnen van de concentratie aan
ziektekiemen en stofdeeltjes.
- Laat bij koud weer de ventilatie sterk afhangen van de wind. Is
het windstil dan zijn er meer mogelijkheden. In de zomer
ventileert u niet snel teveel.
- Met alleen ventilatie wordt strooisel niet droger. Ventileren
betekent verlaging van de hoktemperatuur en dat werkt weer
averechts.
- Hoe meer dieren in een hok, hoe meer u moet kunnen ventileren.
- Door de warmteafgifte van de hoenders in uw hok wordt de
temperatuur daar opgewarmd.
- Zorg vooral in het koude voorjaar voor een dikke strooisellaag
voor uw jonge dieren. Het voorkomt onnodig uitval.

Gastlessen
Hugo Bruinsma heeft de contacten met
De Klyster – NME gelegd, die uiteindelijk geleid
hebben tot een serie gastlessen op verschillende
basisscholen. De Klyster verzorgt projecten voor
basisscholen, die vooral gericht zijn op vormen van
natuureducatie. Het project KUIKENTJES IN DE KLAS is een voorbeeld
van zo’n vorm van educatie. Dat project is in de bijbehorende lesstof
gericht op groep 7 en 8. De scholen zijn overigens vrij in de keuze voor
welke groepen zij het project willen gebruiken.
Het leek ons een uitstekende mogelijkheid om in het kielzog van
bovengenoemd project aandacht te vragen voor onze hobby, het houden
van kleindieren. Daartoe hebben we een nieuwsbrief geschreven en die
toegevoegd aan de informatie bij het project KUIKENTJES IN DE
KLAS. In die nieuwsbrief bieden we een GASTLES, een HOKBEZOEK,
een RINGENPROJECT uitlopend op een showelement aan.

Zes broedmachines en evenzo vele kuikenbakken worden door Pieter van
der Galiën naar verschillende basisscholen gebracht. Met de apparatuur
komt informatie mee. Ook ons informatiebulletin. Nu afwachten, wie er
reageren. Via de Klyster krijgen we de lijst met deelnemende scholen en
de betrokken docenten. De e-mailadressen worden benut om de
betrokkenen te attenderen op de mogelijkheid van een gastles. De reacties
laten niet lang op zich wachten. De Boustien in De Westereen is de eerste.
Er wordt een informatieblad gemaakt met daarbij een
verwerkingsopdracht. Er wordt uitgegaan van de groepen 7 en 8.

Het gastlesteam Jan Rietberg,
Sita Herder en Arie Hagedoorn
staat in de startblokken. Opzet
is met 2 personen per les te
werken.
Een 3-bak en een 4-bak +
schragen zijn elementen, die
met enig passen en meten in de
auto geplaatst kunnen worden.
De dieren voor de kooien
worden bij verschillende leden
opgehaald, dan wel door het team meegebracht. Om een indruk te geven,
wat er zo al in de kooien zat: Newhampshire groot en klein, zijdehoen,
sebrights, Ardenner kriel, Duitse hangoor, kleurdwergen, witte van hotôt,
diverse soorten sierduiven, broedschalen met piepers en kuikens. De
samenstelling van de groep dieren wisselde per school.
De eerste gastles in De
Westereen leerde, dat het
hanendeel een grote mate van
invloed op het lesverloop
had. De vraag aan de
leerlingen inzake
kippenrassen leverde direct
een tweetal nieuwe rassen op:
DE PLOFKIP en de
SCHARRELKIP. Overigens
bleef het daar bij…… geen
erkend ras, terwijl er toch thuis kippen gehouden werden. De ervaringen
van angst voor alles wat veren heeft overwinnen met het verenpak van de
zijdehoen lukt ten dele. De jonge duiven op de kooien lukt aardig.
Illustratiemateriaal, boeken, standaards vallen in het niet bij de dieren, die
hun natuurlijk gedrag vertoonden. Hilariteit al om.
Na De Westereen volgt
Damwâld, De Botkeskoalle.
Een formidabele les in een
groep van 29 leerlingen. Een
prima sfeer. Daarna volgt de
Twine, een les voor een
dubbele groep, een
middengroep en een hogere
groep. Dat verschil tussen die
groepen was feitelijk te groot.
Beter was geweest 2 lessen.

Dan volgen drie lessen aan de Groen
van Prinsterer in Dokkum, maar wel
aan peuters 2x en kleuters.
Gelukkig was er een week bezinning,
want dat zijn heel andere zaken dan
lesgeven aan middelbare scholieren.
Peuters en kleuters….. Gelukkig
hebben we wat ervaring met onze
kleinkinderen. De aaibaarheidsfactor
hebben we bij deze kinderen flink
opgeschroefd. Jan bracht een flinke
doos met kuikens mee. Maar ook de
konijnen, de Duitse hangoor van Jelle
Terpstra…. een TOPPER!
De piepers in de broedschalen passen
ook in deze sfeer. Het lesmateriaal, dat we gemaakt hebben, gericht op
groep 7/8, hebben we als informatiemateriaal meegegeven aan deze
kinderen. Zo kunnen de ouders nalezen, waar we ons mee bezig houden.
Hopelijk hebben we iets van interesse gewekt.
We kijken uit naar de volgende lessen.
HAA.

De Klyster is een centrum voor natuur- en milieueducatie (NME) dat vindt dat
ieder kind een band op moet kunnen bouwen met de natuur. Kinderen die nu
slootjespringen, hutten bouwen, het landschap verkennen of weidevogels
bekijken, zijn de duurzame burgers van de toekomst. NME-Centrum De Klyster
verzorgt arrangementen en lesmateriaal voor het onderwijs in Dongeradeel,
Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel, op het gebied van Natuur
en Duurzaamheid. De Klyster werkt nauw samen met NME-Achtkarspelen,
NME-Tytsjerksteradiel en andere groene organisaties zoals Staatsbosbeheer, It
Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland. Onze missie? Kinderen regelmatig
naar Buiten! Onze droom? Ieder kind elk schooljaar minstens 1x op excursie in
Noordoost Friesland! Doel? Ontdekken, verkennen en ervaren van je natuurlijke
leefomgeving! Met PKV Frisia werkt De Klyster samen in het project
"Kuikentjes in de Klas", waarbij Frisia gastlessen verzorgt op het
basisonderwijs

Bestuurswisseling
Met acclamatie werd Simke Zijlstra benoemd als nieuwe Frisia bestuurder
en werd Arie Hagedoorn voor 3 jaar herkozen. Een en ander tijdens een
goed bezochte ledenvergadering van 6 maart. Voorzitter Germ Durk de
Vries kreeg bij zijn vertrek goede woorden, een cadeaubon met bloemen
en een U predikaat voor zijn inzet voor Frisia afgelopen 12 jaar.
Germ Durk bedankte het bestuur en de leden voor de prettige
samenwerking en het vertrouwen en gaf de hamer door aan de nieuwe
voorzitter Halbe Sijtsma. De bestuurs-functies zijn nu als volgt: Halbe
wordt voorzitter, Sita secretaris, Jan penningmeester, Arie is en blijft tt
secretaris, Hugo wordt vice voorzitter, Ype blijft ringencommissaris en
Simke krijgt het materiaalbeheer. Germ Durk zal achter de schermen
actief blijven voor Us Hobby (eindredactie) en ook de website
www.pkvfrisia.nl blijft hij beheren.

Een presentje voor de scheidend voorzitter uit handen van Arie

vlnr penningm. Jan Rietberg, de nieuwe voorzitter Halbe Sijtsma en oud
voorzitter Germ Durk

Activiteiten agenda 2015
30 mei 2015
Op de Zuiderschans wordt door de gezamelijke winkelbedrijven een
activiteitendag georganiseerd. Frisia is actief met stand bij de Welkoop.
13 juni 2015
Samen met de lokale Groei & Bloei afdeling organiseert de fam. Bouma
te Broeksterwoude een tuin-dag met als thema “Leven in de tuin”.
PKV Frisia zal op deze fair aanwezig zijn met een stand c.q. mini show.
De tuindag wordt gehouden op de Kikkersprong te Broeksterwâld.
(zie www.dekikkersprong.nl)
20 juni 2015
Leden van de kleindierenvereniging ’t Hollandertje te Leek komen bij
Frisia op hokbezoek. Aanvang 9.00 uur bij Arie Hagedoorn.
27 juni 2015
Frisia’s zomeractiviteit: Mini-hokbezoek bij eigen fokkers van Frisia met
aan het eind een barbecue bij de familie Braaksma te Lioessens.
25 Juli 2015
Laatste zaterdag van juli: Boerendag. Frisia is hier net als voorgaande
jaren aanwezig met stand om onze club te promoten.
1 augustus 2015
Enting hoenders. Drinkwater-enting. Vanaf 9.30 uur bij Arie af te halen.
15 augustus 2015.
Spray-enting door veearts Marten de Vries. Komt langs met Arie.
5 september 2015
Frisia Jongdierendag bij Wolters Broeksterwoude.
22 t/m 24 oktober 2015
53ste Frieslandshow in sporthal “De Trimmer”Dokkum.

