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Arie Hagedoorn
Master de Grootstrjitte 4

tel. 0511-421961
9104 HN Damwâld

materiaalbeheer

Halbe Sijtsma
Moarsterwei 11

tel. 0519-321829
9134 PD Lioessens

algemeen bestuurslid

Hugo Bruinsma
Damwâld
(Hugo zal op eerst komende ledenvergadering worden
voorgedragen voor benoeming als bestuurslid)

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
Jan Rietberg heeft de voorzittershamers overgedragen en hierbij voor onze
leden mijn eerste voorwoord in ons mooie clubblad “Us Hobby”.
Ik heb het altijd met veel genoegen gelezen, maar nu na twee
bestuurvergaderingen, weet ik ook hoeveel werk daar achter zit.
De stukjes over de vereniging, de shows , maar ook de inhoudelijke, de
achtergrond en de kennis artikelen.
Siep Leegstra heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Jan Rietberg.
Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet in het bestuur en kunnen gelukkig nog
wel een beroep om hem doen om mee te helpen bij de shows. Ook Baukje
Taekema heeft besloten het bestuur te verlaten, maar we kunnen gelukkig
nog wel een beroep op haar doen om mee te helpen met diverse activiteiten.
We zijn er erg blij mee dat we Hugo Bruinsma bereid gevonden hebben om
het bestuur straks te versterken. Hugo zal op de eerstvolgende ledenvergadering worden voorgedragen als bestuurslid van Frisia. Met zijn
ervaring en kennis komen we dan gelukkig als bestuur weer op volle sterkte.
Dit jaar lopen er weer veel projekten om mensen in aanraking te brengen met
onze prachtige hobby, het houden van en fokken met kleinvee. Het projekt
“kuikentjes in de klas” is elk jaar weer een suces. Dit jaar mogen we de
“hooiberg” in de Welkoop in Dokkum vullen met onze dieren en dat is een
publiekstrekker en voor ons prachtige PR. De Verkoopdag op de CNS is elk
jaar weer een succes. Bij het “hokbezoek” kunnen we leren van elkaar en
tijdens de barbecue ervaringen uitwisselen. De zomershow tijdens de
Boeredei in Wâlterwâld is niet meer weg te denken uit het programma. Op de
jongdierendag bij Wolters in Broeksterwâld kunnen we de kwaliteit van onze
jonge dieren laten zien en de Friesland Show in Holwerd is de trekker in de
herfstvakantie.
Dit alles wordt mogeljk gemaakt door onze vrijwilligers, maar ook door onze
sponsoren en vrienden. Om de kosten die elk jaar toch wat oplopen te kunnen
dekken is het goed om uit te kijken naar meer sponsoren en vrienden. Daarbij
willen we de hulp inroepen van al onze leden om te kijken wie van jullie
relaties sponsor of vriend zou kunnen worden.
Het fokseizoen is al weer even los en dat is altijd een prachtige, maar ook
spannende tijd. Hoe is de kwaliteit, maar ook hoe gaat het met de opfok en
vooral de gezondheid van de dieren. Tot nu toe hebben we het in het begin
wat warmte gehad gevolgd door een koude periode in mei. Deze koude
periode heeft mij in ieder geval wel wat jonge konijnenen en jonge ganzen
gekost.
Ik wil jullie allemaal een heel goed seizoen toewensen en tot ziens op of bij
één van onze activiteiten.
Albert van der Ploeg, voorzitter.

Actie: “Leden werven adverteerders/sponsoren en vrienden”
Op de jaarvergadering heeft Halbe Sijtsma als lid van de
wervingscommissie en als contactpersoon in het bestuur voor de
wervingscommissie een voorstel gedaan. En wel het volgende. Het
bestuur wil graag het aantal advertenties in de catalogus van de
Frieslandshow uitbreiden. We hebben dat geprobeerd door een
wervingscommissie op te richten. Om diverse redenen haakten daarbij
enkele mensen al snel af, waardoor het voor de overgebleven twee
ondoenlijk was dit alleen op te lossen. Toch moet er meer geld binnen
komen om de tentoonstelling te kunnen bekostigen. Het ziet er voorlopig
niet naar uit dat we een andere locatie kunnen vinden waar het goedkoper
is dan in de Ynset in Holwerd. De Ynset is een prachtige locatie, maar er
zit wel een prijskaartje aan. Een mogelijkheid om dit op termijn haalbaar
te houden is de inkomsten uit te breiden door het werven van
adverteerders en sponsoren.
Het voorstel van Halbe Sijtsma, gesteund door het bestuur, is om u als lid
te hulp te vragen. We vragen elk van u te proberen om één of meerdere
adverteerders, sponsoren en/of vrienden aan te leveren. Dan zijn we in
één keer uit de brand. Heeft u een adverteerder, sponsor of vriend
binnengehaald, meld dit dan bij Halbe Sijtsma, tel 0519-321829. In de
volgende Hobby wordt dan vermeld dat u deze adverteerder of sponsor
binnengehaald hebt (tenzij u dat niet wilt). Op deze manier kunnen we
onze show betaalbaar houden.
In bijgaande folder en op de website: www.frieslandshow.nl staat naast
de kosten ook vermeld welke de voordelen voor de ondersteunende
bedrijven of personen zijn. U krijgt als lid in deze Hobby enkele folders
en blanco nota’s meegestuurd, waarop vermeld staat wat de
mogelijkheden tot ondersteuning zijn, met de bijbehorende bedragen. Het
spreekwoord: vele handen maken licht werk is bij deze actie heel
toepasselijk. Wij rekenen op u.
Bijlage: folder en inhoud nota worden in de Hobby toegevoegd.
Namens het bestuur
Halbe Sijtsma

Project “Hooiberg” bij de Welkoop in
Dokkum
Momenteel loopt er een project bij de Welkoop in Dokkum, waarbij
Frisia een rol heeft toebedeeld gekregen, waar zowel de Welkoop als
Frisia belang bij hebben. Het werkt als volgt: De Welkoop heeft een vrij
groot hok in de vorm van een hooiberg in de winkel in Dokkum geplaatst.
Ze hebben PKV Frisia gevraagd dit hok te bevolken met dieren van leden
van PKV Frisia. Daarbij kunnen wij info over onze vereniging en de
betreffende dieren neerleggen, zodat mensen die belangstelling hebben in
het houden van dieren deze info mee kunnen nemen en contact kunnen
opnemen met Frisia of met de betreffende fokkers. Voor de Welkoop een
publiekstrekker, voor Frisia een mooie PR campagne. Een toepasselijk
spreekwoord hier is: als de ene hand de andere wast, worden ze beide
schoon. De Welkoop is wel aan een paar regels gebonden, er mogen
bijvoorbeeld geen kuikentjes in het hok geplaatst worden. De eerste
rondes zijn volgens de Welkoop een groot succes, veel bekijks en ook
veel mensen die informatie formulieren en telefoonnummers mee naar
huis nemen. Wat dat verder oplevert is nog niet bekend, dat duurt meestal
even. Maar is het goede reclame voor PKV Frisia en de kleindiersport als
we op deze manier aan de weg kunnen timmeren.
Dus: als iemand van jullie dieren heeft die wel een poosje “uit van huis
“mogen bij de Welkoop, meld je dan bij voorkeur bij Arie Hagedoorn,
maar dat mag ook bij een van de andere bestuursleden.
Namens het bestuur,
Jan Rietberg

Project “Hooiberg” bij de Welkoop

Stand van zaken tatoeëerders
Op de jaarvergadering 2019 en de ledenvergadering in september vorig
jaar is besproken dat PKV Frisia op zoek is naar enkele reserve
tatoeëerders. Zoals bekend is hebben we tot nu toe een persoon gevonden
die het tatoeëren wil leren, door bij de bestaande tatoeëerders “stage te
lopen” en het dan zelf te proberen. Deze persoon is Wilco Koster. Hij
heeft inmiddels contact gehad met beide tatoeëerders, die beide toegezegd
hadden dat Wilco met hen mee kon om het te leren. Helaas heeft Piet
Posthuma, de tatoeëerder die altijd bij de fokkers langs ging om bij hen
aan huis te tatoeëren, besloten per direct te stoppen met tatoeëren.
Het is een door hem weloverwogen besluit, gebaseerd op ergernissen over
bepaalde zaken uit het verre en nabije verleden.
Wij als bestuur betreuren dat besluit, maar we moeten het wel
respecteren. Het besluit, genomen op de septembervergadering 2018,
(waar Piet niet aanwezig was), om reserve tatoeëerders te zoeken is een
van de laatste ergernissen. Ik heb dat toen met hem besproken en gezegd
dat het fraaier was geweest dat van tevoren ook met hem te bespreken,
wat hij volgens mij geaccepteerd had. Piet zegt ook beslist niet
haatdragend te zijn naar wie dan ook, maar hij voelt zich niet meer
gemotiveerd. Piet is zeker 25 jaar tatoeëerder geweest bij onze
vereniging, en heeft dat met verve gedaan, waarvoor hij onze dank
verdient. Ook op andere plekken heeft Piet bij PKV Frisia zijn sporen
verdiend, bijvoorbeeld als bestuurslid. Maar ook onze volières zijn
meesterwerken van zijn hand. We hopen dat hij nog vele jaren als lid van
onze vereniging zijn partij mag meeblazen. Als dank voor Piet zijn
jarenlange inzet als tatoeëerder hebben Sita en Albert vanuit het bestuur
hem een levensmiddelenmand gebracht.
Inmiddels, als u dit leest, heeft Wilco Koster zijn eerste tatoeëerervaring
opgedaan onder leiding van Henk Canrinus. Hoe dat bevallen is, weet ik
niet, maar het is zeker dat hij eerder dan verwacht “aan de bak zal
moeten”. We wensen hem in elk geval veel sterkte met het tatoeëren, en
hopen dat zich nog een reserve tatoeëerder komt melden, want als ik het
goed begrepen heb, gaat Henk binnenkort een aantal weken naar de
overkant van de grote plas. In zo’n periode zou een reserve tatoeëerder
zeer welkom zijn. Heeft iemand belangstelling, laat het ons weten.
Namens het bestuur,
Jan Rietberg

De
Pen
Door Johannes Scherjon

Van het bestuur van PKV
Frisia heb ik de pen toegereikt
gekregen. Dit is een hele eer
omdat ik nog maar net lid ben
van pkv Frisia te Dokkum e.o.
Ik zal me eerst even
voorstellen:
Mijn naam is
Johannes Scherjon
33 jaar ,woonachtig te
Hurdegaryp samen met mijn
vrouw en 2 Kinderen
(Elize 2 Jaar en Klaas 1 Jaar).
Na lang niks met kippen te hebben gedaan ben ik vanaf eind vorig jaar
weer begonnen met het houden van zwarte Java Krielen, deze had ik
vroeger ook altijd bij mijn Pake.
Van leuke ervaringen van vroeger naar een serieuze hobby
Zoals ik net al benoemde had ik vroeger bij mijn opa al wat Java krielen
waar ik een leuke ervaring aan heb overgehouden maar het was toen nog
geen echte “hobby”. Toen ik eind vorig jaar samen met Hugo Bruinsma
zijn kippenhok aan het bouwen en inrichten was kwam ik tot de
conclusie dat ik ook maar eens weer wat kippen moest gaan houden, zo
gezegd zo gedaan. Meteen achter de computer( marktplaats) gekropen om
eens te kijken of er wat leuke dieren te koop waren. Al snel had ik contact
met een fokker/houder van Java Krielen ( zwarte kleur). Na een leuk

gesprek heb ik de dieren mee naar huis genomen en ze in mijn nieuwe
kippenhok met ren los gelaten. Wat heb ik een plezier en niet alleen ik,
maar de kinderen vinden het ook prachtig. Toen ik eenmaal de kippen had
dacht ik na wat ik er precies mee zou willen doen en al snel kwam het
idee naar boven om er mee te fokken en ze te tentoonstellen.
Toekomst
Voor de toekomst van mijn hobby hoop ik dat ik dit jaar voor het eerst
een aantal jonge dieren van dit jaar kan showen om ervaring op te doen
met de juiste uiterlijke kenmerken om zo elke keer te proberen om een
mooiere,betere Java kriel te fokken. Graag zou ik mijn hobby verder
uitbreiden ( andere kleurslagen)echter moeten we dan eerst verhuizen
naar een grotere woning ( tuin). Verder hoop ik dat ik veel van de lezers
van dit blad ga ontmoeten en ervaringen te delen.
Wie weet tot ziens.
Johannes Scherjon.

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.

Tweede ZOMERSHOW – NOORDOOST FRIESLAND
Ook in 2019 proberen we in samenwerking met pkv
Burgum e.o. en pv De Aeikoer een show te organiseren
tijdens de Boerendag op de laatste zaterdag in juli.
De Boerendag is een onderdeel van de Paardendagen.
Ook dit jaar staat de organisatie van dit evenement garant voor een veelzijdige
dag van vertier en vermaak. Wij als kleindierverenigingen willen opnieuw een
poging doen onze hobby voor het voetlicht te brengen. Dat doen we via een show
met daarbij voor dit jaar een “knuffelbak” in de geest van de opzet zoals op de
Frieslandshow van 2018. Voor kinderen is de aaibaarheidsfactor een belangrijk
aspect van beleving van kleindieren. Dat merken we ook bij onze presentaties in
het kader van Dieren in de klas aansluitend bij het project van De Klyster
Kuikentjes in de klas.
We hopen op zaterdag 27 juli om en nabij 250 dieren te kunnen verwelkomen.
De show van 2018 heeft ons een aantal dingen geleerd, die we hopen te kunnen
verwerken in de tweede show. Meer tentruimte om een royalere opzet te kunnen
realiseren. De verzorging van de catering krijgt een andere opzet. Zo zijn er nog
enkele zaken, die ingepast zullen worden. Belangrijk doel blijft de instraling van
onze hobby, daarnaast is een niet onbelangrijke zaak, dat we de inzender een
prachtige dag kunnen bieden. Naast de show een evenementendag, waar een
ieder het zijne uit kan pikken. Voor de invulling verwijs ik graag naar de site van
de paardendagen, waar de nodige informatie te vinden is.
Het vraagprogramma is breed per mail verzonden. Zij die een papierenversie
wensen kunnen zich melden, dan reiken we zo’n uitgave uit. Een show in deze
tijd van het jaar organiseren vraagt een extra inspanning van de organisatie. Een
vroege konijnenenting, die is inmiddels achter de rug als deze uitgave van Ùs
Hobby verschijnt. Die enting, 100 dieren!, is niet allen gericht op de Zomershow,
maar de Lotharinger / tekeningdieren dag op 8 juni is ook een belangrijke input.
Bij de pkv Burgum e.o. is men voornemens ook nog een enting te organiseren in
begin juli. Voor de twijfelaars aan het nut van de konijnenenting kan ik hier
wijzen op de uitbraken met vele sterfgevallen in Oost Nederland (Overijssel en
Gelderland). Voorlopig zal die konijnenenting nog wel een noodzaak blijken te
zijn. Voor de hoenders, dwerghoenders, serama’s moet ook iets geregeld worden!
Dan doen we met een waterenting op zaterdag 29 juni a.s. De bijbehorende
sprayenting vindt 14 dagen later plaats (13 juli). Deze enting is duidelijk gericht
op de Zomershow. De enting is 6 maanden geldig en bestrijkt ook de
Dierenparade-Noordshow. Voor deze enting geldt steeds dat ALLE

hoenderachtigen op het erf geënt dienen te worden mits de dieren tenminste 30
dagen oud zijn.
Evenals vorig jaar krijgt de inschrijver op de Zomershow een gratis
toegangsbewijs en een parkeerkaart voor de Boerendag.
Meerdere toegangsbewijzen kunnen via het inschrijfformulier besteld
worden tegen het tarief van de voorverkoop zijnde € 10,00. (aan de kassa €
12,50), kinderen t/m 11 jaar GRATIS, 12 t/m 17 jaar € 6,00 voorverkoop, € 8,00
aan de kassa.
Ook dit jaar is er gekozen voor een betaling per bank bij de inschrijving. Het
gewonnen prijzengeld, keurmeestervergoeding e.d. worden per bank voldaan. Dit
systeem is vorig jaar prima bevallen! M.a.w. dat houden we erin.
Nu de dieren nog….. We hopen op een grote verscheidenheid, dat is voor ieder
en zeker voor het publiek aantrekkelijk. Wat hebben we in onze Hobby te bieden
is een belangrijke vraag.
Een aspect aan een show is de inzet van de vrijwilligers.
Opbouw, bemensing op de showdag, afbraak.
Graag ontvangen we opgaven voor de verschillende onderdelen.
Van Frisia zijn Tietsje en Arie de vertegenwoordigers in de tt-commissie.

Frisia – Presentaties – basisscholen
maar ook Hofwijk in Leeuwarden
We zijn al weer met onze
promotiekar op stap
geweest, maar ook met
een broedmachine en een
kuikenbak. Leuke
activiteiten, waarmee we
onze Hobby kunnen
uitdragen.
In aansluiting bij het
project van de Klyster:
KUIKENTJES IN DE KLAS werden we uitgenodigd op De Botke in
Damwâld voor ons een vaste klant. Wel was de leeftijdsgroep dit jaar

anders, tot nu toe steeds de hoogste groep, nu waren het de jongste
groepen, die de kleindieren toch net op een andere manier beleven, dan de
oudere leerlingen. De aaibaarheidsfactor is hier een groot goed in het
algemeen, maar speciaal voor deze groep. Dikkie Dik, de Duitse hangoor
van Jelle heeft iets speciaals met deze school. Daar heeft hij zijn naam
gekregen. Gezien zijn leeftijd wordt er wat omzichtig met deze senior
omgegaan. De vrije omgang richting hoeken en gaten, om vervolgens met
stofpluizen op de snuit weer tevoorschijn te komen is verleden tijd. Hij
beperkt zich nu tot het “lezen van de krant” en het omkiepen van z’n
drinkbak, wat bij de kinderen aanleiding is tot lachen, gillen en wijzen.
Kuikens doen het naast de konijnen bijzonder goed. Er zijn nog al wat
kinderen die dankbaar gebruik maken van de meegebrachte bakjes om
vervolgens door de juf op de foto gezet te worden. Konijn op schoot? Nou
nee niet iedereen behoort tot de heldencategorie. Voorzichtig aaien dan
maar, om later toch zoveel moed verzameld te hebben, dat de vraag komt,
mag ik een konijn op schoot. Een overwinning!
Naast de Botke brachten we een hele morgen zoet op de CNS in
Wâlterswâld, de hele school trok aan ons voorbij.
Per contactelement was een
half uur beschikbaar, eigenlijk
te weinig tijd om alle facetten
die we bij ons hadden aan te
duiden. Op 25 mei,
sluitingsdatum van de kopij
voor Hobby 2, is er bij deze
school een “verkoopdag”, daar
zijn we als Frisia ook
aanwezig.
Een andere vorm van presentatie kwam bij ons binnen in de vorm van een
verzoek om een broedmachine te plaatsen en wel zo, dat er kuikens waren
met de Pasen. Verzorgingshuis De Hofwijk in Leeuwarden. Via de
Klyster hebben we de broedmachine kunnen regelen. Pieter van der
Galiën, Jan Rietberg en ondergetekende zijn naar Leeuwarden getogen en
hebben daar de machine geplaatst. Overigens had dat plaatsen nog al wat
voeten in de aarde! Daar kon het niet, vanwege direct zonlicht. Daar
mocht het niet vanwege theoretisch “brandgevaar”. Een plaats werd
gevonden. Belangstelling te over. De planning om op 16 mei de boel weer
op te halen, werd niet gehaald. De kuikens waren soms “vliegensvlug”.
Jan heeft ze eerder opgehaald. De kuikens hebben een plaats gevonden bij
Jan op zijn stal. Dat was de planning en is zo ook gerealiseerd. Jan was
speciaal naar Leeuwarden gereden om ze als jonge kuikens een
coccidiose kuur te geven.

Enting konijnen in 2019
Enkele aandachtspunten:








Filavac, de entstof die Marten de Vries gebruikt, heeft een
vervaltijd van 12 maanden. Dat betekent, dat de dieren die in
augustus of later in 2018 met deze entstof zijn gevaccineerd op
het formulier van 2018 naar de Zomershow Noordoost Friesland
kunnen.
Dieren die (nog) niet geënt zijn,
kunnen aangemeld worden voor een
van de drie entrondes.
Dieren waarvan de vervaldatum
gepasseerd is kunnen ook aangemeld
worden.
De resterende entrondes zijn:
o De augustus-enting
o De oktober-enting

De augustus-enting:
 Week 33 & 34: 12 t/m 17 dan wel 19 t/m 24 augustus.
 Belangrijk zijn de aantallen, die geënt moeten worden.
 In principe komen we bij de fokker/eigenaar op bezoek, daar zijn
wel voorrijdkosten aan verbonden. Bij kleine aantallen kan ook
gekozen worden voor aanbrengen bij een collega. (voorrijdkosten
uitsparen/ delen).
 Van belang is, dat we weten wat de fokker te enten heeft en of
hij/zij naast de RHD 1+2 enting ook nog de enting voor
Myxomatose wenst.
De oktober-enting:
 Omstreeks 10 oktober zal er een moment zijn. Aanbrengen naar
Hallum. Bij Marten de Vries thuis.
Mochten er nog liefhebbers zijn, die aan de Zomershow Noordoost
Friesland willen deelnemen en hun dieren nog niet hebben laten enten,
dan verwijs ik naar een entronde bij pkv Burgum e.o. in de eerste helft
van juni.
Voor aanmeldingen: 06-23539953 of mail: arie.hagedoorn@planet.nl

Verkoopdag CNS
Wouterswoude wederom
groot succes!
Zaterdag 25 mei trok PKV
Frisia met de stand in de
huifkar en een flink aantal
dieren ( konijnen groot en
klein, kippen en kuikens,
cavia’s en duiven) en voldoende mensen naar het terrein aan de Foarwei
achter de Christelijk Nationale School (CNS) in Wouterswoude. De CNS
houdt hier jaarlijks een verkoopdag, en vraagt Frisia de laatste jaren om
ook aan te treden met onze stand met dieren, om zoveel mogelijk
kinderen ( en daarmee ook hun ouders) te lokken, zodat er daadwerkelijk
ook genoeg kopers komen om de aangeboden koopwaar aan de man te
brengen.
En dat is erg goed geslaagd. We hadden een flink aantal dieren,
waaronder dit jaar de cavia’s van Sita, die zeer aaibaar blijken te zijn.
Maar ook Neerlands grootste konijn, de
Vlaamse Reus blijkt zeer kindvriendelijk
te zijn. Deze goedaardige reus, Flappy
genaamd is eigendom van onze leden Jan
en Hanny Verburg. Doordat kinderen uit
hun buurt vaak omsollen met het dier is
hij zo tam als maar denkbaar is, en dat
hadden de andere kinderen ook gauw
door. Hij heeft de meeste tijd van de dag
doorgebracht op de tafel.
Hierdoor kon Dikkie Dik, onze vaste Duitse hangoor gast van Jelle
Terpstra, wat meer rust krijgen. Dat heeft deze
oude heer, net als zijn baas, wel verdiend. Nieuw
bij de CNS dag waren de Trianta’s van de familie
van de Meer en een blauwe Wener en
Nederlandse hangoordwergjes van Germ Durk.
Al met al was het een groot succes. Klein
dompertje was dat het aantal hoenders wat
beperkt was. Maar dat werd door de andere

dieren ruimschoots gecompenseerd. Ook het kleine spul de kleurdwergen
van Tietsje en van Jelle en de kuikentjes van Jan kwamen op de tafel , op
schoot en in de hand. Van begin tot eind kinderen in de stand, mogelijk
twee nieuwe leden, de nodige informatie uitgewisseld en meegenomen,
nog een boekje verkocht, al met al wederom een boppeslag. Alle
helpers, opbouwers en afbouwers, dierenleveranciers en chauffeurs,
bedankt en petje af voor jullie bereidheid dit weer tot een succes te
maken.
Jan Rietberg

Enting hoenderachtigen tegen pseudo-vogelpest.
Planning:
Uitgangspunt is: afdoende geënte dieren op JONGDIERENDAG op
zaterdag 7 september 2019.
Drinkwaterenting zaterdag 10 augustus 2019
Spray-enting zaterdag 24 augustus 2019.
Aanmelding:
Feitelijk gaat het er om te weten aan welke enting je mee doet, de vroege
enting ter voorbereiding op de ZOMERSHOW of de augustusenting met
als richtpunt JONGDIERENDAG. Daarom vragen we uiterlijk 15 juni
2019 de aanmelding.
Voorbereiding:
De benodigde papieren worden door mij voorbereid, die op de dag van de
drinkwaterenting worden uitgereikt, zodat de verdere gegevens door de
fokker verwerkt kunnen worden.
Op de dag van de spray-enting worden deze papieren weer ingenomen,
nadien door de dierenarts ondertekend, vervolgens 5x gekopieerd. 1
Exemplaar komt in het verenigingsarchief en wordt gebruikt als
instuurexemplaar voor jongdierendag en voor de Frieslandshow. De 5
kopieën kunnen de fokkers gebruiken voor andere showinzendingen.
Naast het bovengenoemde formulier wordt op de dag van de
drinkwaterenting ( 10 augustus 2019 ) een tijdplanning voor de spraydag
uitgereikt.
Op de dag voor de drinkwaterenting dienen de dieren op DORST gezet te
worden. Dat houdt in, dat de drinkwater-voorziening van de dieren
(afhankelijk van de weersomstandigheden) op vrijdag 9
augustus vanaf 16.00 uur weggenomen wordt.
Vakantie:
Wanneer u op één van beide dagen op vakantie bent, dan valt er
vast iets te regelen met een familielid of met een collega fokker.
U kunt in deze contact opnemen met de coördinator van het
entingsgebeuren.

Bijdrage in de kosten:
Per adres wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00; voor jeugdleden €
10,00.
N.B.: Alle hoenderachtigen op hetzelfde adres dienen geënt te worden.
Dus ook de NIET-tentoonstellingsdieren.
Dag van drinkwatervoorziening
(zaterdag 10 augustus).

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

Enting hoenderachtigen tegen pseudo-vogelpest
In verband met de Zomershow op zaterdag 27 juli tijdens de Boerendag
organiseren we voor belangstelstellenden een entingsronde.
Planning:
Uitgangspunt is: afdoende geënte dieren op de ZOMERSHOW op
zaterdag 27 juli 2019.
Drinkwaterenting zaterdag 29 juni 2019
Spray-enting zaterdag 13 juli 2019
De deelnemers dienen zich uiterlijk 15 juni aan te melden bij Arie
Hagedoorn.
Voor de verdere gegevens zie de informatie bij de entingsprocedure
ter voorbereiding van JONGDIERENDAG. Slechts de datums zijn
anders, de procedure is identiek.
De datum 13 juli 2019 komt op het formulier, dat een geldingsduur heeft
van 6 maanden. (Het formulier vervalt dus 13 januari 2020, na de
Noordshow dus).
Tot slot nog een opmerking over de leeftijd van de dieren. Op de dag van
de sprayenting dienen de dieren tenminste 30 dagen oud te zijn.
Op de ZOMERSHOW zijn de kopieën beschikbaar. Zij die gebruik
maken het aangeboden entingsprogramma zijn vrij gesteld van het
insturen van een entingsformulier, omdat een kopie bij de organisatie van
de ZOMERSHOW gedeponeerd wordt, voor leden van Frisia geldt dit
ook voor JONGDIERENDAG en de FRIESLANDSHOW.
In de gesprekken over de ZOMERSHOW met de andere verenigingen is
naar voren gekomen, dat onze zusterverenigingen geen waterenting
toepassen, maar alleen de sprayenting. Wij menen echter, dat de
combinatie van beide de beste resultaten biedt. De waterenting
ondersteunt en bereidt de sprayenting voor. Ziekte en uitval proberen we
op deze wijze te voorkomen. Ook de instructie in de handleiding bij de
entstof beveelt deze werkwijze aan. Ook daar valt de beperkte
houdbaarheid van de eenmaal ontsloten entstof te lezen. Het is mede
daarom, dat wij vasthouden aan een strak schema, waarbij de 2 uur
optimale werking leidraad is.
Arie Hagedoorn

Jongdierendag zaterdag 7 september 2019
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 31 augustus 2019.
Gevraagd worden konijnen, hoenders, dwerghoenders, serama’s en
sierduiven die gemerkt / geringd zijn in 2018 van leden
van PKV Frisia Dokkum e.o. Aangezien er sprake is van een zogenaamde
verenigingsactiviteit is een fokkerskaart geen voorwaarde.
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:

Gerrit Grooten
Jan van Lune
Herke Brinkman
Talinus Boschma
Nog niet bekend!

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 7 september.
Opmerking: Leden, waarvan het emailadres bij mij bekend is, ontvangen
in juli het inschrijfformulier per mail.

HAA

Jongdierendag traditioneel 1e zaterdag in september bij Wolters Broeksterwoude

Wel en wee
Op 2 april jl. kregen we via Germ Durk bericht, dat ons lid Ymke
Dantuma uit Driesum in de nacht van 31 maart naar 1 april is
overleden. Het contact met Ymke verliep voor mij slechts in het
bezorgen van
de Ús Hobby. In de jaren dat ik de Hobby in de bus stopte heb ik
nooit contact met Ymke gehad. Nooit trof ik hem thuis. Voor mij
een anoniem lid. Zwager Derk Jansen duidde hem aan als donateur
van Frisia.
Op de ledenvergadering mochten we enkele van onze leden eren
met een certificaat en bijbehorende speld voor een aantal jaren
lidmaatschap van de KLN:
Meint van der Bijl
Henk Canrinus
Jan A. Rietberg

60 jaar
40 jaar
25 jaar

Zuiderschans – familiedag op zaterdag 15 juni – Dokkum
Dit is een jaarlijks terugkerend evenement in
opzet het laatste weekend in mei, maar
inmiddels in juni aangeland.
PKVFrisia is hierin principe aanwezig. Enige jaren geleden hebben we op
een stormachtige dag voor de eer bedankt. Maar wanneer het maar
enigszins mogelijk is zullen we in 2019 weer van de partij zijn. Nu is de
datum voor 2 personen uit het team van presentatoren een probleem. Jan
Rietberg heeft in het tweede weekend traditioneel zijn familieweekend.
Deze keer niet in Dokkum zoals enige jaren geleden, toen kon hij nog
even uitbreken en hand en spandiensten verrichten. Voor Arie is zaterdag
15 juni een vergaderdag. Om tien uur begint in Putten de KLN
vergadering. Ook Germ Durk gaat als kascommissie lid van KLN naar
deze vergadering. Vorig jaar viel de dag samen met de NBS vergadering,
die begint veelal een half uur later. Toen nog een bijdrage kunnen leveren
aan de opbouw en tijdig terug voor de afbouw.
Nu, in 2019, graag een opbouwploeg, een groep die de presentatie
verzorgt en een afbouwploeg. De tijden:
Opbouw 8.30 uur; 10.00 – 16.00 uur bemensing van de stand; vanaf 16.00
uur afbouw. De bezetting van de kooien met: konijnen – hoenders –
dwerghoenders – cavia’s !
Wie kan dieren leveren……??????
Aanmelden: 06-23539953 of arie.hagedoorn@planet.nl

Activiteiten agenda 2019

 1 juni

Hokbezoek Overijssel
‘s avonds barbeque bij Adolf Langhout

 aug/okt

Entingen konijnen. Zie artikel in deze Hobby

 15 juni

Presentatie met stand tijdens familiedag Welkoop

 15 juni

Uiterlijke datum opgave enting hoenders

 29 juni

Drinkwaterenting hoenders (tbv zomershow)

 13 juli

Spray-enting hoenders (tbv zomershow)

 27 juli

Boerendag / 2e Zomershow

 10 augustus

Drinkwaterenting hoenders

 24 augustus

Spray-enting hoenders

 31 augustus

Uiterlijke inleverdatum inschrijving Jongdierendag

 7 september

Jongdierendag bij Wolters Broeksterwoude

 Oktober 2019

57e Frieslandshow

