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Bekijk de webversie

Tusken De Hobby
Digitaal hokbezoek 2020

Middels deze digitale nieuwsbrief willen we onze leden,
liefhebbers en adverteerders/sponsoren informeren,
enthousiasmeren en amuseren. Dit alles op het gebied van de
kleindieren(teelt).

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt zich onderaan afmelden.
Namens het bestuur,
Hugo Bruinsma

Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging Frisia Dokkum e.o.

Introductie digitaal
hokbezoek

Op e Flitter, Hugo Bruinsma

Vanwege ( de maatregelen tegen) het
coronavirus zijn veel activiteiten
afgelast. Een van de activiteiten die in
ieder geval het voorjaar niet door kan
gaan is het hokbezoek van en bij de
leden. Extra jammer omdat juist nu de
hokken extra bevolkt zijn en de
bloemen in de tuin in bloei zijn.
Om hier 'een draai aan te geven' doen
we u hierbij een digitaal hokbezoek
toekomen. Nu nog met name de
dieren, hokken en tuinen van enkele
(oud)bestuursleden.
Het zou mooi zijn hier nog een of
enkele edities van uit te geven met
uw fotos!
U kunt de fotos mailen naar
hugobruinsma@hotmail.com
Herinnering: Bodywarmers! We
hebben nog niet veel opgave
gekregen voor een bodywarmer!
Wilt u er wel graag een? Dan graag
aangeven via bovenstaand
mailadres. Voor info zie de vorige
nieuwsbrief!

It Deel te Readtsjerk, erf
Albert van der Ploeg

Patrijs goudflitter en Blauwpatrijs flitter
leghornkrielen bevolken de hokken. Vandaar
de naam Op e Flitter. De kwinkslag is er in;
thuis maar toch even eruit, kenmerkend
voor onze hobby. In 6 binnen hokken met 4
rennen zijn de ouderdieren en de kuikens
gehuisvest. Flitter komt enkel bij de leghorns
voor, dat maakt het uiterst uniek maar het is
ook uitdagend om te fokken.

Mooie Yokohama's in nieuwe
hokken bij Siep Leegstra
Op en om het erf van onze voorzitter
zijn allerlei kleindieren ( en grote
dieren) te vinden. Albert fokt geen
dieren voor de show maar haalt wel
veel voldoening uit de aanwezigheid
van het kleinvee en experimenteert
ook graag met verschillende
kruisingen ( kleuren) bij de kippen.

Siep heeft sinds kort mooie nieuwe hokken.
Geen overbodige luxe als je je bedenkt wat
er in zit. De Yokohama's zijn behoorlijk
zeldzaam en de hanen kunnen hele lange
staarten krijgen. Ze vallen dan ook niet voor
niks onder de Langstaartrassen. Siep heeft
het 'grote soort' in de kleurslagen
Roodgetekend en Wit. Het wit van en bij de
Yokohama's is een soort roomwit. De
tekening ( roodgetekend) is kenmerkend en
komt alleen bij de Yokohama's voor.

New Hampshire krielen bij
Jan Rietberg

De New Hampshire kriel is al een
geruime tijd 'het ras' van Jan Rietberg.
Naast de Roodbruin heeft Jan ook de
Roodbruin Blauwgetekend. Jan is een
voorstander van het broeden met een
broedse hen, hiervoor gebruikt Jan een
kruising van zijdehoender x wyandotte,
aangezien deze gemakkelijk broeds
worden. Met kleine foktomen kan goed
bijgehouden worden wat de erfelijkheden
zijn.

Huize Herder, Sita Herder. Mooie dieren in mooie nieuwe hokken

Sita heeft sinds kort een heel mooi nieuw
optrek voor haar dieren! Mooie binnen
hokken, verschillende hoogtes en rennen
voor o.a. de zijdehoenders ( Grijs),
kalkoen, konijnen en cavias. Hier kan
Sita en de rest van de familie nog veel
plezier aan beleven.

Vrolijke beestenboel bij
Tietsje de Bruin

Dat Tietsje een echte ( en vrolijke)
dierenliefhebber is blijkt wel uit de grote
variatie aan soorten. Is ze voor Us Hobby
gericht op konijnen en duiven, in huis
heeft ze nog een aquarium met guppen
en grasparkieten. Inmiddels zijn er ook al
jonge parkieten, guppen en jonge
konijnen.

Kleindieren van de Maginaris, Arie en Marchien Hagedoorn- Kooi

Ook bij Arie en Marchien een
verscheidenheid aan dieren. Veel duiven
van verschillende soorten en kleuren. Dit
jaar hebben de Sebrights plaats gemaakt
voor een ander (dwerg)hoenderras...
Welke dat is?
We zullen er ongetwijfeld op de
Jongdierendag of De Frieslandshow
achter komen. Dat het een enkele kam
heeft is al wel te zien en ook het type
toont zich ook al enigszins.

Vertrouwd beeld: Blauwe Weners bij Germ Durk de Vries

Germ Durk is al jaren fokker van de Blauwe Weners.
Op de foto een nest met 7 jongen in een mooi dubbel hok met voerautomaat.
Voor de liefhebber; Germ Durk heeft nog jongen en tevens een voedster ter overname!
Corona disclaimer
De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar razendsnel op. Wat
vandaag nog inhoud lijkt te hebben ( om toch maar zo veel mogelijk met het
dagelijkse leven door te gaan) kan morgen misplaatst of nietszeggend zijn,
zo ook bovenstaande. Wij wensen u veel sterkte de komende tijd.

Input
Zoals gezegd is de nieuwsbrief voor de leden maar zeker ook met de leden.
Heeft u een leuke en/of nuttige bijdrage voor de volgende nieuwsbrief?
Mail het naar:
hugobruinsma@hotmail.com

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hugobruinsma@hotmail.com toe aan uw adresboek.

