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Opgericht 23 maart 1929 
Internet/website:      www.pkvfrisia.nl    en     www.frieslandshow.nl 
_____________________________________________  
Ereleden:  Jelle Terpstra     Dokkum 
   Ate Hoekstra     Damwâld 
   Henk Canrinus     Hallum 
   Sikke Damstra     Damwâld 
    
Leden van verdienste: Klaas Dijkstra     Zuidhorn 
 
Bestuur: 
voorzitter  Albert van der Ploeg   tel. 06-23837252 
   Ottemawei 7    voorzitter@pkvfrisia.nl 
   9067 DT  Readtsjerk 
 
secretaris  Sita Herder    tel.  0519-571326 
   Wjuk 14     secretaris@pkvfrisia.nl 
                9145 RB  Ternaard 
 
penningmeester  Sikke Damstra     tel. 06-45309136 
(vanaf 1 juni 2020) Nijewei 3                  penningmeester@pkvfrisia.nl 
   9104 DK Damwâld                 
 
2e voorzitter/  Tietsie de Bruin     tel. 06-43497930 
samenstelling Us Hobby Cantaart 36       hobby@pkvfrisia.nl 
   9291 AK Kollum  
      
tentoonstell.secr.& Arie Hagedoorn     tel. 06-23539953 
tentoonstell.penningm. Master de Grootstrjitte 4      tentoonstelling@pkvfrisia.nl 
en ringencommissaris 9104 HN Damwâld                ringen@pkvfrisia.nl 
                               
bestuurslid  Hugo Bruinsma                  tel. 06-37281388 
   Koekoeksblom 21 
   9104 HZ  Damwâld 
 
bestuurslid  Jan Rietberg     tel. 0519-221444 
   Burdaarderstrjitwei 19     
      9106 GA  Sibrandahûs 
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)  
________________________________________________________________              
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Voorwoord 
 
Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten als bestuur om de 
jongdierendag niet door te laten gaan. Dit hebben we gedaan in overleg met 
Peter Wolters. Vanwege de recente Corona uitbraak in Dokkum, de 
infectiegraad van het riool in Damwoude en toch ook het risico profiel van 
onze leden vinden we het niet verantwoord. Wie is er aansprakelijk voor als 
er een uitbraak komt en wat zijn de gevolgen? We zullen toch meer digitaal 
contact met elkaar moeten zoeken in verenigingsverband! Voor de keuringen 
van de jonge dieren lijken de meeste leden er de voorkeur aan te geven om de 
keurmeester thuis langs te laten komen in plaats van een fotograaf of zelf foto 
’s nemen. Toch lijkt er nog een mogelijkheid te wezen om bij Adolf 
Langhout in de stal met heel veel ruimte om onze jonge dieren te laten 
keuren. Dit is efficiënter dan de keurmeester thuis te laten komen en kan als 
we alle Corona regels in acht kunnen nemen. 
De ledenvergadering willen we ook door laten gaan op 18 september bij 
Adolf Langhout in Damwâld. In zijn loods is het mogelijk om een Corona 
bestendige opstelling te maken. Wij hebben ervaring opgedaan met de 
barbecue op 3 juli. Die was heel geslaagd en er zijn veel PKV Frisia 
bodywarmers verkocht. De bodywarmers die er nog zijn (grote maten) nemen 
we weer mee naar de ledenvergadering. Omdat de voorjaarsvergadering van 
27 maart geen doorgang kon vinden is de agenda goed gevuld en hebben 
deze keer geen spreker op de agenda. Ik denk dat we zelf genoeg 
gespreksstof zullen hebben.  
Het overleg met de verenigingen voor kleindierfokkerij in de regio over de 
toekomstige samenwerking zal op 27 oktober plaats vinden. Wij zullen onze 
visie, missie en strategie inbrengen die we op18 september op de agenda 
hebben . In deze vergadering zullen we ook het jaarverslag en de jaarrekening 
behandelen. Deze stukken hebben in de vorige Hobby ’s gestaan. 
De Frieslandshow willen we in ieder geval door laten gaan, als er geen 
onverwachte extra Corona maatregelen over ons heen komen.  De Ynset in 
Holwerd heeft heel veel ruimte en heeft een goedgekeurd gebruikersplan. De 
opstelling zal ruim zijn en de looproutes duidelijk aangegeven. Het thema zal 
deze keer de Cavia zijn en we hopen dat publiek toegestaan zal zijn. We 
willen onze hobby wel laten zien aan de mensen zodat ze met ons mee 
kunnen genieten van onze dieren. 
Tot ziens op 18 september en veel succes met de keuringen aan huis en de 
voorbereiding van de Frieslandshow. 
 
Albert van der Ploeg, voorzitter. 
 



Uitnodiging ledenvergadering                                                                  
 
Vrijdag 18 september 2020 
Plaats:  AHL Genetics Dammeloane 31 Damwâld 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Agenda: 

1.       Opening 
2.        Notulen vorige vergadering 27 september 2019 
3.        Ingekomen stukken en mededelingen 
            - beleidsplan PKV Frisia 
            - samenwerking met andere verenigingen 
4.        Jaarverslag 2019 
5.        Financieel verslag PKV Frisia 2019 en de Frieslandshow 2019 
6.        Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid KC 
7.        Begroting 2020 PKV Frisia en de Frieslandshow 2020 
8.        Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Jan Rietberg. 
           Aftredend en herkiesbaar Tietsje de Bruin 
9.         Eren en waarderen: De heren P. Wijnsma te Damwâld  
            en K.S.Jacobs te Wâlterswâld, beide 40 jaar KLN lid.  
10.      Prijsuitreiking jongdierendag 
11.      Bespreking draaiboek van de Frieslandshow 2020 

            
              Tijdens de vergadering zal het draaiboek worden uitgereikt en zullen we 

dit met elkaar doornemen. Wie doet wat enz. Het gaat hierbij om 
werkzaamheden vóór, tijdens en na de show.  

 Als u niet op de vergadering aanwezig kunt zijn, dan graag even 
berichten of u wel of niet kunt helpen en welke functie u wilt vervullen.  
Dit kan tijdens de vergadering of u kunt bellen met Arie Hagedoorn, tel 
0511 421961 of met een van de andere bestuursleden. 

 
            12.       PR en communicatie.   
          Us Hobby,  Nijsbrieven, digitaal hokbezoek en bodywarmers 
            13.       Rondvraag 
            14.       Sluiting. 
                        
Voor de vergadering en/of in de PAUZE is er gelegenheid spullen voor de 
TOMBOLA in te leveren bij Siep Leegstra.  
De aanmeldingsformulieren voor de FRIESLANDSHOW kunnen ingeleverd 
worden bij Arie Hagedoorn.  
De koude tijd breekt aan en de PKV Frisia bodywarmers zijn weer te koop bij 
Hugo Bruinsma. 
 



 
 
 

 
 

Notulen ledenvergadering 27-9-2019 
& 

Jaarverslag 2019 PKV Frisia Dokkum 
 

Voor de notulen van de ledenvergadering van 27 sept.2019 
 en het jaarverslag van 2019 verwijzen wij u 

 naar de in maart 2020 verschenen   
 

Us Hobby 2020 nummer 1. 
 

 
 
 
 

 
Vraag en antwoord  

 
 
 
 

Omdat wij als fokkers elkaar een poos niet spreken leek het mij wel een 
goed idee om een vraag en antwoord rubriek op te nemen in Us Hobby. 
Ieder lid die vragen heeft kan die opsturen naar Tietsje de Bruin die de 
vragen verzamelt en in Us Hobby vermeldt. Weet een ander lid een 
antwoord of heeft een ander lid een goede ervaring of tip, dan kan het 
antwoord of tip in de volgende Hobby opgenomen worden. 
 
In Us Hobby nummer 2 2020 stond voor het eerst de nieuwe vraag en 
antwoord rubriek. In deze eerste editie van deze rubriek werden er 2 
vragen gesteld door Jan Rietberg over zijn kuikens. Er stond meteen een 
antwoord bij de tweede vraag over hoe je mestklontjes van de tenen van 
de kuikens kon halen zonder ze te beschadigen. 



Dan blijft er een antwoord op de eerste vraag over en 
gelukkig kregen we die van Albert Groenewoud. 
 

De vraag luidde: 
De kuikentjes krijgen vaak poepkontjes en als je dit niet verwijderd dan 
kunnen ze er zelfs aan dood gaan.  
Wie heeft een tip om die poepkontjes te voorkomen en hoe je dit 
gemakkelijk kunt verwijderen? 
 
Het antwoord:  
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen en dus probeer je dit als 
fokker te voorkomen. Wat te doen? Als de kuikens worden geboren geef 
je ze de één a twee dagen geen eten want kuikens hebben binnenin zich 
nog een dooier. Dit is de moederkoek en deze is nog niet verteerd. De 
kuikens kunnen hier dus de eerste twee dagen gemakkelijk op leven. Zou 
je ze ook eten geven dan gaat het dubbel op en dan gaat het mis. 
Natuurlijk geef je ze wel water. 
Op de tweede dag begin je met voer, maar is er te veel natte mest dan geef 
je ze een klein handjevol havermout. Dit is licht verteerbaar. 
Ook schijnt de kwaal van poepkontjes een erfelijk iets te zijn en dat het 
dan aan de moederdieren ligt. Of het ook ras gebonden is dat is weer een 
andere vraag.. 
 
De vraag dit keer komt uit het bestuur. Regelmatig krijgt het bestuur de 
vraag of er bij een lid van Frisia, die kippen of duiven heeft, ringen over 
zijn. Zelf heb ik dit ook eens gevraagd aan Arie of er iemand was die 
twee duivenringen over had met een maatje van 7 mm. Het was even de 
ledenlijst nalopen en de telefoonnummers opschrijven wie ik zou kunnen 
bellen. En de volgende dag had ik ringen en nog een paar extra. Dit 
scheelt dus het hele gedoe van bijbestellen. 
 
Het ligt nog een paar maanden in het verschiet, maar dan kunnen er weer 
ringen besteld worden voor het jaar 2021. Mocht je te veel hebben besteld 
en dus ringen over hebben, laat het dan even weten bij de 
ringencommissaris. Dit kan via  06-23539953 of ringen@pkvfrisia.nl 
 
Hebt u ook zo’n soort vraag of probleem, waarvan u zich afvraagt of 
iemand daar een oplossing voor heeft of een ervaring met u kan delen, of 
heeft u een antwoord op een van de vragen of een oplossing  voor een 
genoemd probleem, laat het Tietsje weten. 
Het emailadres van Tietsje:  hobby@pkvfrisia.nl  
 
      Jan Rietberg 

mailto:hobby@pkvfrisia.nl


Cavia’s op de 
Frieslandshow………. 
 
Cavia ’s op de 
Frieslandshow? Tsja dat 
zou echt heel mooi zijn! 
Piepende en fluitende 
geluiden samen met het 
tokkende geluid van de 
hennen en het kraaien van de hanen. Daarbij ook nog het koeren van de 
duiven. En zouden de parelhoenders ook weer aanwezig zijn? 
Als dat zo mag zijn dan hebben we heel wat decibels in het MFA te 
Holwerd en dan is het maar goed dat er één diergroep is, die zich stil 
houdt. 
 
Ik kan mij de show van 2018 herinneren waar Reimer de Vries en zijn 
zoon een aantal cavia’s hadden ingezonden, waar we heel erg blij mee 
waren. We hoopten dat dit een begin zou zijn van meer fokkers die 
zouden insturen, maar helaas dat mocht niet zo zijn. Het blijkt dat het 
noorden van Nederland zeer dun bezaaid is met cavialiefhebbers. 
Dit betekent niet dat wij, het bestuur, ons zo maar gewonnen geven. Na 
een paar artikelen in Us Hobby over de cavia, hebben we besloten om er 
nog een schepje bovenop te doen, door extra aandacht te besteden aan de 
cavia op de Frieslandshow. Hoe we denken dit aan te pakken? 
Door een caviaplein te maken met de te keuren cavia’s, een informatie-
hoek over het houden en fokken van cavia’s en een tafel waar kinderen 
een kleurplaat van een cavia kunnen kleuren. Het zou ook leuk zijn als er 
een caviabak a la doolhof aanwezig zou zijn waarin een aantal cavia’s 
kunnen lopen. Natuurlijk mogen ze ook niet ontbreken in de knuffelhoek. 
 
Maar ja dan moeten de hoofdrolspelers er wel zijn natuurlijk! Dus zijn er 
al brieven en mails verstuurd naar cavialiefhebbers om hen te attenderen 
op onze bedoeling en of ze ons daarbij willen helpen om een aantal van 
hun dieren in te sturen op onze show.  
Leden van Frisia zouden hun steentje ook kunnen bijdragen door dit 
bericht te delen met vrienden en kennissen want ja je weet maar nooit of 
daar een cavialiefhebber bij zit. Van mond op mond reclame laten we 
maar zeggen! 
   We zien elkaar op de Frieslandshow. 
 
   Groetjes  
   Tietsje. 



 
 
Anders – Corona – Alles op z’n kop 
 
Traditioneel voor ons Frisianen is de eerste zaterdag in september de dag 
van onze jonge dieren. JONGDIERENDAG. Al enige jaren is de locatie 
Broeksterwâld bij Wolters daarvoor onze thuishaven. Het risico van 
corona en de middenstand is als vuur en water. In goed overleg is 
besproken, dat JDD dit jaar niet in de locatie bij Wolters kon 
plaatsvinden. Er zijn een aantal varianten geopperd, die eigenlijk de 
meerderheid van onze leden niet aanspraken. Fotosessies, keurmeesters 
die langs zouden kunnen komen. Daar spelen huisvesting en logistieke 
ondersteuning toch een grote rol. Adolf Langhout komt dan met het 
voorstel JDD in de paden in de stallen te plannen. Wat meet en rekenwerk 
leert, dat dat prima kan. Wel spreken we af, dat er geen verdere 
ruchtbaarheid aan gegeven wordt anders dan richting eigen leden. Op zich 
veroorzaakt dat toch wel enige ruis, waardoor een klein groepje 
“buitenstaanders” hun gezicht hebben laten zien. Prima omstandigheden, 
met veel ruimte die de vuistregel 1,5 meter afstand goed tot hun recht 
lieten komen. 

 
 
Feitelijk hadden we drie locaties. Stal 1, waar de konijnen gehuisvest 
werden, 75 dieren die deels getopt zijn. Stal 2 met de duiven en de 
hoenders en dwerghonders. 31 duiven en 30 hoenders en 43 
dwerghoenders. 



5 keurmeesters,  Roel Schraa, Johannes Looijenga, Herke Brinkman, 
Albert Meester en Wim de Wal, waren de mannen met de witte dan wel 
groene jassen. 
De voorbereiding op vrijdag liep mede dank zij de geweldige aanhanger 
van Wytze Postma, nieuw lid en de bus van Pieter Braaksma ook al een 
nieuweling in de hobby kleindieren, voortreffelijk 1 rit en alles stond 
paraat. Vrijdagavond een opbouwploeg die de handen flink lieten 
wapperen.  
Nog even iets over de derde locatie. De koffiehoek, die een aantal van 
jullie wel al kennen, omdat ze daar wel eens deelgenomen hebben aan de 
barbecue en die anderen zullen kunnen bewonderen als ze de 
ledenvergadering van 18 september a.s. bezoeken. 
Om concentraties van mensen te vermijden hebben we geen officiële 
opening gedaan en ook geen centrale prijsuitreiking. Ùs Hobby zal voor 
velen uitsluitsel moeten geven van de uitslag. En daar werken we nu aan! 
Een prima verlopen JDD op een passende locatie naadloos aansluiten bij 
onze hobby. 
De afbouw verliep in 2 fasen. Stal 2 was het eerste klaar en werd ook als 
eerste ontruimd. De verreiker van Adolf met de baas aan het stuur, twee 
medewerkers van de firma als assistenten en wat van de inzenders handen 
in een mum van tijd stal 2 ontruimd en brandschoon! 
Na de finale bij de konijnen kreeg stal 1 de opruimploeg over zich heen. 
De kar van Wytze en de bus van Pieter, Henk Jacobs en Jan Rietberg 
completeerden het kwartet wat de vracht in Holwerd afleverde. Om 16.00 
uur alles aan kant. 
Het vervolg op dit hoofdstuk komt eraan! De 58e Frieslandshow. Ook 
daarvoor geldt anders dan anders, maar heel goed mogelijk! De 
zaalinrichting zal anders zijn, misschien wat strakker en zakelijker. 
Daarin speelt de 1,5 meter dus corona een rol. Brede paden ( 3 meter) een 
dubbele rij kooien minder. Eénrichtingsverkeer in de paden. Een 
afwijkende nummering. Een ingang en een uitgang. Ja en registrering van 
toeschouwers en tellen…… Opeenhoping is uit den boze. Ja, een 
prijsuitreiking en een fokkerstreffen, we willen het graag maar hoe we dat 
invullen? Veel hangt af van ons inzenders! Discipline! Onverschilligheid 
en ontkenning kunnen we in dit verband niet gebruiken. Voor de 
inzenders zal de kooikaart + informatie een belangrijke leidraad gaan 
vormen. Nu staan de grote lijnen op papier. In de komende week zal er 
overleg zijn met het MFA en vervolgens met de Gemeente in de vorm van 
een plan van aanpak. 
We gaan er voor! Jullie toch ook!??! 
      Arie Hagedoorn 
 

  



 

 
 
De uitslag van de keuring is vastgelegd in een catalogus. 
Deze is (binnenkort) te raadplegen op onze site www.pkvfrisia.nl waar 
ook een fotoverslag zal verschijnen. 
Hieronder de uitslag van de keuring c.q. de mooiste dieren van Frisia’s 
jongdierendag 2020 
 

 
 

 

http://www.pkvfrisia.nl/


Jongdierenkeuring 2020  
(foto’s Adolf Langhout) 
 

 
 

 
 

   
 
 



 
ANDERS.. 
 
Om te beginnen brengen we de CLUBCOMPETITIE naar voren, die 
feitelijk altijd gekoppeld is aan onze JDD. Immers daar worden de dieren 
geselecteerd, die onze vereniging in Harkema in de Klok 
vertegenwoordigen. Die selectie is achterwege gebleven. De brief van 
Sietse Hansma over het NIET DOORGAAN van de clubcompetitie 
maakte de selectie overbodig. 
Het tentoonstellingsseizoen is compleet anders. Veel shows gaan niet 
door of worden omgezet van Open show naar verenigingsshow. In 
Friesland gaat de show in Sneek (oorspronkelijk de Waterpoortshow dit 
jaar zou het de eerste Súd-West Fryslânshow zijn vuurdoop beleven, 
NIET DUS). Heerenveen gaat niet door. Gorredijk in aangepaste vorm, 
dat zelfde geldt voor Burgum. De Aeikoer in Buitenpost houdt geen show 
ook geen JDD, dat heeft slechts deels te maken met corona. Wel door gaat 
Trynwâlden en dat valt niet samen met onze Frieslandshow. Daar in de 
herfstvakantie, wij een week later. Dit feit is uniek, immers we waren 
steeds gekoppeld aan de herfstvakantie. Wij hebben nu ingezet op de 
koppeling aan week 43, daar wilde De Ynset wel in meegaan. 
Op het feit dat we los van de herfstvakantie onze show kunnen plannen, 
hebben we een schoolprogramma via De Klyster gepland. Liefst 10 
aanmeldingen hebben we daarvoor gekregen, maar door de corona zijn 
die gastlessen niet doorgegaan. Dat is bijzonder spijtig.  
De Dierenparade-Noordshow heeft de intentie het evenement door te 
laten gaan, maar daar zullen zeker een aantal zaken aangepast worden. In 
de eerste plaats gaat de show een dag langer duren. Inkooien op dinsdag, 
keuren op woensdag ZONDER enige vorm van publiek op die dag. 
Donderdag, vrijdag en zaterdag showdagen, die anders toegankelijk 
zullen zijn, dan hoe we dat gewend zijn. Daarover zullen we ongetwijfeld 
nog uitvoerig ingelicht worden. Nu we toch inmiddels buiten Friesland 
zijn: De Gelderlandshow met de bondsshow van de NBS gaat niet door. 
Die Bondsshow zal mogelijk elders ondergebracht worden, wie weet op 
de Noordshow. In Noord-Holland vallen vele shows uit, zo ook de 
eendaagse show in Wieringerwerf. 
De goed verlopen JONGDIERENDAG heeft ons gesterkt in het gevoel, 
dat we de 58e Frieslandshow kunnen organiseren in de geweldige 
accommodatie in Holwerd. Wel zal hier het ANDERS ook klinken. 
Onzekere factor is hier het financiële plaatje. Hoe kunnen we het draaiend 
rad compenseren als inkomstenbron, maar ook als sfeermaker. Hoe 
organiseren we het fokkerstreffen of doen we dat niet. Het uitkooien zal 
anders geregeld worden. Onbedoeld hebben we daar op JDD al min of 



meer proef meegedraaid. De hoenders en duiven werden eerder 
uitgekooid dan de konijnen. Dat liep gesmeerd, geen grote concentratie 
van mensen. Aan zulke oplossingen denken we ook bij de Frieslandshow. 
Leidraad is zoals we inmiddels weten de 1,5 meter afstand en daaraan 
gekoppeld de discipline van ons mensen ook van hen die mogelijk 
onverschillig tegenover die vuistregel staan. 
Anders is ook het feit, dat we regelmatig een NIEUWSBRIEF versturen. 
Ontvang je die nog niet en wil je wel op de hoogte blijven geef je e-
mailadres door en je wordt opgenomen in de nieuwsberichten.  
(tentoonstelling@pkvfrisia.nl ) 
     Arie Hagedoorn 
 
 
 
 

      
 
Vorig jaar hebben we met behulp van jullie een leuk bedragje aan 
sponsorgeld binnengehaald. Het was echter nog wel wat wennen en 
uitzoeken hoe het in zijn werk ging. 
Ook dit jaar doet PKV Frisia weer mee aan de RABO ClubSupport actie 
en dit jaar willen gaan we beslagen ten ijs komen!  
 
Stemmen kan vanaf 5 oktober a.s.  Campagnevoeren kan vanaf nu! 
 
Het gaat als volgt: leden van de Rabobank mogen hun stem uitbrengen op 
hun favoriete vereniging. Het aantal stemmen aan het einde van de 
stemperiode levert een geldbedrag op. Hoe meer stemmen des te meer 
geld voor de club! Alleen leden van de Rabobank* mogen stemmen maar 
men hoeft dus niet perse lid van Frisia te zijn!  
 
Kortom: attendeer en activeer iedereen in uw netwerk  
om te stemmen op PKV Frisia!  
 
Mensen met een Rabobankrekening kunnen kosteloos lid worden van de 
Rabobank. Attendeer uw kennissen daarop zodat er geen stem ( voor PKV 
Frisia uiteraard) verloren gaat! 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/ 

mailto:tentoonstelling@pkvfrisia.nl
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Tijdslijn 
 

• Campagne voeren- vanaf vandaag! Iedereen 
• Start stemperiode - 5 oktober 

Vanaf nu kun jij als lid van de Rabobank jouw stem uitbrengen 
op clubs en verenigingen uit jouw buurt.  

• Einde stemperiode - 25 oktober 
De stemperiode voor leden is gesloten. Stemmen is niet meer 
mogelijk 

• November 
Finale en uitreikingen Rabo Club Support. Houd de pagina van 
jouw lokale bank in de gaten voor meer informatie over de lokale 
uitreiking. 
 

 
 
 
 
Enten in 2020 
  

De jaarlijkse enting van konijnen en hoenders 
heeft in augustus plaats gevonden.  
Een en ander is wederom succesvol verlopen. 

 
Konijnen die in augustus te jong waren om te 
worden geënt, kunnen in oktober nog worden 
behandeld.  Veearts Marten de Vries zal ook 
deze enting verzorgen. 
 
Aanmeldingen voor deze entingsronde uiterlijk 15 september 
via mail of telefoon:  tentoonstelling@pkvfrisia.nl  /  06-23539953 
 

De enting zal plaats vinden  tijdens een aanbrengronde bij  
veearts de Vries in Hallum op 
dinsdag 6 oktober 2020: 19.00 uur 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.vvsweel.nl/opbrengst-rabo-clubsupport/&psig=AOvVaw3uzKLYv3REtS9-2rMJBBaQ&ust=1599559115417000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiKqJzk1usCFQAAAAAdAAAAABAE
about:blank


 
Entingen: 
 
De serie van entingen begint traditioneel. Al vroeg was het duidelijk, dat 
er geen Zomershow zou plaatsvinden. Dat betekende, dat de mei enting 
van de konijnen uitviel. Evenzeer de vroege kippenenting. M.a.w. 
ouderwetse indeling, die begint met een waterenting voor het gevederte 
zonder de duiven, die vrij gesteld zijn van dit fenomeen. Sinds enkele 
jaren doen we de enting bij de Aeikoer ook. Dit zijn liefhebbers die geen 
waterenting toepassen. Wij doen dat wel. We bouwen daarmee een 
hogere beschermingsfactor op en we bereiden de dieren voor op het 
sprayen wat soms nog wel eens tot reacties kan leiden. De samenkomst 
voor het ophalen van het water viel onder een zonnig gesternte, zodat het 
afwachten van het moment van uitreiking onder genot van een bakje, 
koffie dan wel thee prima op afstand , 1,5 meter! Kon gebeuren. 100 liter 
water wordt zo uitgeschonken en de leden verdwijnen naar Burum, 
Ternaard, Blije enz. 
Vervolgens als intermezzo de konijnenenting. 2 dagen, vrijdag en 
zaterdag onderweg van Kollum, Anjum, Ternaard tot in Engelum en wat 
er allemaal tussen ligt. Marten de Vries onze “huis” dierenarts is dan mijn 
vaste reisgenoot. Nog wat bijzonders beleefd? Nou nee, de autosleutels 
waren niet zoek. De planning was wat ruimer opgesteld, iets minder druk. 
Daan had de koffie klaar en dat is altijd link, want voor je het weet, ben je 
achter op het schema. Als dan Germ Durk ook nog een bakje tapt, wordt 
het nog sprinten naar Amarins, waar we gewoon 5 minuten te laat waren. 
Wat is nu 5 minuten? Nou ja eigenlijk niks op de….. maar ja zo zit ik in 
elkaar. Schema’s maken en ook uitvoeren. 
Nou dan komt in week drie het spraygebeuren. Ook nog 2 duivenvluchten 
onderweg, die tijdens het konijnenenten sloten mooi aan bij de invulling. 
Maar dat was in week 3 niet het geval. Om dit verhaal even af te maken, 
de baas niet thuis: de twee beste vluchten van het jaar! Een variant op als 
de kat van huis is dansen de muizen zullen we maar zeggen. Ondertussen 
racen we door Noordoost Friesland. Enkele nieuwe adressen dat moet 
gezegd, maar zowel in route 1 als in route 2 lopen we tegen achterstand 
op! Daar kan een korte koffiepauze bij Herke Brinkman niets aan 
veranderen. Gewoon het schema is te scherp. Gelukkig is er entstof 
voldoende. Dan maar een keer extra aanmaken. Al met al viel het 
uiteindelijk ook nog mee. Een kwartier in het eerste deel en ruim 20 
minuten op het einde van het tweede deel. 
Onderweg kregen we telefoon van Albert Alma, maar ja een verkeerde 
handeling met het verbindingsapparaat en dat anders zo betrouwbare 
iphoontje liet het afweten. Toen we bij Albert kwamen, te laat volgens het 



schema, was die gevlogen, maar gelukkig vrouw des huizes kon ons aan 
de benodigde papieren helpen. In Noadburgum werden we nog even 
onthaald op een fikse bui. Hurdegaryp, Johannes de Jong was de laatste 
klant. 
Onze reis: 
Damwâld – Rinsumageast – Blije – Ternaard – Sybrandahûs – Oostrum – 
Wâlterswâld – De Westereen – Twijzel – Kollumerzwaag – Oudwoude – 
Kollum – Burum – Buitenpost – Surhuisterveen – Drogeham – 
Kootstertille (De Koaten) – Jistrum – Noardburgum – Hurdegaryp – 
Damwâld. Helaas niet allemaal Friese plaatsnamen, maar voor zo’n 
import vind ik het net goed genoeg. 
 
HAA. 
 
 
 
 

Activiteitenagenda 2020  
P.K.V. Frisia Dokkum e.o.  
 
 
15 september 2020 
Uiterlijke aanmelddatum 2e entronde konijnen  (zie deze Hobby) 
 
6 oktober 2020 
Enting konijnen bij veearts Marten de Vries in Hallum. 19.00 uur. 
  
22 t/m 24 oktober 2020 
58e Frieslandshow in MFC De Ynset te Holwerd  
op 22, 23 en 24 okt.2020  (week 43) 

 
 

 



 

 
 
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. 
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