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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 

http://www.pkvfrisia.nl/
http://www.frieslandshow.nl/
mailto:gddevries@hetnet.nl


Opgericht 23 maart 1929 

           

Internet/website:     www.pkvfrisia.nl    en     www.frieslandshow.nl 

_____________________________________________  
Ereleden:  Gerrit Walsma     Anjum  

Jelle Terpstra     Dokkum 

   Ate Hoekstra     Damwâld 

   Henk Canrinus     Hallum 

   Sikke Damstra     Damwâld 

    

Leden van verdienste: Alie van der Zee     Dokkum 

   Klaas Dijkstra     Zuidhorn 

 

Bestuur: 
 

voorzitter  Jan Rietberg     tel. 0519-221444 

   Burdaarderstrjitwei 19    9106 GA  Sibrandahûs 

 

2e voorzitter  Tietsie de Bruin     06-43497930 

   Cantaart 36       9291 AK Kollum     

      

secretaris  Sita Herder     tel.  0519-571326 

   Wjuk 14      9145 RB  Ternaard 

 

penningmeester &  Siep Leegstra     tel. 0511-702258 

ringencommissaris Nije Hale 23     9104 DS  Damwâld 

 

tentoonstell.secr.& Arie Hagedoorn     tel. 0511-421961 

tentoonstell.penningm. Master de Grootstrjitte 4    9104 HN Damwâld 

 

materiaalbeheer  Halbe Sijtsma     tel. 0519-321829 

   Moarsterwei 11     9134 PD  Lioessens 

  

algemeen bestuurslid Baukje Taekema     tel. 06-41223552 

   Lytsewei 2     9136 DH  Paesens 

 

Tatoeëerders: 

 

Piet Posthuma,      Haadwei 96,           9104 BJ    Damwâld     tel.  0511-425036 

Henk Canrinus,     Wildlandseweg 1,  9074 LK   Hallum,        tel.  0518-431118

          

http://www.pkvfrisia.nl/
http://www.frieslandshow.nl/


 

 

Voorwoord 
 
Een nieuw jaar, hopelijk een wat rustiger jaar dan 2018. Gelukkig zijn we tot nu 

toe vrij gebleven van enge ziektes onder pels- en pluimvee, we zullen hopen dat 

dit zo blijft.  

Binnenkort al weer jaarvergadering,  waarin we u gaan verrassen met een 

voorstel om een nieuwe voorzitter te benoemen,  namelijk  Albert van der Ploeg.  

Omdat het vinden van een penningmeester moeilijk blijkt te zijn, heb ik (Jan 

Rietberg) voorgesteld dat ik het penningmeesterschap weer ga doen, omdat Siep 

Leegstra aftredend en niet herkiesbaar is. En voor een man als Albert van der 

Ploeg doe ik graag een stapje opzij. Het bestuur hoopt natuurlijk dat u het hier 

mee eens bent. 

Verder een drietal jubilarissen, waarvan een van 60 jaar! lid is van de KLN. 

In dit clubblad ook al vast een voorbeschouwing van tegen wat gaan we enten en 

hoe en wanneer? 

Verder vindt u de zomeractiviteiten, voor zover al bekend, ook al in dit blad, en 

er zal vast her en der nog wel wat actie plaatsvinden met de “huifkar”, op scholen 

en dergelijke. 

Ook kunt u in deze Hobby kennismaken met de familie Verburg, die een stukje 

schreven voor “de pen”. Welkom in de club Jan en Hannie Verburg.  

Ja, en dan is natuurlijk de vraag:  hoe gaat het met al het jonge spul in onze 

hokken en stallen,  dat nog geboren moet worden of dat net geboren is. Hoe zijn 

de bevruchtingsresultaten, houden we de jonge garde gezond en zijn er weer 

knappe dieren bij?  Veel fokkers hopen natuurlijk mee te kunnen doen op de 

shows, en misschien wel ergens een keer de mooiste in de kooien te brengen.  

Maar ook de liefhebbers die lid of sponsor of adverteerder zijn en geen dieren 

voor de show fokken, hopen natuurlijk dat we mooie dieren op de shows hebben, 

zodat de shows aantrekkelijk zijn, want wat is een show zonder publiek. 

En hoe komt het met alle andere zaken rondom het dierenwelzijn en de manier 

waarop tegen de shows aangekeken wordt. Moeten we ook nadenken over andere 

vormen om dieren aan het grote publiek te  laten zien. Goed om over na te 

denken, en mee te denken over vernieuwingen. Het is een mooie hobby, en als 

we mensen enthousiast kunnen krijgen door wat dingen een beetje te veranderen, 

dan moeten we dat niet laten.  

Ik tref u graag op onze vergadering op vrijdag 29 maart 2019  

in Hotel van der Meer,  tot dan. 

 

Jan Rietberg, voorzitter 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering van PKV Frisia Dokkum e.o. 

Datum: Vrijdag 29 maart 2019 

 
Plaats: Hotel van der Meer, Woudweg 1 te Dokkum 

Aanvang: 20.00 uur 

 
 Agenda : 

1- Opening 

2- Notulen vorige vergadering (29 september 2018) 

3- Ingekomen stukken en mededelingen 

4- Jaarverslag 2018 van de  secretaris 

5- Financieel verslag PKV Frisia 2018 en de 56
e
 Frieslanddshow 

6- Verslag kascontrolecommissie (Rein Halbersma en Simke 

Zijlstra) 

7- Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 

8- Bestuursverkiezing 

Aftredend: Siep Leegstra en Sita Herder.  

Herkiesbaar: Sita Herder. Niet herkiesbaar: Siep Leegstra.  

In het bestuur is het volgende afgesproken: omdat het moeilijk is een 

penningmeester te vinden is onze voorzitter Jan Rietberg bereid het 

penningmeesterschap van Siep Leegstra over te nemen, omdat het 

misschien wel mogelijk is een nieuwe voorzitter te vinden. Die 

inschatting bleek juist en we zijn als bestuur blij u als voorzitter voor te 

kunnen dragen de heer Albert van der Ploeg. Eventuele tegenkandidaten 

kunnen aangemeld worden tot een half uur voor de vergadering. 

9- Eren en waarderen.  

 Er zijn dit jaar drie jubilarissen, te weten: 

 - 25 jaar KLN lid: Jan Rietberg 

 - 40 jaar KLN lid: Henk Canrinus 

 - 60 jaar! KLN lid: Meent van de Bijl 

10- Nieuwe kandidaat tatoeëerders gevraagd.  

11- Activiteiten 2019: o.a. zomershow, project Welkoop, extern 

hokbezoek, BBQ. 

12- Rondvraag 

13- Pauze 

14- Voordracht; Theo Poortinga, Damwoude, imker,  over  imkerij en 

het nut en houden van bijen, waaronder het belang van bijen in de 

natuur en de voedselproductie. 

15-  Sluiting 



Notulen van de Ledenvergadering  

van PKV Frisia Dokkum e.o. 
Gehouden op vrijdag 28 september 2018 in het Groene 

Hart te Ternaard 

 
Jan Rietberg opent de vergadering en mag 20 leden,inclusief bestuur welkom 

heten. Afwezig met kennisgeving zijn Halbe Sijtsma en Leo Duinstra. Ook 

Germ Durk heeft zich afgemeld. Notulen vorige vergadering: Goedgekeurd. 

Ingekomen stukken: Geen. 

Mededelingen: Germ Durk heeft voorgesteld om de oude loodzware tafels 

naar het stort te brengen. Hiervoor worden dus een paar sterke mannen 

gevraagd. Er is weinig animo/tijd. Men kan zich melden via de mail bij 

Arie.Ype Stielstra stelt voor om ze op Marktplaats te zetten. Oud Ijzer? Ze 

moeten in elk geval uit het hokje!! Wie helpt?? Bij Daan staan ook nog tafels, 

maar die hoeven niet weg. Naar het stort is de kortste klap. Er komt een 

catalogus bij het inkooien en op vrijdag een uitslagenlijst. Omdat Arie 

natuurlijk ook op de show aanwezig moet zijn,en er veel werk zit in het 

maken van gepersonaliseerde oorkondes zouden we dat dit jaar graag anders 

willen doen.  Bijvoorbeeld alleen een envelop met inhoud en een oorkonde 

zonder naam,of een beeldje van de diersoort.  Bestuursverkiezing. Baukje 

Taekema wordt voorgesteld en aangenomen als algemeen bestuurslid. Ze is 

deze avond helaas niet aanwezig,maar we zijn blij dat ze het bestuur komt 

versterken . Nu zijn we weer helemaal compleet! Verder komt het bestuur 

met het voorstel/de vraag of er iemand is die zich wil laten opleiden tot 

tatoeëerder . Het blijft akelig stil…men kan zich melden bij het bestuur … 

Financieel verslag Had in Maart gemoeten. Maar is toen wegens 

omstandigheden niet gelukt. Nu wel klaar. Siep Leegstra vertelt en legt uit. 

We hebben verlies geleden. Shows in Holwerd zijn duurder. Door een fout 

bij de gemeente hebben we de subsidie van de show van 2016 niet 

ontvangen. We hebben de toezegging dat dat wordt uitbetaald. Er staat 513 

euro geboekt bij Bloemen en Attenties. Dit blijkt geld te zijn van de bbq. 

Moet worden geboekt als Evenementskosten/of opbrengsten. Siep neemt het 

mee. Draaiend Rad: Volgende keer meer rondes en minder prijzen zodat het 

meer gaat opleveren. Ype Stielstra: Voor de begroting 2018 moet het vervoer 

op minimaal 250 euro, staat nu op 0. Hadden we een mazzeltje mee,omdat 

Hondeling een fout had gemaakt. Siep neemt het mee. De subsidie van de 

KH 2018 is ontvangen,en van de v/d Meer Boeremastichting ook… Juckema 

nog niet. Van de gemeente kunnen we tot max 2500 tegemoet zien. Het is de 

kunst daar zo dicht mogelijk bij te begroten. 

Kascontrolecommissie: Rein en Germ Durk. Jan C was al twee keer geweest. 

Germ Durk heeft alle boekingen gecontroleerd en in het nieuwe Excell gezet. 

Bij deze decharge. De nieuwe kascommissie zijn Rein en Simke. Hierna 

volgt de prijsuitreiking van de winnaars van de jongdierendag voor zover ter 

vergadering aanwezig. Daarna is de pauze. Na de pauze wordt het draaiboek 



van de Frieslandshow besproken en voor zover als mogelijk ingevuld. Rest 

volgt op tt cie vergadering op 17 oktober. Hierna volgt de prijsuitreiking van 

de jongdierendag.  Er liggen nog 2 envelopjes met inhoud van 2017 welke 

niet zijn opgehaald. Ook nu blijven er drie liggen. Arie bergt ze op tot de 

rechtmatige eigenaars ze komen ophalen. In de pauze kunnen we genieten 

van een hapje en een drankje. Daarna is het tijd voor de rondvraag. Rein is 

enigszins verontrust door de kosten welke zijn verbonden aan het uitgeven 

van het rassenboekje ter ere van het KH gebeuren. Het telt maar liefst 100 

pagina’s,is volledig in kleur uitgevoerd,en beschrijft 60 rassen . Er zullen 500 

stuks van worden gedrukt. De kosten zullen rond de 2000 euro zijn,mogelijk 

gemaakt door de extra subsidie door de diverse fondsen,en de eis daaraan 

gekoppeld dat er iets mee gedaan wordt gekoppeld aan de KH. Wij hebben  

dit besproken in de vorige ledenvergadering en daar is men ermee akkoord 

gegaan. Geen boekje = geen subsidie waarschijnlijk. De boekjes zullen 

worden verkocht voor een kleine 8 euro. Wij hopen en verwachten dat het 

rassenboekje met enthousiasme zal worden ontvangen en een welkome 

toevoeging zal zijn aan het bekijken van de vele rassen welke op deze 

speciale show te bewonderen zullen zijn. Ype Kroodsma: Er komt steeds 

meer aversie tegen het fenomeen tentoonstelling. Mensen willen niet kijken 

naar dieren in kooien. Siep Leegstra: Laten we het vanuit een andere hoek 

bekijken: Het behouden van zeldzame rassen, het levend cultureel erfgoed. 

Lessen op scholen om onze volgende generaties  nieuwsgierig te maken naar 

dieren,het houden en fokken en vooral het plezier dat de hobby geeft en de 

sociale aspecten daarvan in clubverband. Dhr Poortinga zou graag gezien 

hebben dat aan het begin van de vergadering aanwezige nieuwe leden waren 

voorgesteld. Verder vraagt hij of we in het Groene Hart blijven vergaderen. 

Er zal 1 vergadering plaatsvinden bij Van der Meer. Deze locatie is geschikt 

omdat alles gelijkvloers is en het mooi kleinschalig is. Ook is het makkelijk 

parkeren. We kunnen eventueel rouleren,maat moeten het wel een beetje 

betaalbaar en  centraal houden.  Daan vraagt of de waterpartij die wordt 

aangelegd niet door Tuin gesponsord kan worden.  Ze willen wel beplanting 

sponseren,vraag is nog moeten we het brengen of halen. Arie gaat vragen. 

Adverteerders binnenhalen is zeer lastig. We hadden graag 4 adverteerders 

willen hebben voor de boekjes,maar hebben er met moeite 1 kunnen vinden. 

Dank Weidenaar!! Jelle: Hebben we plek voor het oud papier wat over is na 

de tentoonstelling? Gaan we vragen na het gesprek met de beheerder van de 

MFA. Siebe de Graaf vraagt of er ook 2 zachte bezems kunnen worden 

aangeschaft. En er moet iemand komen om de entpapieren in te nemen van 

zowel de kippen als van de konijnen bij het secretariaat. Arie roept op: Wie 

heeft er hele grote vervoersbakken staan die gebruikt mogen worden om hele 

grote hoenders op te halen? 

Dan loopt het al mooi naar 22.45. Een ieder heeft zijn zegje kunnen doen,en 

Jan Rietberg dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en 

wenst een ieder wel thuis. 

      Sita Herder 



Jaarverslag PKV Frisia over 2018 
 

Op een jaarvergadering hoort een jaarverslag, dus ook dit jaar krijgt u dat 

voorgeschoteld. Nu eens niet van de secretaresse,-die moet het even wat 

rustig aan doen- , maar door de scheidende voorzitter, met behulp van de 

andere meelezende bestuursleden. 

2018 zal de boeken in gaan als een van de actiefste voor wat betreft de 

evenementen. CH 2018 oftewel het jaar van Leeuwarden als de culturele 

hoofdstad. En dat is niet aan PKV Frisia voorbij gegaan.  Al in 2017 waren 

daar de eerste voorbereidingen voor gedaan, en Arie met zijn 

voorbereidingsgroep heeft daar vele dagen en vergaderingen aan besteed, met 

een prachtige apotheose in de week van de 56
e
  Frieslandshow. In dit project, 

dat tegelijk plaatsvond met de 56
e
 Frieslandshow waren  alle Nederlandse 

rassen van onze kleindieren vertegenwoordigd, met als klap op de vuurpijl 

ook alle kleurslagen van  het Friese Hoen en het  Friese Dwerghoen, ik denk 

een unieke show in een show. Dit project kreeg als naam mee”Levend 

Cultureel erfgoed van Nederlandse Origine, waardevol leven. Er waren om 

en nabij  de 250 dieren voor het project aangemeld. 

 

Maar laten we nu even chronologisch de activiteiten langslopen. 

Het bestuur vergaderde elke maand een keer, en voor het project is soms 

meerder keren per maand vergaderd. In januari werd gekeken welke 

adverteerders we konden interesseren voor Us Hobby. De nieuw opgezette 

sponsorcommissie kwam niet goed op gang door personele problemen. We 

moeten nu  kijken we dit weer op gang krijgen. Ook maakten we in  de eerste 

maanden van 2018  de jaarplanning verder rond, of werkten opgestarte 

plannen verder uit. De planning voor het enten van zowel de kippen als de 

konijnen vroeg extra werk mede door de plannen voor de zomershow. De 

schema’s hiervoor moesten al vroeg bekend zijn, zodat een ieder er  rekening  

mee kon houden met de fokprogramma’s. 

Op de jaarvergadering verlieten Simke Zijlstra ( aftredend)  en  Evert Ringia 

(tussentijds aftredend) het bestuur, en kwam in eerste instantie Halbe Sijtsma 

ons team versterken. In september konden we daar Boukje Taekema nog aan 

toe voegen, zodat het bestuur weer compleet was.  

Ons clubblad “Us Hobby” kwam dit jaar vier keer uit, net als voorgaande 

jaren. Germ Durk heeft  de soms vele artikelen weten te verwerken tot zeer 

mooie en leesbare boekjes, waarvoor alle dank. 

Op 23 maart hielden we onze jaarvergadering, waarop we 5 jubilarissen te 

huldigen hadden. Deze mensen kregen de bijbehorende  versierselen  

opgespeld en werden door enkele mensen toegesproken. De jubilarissen 

waren: Romke Aartsma en Fre Zuidema, beiden 25 jaar lid van de KLN, Alie 

Veenstra-Banga , Alie van de Zee-van der Zwaag,  en Piet Hoekstra, alle drie 

40 jaar lid van de KLN. Allen gefeliciteerd. De heer Jan Bos hield een 

voordracht met mooie plaatjes met als onderwerp: “een virtuele 

boswandeling door de Alde Feanen”, alleszins de moeite waard. 



Ook op het programma staan elk voorjaar de gastlessen in het project 

“kuikentjes in de klas” en “dieren in de klas” voor de bassisscholen, dit jaar 

in Damwoude, Kollum en Burum. We hopen daarmee de kinderen  op korte 

op lange termijn de liefde voor kleindieren bij te brengen. Kinderen worden 

volwassen en je weet mar nooit wat er van blijft hangen niet waar?  

Op 26 mei waren we op de verkoopdag van de CNS in Wouterswoude, 

werkelijk een “boppeslag”. Het mag een wonder heten dat alle kuikentjes 

weer gezond en wel mee naar Dokkum zijn gekomen.  

Op 9 juni waren we te gast met de stand op de dag van de Welkoop, ook 

altijd een groot succes. Het wordt zo langzamerhand al een traditie. 

In juli de volgende klapper, een zomershow op 27 juli op de paardendagen in 

Wouterswoude. Ruim 200 dieren, gezamenlijk georganiseerd  met de 

Aeikoer uit  Buitenpost en de vereniging Tietsjerksteradiel  uit Burgum. Het 

gezegde “een goede buur is beter dan een verre vriend” geldt ook hier. Het 

ziet er naar uit dat deze zomershow een vervolg krijgt. 

Een eigen hokbezoek stond ook weer op het programma, en wel op 23 juni 

bij Rein Halbersma,Raard, Johan Holtrop, Bormwird, Albert van der Ploeg, 

Readtsjerk en Daan Plutschouw in Aalzum.  Bij Daan sloten we da dag af 

met een koud en warm buffetje.  

Op 1 september volgt al weer jongdierendag, bij de fourage en 

kunstmesthandel PG Wolters in Broeksterwoude. Als altijd een prachtig 

treffen van fokkers onder elkaar, maar ook nog wel wat mensen uit de buurt 

die even komen “buorkjen”.  Er waren 242 dieren aangemeld. 

Op 29 september houden we onze ledenvergadering. Een belangrijk en 

tijdrovend onderdeel is altijd de voorbereiding en het invullen van het 

draaiboek voor de Frieslandshow, dit jaar extra lastig doordat een aantal 

mensen belast is met het project “Cultureel Erfgoed 2018”.  

Dat het allemaal goed gekomen is, bleek op de Frieslandshow , met daarin 

het reeds genoemde project.Naast de ruim 250 dieren in het project waren er 

533 dieren voor de Frieslandshow ingeschreven.  Zonder al teveel problemen 

en met een enorme medewerking van leden hebben we de klus geklaard, 

waarvoor iedereen respect verdient. Trieste noot in deze show was het 

overlijden en de begrafenis van ons aller Antsje Walsma.  De belangstelling 

van zoveel leden heeft Gerrit Walsma goed gedaan.  Samen met de 

tentoonstellingscommissie hebben we de Frieslandshow geëvalueerd, we 

hopen met de opmerkingen en tips ons voordeel te doen voor de 57
e
 

Frieslandshow.  

De laatste maanden van het jaar is al weer vooruitgedacht naar volgend jaar, 

2019. JAls ik dit schrijf zitten we daar al weer ruim twee en een halve maand 

in. We hopen u allen te treffen op 29 maart 2019 op de jaarvergadering, vanaf 

20.00 uur bij Hotel van der Meer in Dokkum. 

 

Jan Rietberg 

 

 



 
Door Jan en Hannie Verburg 

 
 

 

Hallo  allemaal 

  

Jullie  vroegen  of  we  een stukje  wilden  schrijven voor ons  clubblad. 

Dat  willen we  best  wel  doen. 

Wij   zijn  Jan  en Hannie  Verburg en  komen  uit het  plaatsje  Eethen. 

Dit ligt in Brabant.  Hier hadden  we  een  melkveebedrijf maar dit werd  

lichamelijk te zwaar  voor Jan.  Na overleg met anderen  hebben we de 

boerderij te koop gezet.  Binnen  3  maanden  was  het verkocht.   

Hier  waren we  heel blij mee! 

Jullie zullen je  afvragen, waarom  helemaal naar  Friesland. 

Mijn zus woont  in Feanwalden en in die buurt wilden  we  wat zoeken. 

Moest  wel iets  met  land  zijn voor  de  pony’s  en  een schuur voor  

onze konijnen.  Zo  zijn   we  in  Wouterswoude  gekomen. 

Hier  hebben we  het  reuze naar  ons  zin. 

Wij  hebben  9  Vlaamse  reuzen   en   9  Rode  nieuw zeelanders. 

Hoe zijn  we bij  fresia  terecht  gekomen? 

Wij  hebben  Arie  Hagendoorn  gebeld  voor  tatoeëren. 

Arie  was  net  op  weg  naar  ons toe. We  kregen  2  clubbladen  en  

papieren  voor  de  show  bij  de  paardendagen  en als we  het  gauw  

invulden  mochten we ook mee doen. 

 

groeten  Jan  en  Hannie Verburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

Pen 



 

Vaccineren tegen coccidiose 
 

Dit jaar ga ik weer een vaccin gebruiken tegen 

coccidiose bij pluimvee.  Mensen die na lezing van dit 

artikeltje denken: dat moet ik ook maar eens doen, 

neem even contact op met mij.  

Tel 0519-221444 of email j.a.rietberg@knid.nl 

 

 

Wat gebeurt er bij een enting? 

Bij een enting of vaccinatie  besmet je eigenlijk het dier met een 

afgezwakte ziekteverwekker, waardoor het dier antistoffen tegen deze 

ziekteverwekker gaan aanmaken. Bij een griepspuit bij mensen gaat dat 

net zo. Deze enting moet plaatsvinden bij kuikens tussen de 5e en 8e dag 

na uitkomst. Het gaat om hele kleine hoeveelheden, die via het drinkwater 

gegeven worden. 

 

Werkwijze 

Voordat je de kuikens het opgeloste middel toedient moeten ze eerst 6 uur 

zonder water gezeten hebben, zodat ze dorstig zijn en direct het vaccin 

opdrinken.  Het moet binnen 2 uur na klaarmaken verstrekt worden. Je 

kan het dus niet een dag laten staan. Bij goed gebruik en rekening 

houdend met de volgende aandachtspunten is de kans heel klein dat ze in 

het eerste halfjaar coccidiose problemen krijgen.  

 

Aandachtspunten: 

We enten met een levend vaccin, dus we hebben natuurlijke 

herbesmetting nodig om de weerstand uit te bouwen. 

1- Gebruik geen voer met anti coccidiose middelen, en behandel niet 

curatief. Doe je dit wel, dan doodt je de ziekteverwekkers in het vaccin en 

rem je de herbesmetting. Dit herbesmetten  is zeker de eerste 4 tot 6 

weken van groot belang.  

2- Zorg voor voldoende contact tussen kuikens en mest, in 

tegenstelling met wat je zou doen bij niet vaccineren. Als je de hokken 

schoonmaakt, zorg dan dat een deel van het oude strooisel blijft liggen om 

herbesmetting te verzekeren. 

3- Bedenk dat het dier zelf immuniteit op moet bouwen tegen de 

toegediende ziekteverwekkers.  

4- Andere ziektes kunnen het dier verzwakken,  waardoor het 

onvoldoende weerstand opbouwt tegen coccidiose.  Voorkomen van 

andere ziektes  en parasieten als wormen en luizen blijft  dus geboden.  



5- Net als bij gewone griep bij mensen is het geen garantie dat de 

kuikens niet besmet kunnen worden door een andere variant dan de in het 

serum voorkomende ziekteverwekkers. 

6- Bedenk dat vaccinatie een goed hulpmiddel is, maar geen 

wondermiddel tegen alle kwalen. Bij gevaccineerde tomen mag de 

bezettingsdichtheid iets groter zijn dan zonder vaccinatie. Besef echter dat 

overbezetting tal van andere problemen in de hand werkt, bijvoorbeeld 

kannibalisme. 

7- Ga ervan uit dat zwakke dieren nooit goede fokdieren zullen 

worden. Zij vormen  een bron van ziektedruk. Wees resoluut en ruim 

dieren zo snel mogelijk op. 

 

Aanmelding 

Mensen die belangstelling hebben kunnen zich melden bij Jan Rietberg, 

tel 0519-221444 of e-mail j.a.rietberg@knid.nl .  het middel kost  €60,00 

voor 1000 dieren. Als 6 fokkers meedoen met max. 165 kuikens per 

fokker, betalen we elk €10,00 per seizoen. Bij minder deelnemers zijn de 

meerkosten voor mij. Als het resultaat goed is, is dat het meer dan waard. 

 

              Jan Rietberg 

 

 

 

 

 

Enten tegen pokkendifterie 
 

Ook dit jaar gaan we weer enten tegen pokkendifterie.   

De pluimvee fokkers die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij  

Sita Herder, telefoon 0519-571326  of bij  

Evert Ringia, telefoon 058-25032103.  

Doe dit voor 1 mei dan kan ik genoeg serum bestellen. De enting vindt 

meestal plaats eind juli -  begin augustus en de kosten zijn ongeveer 12 

euro per fokker, ongeacht hoeveel dieren er zijn.    

De dieren die in voorgaande jaren al zijn geënt,  hoeven niet weer geënt te 

worden. 

 

      Evert Ringia 

 

 

 

 



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 
 

In samenwerking met pkv Burgum e.o. en de Aeikoer uit Buitenpost gaan 

we op zaterdag 27 juli 2019 een zomershow organiseren.  

De Trynwâlden, ook uitgenodigd om mee te doen, heeft laten weten 

daarvan af te zien.  

De ZOMERSHOW zal gehouden worden tijdens de BOERENDAG van 

de Paardendagen. De opzet van de show zal kleinschalig zijn 200 – 250 

dieren is het uitgangspunt. We willen ervaring opdoen om te kijken wat er 

mogelijk is voor de toekomst. Een heel belangrijke factor aan de 

organisatie van een show in deze tijd en op deze plaats is de omgeving, 

waar het evenement gehouden wordt. De BOERENDAG in 

Wâlterswâld/Driesum is een groots gebeuren, waar duizenden mensen op 

af komen. Er is van alles te beleven, een mooi decor naast een 

kleindiershow. Het element DIEREN is er flink vertegenwoordigd, met 

een veekeuring, geitenkeuring, een kampioenschap keuring van Stabijs en 

Wetterhonden, uiteraard zijn er paardenrubrieken. Maar naast genoemde 

zaken zijn er nog vele andere elementen. 

Naast het voorgaande speelt zeker het element vogelgriep een rol. Weg 

van het kwetsbare deel van het jaar, waar nu al enkele jaren op rij shows 

om een voor iedereen bekende reden geen doorgang konden vinden of in 

een aangepaste vorm uitgevoerd werden. Los van dit feit wil ik er op 

wijzen, dat in landen als Engeland en Denemarken de shows over het hele 

jaar verdeeld zijn. M.a.w. als het daar kan, moet het hier ook kunnen. 

Een eendaagse show, waar de organisatie zich het hoofd niet hoeft te 

pijnigen over het feit of ze de inzenders moet of kan vermaken tijdens de 

keuring. Dat vermaak is op de BOERENDAG uitmuntend verzorgd! Ook 

geen zorg over hoe trekken we publiek. Dat publiek is ruimschoots 

aanwezig en zo is ons gebleken in de jaren, dat we er als pkv Frisia met 

onze stand stonden, een nieuwsgierig, geïnteresseerd publiek. 

Natuurlijk zijn er een aantal problemen te overwinnen. Het geijkte 

fokprogramma maakt, dat de kreet: “mijn dieren zijn dan niet klaar”, 

zeker gehoord gaat worden. Misschien geldt dat wel voor jonge dieren 

(2019), maar het zou goed kunnen, dat de overjarige dieren juist wel in 

een prima showconditie zijn.  



De opzet van de show wordt laagdrempelig opgezet, bedoeld zijn 

inschrijf-kosten, maar ook het prijzenschema. De thema’s gezelligheid en 

werving zullen passen op het geheel. Praktische zaken als huisvesting en 

toegang voor de inzenders zijn al met de organisatie van de 

PAARDENDAGEN, waar de BOERENDAG een onderdeel van is 

geregeld. Voor andere zaken zoals de enting van de dieren wordt een 

oplossing geboden (zie elders in deze HOBBY) We hopen op een 

gevarieerde inschrijving. Gevraagd zullen worden: konijnen en cavia’s, 

hoenders en dwerghoenders en serama’s, watervogels en sierduiven. 

 

Voorgaande tekst komt overeen met de tekst in Hobby 1 van 2018. 

Uiteraard zijn er wel enige aanpassingen. We spreken inmiddels van een 

TWEEDE Zomershow. De naam van de show hebben we laten vastleggen 

bij de KLN, zodat ZOMERSHOW – NOORDOOST FRIESLAND ook 

daadwerkelijk gebruikt wordt in KLN-uitingen. Het kleinschalig element 

hebben we ook gehandhaafd, maar het streefaantal dieren hebben we wel 

aangepast. Na een jaar zonder vogelgriep zal de nadruk hier ook minder 

op gelegd worden. We hopen een leuke show te kunnen presenteren, 

waarin we de lessen van de EERSTE show in verwerkt hebben. We zijn 

met de show een onderdeel in het grote spektakel van de BOERENDAG, 

waar van alles te beleven valt. Een kleindiershow, een ééndaagse met 

daarmee voor de inzenders en hun familie een dag verpozen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hokbezoek 

Als datum voor een hokbezoek hebben we zaterdag 1 juni gereserveerd. 

De opzet is op pad te gaan richting Overijssel. We proberen een viertal 

adressen vast te leggen. De eerste toezegging is binnen. Uiteraard streven 

we naar een gevarieerd programma met zoveel mogelijk diergroepen 

vertegenwoordigd. 

De dag willen we afsluiten met een barbecue binnen ons eigen 

verenigings-gebied.  

Globaal ziet de dag er zo uit:  

Vertrek: 8.15 uur 

Eerste hok: 9.45 uur 

Tweede hok: 11.00 uur 

Lunch / broodje 12.30 uur 

Derde hok: 13.30 uur 

Vierde hok: 14.45 uur 

Terugreis: 16.00 uur 

Begin Barbecue 17.30 uur 

 

Kosten hokbezoek € 15,00 p.p. 

Kosten Barbecue € 15,00 p.p. 

De twee activiteiten staan los van elkaar. 

Opgaven worden ingewacht bij: 

Arie Hagedoorn: 0511-421961 / 06-23539953 / arie.hagedoorn@planet.nl 

 

Uiterlijk 1 mei 2019 zien we de aanmeldingen tegemoet. 

 

 

 

 

 

 

 

busje komt zo..... 

 

mailto:arie.hagedoorn@planet.nl


 

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  ( Zomershow) 
 

In verband met de Zomershow op zaterdag 27 juli 

tijdens de Boerendag organiseren we voor 

belangstelstellenden een vroege  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. 

 

 



 

KLN Meerjarenplan 2019-2020 
 

Onderstaand “verhaal” komt uit het KLN 

Meerjarenplan 2019-2020, een concept 

bestaande uit 13 onderdelen, dat 

gepresenteerd is op de Raad van Advies vergadering van zaterdag 23 

februari j.l. Graag beveel ik het bovenstaande aan heel kritisch te lezen. 

Er volgt hier ook nog onderdeel 9, waar mogelijk ook voor ons leden wel 

belangstelling voor is. 

 

7. Verenigingsondersteuning 

 

Ambitie 

De basis van onze hobby ligt bij de lokale/plaatselijke verenigingen. 

Daarnaast zien wij nieuwe vormen van “netwerk-verenigingen” als een 

welkome aanvulling. Speciaalclubs vormen de basis waar de kennis van 

specifieke rassen aanwezig is. Daarbij dragen zij enerzijds bij aan het in 

standhouden van deze rassen en anderzijds promotie van specifieke 

rassen. De provinciale afdelingen (PA’s) dan wel districten zijnde de 

schakel tussen de verenigingen enerzijds en KLN anderzijds. De 

provinciale afdelingen vervullen momenteel een marginale taak richting 

verenigingen. Om beter toegerust te zijn voor haar toevertrouwde taken is 

het samenvoegen van provinciale afdelingen tot vijf districten 

noodzakelijk zodat de bestuurlijke drukte afneemt en de bestuurskracht 

toeneemt. 

 

Doel (Wat): 

1) Lokale/plaatselijke verenigingen zijn in staat om de leden vast te 

houden, nieuwe leden te werven en faciliteren leden in hun 

hobby; 

2) Nieuwe vormen van “netwerk-verenigingen” mogelijk maken en 

faciliteren; 

3) De Speciaalclubs zijn de kennishouder en promotor van 

specifieke rassen; 

4) De Provinciale afdelingen c.q. districten zijn in positie, voeren de 

aan hen toevertrouwde taken uit en waar nodig worden 

provinciale afdelingen samengevoegd tot districten. 

 

Hoe gaan we dit realiseren? 

Verenigingen 



1) Te onderzoeken welke factoren er ten grondslag liggen aan het 

succesvol zijn van lokale verenigingen c.q. het niet succesvol zijn 

van lokale verenigingen; 

2) Er wordt een werkgroep opgericht met deelnemers uit de lokale 

verenigingen en portefeuillehouder, opdracht is “waarom zijn 

sommige lokale verenigingen succesvoller dan anderen”; 

3) Verslag/aanbevelingen/rapport van de werkgroep wordt 

besproken in Raad van Advies voorjaar 2020 en presentatie in 

ALV van juni 2020. 

Speciaalclubs 

1) Met speciaalclubs in gesprek over de wijze waarop zij invulling 

geven het begrip “kennishouder” en “promotor” van specifieke 

rassen en wat zij eventueel nodig hebben om het te realiseren; 

2) Kennisbank opzetten van specifieke (in eerste instantie 

Nederlandse rassen) rassen inclusief fokkers etc; 

3) Verslag/aanbevelingen wordt besproken in Raad van Advies voor 

jaar 2020 en in de ALV van juni 2020. 

Nieuwe vormen van “netwerk-verenigingen” 

1) Onderzoeken welke nieuwe vormen van “netwerk-verenigingen” 

er zijn en verwacht worden; 

2) Er wordt een werkgroep opgericht onder leiding van de 

Portefeuillehouder, opdracht is “te onderzoeken welke vormen 

van “netwerk-verenigingen” er zijn/komen; 

3) Op welke wijze kunnen netwerk organisaties zich aansluiten bij 

KLN?; 

4) Bij welke netwerk organisaties sluit KLN aan?; 

5) Welke vorm van lidmaatschap past bij netwerk organisaties; 

6) Verslag/aanbevelingen/rapport van de werkgroep wordt 

besproken in Raad van Advies voorjaar 2019 en presentatie in 

ALV van juni 2019 

Provinciale afdelingen c.q. districten 

1) Er wordt een werkgroep geformeerd met deelnemers uit de PA’s 

en Portefeuillehouder, opdracht is “hoe de taken beter uitgevoerd 

kunnen worden, hoe de provinciale afdelingen samengevoegd 

kunnen worden tot 5 districten en de bestuurskracht toeneemt; 

2) Verslag/aanbevelingen/rapport van de werkgroep wordt 

besproken in Raad van Advies voorjaar 2020 en presentatie in de 

ALV van juni 2020. 

 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Kor Flokstra 

 

 

 



9. KWALITEITSZORG EN ONDERSTEUNING SHOWS 

 

Ambitie 

Deregulering en digitalisering 

KLN-regels met ten minste 25% terugbrengen de komende jaren. De 

huidige reglementen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Op 

sommige gebieden is er sprake van “overregulering” terwijl op andere 

gebieden er juist behoefte is aan eenduidige en begrijpelijke regels. 

Daarnaast zal er een verdergaande digitalisering worden ingevoerd zodat 

enerzijds papierstromen worden beperkt en registraties eenmalig 

plaatsvinden. 

De volgende zaken worden aangepakt: 

1. Invoering van een sterk vereenvoudigd vraagprogramma (zo min 

mogelijk papier). 

 Beperking van druk en portokosten. Verlaging van de kosten voor 

 entoonstellingen; 

2. Afschaffen van onnodige en onduidelijke regels inzake 

tentoonstellingen; 

3. Dierenwelzijn verdient extra aandacht bij tentoonstellingen; 

4. Afschaffen van papieren stromen en registraties; 

5. Verdergaande digitalisering waarbij rekening wordt gehouden 

met ouderen die digitaal avers zijn; 

6. Centrale oplossing voor het inschrijven van dieren op shows via 

een SAAS oplossing; 

7. Beperken van handmatige werkzaamheden, invoer aan de bron, 

digitaliseren. 

 

Shows in Nederland 

In heel Nederland worden op lokaal niveau shows door verenigingen 

georganiseerd voor alle diergroepen. Aan deze lokale shows wordt zowel 

door beginners als ervaren fokkers deelgenomen. Deze shows zijn mede 

vanwege de kleinschalige setting, zeer laagdrempelig en daardoor een 

uitstekende opstart voor de beginnende fokker. 

De provinciale shows worden op termijn niet meer gehouden. Daarvoor 

komen er districtsshows voor alle diergroepen in de plaats. Dergelijke 

shows worden bij voorkeur door meerdere verenigingen gezamenlijk 

georganiseerd. De districtsshows vinden plaats in de maand december. 

In Nederland worden er ten minste 2 (inter)nationale shows georganiseerd 

voor alle diergroepen. Deze shows vinden plaats in de maanden oktober, 

november en januari. Deze (inter)nationale shows zijn het topevenement 

van Nederland op het gebied van kleindieren. Hier worden de beste dieren 

geshowd, zijn er workshops, kennissessies, demonstraties en is er verkoop 

van kleindier gerelateerde artikelen. 



De (inter)nationale show van oktober is de start van het 

tentoonstellingsseizoen, hier komen kleindier liefhebbers, keurmeesters, 

leden van de verschillende commissies, de besturen van verenigingen, 

provinciale afdelingen en het KLN bestuur bijeen. De (inter)nationale 

shows hebben allen een eigen thema. De Bondsshows worden onder 

gebracht bij de (inter)nationale shows. Eveneens kan er per 

(sub)diergroep de titel winnaar van “de grote prijs der Nederlanden” 

worden behaald. Daarnaast is er één landelijke jeugdbondsshow voor alle 

diergroepen in september. De deelnemers aan de jeugdshow krijgen 

“korting” bij deelname aan de (inter)nationale shows. 

Nieuwe vormen van showen worden bij alle shows gestimuleerd, 

uitgangspunt is dat deze nieuwe vorm het welzijn van de dieren 

bevorderd. 

Het showen in samenwerking met de NBS, NBvV, Aviornis en NPO 

wordt gestimuleerd. 

 

Doel (wat) 

1. Reglementen waar nodig ter ondersteuning van het doel; 

2. Voor alle fokkers, van beginner tot topper, is er een geschikte 

show in Nederland; 

3. Zorgen dat er (inter)nationale shows blijven voor iedere 

diergroep; 

4. Zorgen voor een optimale spreiding van (inter)nationale shows; 

5. Jeugd wordt gestimuleerd deel te nemen aan de (inter)nationale 

shows, naast de jeugdbondsshow; 

6. Stimulering van de samenwerking met andere diergroepen zoals 

de NBS, NPO, Aviornis en de NBvV. 

 

Hoe gaan wij dit realiseren? 

1. In samenwerking met betrokkenen worden er vernieuwende 

reglementen opgesteld; 

2. In overleg met de verenigingen, provinciale afdelingen en 

(inter)nationale shows tot een goede verdeling te komen; 

3. In overleg met de (inter)nationale shows en de jeugdshow tot een 

goede verdeling komen; 

4. Opstellen van een plan hoe jeugdparticipatie kan worden vergroot 

bij shows; 

5. In overleg met de (inter)nationale shows en de jeugdshow tot een 

“korting” voor de jeugd te komen; 

6. In overleg met o.a. de NBS, NBvV, Aviornis en NPO bekijken 

welke samenwerking mogelijk is. 

 

Verantwoordelijke portefeuillehouder: Johnny Leeflang 



 

Dit zijn twee hoofdstukken, die de fokker raken. Er zal in de twee weken 

volgend op 23 februari een aangepaste versie gemaakt worden, waarin 

opmerkingen uit de vergadering van de Raad van Advies verwerkt zullen 

worden. Het plan is doorspekt van kreten en begrippen, waarbij de 

omschrijving ontbreekt. Een simpel voorbeeld: 

Nationale show, volgens het huidige reglement is daarin het aantal 

ingeschreven dieren de norm, maar uit het bovenstaande blijkt m.i., wat 

de voorzitter op een vraag hierover ook toegaf, dat dat een heel ander 

uitgangspunt heeft. De kreet om vereenvoudiging van de regelgeving 

kennen we van veel terreinen, maar blijkt in de praktijk HEEL moeilijk te 

realiseren. Veelal leidt zo’n ingreep nogal eens tot juist een grotere 

regeldruk. In het hoofdstuk FINANCIËN wat ik niet opgenomen heb, 

wordt het begrip transparant/transparantie overmatig veel gebruikt en 

dat in relatie met het werkwoord maken. Dit wekt de suggestie, dat de 

huidige werkwijze NIET transparant is. Als dat zo is, dan is dat een heel 

kwalijke zaak. 

 

***//\\*** 

 

HEP – jury / HEP – keuring  Dierenwelzijn 

 

Een ander aspect, dat op de vergaderingen in Putten aan de orde kwam, 

zowel bij de Diertechnische Raad als in de Raad van Advies is het plan 

van Gezienus Dermois om de HEP-keuring van de pelsdieren op de 

Dierenparade-Noordshow te veranderen. Of dat plan daar zo maar 

ingevoerd kan worden, zonder dat dat reglementair ingevoerd is met de 

wetenschap dat het hier de Bondsshow pelsdieren betreft, valt te bezien. 

Zeker is, dat met het oog op het WANTROUWEND oog van de camera’s 

er zeker een andere insteek van de HEP-keuring pelsdieren zal komen. 

Het voortdurend op de rug leggen van de dieren, wordt door het grote 

publiek – niet alleen leken! – als onwenselijk gevonden. 

De aandacht voor het DIERENWELZIJN is een goede zaak, de 

ontwikkeling inzake de tekeningdieren bij onze oosterburen past in zekere 

zin hierin. Daar worden de standaarden aangepast, waardoor bepaalde 

uitsluitingsfouten herroepen worden. Dit zal zeker leiden tot aanpassing 

van de Internationale Standaard. 

 

De 5 vrijheden opgesteld door de Commissie Brambell: 

 Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk 

toegang tot vers water en een adequaat rantsoen. 

 Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte 

leefomgeving, inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats. 



 Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van 

preventie en een snelle diagnose en behandeling. 

 Dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden 

en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen. 

 Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben 

voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van 

soortgenoten. 

 

Bovenstaande regels zijn belangrijke aspecten voor het welzijn van dieren 

en dienen een leidraad te zijn voor het houden van de dieren, het inrichten 

van een stal, het houden en inrichten van een tentoonstelling, het omgaan 

met dieren. 

 

================================================
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