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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 
 
Leden van verdienste: Antje Walsma     Anjum 
   Alie van der Zee     Dokkum 
   Klaas Dijkstra     Zuidhorn 
Bestuur: 
 
voorzitter/pr/website/ Germ Durk de Vries    tel.  0518-412604 
red. Us Hobby  Pantsjewier 41     9073 HM  Marrum 
      
secretaris  Sita Herder     tel.  0519-571326 
   Wjuk 14      9145 RB  Ternaard 
 
penningmeester & Jan Rietberg     tel. 0519-221444 
tentoonstell.penningm. Burdaarderstrjitwei 19    9106 GA  Sibrandahûs 
 
tentoonstell.secretaris Arie Hagedoorn     tel. 0511-421961 
verspreid. Us Hobby Master de Grootstrjitte 4    9104 HN Damwâld 
 
vice voorzitter &  Halbe Sijtsma     tel. 0519-321829 
materiaalbeheer  Moarsterwei 11     9134 PD  Lioessens 
 
ringencommissaris Ype Stielstra     tel. 06-12201932 
   Beijertstrjitte 30     9151 KJ  Holwerd 
 
algemeen lid  Hugo Bruinsma     tel. 06-37281388 
   Foarwei 42     9104 BX  Damwâld 
 
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, nieuwe kansen. We zullen zien wat 2015 ons brengt.  We hopen 
in de eerste plaats op een goede gezondheid. De beste wensen nog!  We kunnen 
terugzien op een jaar met veel activiteiten.  In de vorige Hobby hier ook al wat 
van gezegd. Voor mensen die al de mooie activiteiten van 2014 hebben  gemist 
zijn er in 2015 nieuwe kansen want we zitten niet stil.  Het showseizoen is nu 
afgelopen. Straks alleen de rammenshow in Harkema nog. Het is nu even rustig 
en we kunnen genieten van jonge dieren die worden geboren. De grote shows in 
Assen en Nieuwegein konden gewoon doorgaan door het gelukkig wegblijven 
van verdere vogelgriep uitbraken. Op de shows vele contacten en gezelligheid 
onder elkaar. Als je zo op de Noordshow of Championshow rond loopt dan zie je 
heel veel collega hobbyisten  en dat geeft toch wel vertrouwen voor de toekomst.  
De ware liefhebbers blijven wel en dat is dan ook tegelijk de basis van het 
voortbestaan van de kleindierenclubs zo ook voor Frisia. Met ruim over de 100 
leden zijn wij zeker een vereniging met bestaansrecht! Dat mag dan wel zo zijn 
maar het invullen van bestuursfuncties wordt wel steeds moeilijker.  Niet alleen 
bij ons maar je hoort dit ook veel bij andere verenigingen.  Gelukkig zijn wij er 
weer in geslaagd om een vrijkomende bestuurspost in te kunnen vullen. 
Ondergetekende en onze tt secretaris hebben er weer een 3 jaars termijn opzitten. 
Ikzelf ben na 12 jaar in het bestuur niet weer herkiesbaar. Na zo’n lange periode 
is verversing gewenst vind ik. Arie gaat er wél weer voor de komende 3 jaar en is 
herkiesbaar.  Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld om Simke Zijlstra te 
benoemen.  Simke fokt konijnen in het ras Klein Lotharinger, draagt onze club 
een warm hart toe en heeft bestuurservaring. Mooi Simke dat je je kandidaat hebt 
gesteld!  Beide kandidaten bij dezen van harte aanbevolen. Op vrijdag 6 maart 
tijdens onze jaarvergadering zal Simke als bestuurslid worden voorgedragen. 
Op de jaarvergadering dit keer geen spreker maar een terugblik op onze 
activiteiten op de beamer. Uiteraard onder genot van een hapje en drankje. Tijd 
voor een praatje en gezelligheid met leden onder elkaar is minstens zo belangrijk 
als het verhaal van een inleider! Als activiteiten denken we in 2014  ook weer 
hokbezoeken te doen.  De collega fokkers van de vereniging uit Leek hebben 
gevraagd ons te komen bezoeken (waren hier in 2004 ook) en komen 20 juni bij 
ons.  Ook gáán we weer op hoekbezoek. U leest hier over in deze Hobby en op 
onze ledenvergadering kunnen we het er ook nog even over hebben. De pen 
wordt in deze Hobby gehanteerd door Marcella van Dijk.   Uiteraard in deze 
Hobby ook het jaarverslag en de uitnodiging /agenda voor de ledenvergadering.  
Graag tot ziens op 6 maart a.s.in de bovenzaal van café van der Meer in Dokkum. 
   
Namens het  Frisia bestuur,  
 
Germ Durk de Vries,   
nog even uw voorzitter 
 



 
Uitnodiging voor de Jaarvergadering 
 
met aansluitend een gezellige nazit met foto’s van de Frisia activiteiten. 
 
Vrijdag 6 maart 2015 
 
Plaats:  Café van der Meer 
Woudweg 1 te Dokkum 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Agenda: 
 
1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag 2014 
5.  Financieel verslag PKV Frisia 2014 
6. Financieel verslag 52e Frieslandshow 
7. Verslag kascommissie 
8. Benoeming nieuwe kascommissie 
9. Nabespreking/verbeterpunten Frieslandshow 
10. Bestuursverkiezing: 
 Aftredend en herkiesbaar:  Arie Hagedoorn. 
 Aftredend en niet herkiesbaar: Germ Durk de Vries 
 Het bestuur stelt voor om als nieuw bestuurslid te 
 benoemen de heer Simke Zijlstra 
11. Activiteiten 2015 
12. Sluiting  
 
 
Na sluiting wordt een foto presentatie gegeven van onze Frisia 
acitiviteiten in 2014 en is er gelegenheid met elkaar te praten  
onder het genot van een hapje en drankje.   
Wordt vast gezellig als u er bent. 
Van harte uitgenodigd! 
 
     Het bestuur 
 
 



 
 
Kort verslag van de Ledenvergadering van PKV Frisia  
Gehouden op 26 september 2014, in café v/d Meer te Dokkum. 
 
Om even na 20.00  heet Germ Durk iedereen welkom en opent de 
vergadering, in het bijzonder onze ereleden en de nieuwe jeugdleden.  
Met kennisgeving afwezig zijn: Siebe de Graaf, Fokje Schroor, Jan 
Waaksma, Rein Halbersma ,Ype Kroodsma en Evert Ringia.  
We staan met zijn allen stil bij het overlijden van keurmeester Sikke Piet 
Oostenbrug. We beginnen met de notulen van de vorige vergadering van  
7 maart 2014; deze zijn door Sikke Damstra gemaakt. Bedankt hiervoor. 
Intussen gaat de presentielijst rond.  Ook is er de mogelijkheid om de 
naam te zetten op een kaartje voor ons ernstig zieke lid Sjouke 
Kommerie.  Na enkele opmerkingen /aanvullingen worden de notulen 
goedgekeurd. Ingekomen stukken: De vergunning plus de nota van de 
gemeente, het is nog onzeker of de jaarlijkse subsidie  er nog in zit. Het 
budget van de gemeente is erg krap. Er wordt voorgesteld om dan de huur 
van  sporthal  de Trimmer in mindering te brengen op de nota. We 
wachten het af. Arie meldt dat de Noordshow is verplaatst van de Prins 
Bernardhoeve  in Zuidlaren naar de TT hallen in Assen. Men moet 
rekening houden met parkeergeld van 3 euro per dag. De clubcompetitie 
te Harkema op 30 september.  Inkooien om 18.30, de show begint om 
19.00  Germ Durk nodigt een ieder uit, komt allen! 
Germ Durk blikt met ons terug op een zeer geslaagde jongdierendag. 
Aandachtspunt: op het eind was het erg rommelig en was de loods wel erg 
snel leeg…Jelle merkt in dit kader op dat het fijn zou zijn als er ook wat 
“jongerein” zou helpen met opruimen in plaats van “de oude strampels” 
die het nu allemaal hebben gedaan.  Anton Meekma merkt op dat volgens 
hem de keurmeesters niet goed geïnstrueerd waren bij de eindkeuring 
waardoor het een wat rommelig einde werd. Henk Canrinus vraagt om 
een aanpassing van de lijst met A-B C keurmeesters. 
Omdat de kippen altijd veel sneller klaar zijn dan de konijnen stelt Ype 
voor om er een speaker bij te zetten zodat de keuring gevolgd kan worden 
en wat meer  “leeft”. Misschien ook mogelijk bij de kippen? 
Ronald Klok merkt op dat het ook leuk zou zijn om de mooiste dieren in 
aparte kooien te zetten. Een soort eregalerij. Germ Durk: Misschien de 
mooiste dieren per keurmeester (HEP) in de kooien en een eindkeuring bij 
de kippen zoals ook bij de konijnen. Ook wordt er besloten om de 
jeugdprijzen voortaan uit te reiken op de jongdierendag zelf in plaats van 
op de volgende ledenvergadering. Er is een leuke attentie voor Henk 
Canrinus, hij timmert vervoerskisten, en sponsort daarmee ook onze club.  



Ook heeft hij de oude gereedschapskist vervangen. Zeker een bedankje 
verdiend, Henk!! Tot slot een groot applaus voor de perfecte catering 
door Gerrit, Ansje en Alie!!  Maar nu is het tijd voor de prijsuitreiking! 
Arie komt er achter dat hij de legpenningen nog thuis heeft liggen. Met 
het schaamrood op de kaken racet hij huiswaarts om deze op te halen. De 
legpenningen zijn gewonnen door  J. H Kroodsma en Arie Hagedoorn. De 
lijst met verdere prijswinnaars heeft U kunnen lezen in  Hobby nummer 3 
van vorig jaar. Iedereen hartelijk gefeliciteerd met de behaalde successen! 
Germ Durk bedankt een ieder voor zijn/haar inzet in welke vorm dan ook 
bij de JDD 2014. Dan is het pauze. De lotenboekjes kunnen tegen 
contante betaling worden ingeleverd bij Sita, waarvan volop gebruik 
wordt gemaakt. We kijken na de pauze vooruit naar de komende 
Frieslandshow. Het draaiboek stond al in de Hobby, zodat een ieder 
daarvan kennis kon nemen. Dat scheelt een heleboel tijd in de 
vergadering, en zo kunnen we snel overgaan naar het indelen van de 
diverse hulptroepen. Zonder deze is een show niet mogelijk en het is ook 
nog eens erg gezellig om met zijn allen iets moois op te bouwen. Er 
hadden zich ten tijde van de vergadering 5 mensen opgegeven, maar dit 
werden er al snel meer! Jelle heeft een opmerking over de sleutel en tijd 
van gebruik van de Trimmer. Er moet per dagdeel worden betaald maar 
als we er laat op de middag al in gingen, hoefden we pas vanaf s avonds  
te betalen. Als we eventueel geen subsidie meer zouden krijgen is het 
misschien verstandig om woensdagmorgen het plastic al te leggen. 
Wellicht een aandachtspunt voor volgend jaar. Tevens ziet Jelle in het 
leegstaande gebouw van Mollema een eventueel goede en goedkopere 
huisvesting voor onze showactiviteiten. Jelle gaat de parkeerontheffing 
regelen via een centraal nummer. De puntjes worden nog op de i gezet 
wat betreft het strooisel voor de diverse dieren. Daan Plutschouw heeft 
het vervoer van de kooien geregeld, de opening van de show wordt weer 
gedaan door  wethouder Albert v/d Ploeg. 
Rondvraag: Roland Klok stelt voor om de hoenderenting per dier te laten 
betalen. Komen we later op terug. Er is een nieuwe entstof voor de 
hoenders. Deze is 1 jaar geldig maar moet nog goedkeuring krijgen van 
de KLN. Wordt agendapunt volgende vergadering. 
Een tip van Henk Canrinus: Inschrijfformulieren, houd het alsjeblieft 
simpel. Duidelijke taal. Daan merkt op dat er 2 personen geen 
inschrijfformulier hebben ontvangen. Arie gaat dit oppakken. 
Het loopt al mooi naar 22.30, en Germ Durk bedankt iedereen voor 
zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
 
      Sita 
 
 



Jaarverslag PKV Frisia 2014 
 
Er is het afgelopen jaar weer heel veel georganiseerd. Als je zo de 
planning van vorig jaar doorloopt en de Hobby’s erbij pakt  is het erg 
mooi om te zien hoe levendig onze vereniging is. Elke maand vergaderen 
we als bestuur.Wat is het mooi dat iedereen, jong en oud, van elkaar kan 
leren en genieten van de dieren op zijn eigen manier. 
Wat hebben we veel gedaan! Natuurlijk de vaste onderdelen, de 
jongdierendag en onze Frieslandshow . We waren in Stiens, op de Fair 
Donia State, voor de vierde keer al weer en hebben er een prachtige dag 
gehad. Dat geldt ook zeker voor de Boerendag in Wouterswoude, dit was 
op 26 juli. Omdat het een jubileum was, hadden we ook de stand weer 
mooi voor elkaar. De Yokohamas  van Siep trokken veel belangstelling, 
ook door de mooie presentatie in de volière. De verscheidenheid aan 
dieren is wel een aandachtspuntje voor de volgende Boerendag. Op 28 
juni was de rondleiding in de eendenkooi van Ternaard welke we nog 
tegoed hadden omdat het vorig jaar niet door kon gaan vanwege het 
slechte weer. De groep was niet groot, maar het was een succes. De 
kooiker kon prachtige verhalen vertellen over het reilen en zeilen in de 
eendenkooi. Daarna op naar Henk en Ellie Canrinus voor een heerlijke 
BBQ. Dit was weer prima voorelkaar, complimenten! Op 12 juli alweer 
actie: een mini hokbezoek bij de familie Landheer om hoenders, konijnen 
en cavia’s te bekijken. Daarna door naar Dokkum, naar Jelle Terpstra, 
waar de kleurdwergen en Duitse hangoren onder het genot van een hapje 
en een drankje bekeken konden worden. Een mooi initiatief, dat we er 
zeker in moeten houden We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 
dag. Ondertussen zijn we achter de schermen al volop bezig met de 
komende Jongdierendag, de hoenderenting en worden de vergunningen 
voor de Frieslandshow aangevraagd. Dan is het al weer hoogzomer, een 
rustige tijd voor onze hobby. De enting van de hoenders was op  2 en 16 
augustus en dit is weer tot volle tevredenheid verlopen. Bij Arie was het 
een gezellig treffen tijdens het ophalen van de flessen met entstof. Hij had 
het allemaal weer prima voorelkaar! Op 6 september jongdierendag bij 
Wolters. Wat is het toch een mooie locatie, en met 225 ingeschreven 
dieren hebben we wederom een prachtige dag gehad. Het weer was 
geweldig en er was veel publiek. Op 30 september Clubcompetitie in 
Harkema. De uitgezochte dieren van de jongdierendag worden opnieuw 
in competitieverband bekeken; onze dieren kunnen altijd aardig meedoen 
en het is erg leuk om de spanning te zien naarmate het scorebord 
volgeschreven wordt!  De vraagprogramma’s van de Frieslandshow zijn 
de deur al weer uit en de ledenvergadering staat weer gepland bij Van der 
Meer op 27 september. Een klein verslag daarvan kunt U vinden in deze 
Hobby. Dan het hoogtepunt van elk jaar,de 52 ste Frieslandshow . Met 



vereende krachten wordt alles opgebouwd op  14 oktober, in de Trimmer, 
onze vertrouwde locatie, en de hele week is het een gezellige drukte, 
waarbij de tombola alle records heeft gebroken: op de eerste dag volledig 
uitverkocht! Ook het draaiend rad was weer een groot succes. We kunnen 
terugkijken op een prachtige show met goede vooruitzichten, namelijk de 
subsidie die we voor 2015 weer toegezegd hebben gekregen van Albert 
v/d Ploeg van de gemeente Dongeradeel. Tussendoor is er nog een 
bestuurswijziging geweest. Sikke en Jilles zijn afgetreden en we hebben 
in Hugo de Bruin en Jan Rietberg weer fijne medebestuurders gevonden. 
Jan heeft de functie van penningmeester op zich genomen. Er zijn 4 
Hobbys uitgekomen. Er is ook weer geënt tegen de pokken en wel op 23 
augustus 2014. Ook dit jaar is daar weer de mogelijkheid voor. Rest mij 
nog iedereen alvast te wijzen op de Algemene Ledenvergadering op 
vrijdag 6 maart a.s. bij v/d Meer. We hopen op een goede opkomst! 
 
      Sita 

Mutaties leden: 
 
Beëindigd lidmaatschap: 
K. de Beer   De Westereen 
T. Bouma   Damwâld 
S. van Espen   Ternaard 
L. Verlaek-Visser  Leveroy 
J. Visser   Dokkum 
H.K. Zwarts   De Westereen 
 
Overleden: 
S. Kommerie   Metslawier 
 
Nieuwe leden: 
M. Hoogerdoorn  Holwerd 
Comb. Hooiveld  Buitenpost 
H.v.d. Meer   Kollumerzwaag 
 
 
Verloop: 
Het totaal aantal leden was 105 inclusief 2 combinaties ( 103 + 2 ) 
Per 01-01-2015:   105 – 7 + 3 = 101. 
       
      Arie 



Enting hoenderachtigen tegen pseudo-vogelpest. 
 
Planning: 
Uitgangspunt is: afdoende geënte dieren op 
JONGDIERENDAG op zaterdag 5 september 
2015. 
Drinkwaterenting zaterdag 1 augustus 2015  
Spray-enting zaterdag 15 augustus 2015. 
 
Voorbereiding: 
De deelnemende leden melden zich aan bij Arie Hagedoorn voor 1 juli 
2015. 
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 ( 1 augustus 2015 ) 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 31 juli vanaf 16.00 
uur weggenomen wordt. 
 
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 1 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 (100 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. 
 
Dag van spray-enting (zaterdag 15 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 
Ringen informatie 2015 
 
Hallo liefhebbers van de veren!  
Ook dit jaar is het mogelijk om ringen te bestellen. 
Voor Kippenringen kan dit ook persoonlijk gedaan worden via:  
http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/ringen-bestellen.html 
Ook is het mogelijk via mij. Dit jaar wil ik dit meer gestructureerd doen. 
Elke 2e en 4e week van de maand gaan de bestellingen de deur uit. 
Verwacht een levertijd van ongeveer 5 werkdagen. 

Dus bestel uw ringen tijdig en voldoende.  
Kippenringen voor leden kosten dit jaar 0,26 euro. 
Duivenringen 0,35 euro.   
Prijzen zijn excl verzendkosten.  
Bestel enkele ringen extra als u geen problemen wilt!  
Met vriendelijke groet,  
   

           Ype Stielstra 
            Email: ypestielstra@hotmail.com 
            telefoon:  06-12201932  
 



 

Door Marcella van Dijk 
 
 
Beste Hobby lezers, 
  
Ik was blij verrast om te 
lezen dat ik een stukje 
mocht schrijven over 
mijn dieren hobby. 
Allereerst zal ik mij eerst 
aan jullie voorstellen.  
Ik ben Marcella 
Kooistra-van Dijk. 
Ik ben getrouwd met 
Jaap Jouke Kooistra en 
we wonen in Hallum. 
  
Mijn dierenliefde is al 
van kinds af aan 
begonnen. Ik ben ook in 
mijn ouderlijk huis met dieren opgegroeid.  
We hadden thuis cavia’s en mijn vader had een vijver met siereendjes.  
Heel vaak als de eendjes jong waren moesten ze geleewiekt worden; hier 
hielp ik mijn vader altijd mee. 
Ik ben vaak met gewonde dieren thuisgekomen. Als ik voor mijn moeder 
een boodschap moest doen en ik vond een vogeltje aan de weg die een 
ongelukje had gehad, waardoor ze niet meer kon vliegen,  dan deed ik ze 
in de boodschappentas en verzorgde ze thuis. Mijn moeder vond soms de 
gekste vondsten in de tas…  In mijn jonge jaren ben ik eigenlijk altijd met 
dieren bezig geweest. Zo verzorgde ik altijd een Fries paard en ging 
stukken lopen met haar. Zo kreeg ik de middagen altijd wel om. Ik ben 
daarna zelf op paardrijles gegaan en reed altijd op het zelfde paard. De 
droom was/is nog altijd om een eigen paard te krijgen. Zo hadden een 
vriendinnetje en ik bedacht om van stokken paarden  te maken, ja je kunt 
wel spreken van een zeer rijke fantasie. Ze kregen een eigen stal en we 
bouwden een bak en hindernisjes, zo hadden we toch een beetje ons eigen 
paardjes.  

De 
Pen 



Ja en dan wordt je ouder en krijg je het druk met school en leren, en kom 
je in andere fase terecht.  Ik ben op een gegeven ogenblik gaan 
samenwonen met Jaap hier in Hallum. Hier ben ik begonnen met 1 
konijn; ik had wel zoiets, ik ben dieren gewend en wil niet helemaal 
zonder dieren zijn, dat vond ik stil en saai.  

 
 
 
 
 
Marcella 
(rechts) actief 
als schrijfster 
tijdens 
jongdierendag 
2012 
 

 
Zo kreeg ik dus mijn eerste Hollander van de buurman. Toen leek het mij 
heel gezellig dat er eens een nestje jongen van kwam. Dus zo gezegd zo 
gedaan. Jongen erbij, alleen deze voedster is helaas na de geboorte van de 
jonge konijntjes zomaar dood gegaan. Ik bleef toen zitten met een nestje 
van 6 prachtige jongen. Al deze jongen heb ik toen zelf met het spuitje 
groot gebracht, dit was prachtig om te doen. De jonge konijntjes hebben 
het alle 6 gehaald. Ik had toen eigenlijk nog nooit van een 
konijnenkeuring of shows gehoord. Buurman sprak erover en zei 
misschien vind je het wel eens leuk om te kijken. Zo ben ik toen naar de 
eerste Friesland show geweest. Ik vond het prachtig en besloot om het 
ook eens met dit ras te proberen. Ik had me ingeschreven en zo is het 
begonnen. De eerste keer helaas niks, maar moed houden dacht ik bij 
mezelf. In de zomer van 2013 kreeg ik een jonge zelf gefokte zwart witte 
ram. Deze scoorde een F in Dokkum. Wat was ik blij. Nu kon ik ook 
meepraten en had ik ook eens een leuke uitkomst. Helaas staat de hobby 
nu een tijdje stil, want door mijn werk als kapster waren het drukke 
maanden. Deze zijn nu bijna geweest en kan ik mij weer goed op de 
hobby richten. Ik vind het super leuk om te doen, en ik wil ook 
jeugdleden aansporen ook mee te doen, zodat we er een gezellige club 
van kunnen maken. 
Ik geef graag de pen door aan Titia de Bruin uit Marrum. 
 
Marcella van Dijk 



 

Nr. Geschreven door: in Us Hobby: 
1. Henk Canrinus, Hallum 2006 nr. 2 
2. Henk Jacobs, Ternaard 2006 nr. 3 
3. Ulbe Braaksma, Lioessens 2006 nr. 4 
4. Harm Klok, Lioessens 2006 nr. 5 
5. Jelle Terpstra, Dokkum 2007 nr. 1 
6. Rein Halbersma, Raard 2007 nr. 2 
7. Gerrit Walsma, Anjum 2007 nr. 3 
8. Daan Plutschouw, Aalsum 2007 nr. 4 
9. Ate Hoekstra, Damwâld 2008 nr. 1 
10. Meent van der Bijl 2008 nr. 2 
11. Jan Rietberg, Sijbrandahuis 2008 nr. 3 
12. Gosse van der Woude, Hantumeruitburen 2008 nr. 4 
13. Lammert Braaksma, Lioessens 2009 nr. 2 
14. Siebe de Graaf, Ternaard 2009 nr. 3 
15. Oane Dijkstra, Hallum 2010 nr. 1 
16. Fabian Damstra, Damwâld 2010 nr. 2 
17. Simke Zijlstra, Anjum 2010 nr. 3 
18. Albert Jan Hoogterp, Raard 2010 nr. 4 
19. Sytske Vogel, Dokkum 2011 nr. 1 
20. Familie Landheer, Buitenpost 2011 nr. 2 
21. Jelmer Visser, Kollum 2011 nr. 3 
22. Fokje Schroor, Damwâld 2011 nr. 4 
23. Daisy Put,  Gorredijk 2012 nr. 1 
24. Jan Castelein, Damwâld 2012 nr. 2 
25. Anton Meekma, Wier 2012 nr. 3 
26. Jaap Poutsma, Oosternijkerk 2012 nr. 5 
27. Sita Herder, Ternaard 2013 nr. 1 
28. Siep Leegstra, Damwâld 2013 nr. 2 
29. Hugo Bruinsma, Damwâld 2013 nr. 3 
30. Jaap Kroodsma,  Dokkum 2013 nr. 4 
31. Ype Stielstra, Holwerd 2014 nr. 2 
32. Ype Kroodsma, Buitenpost 2014 nr. 3 
33. Arie Hagedoorn, Damwâld 2014 nr. 4 
34. Marcella van Dijk, Hallum 2015 nr. 1 

De 
Pen 



 
Zomeractiviteit 2015 
 
 
Na een zeer geslaagd “mini hokbezoek” en een prachtige  excursie naar 
de Ternaarder eendenkooi vorig jaar gaan we ook dit jaar weer een 
zomeractiviteit doen.   
Dit jaar combineren we een hokbezoek bij eigen leden en onze barbecue. 
Noteert u al vast de datum: zaterdag 27 juni 2015. 
Plan is om drie adressen aan te doen en dit af te sluiten met onze altijd 
gezellige barbecue. Goed voor de onderlinge contacten! 
 
Het programma: 
  
14.00 uur Start hokbezoek bij Henk en Aline Gulmans 
  Weidsmawei 6,  9851 TD Burum. 
   (watervogels, konijnen) 
15.00 uur (+/-) Vervolg hokbezoek bij Ype Kroodsma 
  De Roede 1, Buitenpost. 
  (dwerg konijnen) 
16.30 uur (+/-) Finish hokbezoek bij de familie Braaksma 
  Hoek en Wad 3, 9134 NS  Lioessens. 
  (Fryske hinnen) 
17.30 uur (+/-) Barbecue bij de familie Braaksma met vooraf een slokje. 
 
Het belooft een gezellige Frisia dag te 
worden. Goed weer is besteld. 
Voor deze activiteit kunt u zich 
opgeven bij één van de bestuursleden. 
Kosten verbonden aan deze activiteit:  
€ 15,-- per persoon all in. 
U bent van harte uitgenodigd! 
 
    Het bestuur 



Uit: 140 Kip tips  / Tips voor pluimvee (2)  
 
De periode van opgroeiende kuikens 
en proberen ze gezond groot te 
brengen komt weer aan. Hier een 
tweede serie van ongeveer 40 tips die 
u als pluimveefokker mogelijk in de 
komende periode kunt gebruiken. 
Verzamel ze samen met de tips uit 
clubblad 4 van 2014 en u krijgt een 
mooie verzameling tips voor uw 
pluimveefokkerij. 
 
Kuikens  

- De kans dat  kuikens dood gaan is het grootst  in de eerste 
levensweek. De verzorging is dan belangrijk. Een ruime 
water- en voervoorziening brengt zijn geld op.  

- Zet de achterblijvers onder de opgroeiende dieren apart. Een 
deel ervan trekt dan weer bij. Is dit niet het geval, plaats ze 
dan later nooit in de foktoom. 

- Opruimen van minder vitale dieren geeft ook het voordeel dat 
ziekte- en smetstof verspreidende dieren verdwijnen. 

- Plaats twee warmtebronnen bij uw kuikens. Valt er een uit 
dan kan de ander het probleem tijdelijk redelijk opvangen. 

- Hoe jonger de kuikens hoe gevoeliger voor ziektes. Dat is een 
reden om veel contacten te mijden.  

- Een kuiken kan snel leren omgaan met verschillen in 
temperatuur in de kunstmoeder.  Is er geen 
temperatuurverschil, dan leert het kuiken hier ook niet mee 
omgaan. Het incasseringsvermogen op dit punt zal zich ook 
minder goed ontwikkelen. Van nature heeft een kuiken niet 
behoefte aan steeds dezelfde temperatuur. Tijdens een 
rustperiode is de behoefte aan warmte groter. 

- Zorg wel dat een kuiken voldoende ruimte heeft om naar een 
koudere plek te gaan. Bij teveel warmte sterven de dieren. 

- Hoe meer dieren in een hok hoe meer u moet kunnen 
ventileren. 

- Veren die tijdens het ruien in het strooisel terechtkomen, 
worden door de dieren opgegeten. Ruim ze niet op, u doet uw 
dieren dan tekort.  



- Vertrouw niet blindelings op uw thermostaat. Het gedrag van 
de kuikens is een betere maatstaf, zij hebben een ingebouwde 
thermostaat. 

- Als uw kuikens korte tijd ziek zijn hoeft dat nog niet nadelig 
te zijn voor de kwaliteit. Maar dieren die regelmatig 
kwakkelend opgroeien horen het volgende fokseizoen niet in 
een foktoom thuis. 

- Zet de eerste 10 weken nooit kuikens van verschillende 
leeftijden bij elkaar. Heel jonge kuikens met een paar dagen 
tot maximaal een week verschil wil nog wel eens goed gaan. 

- Een te hoge temperatuur in de kunstmoeder is minder 
gevaarlijk dan een te lage. Bij een te hoge temperatuur kan 
een kuiken een andere plek zoeken met een lagere 
temperatuur. Daar moet dan wel ruimte voor zijn. 

- In ontwikkeling achterblijvende kuikens verraden zich 
doordat de vleugel- en staartpennetjes in ontwikkeling 
achterblijven. U kunt ze merken om ze extra in de gaten te 
houden, of ze uit de koppel verwijderen, of er extra goed op 
passen. Aan u de keuze. 

- Let op de vleugeldracht van uw kuikens. Als ze de 
vleugelpunten als slippen van een jacquetjas naar beneden 
laten hangen, wees dan alert. Vaak zijn ze dan ziek.  

- Vervang bij wormen en coccidiosis het strooisel regelmatig. 
 
Gezondheid en hygiëne: 
  

- Dieren die weinig eten zijn meestal ziek. Zoek de oorzaak en 
bestrijd de ziekte. 

- Veren die bij de rui in het strooisel terechtkomen worden vaak 
opgegeten. Als u achter iedere vallende veer aanloopt om die op 
te ruimen, doet u uw dieren tekort. 



- Zwakke verlichting, gemengd strooisel, en een hangend net vol 
groen kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van 
pikkerij. 

- Lukt het u pikkerij bij jonge dieren te voorkomen, dan zal het op 
latere leeftijd ook minder voorkomen. (zie ook kannibalisme van 
kleindiermagazine nr 4-2007) 

- Het vroeg aan de leg komen van dieren kan kannibalisme tot 
gevolg hebben. 

- Stoffig strooisel zorgt voor stof op de lampen en ramen. Dat 
belemmert de lichtafgifte.  

- Aan stof kunnen ontelbare ziektekiemen kleven. Een gegeven 
waar u wat mee kan. 

- Het minste ziekterisico lopen we als we jonge dieren houden van 
één leeftijd. 

- Laarzen en schoenen met een diep profiel zijn minder goed 
schoon te krijgen en kunnen daardoor gemakkelijker 
ziektekiemen meenemen.  

- De schade van bloedluizen kan erg groot zijn. Ze zuigen ’s nachts 
bloed af bij o.a. de kop en de hals van uw dieren om vervolgens 
als dikke rode bolletjes weer naar hun schuilplaatsen te waggelen. 
Ze kunnen zelfs met honderden een hoen aanvallen. Bestrijden is 
dus van groot belang. 

- Bloedluizen vinden we in naden van hout, tussen aanhechtingen, 
in legnesten en onder  

- mestplanken. Controleer daar regelmatig. Wellicht bent u instaat 
om met een brandertje die plekken te bewerken. Bloedluizen 
vindt u overdag dus niet op de dieren!  

- Vederluis vindt u op de hoenders. Hun eitjes kunnen in grote 
trossen aan de veertjes bij de anus zitten. De vederluis leeft o.a. 
van huidschilfers. Ze is vooral schadelijk vanwege de jeuk en de 
onrust die erdoor veroorzaakt wordt. Er zijn goede middelen 
tegen te koop. Gebruik ze waar nodig. 

-  Een te grote concentratie afvalgassen (o.a. ammoniak) in het hok 
zorgt ervoor dat er minder zuurstof beschikbaar is. Het 
vermindert de eetlust. Ventileer en/of maak het hok schoon!   

- Als u overgaat op drinkwaterenting, zorg dan wel dat de 
waterbakken en het water schoon zijn. Is dat niet het geval dan 
kan de werking ernstig tekort schieten. Resten van entstof en 
ontsmettingsmiddelen hebben hetzelfde effect als vuil. 

- Zorg dat de dieren dorstig zijn al u ent via drinkwater. U weet dan 
zeker dat ze zullen drinken.   



- Het is goed te beseffen dat geneesmiddelen een helende, maar 
ook een giftige werking hebben. Dien dus niet meer toe dan is 
voorgeschreven. 

- Volledig op rooster gehouden hoenders zullen eerder tot 
kannibalisme overgaan. Doe het gedeeltelijk. Denk daarbij ook 
aan strooisel en andere afleiding, zoals piepschuim. 

- Grijp bij coccidiose zo snel mogelijk in, ruim te zieke dieren 
onmiddellijk op en behandel de andere dieren zo snel mogelijk 
allemaal met een anti-coccidiose middel.   

- Nog beter is kuikens te enten tegen coccidiose. Dat moet binnen 3 
tot 8 dagen na de geboorte. 

- Vervang bij wormen en coccidiosis het strooisel regelmatig 
 
     Jan Rietberg 
 
 

Vaccineren tegen coccidiose nu mogelijk 
 

Net als vorige jaren heb ik bij een bevriende veearts  
heb ik het middel Paracox-05 besteld, een vaccin 
tegen coccidiose.   
Vorig jaar heb ik dat ook gebruikt, en heb geen 
problemen met coccidiose gehad. 
Bij een enting of vaccinatie  besmet je eigenlijk het 

dier met een afgezwakte ziekteverwekker, waardoor het dier antistoffen 
tegen deze ziekteverwekker gaan aanmaken. Deze enting moet 
plaatsvinden bij kuikens tussen de 5e en 8e dag na uitkomst. Met een flesje 
van 4 ml kun je 1000 kuikentjes vaccineren.  Met 0,1 ml kun je dus 25 
kuikentjes vaccineren.  
 
Werkwijze: 
 
Het middel wordt via drinkwater toegediend. Voor 25 grote hoender 
kuikens los je 0,1 ml op in 100 ml water en voor 25 dwerghoen kuikens   
los je 0,1 ml op in 50 ml. Het gaat dus om heel kleine hoeveelheden. 
Voordat je de kuikens het opgeloste middel toedient moeten ze eerst 6 uur 
zonder water gezeten hebben, zodat ze direct het vaccin opdrinken. Bij 
goed gebruik en rekening houdend met de volgende aandachtspunten is 
de kans heel klein dat ze in het eerste halfjaar coccidiose problemen 
krijgen.  
 
 



Mensen die belangstelling hebben kunnen zich melden bij Jan Rietberg, 
tel 0519-221444 of e-mail  jarietberg@hetnet.nl . het middel kostte vorig 
jaar  € 60,00 per 4 ml. Als 8 fokkers meedoen met zo’n 100 kuikens per 
fokker, betalen we elk €7,50. Als het resultaat goed is, is dat het meer dan 
waard.  
 
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. 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.  

4- 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. 

5- Ga ervan uit dat zwakke dieren nooit goede fokdieren zullen 
worden. Wees hierin resoluut en ruim deze bronnen van 
ziektedruk zo snel mogelijk op. 
      
     Jan Rietberg 

 

 

mailto:jarietberg@hetnet.nl


Activiteiten agenda 2015   
 
6 maart 2015 
Jaarvergadering PKV Frisia. bij vd Meer Dokkum;  Aanvang 20.00 uur. 
 
30 mei 2015 
Op de Zuiderschans  wordt door de gezamelijke winkelbedrijven een 
activiteitendag georganiseerd.  Mogelijk Frisia stand bij de Welkoop.  
(nog niet zeker) 
 
13 juni 2015 
Samen met de lokale  Groei & Bloei afdeling  organiseert de fam. Bouma te 
Broeksterwoude een tuin-dag met als thema “Leven in de tuin”. 
PKV Frisia zal op deze fair aanwezig zijn met een stand c.q. mini show. 
De tuindag wordt gehouden op de Kikkersprong te Broeksterwâld. 
(zie www.dekikkersprong.nl)  
 
20 juni 2015 
Leden van de kleindierenvereniging  ’t Hollandertje  te Leek komen bij Frisia op 
hokbezoek.  Aanvang  9.00 uur bij Arie Hagedoorn. 
 
27 juni 2015 
Frisia’s  zomeractiviteit: Mini-hokbezoek bij eigen fokkers van Frisia met aan het 
eind een barbecue bij de familie Braaksma te Lioessens. 
 
25 Juli 2015 
Laatste zaterdag van juli:  Boerendag. Frisia is hier net als voorgaande jaren 
aanwezig met stand om onze club te promoten. 
 
1 augustus 2015 
Enting hoenders.  Drinkwater-enting.  Vanaf 9.30 uur bij Arie af te halen. 
 
15 augustus 2015.  
Spray-enting door veearts Marten de Vries. Komt langs met Arie.  
 
5 september 2015 
Frisia Jongdierendag bij Wolters Broeksterwoude. 
 
22 t/m 24 oktober 2015 
53ste Frieslandshow  in sporthal  “De Trimmer”Dokkum. 

http://www.dekikkersprong.nl/
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