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______________________________________________  
Ereleden:  Jelle Terpstra     Dokkum 
   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  Germ Durk de Vries   tel.  06-21542179 
samenstelling Us Hobby       Pantsjewier 41    secretaris@pkvfrisia.nl 
   9073 HM  Marrum 
 
penningmeester  Sikke Damstra     tel. 06-45309136 
   Nijewei 3                  penningmeester@pkvfrisia.nl 
   9104 DK Damwâld                 
 
2e voorzitter  Tietsje de Bruin     tel. 06-43497930 
beheer materialen  Cantaart 36        
   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                   
PR en Nieuwsbrief  Koekoeksblom 21    pr@pkvfrisia.nl  
   9104 HZ  Damwâld 
 
bestuurslid  Sita Herder    tel.  0519-571326 
   Wjuk 14      
                9145 RB  Ternaard 
 
 
Tatoeëerder: 
 
Henk Canrinus, Wildlandseweg 1,  9074 LK   Hallum.  tel. 0518-431118 
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Voorwoord 
 
Mooi dat wij in Us Hobby weer wat activiteiten kunnen aankondigen. Het 
aantal inzendingen voor de jongdierendag van 4 september was zo groot dat 
we ze niet in de eigen kooien konden houden, daarom hebben we extra 
kooien van Burgum geleend. 
Corona is nog niet onder controle en daarom hebben we in gezamenlijk 
overleg met Wolters besloten om de jongdierendag daar niet te houden. Door 
de winkel heeft Wolters een openbare functie en is het niet verstandig om het 
risico te nemen dat het bedrijf kan schaden. Gelukkig hebben we Adolf 
Langhout bereid gevonden om de jongdierendag weer in zijn stallen te 
mogen houden. Aan ons was het de verantwoordelijkheid om in alle rust en 
veiligheid op te bouwen, de keuring te houden en weer op te ruimen. Dit 
hebben wij met zijn allen helemaal waargemaakt. Vele handen maken licht 
werk hebben we weer kunnen beleven. Hierbij spreken we onze dank uit aan 
Adolf voor de bereidheid en het vertrouwen en ook het meehelpen opruimen 
met bladblazer en shovel. Aan het eind van de dag hebben we de gang van 
zaken onder het genot van een barbecue heerlijk kunnen afsluiten. 
 
De digitale nieuwsbrief is een mooi middel om ons tussen de Hobby’s op de 
hoogte te houden en als jullie mooie foto’s of verhalen hebben maken we 
daar graag gebruik van. Het gaat er om om onze hobby levend te houden, ook 
voor ons zelf. Met de hooiberg in de Welkoop te Dokkum laten we ons naar 
buiten toe zien en daar krijgen we veel positieve reacties op. Maar de 
gevolgen van de wet ‘Welzijn Dieren’ zullen ook voor ons te voelen zijn. De 
beleving van de relatie tussen mens en dier in de samenleving zal op termijn 
grote gevolgen hebben voor de kleindierhouderij en fokkerij. 
 
Als Us Hobby verschijnt, hebben we de jongdierendag gehad en gezien wat 
het resultaat is van onze fokkerij vorig jaar en dit jaar. Het was deze zomer in 
ieder geval niet uitzonderlijk warm in extremen, maar wel warmer dan 
gemiddeld. Voor de dieren was het goed te doen.  
Wel nat en vochtig, wat een coccidiose risico geeft.  
Net zoals met onze dieren die van huis gaan verwacht ik ook dat zoveel 
mogelijk reizende mensen gevaccineerd zijn om problemen door ziekte voor 
te zijn. Helaas kunnen we nog niet tegen vogelgriep enten, dat toch de kop 
hier en daar weer op steekt. 
 
We zijn allemaal toe aan een mooie show in de herfst en ik zie jullie graag op 
onze ledenvergadering van vrijdagavond 17 september om acht uur ‘s avonds 
in de IJsherberg te Dokkum. De agenda staat in deze Us Hobby. 
 
Albert van der Ploeg, voorzitter. 



 
 
 
 

Vrienden van de Frieslandshow/ 
PKV Frisia Dokkum e.o. 
 
Broeksterwâld:  

 P.G. Wolters    

Damwâld 
 ALH-genetics 
 Broekema Pets & Co 
 Sikke Damstra 
 Kleindieren Van de Maginaris 
 Johannes Scherjon 

Dokkum 
 Broekema – De Molen  
 Broekema’s  Fourage Centrum 

Drachten  
 Ufkes Greentec BV 

Feanwâlden 
 Dierenspeciaalzaak Yn’e loads  

Metslawier 
 Kninepleats – familie Veenstra 

Readtsjerk  
 It Deel 

 

 
 
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. 
 
 
 
   



 
Uitnodiging ledenvergadering 
 
 
Vrijdag 17 september 2021 
Plaats:  De IJsherberg in Dokkum    Dee Ijsherberg in Dokkum 
Aanvang: 20.00 uur 
  
Agenda: 

1.        Opening. 
2.        Notulen vorige ledenvergadering op 25 juni 2021. 
3.        Ingekomen stukken en mededelingen 
            - samenwerking met andere verenigingen. 
4.        Beleidsplan en missie, visie, strategie. 
5.        Bestuursverkiezing: In 2022: 4 bestuursleden einde periode. 
6.        Prijsuitrijking jongdierendag. 
7.        Bespreking draaiboek van de 59e Frieslandshow.  
           Tombola en rad van fortuin. 

            
              Tijdens de vergadering zal het draaiboek van de Frieslandshow worden 

uitgereikt en besproken en in in gezamenlijk overleg de werkzaamheden 
en functies worden verdeeld. 

 Als u niet op de vergadering aanwezig kunt zijn, graag aangeven of u 
wel of niet  mee kunt helpen voor, tijdens en na de Frieslandshow. 

 Dit kunt u melden bij Arie Hagedoorn, tel 0511 421961 of  
 bij een van de andere bestuursleden. 
 
              8.       PR en communicatie. 
                        Us Hobby, Nijsbrieven, Welkoop en  andere activiteiten. 
              9.       Rondvraag en Sluiting. 
              
De aanmeldingsformulieren voor de FRIESLANDSHOW kunnen 
ingeleverd worden bij Arie Hagedoorn.  
 
De koude tijd breekt aan en de PKV Frisia bodywarmers zijn nog steeds te 
koop bij Hugo Bruinsma. 
 
           
                                                          
 
 

 



 
 
 
 
 
Notulen Ledenvergadering vrijdag 25 juni 2021 
 
Met kennisgeving afwezig: Hugo Bruinsma, Henk Carinus, Evert Rignia, 
Daan Plutschouw, Lammert Braaksma en Siep Leegstra. 
 
1 Opening. 
We wachten even op Germ-Durk. Hij is onderweg, maar staat vast in de 
binnenstad van Dokkum. Om 20:12 kunnen we beginnen. Albert heet ons van 
harte welkom en we zijn blij dat we weer op deze manier bij elkaar kunnen 
komen. Deze keer niet bij Van der Meer en het hoe en wat kennen we. Ook 
hebben we bij Adolf Langhout vergaderd en dat ging ook prima, maar nu 
proberen we De Ijsherberg. We staan ook even stil bij de mensen die niet 
meer onder ons zijn o.a. Jan Castelein en Ate Hoekstra. 
We hopen dat we nu een normale periode ingaan met een JDD en een 
Frieslandshow, om onze dieren te laten zien aan elkaar, maar ook aan 
anderen. 
2 Notulen vorige vergadering 18 september 2020. 
De notulen worden per bladzijde doorgenomen. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen. 
3 Ingekomen stukken en mededelingen. 
Hugo, Sita en Jan hebben nog ringen over. Als iemand ringen over heeft kan 
dit gemeld worden bij Arie. Hij maakt dan een mail en stuurt dit naar alle 
leden. 
Op 10 juli komt de Raad van Advies van de KLN bijeen te Putten. Frisia 
heeft een voorstel ingediend m.b.t. het verhogen van de leeftijd van 
jeugdleden. Arie heeft echter geen uitnodiging ontvangen maar gaat er ook 
niet naar toe i.v.m. duivenvluchten. 
De KLN komt ook met een voorstel over de showindeling. 
Op 23 oktober is er ook een vergadering, maar dan hebben wij de 
Frieslandshow.  
De Noordshow heeft een statutenverandering gehad, hierdoor kunnen clubs 
uit aangrenzende provincies lid worden. Ook scholen kunnen lid worden en 
dit doen met name de AOC’s. Dit heeft als doel, dat er genoeg vrijwilligers 
zijn die mee helpen om de show op te bouwen en weer af te breken. Plan 
Noordshow Hardenberg. Er zijn zes hallen, die door 6 aparte groepen wordt 
ingericht. Voor aan- en afvoer van dieren, wordt ruimte gemaakt naast de 
hallen. Je hoeft nu niet onder de weg door via de trappen. De reistijd is voor 
ons ietsje langer. Er zijn drie dagen minder voor de opbouw. Hardenberg is 



een stukje duurder dan Assen, goedkoper dan Leeuwarden. Plan lijkt erg 
goed! Zeer professioneel. Nieuwe voorzitter Noordshow: Evert Visser. 
Tekenen van het burgerinitiatief.  De 1ste en 2de kamer heeft deze nieuwe wet 
goedgekeurd. Albert denkt dat het nog gekker gaat worden als we geen 
reactie geven. De leden wordt gevraagd om het burgerinitiatief te tekenen en 
op te sturen. 
4 Jaarverslag 2020. 
Het verslag wordt per bladzijde doorgenomen. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen. 
5 Financieel verslag PKV Frisia 2020 en de Frieslandshow 2020. 
 Sikke licht het groene papier toe. De kosten zijn gaan zitten in de aanschaf 
van de bodywarmers en het houden van de BBQ.  
Ook de kosten van de attenties vallen hoger uit dan normaal. Dit komt door 
de rouwadvertentie van Andries v/d Meer. 
Jilles vraagt of de sponsoractie wat heeft opgeleverd. Dit is niet veel, mede 
omdat steeds meer clubs mee doen. 
6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid. 
Rein Halbertsma doet het woord. Sikke moest het duo bij de les houden. Het 
voelde een beetje als een reünie. De kas was super voor elkaar. Sikke 
controleren is hetzelfde als vragen of de Paus ook naar de kerk gaat! Er wordt 
hartelijk om gelachen. Albert vraagt of deze uitspraak alstublieft kan worden 
opgenomen in de notulen. Bij deze! 
Jillis is de vervanger van Simke.  Simke wordt hartelijk bedankt. 
7 Begroting PKV Frisia 2021 en de Frieslandshow 2021. 
Het oranje papier is de begroting. De drinkflessen moeten nog worden 
aangeschaft. De begroting wordt vastgesteld. Sikke wordt bedankt. 
8 Bestuursverkiezing. 
Germ-Durk wordt als secretaris in het bestuur goed bevonden door de 
vergadering. Arie wordt ook nog voor een periode van drie jaar binnen het 
bestuur verwelkomd. 
9 Eren en waarderen. 
We hebben als bestuur erover nagedacht, maar niet iedereen wil gewaardeerd 
worden dus doen we het deze keer zelf maar met een kopje koffie of thee. 
10 Beleid PKV Frisia en samenwerking NOF. 
We hebben onze missie, visie en strategie en we moeten zuinig zijn met onze 
jeugd en deze behouden. Daarnaast zijn er vergaderingen met de NOF-clubs 
i.v.m. samenwerking. 
In februari was deze online en Albert was hierbij aanwezig. Dit was vooral 
oriënterend. In mei was er weer een vergadering, deze was “live” en Arie was 
hierbij aanwezig. Arie neemt het woord en vertelt dat Frisia, Trynwâlden 
twee maal heeft uitgenodigd om mee te doen met de Zomershow. Het 
antwoord was tweemaal nee.  
Trynwâlden wil gezamenlijk een show organiseren, waarbij de bestaande 
shows zouden  moeten worden opgeheven. Wij houden ons echter vast aan de 
Frieslandshow. Aan de financiën zijn we niet aan toe gekomen. In september 



moet iedere club met een locatie komen. Frisia heeft Holwerd aangedragen, 
maar dat was niets. Wij, als club zijn voor samenwerking, maar dan op het 
gebied van JDD of promotie. Dit verhaal wordt vervolgd. 
11 Activiteiten 2021. 
JDD, hopelijk kan het weer bij Wolters. Arie heeft gevraagd maar nog geen 
antwoord. Dit jaar willen we ook een jaarlingenklasse en vriendenklasse 
organiseren. De hoenderachtigen en konijnen moeten dan wel geënt zijn. Ook 
hebben we contact met de Kinderboerderij te Dokkum, Welkoop Kollum en 
natuurlijk Welkoop Dokkum i.v.m. “de Hooiberg”.  Ons laten zien is 
belangrijk. 
Inmiddels zijn er drie nieuwe leden, namelijk Koning uit Hallum, Hiske 
Vrieling uit Engelum en Remco v/d Wagen uit Ternaard. 
12 Us Hobby en de digitale nieuwsbrief. 
De Hobby wordt zeer gewaardeerd door de leden, maar om met de tijd mee te 
gaan hebben we ook een digitale nieuwsbrief. Hier hebben we echter wel 
hulp bij nodig. Wij willen als bestuur niet alleen deze brief vullen, dus heb je 
een leuke foto met of zonder verhaal stuur dit  
eventjes op naar Hugo. 
13 Rondvraag. 
Er hangt geen lijst bij de Welkoop, welke dieren te koop zijn. Dat klopt. Dit 
mag namelijk niet. Arie zijn telefoonnummer is bij de Welkoop bekend. Hij 
wordt gemiddeld 3x per week gebeld en probeert deze mensen dan te helpen. 
Moeten we straks getest worden voordat je op de show mag komen? Geen 
idee. 
Fedde: Kunnen de nieuwe leden in Us Hobby komen? Elk jaar in de laatste 
Us Hobby komt een mutatielijst. 
Jan Rietberg vertelt dat de kippen die nu in de Hooiberg zitten groot worden 
en dat er iets anders in moet. Jilles heeft wel een voedster met drie jongen. Er 
wordt binnenkort gewisseld. 
Sita: Is er een nieuwe ledenlijst? Ja die komt naar haar toe. 
De volgende ledenvergadering is op 17 september 2021. 
14 Pauze. 
15 Ynlieding fan Pyt van de Polder. Neisoarger en behearregisseur oer natuer 
en wyld yn iepen fjild. Een boeiend verhaal begeleid met dia’s, over dieren 
die dichtbij huis te zien zijn. 
16 Sluiting. 
We sluiten om ongeveer 22:30 af. Er wordt nog even nabesproken en dan 
stapt iedereen op. De voorzitter wenst iedereen Wel thuis!!! 
 
 
 
    Tietsje   
 
 



 
  
 
 
Op 5 augustus 2021 is overleden 
mevrouw Hiltje Bouma-Kamminga.  
Mevrouw Bouma was de echtgenote 
van ons oud erelid Minne Bouma die 
in 2012 is overleden.  
 
Minne stak jarenlang heel veel tijd 
en energie in Frisia als bestuurder. 
Hij was penningmeester en 
verzorgde het clubblad, de catalogus 
en ander drukwerk. In die tijd een 
heel tijdrovende bezigheid.  
Mevrouw Bouma was hierdoor altijd 
nauw betrokken bij de 
werkzaamheden van haar echtgenoot 
Minne voor Frisia.  
 
Na het overlijden van haar man bleef 
mevrouw Bouma ons clubblad Us 
Hobby ontvangen en bleef zo op de 
hoogte van de activiteiten van Frisia.  
 
 

 
Ook vanuit deze Us Hobby wensen wij de de familie Bouma alle sterkte 
toe nu ook mem, beppe en oerbeppe er niet meer is. 
 
   Bestuur en leden van 
   P.K.V. Frisia Dokkum e.o. 
 
 
 
 
   
 
 



De jeugdleden van P.K.V. Frisia! 
 
Vorig jaar ben ik begonnen met een belrondje langs de jeugdleden. 
Afgelopen mei was het weer zover. Ik krijg ze dan zelf aan de lijn of heit of 
pake. De laatst genoemden zijn de mentors van deze jonge liefhebbers, maar 
is zo’n iemand niet in de familie dan kunnen ze contact opnemen met iemand 
uit de club die ze om advies kunnen vragen. Een voorbeeld daarvan is dat 
Albert Douma,die altijd bij Jelle Terpstra terecht kan en ik geloof dat ze 
beide wel tevreden zijn over de samenwerking. 
Het ene jeugdlid is net begonnen, enthousiast en gemotiveerd. De ander vind 
het niet meer zo leuk en is van plan de dieren van de hand te doen. Hopelijk 
blijven ze of komt er in de toekomst iets anders voor in de plaats. We 
wachten even af….. 
 
Gisteren, 4 september, was onze jaarlijkse jongdierendag. We hadden 
prachtig mooi weer en vele dieren in de kooien, ook van onze jeugdleden. De 
eerste die ik sprak was Wytze jr. Het ging goed met hem en ook met de 
kippen, maar pake heeft ze dit jaar beter, vond hij. Er zat een haan wat 
ingedoken van de spanning. Ik vroeg of ze thuis met de dieren hadden 
Geoefend? Nee, dat niet, maar pake had al kooien gezien en dus wordt er in 
de toekomst thuis gewerkt aan dit probleem. Wat een topper van een pake 
heeft deze jongen! 
Trouwens Wytze jr. was zelf ook top bezig. Hij had namelijk een kruisje 
gezet op het kaartje met het kooinummer er op. Zo kon hij snel zijn eigen 
dieren eruit halen! 
 
Remco was met Sita Herder meegereden en was al vroeg van de partij. Eerst 
zat hij naast Sita te kijken en te luisteren naar de kippenkeurmeester. Na een 
poosje nam hij de pen over en heeft de overige keurkaarten geschreven. 
Misschien wil hij ook op de Frieslandshow schrijven, maar dan bij de 
konijnen. Hij is namelijk fokker van kippen en konijnen. 
 
De volgende die zomaar aan mijn linkerkant opdook was Esther. Eigenlijk 
werd ik plotseling omringd door Leghornliefhebbers! Met zijn drieën hadden 
ze boven de dertig dieren in gezonden (exacte aantal weet ik niet, waren het 
er misschien veertig?) in verschillende kleuren. Op mijn vraag of ze ook 
wilde schrijven was het antwoord ontkennend. Ach, dat komt vast nog wel 
een keertje. Later zag ik haar samen met heit kijken en luisteren bij wat de 
keurmeester had te zeggen. Bij het uitkooien lagen er later twee bekers op de 
vervoerskisten en die waren voor Esther. Een zeer goed begin zou ik zo 
zeggen. 
 



Ik had ze al gespot tussen de kooien van de kippen. De broers Jaap en Anne-
Wicher!  Tijdens het ophangen van de keurkaarten, kwam ik de mem van de 
jongens tegen. 
Natuurlijk even met elkaar gesproken. Pake was er ook. Bij het uitkooien zag 
ik een beker in de handen van een van de jongens. Hopelijk tevreden en vol 
goede moed om door te zetten. 
 
Wie ook moed moet hebben om door te zetten, is Albert. Het jonge diertje 
wat hij had ingezonden was toch niet, wat het moest zijn. Hij was samen met 
mem en zusje aanwezig. 
Voor het uitkooien nog een gesprekje met hem gehad. Ook Jelle was daarbij. 
Met bemoedigende woorden is deze jongeman huiswaarts gegaan. 
 
Biense was samen met heit Tjeerd ook aanwezig. Er werd bij binnenkomst al 
snel even gekeken of de kaarten al bij de dieren waren geplakt. Helaas dat 
was nog niet zo. Er werd toen maar gekeken bij de laatste dieren die werden 
gekeurd. Ook zijn de heren altijd wel in voor een praatje dus de tijd vliegt 
voorbij. Bij de prijsuitreiking zagen we een verraste maar trotse Biense. Er 
mocht een beker mee naar huis. Behaald met zijn witte NHD, die even later 
in de kooi met beker en al, op de foto werd gezet.  
 
Zelf had ik op een gegeven moment, een zeer opgetogen, blije en verraste 
dochter naast mij staan. En toen was er nog geen sprake van een beker in haar 
handen. Mem, zei ze ik heb twee keer 96 punten met twee geel 
dominanten!!!! We hebben het nu over duiven dan. 
Ten eerste heeft ze nog nooit 96 punten gekregen voor een duif en ten tweede 
zit er natuurlijk een verhaaltje achter. Het is bijna een jaar geleden dat ze op 
marktplaats een aantal Figurita’s zag staan. Er zaten ook geel dominante bij. 
En nog belangrijker, er waren doffers bij. Naar het schijnt zijn die er niet veel 
en dus moeilijk te krijgen. Bovendien deze man had deze duiven gewoon 
voor de leuk. Om een lang verhaal kort te maken. Deze duiven  gekoppeld 
aan doffers en duivinnen die al in het hok zaten met de hoop dat het goed zou 
uitpakken. Nou dat blijkt, ondanks dat je niet weet wat voor kleurtjes er 
achter zitten. 
Kortom blij met de predicaten, punten en nog eens een beker. 
 
Voor onze jeugd was dit weer een mooie en leerzame dag! 
We zien elkaar in oktober op de Frieslandshow! 
 
Groetjes, 
Tietsje de Bruin.  
 



 
Jongdierendag 4 september 2021 
 

 
Een bijzondere en heel mooie locatie voor jongdierendag 2021 in de stallen van 
Adolf Langhout 
 
Voor een deel van de leden, inschrijvers, op deze verenigingsactiviteit 
beperkt zich dit tot de dag, de eerste zaterdag in september. Maar voor 
een aantal leden is het meer dan die ene dag. Voor de 
tentoonstellingssecretaris begint het met de verwerking van de 
inschrijvingen. Veel inschrijvers wachten lang tot veelal kort voor het 
sluiten van de inschrijvingen. Voor deze JDD, die met de toevoeging van 
de jaarlingenklas een unieke dag. Beleven we een normaal 
tentoonstellingsjaar, dan zal de noodzaak van een jaarlingenklas er in 
2020 niet zijn. Al snel was het duidelijk, dat we met de 2 vastgelegde 
hoender/dwerghoenderkeurmeesters niet voldoende keurders in huis 
hadden. Gelukkig konden we Abe Heerdink als derde keurmeester 
vastleggen. Pas bij het sluiten van de inschrijvingen was duidelijk, dat 
ook een derde haren keurmeester gewenst was. En als die derde 
konijnenkeurmeester vastgelegd zou worden, was een vierde 
hoederkeurmeester ook eigenlijk nodig! Dit roept bij de lezer misschien 
enige vragen op. Wanneer je keuringen van omstreeks 40 dieren wil 
bereiken, dan moet je dat over de hele lijn toepassen. 126 – 157 (13) – 41 
zijn de getallen. De korte lijst van harenkeurmeesters, die volgens het 
Digikeurprogramma nog niet gecontracteerde keurmeesters leverden 
enkel en alleen afzeggingen op. Been in ’t gips, staaroperatie donderdag 
voor de keuring andere verplichtingen (feitelijk zou de betrokken 
keurmeester dan de datum zelf dienen te blokkeren). Dit leverde alleen al 
een zestal vergeefse telefoontjes op. Dan op initiatief van enkele leden 
een belletje richting Gezienus Dermois. Gezienus heeft de keurjas en de 
andere benodigdheden enkele jaren geleden aan de wilgen gehangen, 



maar aldus…… hij zou omdat hij jarenlang op de Frieslandshow gekeurd 
heeft wel een uitzondering maken…. “Ik ben Heintje Davis niet!” 
Duidelijk kon Gezienus niet zijn. Al met al geen derde keurmeester. Dus 
ook geen vierde bij de hoenderachtigen. Dat betekent grote keuringen, die 
we op JDD eigenlijk liever niet hebben. 
We gaan verder in de voorbereidingen. Het aantal ingeschreven dieren 
maakt dat we een telefoontje met Fokke van der Veen van pkv Burgum 
e.o. plegen. Fokke beheert daar het materiaal. 20 vierdelige bakken, 8 
vijfdelige bakken voor de sierduiven. Donderdagavond gaan Germ Durk 
en Arie op pad naar Burgum. Ze hebben een nieuwe materiaalopslag. 
Flink wat ruimte in een voormalige varkensstal. Onmiskenbaar 
varkensstal…. Een lang verblijf zonder gasmasker is o.i. 
levensbedreigend. Met de lading op naar de Dammeloane. Afladen en de 
eerste opbouwfase is achter de rug. 
Vrijdagmorgen half tien opbouwploeg in Holwerd. De kar van Wytze 
Postma is in omvang en laadvermogen geweldig. Daar kunnen we een 
groot deel van het benodigde materiaal op kwijt. De kar van Arie neemt 
de rest voor z’n rekening. Losse stukken vinden een plaats in de auto’s en 
in een vloek en een scheet, dik uur is alles geladen. De karren worden 
geparkeerd bij Langhout. Daarmee staat alles gereed voor de opbouw 
vanaf 19.00 uur. Nog even 4 pak spaanders en een zak gemengd graan 
opgehaald bij Wolters. Dan volgt de avondsessie. 
Vele handen maken licht werk. Even flink aanpakken en om 21.00 uur 
staat het hele spul overeind. De kooinummers zijn aan de kooien geplakt. 
Een bakje na afloop. Zo weinig woorden we hieraan besteden zo vlot ging 
het! GEWELDIG!!! 
Iedere inzender heeft zo z’n eigen voorbereiding om de dieren 
gemakkelijk en tijdig te verzamelen. De een moet flink aan het wassen, 
iets waar een ander om lacht. Die voorbereiding ben ik gestart op 
woensdag. Een duivenhok (van de jonge postduiven) leeggemaakt, nou 
eigenlijk had dat de vluchtleiding al wel gedaan door een 
(onverantwoordelijke) lossing. Van de 51 duiven waren en zijn er nog 
zo’n 30 onderweg. Dus alles in 1 hok. Het lege hok heb ik gebruikt om de 
duiven te verzamelen voor JDD. Dat werkte zaterdagmorgen prima. Wel 
viel me op dat het schoongemaakte hok nu flink gevuld was met losse 
veren. RUI, heel veel. Misschien een reactie op het verplaatsen en 
verbreken van koppels!!?? Donderdag kregen de kippen een wasbeurt en 
kwamen in kooien in de garage. 
Zaterdagmorgen vroeg! Kwart over vijf. Om zeven uur stond alles klaar, 
de bakken in de auto. Wel heel vroeg om te gaan! Nou om kwart over 
zeven bij Adolf werd ik opgewacht door Daan. De kooikaart met de 
kooinummers. Leo Duinstra was nummer 2 en een goede derde de 
Combinatie leden Biense en Tjeerd van der Meer. Ja dan je eigen dieren 



in de kooien. En successievelijk komen de inzenders met hun dieren. De 
keurmeesters komen aanrijden. De harenkeurders als eersten, zij zouden 
vanwege de grote keuring om 9.00 uur beginnen. Na een bakje troost ging 
het ook los. Een kleine aanpassing in de keuring was nodig, Arie Mus uit 
Minnertsga kon de 9.00 uur inkooigrens niet halen. Dat wordt heel 
eenvoudig opgelost. Eerst de grote groep Groot Lotharingers, een 
prachtige groep dieren, dan maar en dan later de Vlamen. Het gaat te ver 
om het hele verloop van de verschillende keuringen weer te geven. Dat 
moet je gewoon in levende lijve ervaren. Wel willen we en daar bedoel ik 
ieder mee die op een of andere manier bij het proces van de keuringen 
betrokken was, benadrukken dat we een prachtige dag beleefd hebben, 
sfeervol, gemoedelijk, een prachtdag. En het streefuur 3 uur werd 
gehaald! Dan  hebben we een uitslag! Daarover in een andere bijdrage. 
De afbouw werkt hier net even anders als in de shows die we in andere 
locaties organiseren. De mobiele stortbak is echt luxe! In ruim anderhalf 
uur is alles, alsof er geen show geweest was. De twee stallen weer in 
optimale toestand, zoals mensen, die het bedrijf van Adolf Langhout 
kennen, weten. De spullen die weer afgevoerd moeten worden staan op de 
karren. De knop kan om richting BBQ, die vanaf 17.30 uur ook hier op de 
locatie aan de Dammeloane gepland staat. Ongetwijfeld zal ook aan dit 
afsluitende onderdeel elders enige woorden besteed worden. 
 
De prijzen op deze JDD  



       

 
Biense van der Meer won de beker met het mooiste  
konijn jeugdlid in de jongdierenklasse.   
NHD wit 94,5 punten. 
Lokwinkse Biense! 



 
 

 
 
 
 
 



 
Esther Bruinsma met haar bekers gewonnen met het mooiste dwerghoen 
jeugdlid jongdierenklasse en het mooiste dwerghoen jeugdlid in de 
jaarlingenklasse.  Lokwinske Esther!  



 

 
Angelina ontvangt uit handen van de tt secretaris Arie Hagedoorn haar 
prijs voor de mooiste sierduif jeugdlid in de jaarlingenklasse. 
Lokwinkse Angelina! 
 
 



Clubcompetitie 
 
Het is nog niet helemaal duidelijk of deze traditionele sfeervolle keuring 
georganiseerd wordt. In  de planning staat de laatste dinsdag in 
september, de 28ste dus. Gebruikelijk is inkooien vanaf 18.00 uur. De 
keuring begint om 19.00 uur. Plaats: De Klok in Harkema 
 

Clubcompetitie in hotel de Klok te Harkema  
 

 
 



 
 
Clubcompetitie (vervolg) 
 
 

 
Beslissing welke dieren het 
uiteindelijk worden uiterlijk 22 
september om 20.00 uur. Zijn er 
afvallers bij de eerste zes, dan 
kan een reserve ingeschakeld 
worden. Donderdag 23 
september is de inschrijving. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
Jongdierendag 2021 in beeld.   
Meer foto’s straks op www.pkvfrisia.nl 
(foto’s Adolf Langhout) 
 

 

 
 

http://www.pkvfrisia.nl/


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



EEN VETERAAN 
 
Sietske van der Meer uit Hurdegaryp is in het bezit van een konijn uit 
2010. Ze hebben het dier destijds in Feanwâlden In `e Loads aangeschaft. 
0DF in het oor duidt op Dokkum Frisia; het nummer in het andere oor is 
zo duidelijk herkenbaar op de foto, dat het noemen hier overbodig is. 
Sietske meldt, dat het dier kerngezond is en dat het hele leven zo geweest 
is. De kleur zal voor de fokker zeker herkenbaar zijn. Welke fokker, lid 
van Frisia, heeft deze kleur in zijn of haar stal gehad. 
De bijgevoegde foto’s geven een goed beeld van deze krasse knar. 
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