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Voorwoord
Het jaar van afblazen en afzeggen. Op 6 oktober hebben we op onze
drukbezochte tentoonstellingscommissievergadering en ledenvergadering
besloten dat de Friesland Show dit jaar niet door gaat. De
Coronamaatregelen waren nog niet echt duidelijk, maar het zat er aan te
komen dat we weer gedeeltelijk op slot zouden gaan. Dat bleek ook zo te
zijn en is nog steeds zo.
Dat betekent voor verenigingen dat ledenbladen, nieuwsbrieven en
persoonlijke ontmoetingen de contactmomenten zijn.
Grote bijeenkomsten, shows en optredens om energie op te doen om de
geest levend te houden zijn niet aan de orde. De digitale verbindingen
passen niet bij onze leden werd duidelijk op de ledenvergadering en ook
voor keuringen aan huis waren weinig leden te porren. Daarom is het heel
waardevol om een clubblad te hebben dat kan dienen als naslagwerk en
ook om Us Hobby levend te houden.
Hartstikke blij zijn we als bestuur dat Germ Durk de Vries het secretariaat
op zich wil nemen en dat Sita Herder in het bestuur blijft, zodat we weer
op sterkte zijn. Op onze eerste jaarvergadering zal Germ Durk officieel
voorgedragen worden voor de secretaris benoeming.
We kunnen nog heel veel woorden kwijt over het afgelopen jaar, maar het
is beter om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. De Sint is net gegaan
en de Kerstman komt er weer aan. Het vuurwerk is met komend Oud en
Nieuw gedoofd, zo wordt ons beloofd. Het carbidschieten is niet van de
baan en het horen zal ons vast vergaan. Niet als geklier voor het dier,
want mensen houden nu eenmaal van vertier. In januari zal worden
gestart met enten om weer toegang te krijgen tot evenementen. Het leven
wordt zo een echte show, want ongeënt is “no go”. In deze Hobby vindt
u de concept planning voor komend jaar om alvast in de agenda te zetten
en we hopen dat het deze keer ook zo zal lopen.
Onze jaarvergadering is op vrijdag 26 maart gepland, maar de locatie is
nog niet bekend.
Graag wil ik ons allemaal een gelukkig en gezond Nieuwjaar toewensen
en dat wij het bestuur en de commissies goed kunnen blijven bemensen.
Zo gaan wij met heel veel zin een gezegend houders- , fokkers- en
tentoonstellingsjaar in.
Albert van der Ploeg, voorzitter.

Verslag
Vergadering met de tentoonstellingscommissie op 6-10-2020
in MFC DE Ynset te Holwerd
Met kennisgeving afwezig: Sita Herder, Hugo Bruinsma, Ype Kroodsma,
Simke Zijlstra, Oane Dijkstra.
Het blijkt dat we met 29 personen aanwezig zijn en dat we ons keurig aan
de coronanorm houden.
1 Opening.
Albert van der Ploeg opent de vergadering om 20:40 en heet iedereen
welkom. De vergadering zal vooral gaan over het wel of niet doorgaan
van de Frieslandshow.
2 Mededelingen.
Geen.
3 De Frieslandshow gaat door of niet.
Het coronabeleid is in Nederland anders dan in bijvoorbeeld Canada,
daar zou een hele klas, leerkrachten en ouders in quarantaine moeten. De
dreiging van corona zal er nog wel even zijn en nu moeten we een besluit
nemen over het wel of niet doorgaan van de Frieslandshow. Wie wil zijn
gedachten/mening geven?
Rein H: Corona is nu meer in Friesland dan in de eerste periode, dus de
show moet maar niet doorgaan.
Henk C: We hebben van Arie een hele lijst met mogelijkheden gekregen,
maar moeten we dit willen? Inkomstenverlies, logisch want er is geen
publiek gezien vorig jaar.
Siebe is het met Henk eens, want we weten niet wat ons te wachten staat.
Germ-Durk: Mensen willen strengere regels. Nederland staat in de top
van de aantallen besmettingen. Mensen luisteren en volgen de regels niet.
Je moet wel handhaven. Bespaar de tijd, energie en geld.
Conclusie/besluit: Geen Frieslandshow in de Ynset te Holwerd in oktober
2020. De zaal is bovendien ook niet beschikbaar in oktober en december
i.v.m. wedstrijden, dus geen show en ook geen provinciale.
Albert: Moeten we iets anders organiseren?
Henk C: Organiseer iets voor leden op korte termijn, bijvoorbeeld in
december een eendaagse keuring.

Arie: Dit moet wel worden aangevraagd. Burgum houdt nu een keuring
voor eigen leden waar op vrijdag de veren worden gekeurd en op zaterdag
de haren.
Conclusie/ besluit: Niets organiseren met publiek er bij.
Albert: Wat denken jullie over een keuring waarbij de keurmeester langs
komt? De vergadering voelt hier niets voor.
Willen we iets in de derde week van december? Bij Adolf? Manege van
Kroodsma?
Als dit verantwoord is vanwege corona dan moet er een locatie komen.
Het bestuur zal dit oppakken. Op welke dag moet dit gebeuren? Zaterdag
12 of 19 december. Deze twee datums vast zetten.
Olympiashow was 12 december, moet nu naar 5 december i.v.m. locatie.
Jan Weima: Met Sietse gesproken, de show van Harkema gaat niet door
op 5 december.
Arie: Alle wijzigingen vanaf 1 november, dan moet je toestemming
hebben van de hele mikmak.
Jan R: Misschien op de vergadering van 27 oktober, de andere clubs
vragen of ze mee willen doen?
Albert: Dit is niet zo’n goed idee, omdat je zo weinig mogelijk mensen bij
elkaar wilt hebben
Arie: We zitten wel met het aantal mensen in de zaal. Dit is nu 30. In de
zaal van de Ynset mag je 11 vaste mensen en 100 bezoekende mensen
hebben. Hier moet wel doorstroming zijn. Als we eendaagse houden dan
30 personen…….
Pauze om 21:15 met koffie/thee/fris of een biertje.
Arie: Voor 1 november moet de show voor volgend jaar aangevraagd
worden.
Wim Poortinga bekijkt en beoordeeld dit. Een open show kost 50,- euro
en een verenigingsshow kost 25,- euro. De gedachtegang is nu dat je voor
de volgende show i.p.v. de volle pond te betalen een bepaalde percentage
betaald als de vorige show vanwege corona niet door kon gaan.
Arie wil de show weer aanvragen voor week 43. Als Buitenpost geen
show houdt gaan wij dan naar die datum?
Rein H: Geen schijn van kans, want de konijnen moeten klaar zijn voor
de Noordshow.
Henk C is hiermee eens. Hij wil de show houden in de herfstvakantie
want dan zouden de helpers makkelijker vrij kunnen krijgen.
Conclusie/besluit: De Frieslandshow komt weer in de herfstvakantie.

4 Rondvraag.
Jan Weima: Waarom was Roel Schraa op JDD en voor de Frieslandshow
gevraagd?
Arie: Hij was drie jaar geleden al voor deze show gevraagd. Voor JDD
heb ik niemand van te voren gevraagd en deze keurmeesters waren nog
beschikbaar.
Henk C: Vanuit de speciaal clubs heb je ook keurmeesters. Kunnen we
die niet eens vragen? Ja, op zich wel, leden kunnen met een voorstel
komen.
Henk J: Kan de clubshow ook in januari of februari?
Nee want dan heb je alleen rammen.
Fedde: Gaat de Noordshow door?
Geen idee, dat weet niemand op dit moment.
5 Sluiting.
Albert sluit de vergadering om 21:50 en zo staat iedereen om 22:00 buiten
zoals het volgens de regels moet.
Tietsje de Bruin.

Frieslandshow in 2019 in MFC De Ynset te Holwerd

JAARPLANNING 2021.
2020 was een jaar waar enkele van de geplande evenementen niet door kon gaan.
Ons hoogtepunt van het jaar “de Frieslandshow” kon ook niet doorgaan vanwege
het heersende coronavirus in Nederland.
Gelukkig waren er wel activiteiten in onze vereniging die we wel door konden
laten gaan. Dit kon dankzij de uitstekkende locatie die hiervoor beschikbaar
werd gesteld. Dank hiervoor is zeker op zijn plaats.
Wij als bestuur zijn weer vol goede moed begonnen aan de voorbereidingen op
het komende jaar. Als de corona beheersbaar wordt (en dat hopen we natuurlijk)
en er weer activiteiten mogelijk zijn dan gaan we weer een goed jaar tegemoet.
Hieronder geef ik alvast even een richtlijn van activiteiten en datums.
Februari

 Us Hobby komt uit.

Maart

 Vrijdag 26 maart Jaarvergadering.

Mei

 Us Hobby komt uit.
CNS Verkoopdag Promotie-stand Frisia.

Juni

 Zaterdag 5 juni Welkoop Promotie-stand Frisia.
Hokbezoek Barneveld hier?
Zomeractiviteit (bv BBQ) op de 2e of 3e zaterdag
 Zaterdag 24 juli Zomershow op de boerendag te
Walterswâld.

Juli
Augustus

 Us Hobby komt uit.

September

 Zaterdag 4 september Jongdierendag.
Vrijdag 17 september Ledenvergadering.
Dinsdag 28 september Clubcompetitie Harkema.

Oktober

 TT Commissie vergadering.
58e FRIESLANDSHOW.

december ’20

 Us Hobby komt uit.

Gedurende het jaar verschijnt regelmatig de Nieuwsbrief.
In Us Hobby en de Nieuwsbrief worden door ons de activiteiten en datums en
tijden aan jullie door gegeven. Hierin ook wanneer enting van de dieren.
Ik wens jullie namens het bestuur heel veel gezondheid toe en een heel goed
fokseizoen. Hopende op veel goede dieren die volgend jaar maar mogen
schitteren op de shows.
Sikke Damstra.

Contributie en advertenties
Beste leden van PKV-FRISIA,
Zoals elk jaar vinden jullie bij het
laatste nummer van Us Hobby de
nota voor de contributie.
De contributie bedraagt 17,50 euro per lid, Jeugdleden betalen 8,75 euro.
Daarnaast is er voor leden die de fokkerskaart bij PKV Frisia hebben een
bijdrage voor de Frieslandshow van 7,50 euro.
Ondanks dat we dit jaar geen Frieslandshow hebben gehad zijn er toch
wel kosten gemaakt voor de Frieslandshow. Denk hierbij o.a. maar aan
het vraagprogramma, administratie en portokosten, aanvraag show enz.
Inkomsten zijn er totaal niet. Vandaar dat wij toch gemeend hebben om
deze bijdrage toch te vragen.
Voor de adverteerders in Us Hobby heeft iedereen een mail gehad van
Arie Hagedoorn. Bij dezen wil ik dan namens het bestuur ook alle
adverteerders hartelijk bedanken voor hun advertentie.
Mochten er mensen zijn die ook een advertentie willen of iemand weten
die graag een advertentie wil hebben in ons clubblad of in de catalogus
neem dan even contact op met iemand van het bestuur. Adverteerders zijn
nodig om alles financieel rond te krijgen.
Dringend verzoek om de nota te betalen binnen 4 weken.
Door de corona was dit een jaar waarin we helaas niet een Frieslandshow
konden houden. Gelukkig wel een Jongdierendag, ledenvergadering en
BBQ. Op een prachtige locatie waar dit ondanks de coronaregels
uitstekend geslaagd is.
Sikke Damstra.
Penningmeester PKV Frisia.

Jan Rietberg neemt afscheid van het bestuur
‘’Een man met passie voor kippen en een goede bewaker der penningen‘’
Jan Rietberg heeft op de laatste
ledenvergadering afscheid genomen van het
bestuur en het bestuurswerk.
Na jarenlange inzet in verschillende functies
geeft hij nu het stokje door.
Jan heeft de laatste jaren de functie van
penningmeester bekleedt. Jan heeft dit altijd
erg serieus en goed gedaan, om zo de
financiële situatie van Frisia goed in beeld
en op de orde te houden. Niet altijd de meest
dankbare of zichtbare taak maar o zo
onmisbaar.

Ook was Jan betrokken bij
de bezoeken aan de
basisschoolkinderen binnen
het mooie project ‘
Kuikentjes in de klas’. Naast
het bestuurs- en
vrijwilligerswerk lukt het
Jan ook iedere keer weer
om goede dieren in de
kooien te krijgen. New
Hampshire kriel is zijn ras!
Gelukkig heeft Jan aangegeven betrokken te willen blijven bij de club en
haar activiteiten. Van afscheid dus geen sprake. Jan, drie keer is
scheepsrecht. Dus na de nieuwsbrief, het fysieke ( coronaproof) afscheid
op de ledenvergadering nu ook in de laatste Us Hobby van 2020 het
afscheid als bestuurder.
Jan heel veel dank voor je inzet en het ga je goed!
Het bestuur

Een foto van prijswinnaars gemaakt op de Frieslandshow in ”de Trimmer” te
Dokkum. Jan was één van de winnaars. (staat geheel rechtst op foto)
v.l.n.r.: Henk Canrinus, Evert Ringnia, Ype Stielstra, Gauke de Vries, Jan
Rietberg en knielend Arie Hagedoorn.

Bestuursmededeling
Het bestuur vaan pkv Frisia is verheugd jullie te kunnen mededelen, dat in de
zoektocht naar de vervulling van de vacature in het bestuur een voortreffelijke
kandidaat heeft gevonden. Germ Durk de Vries is bereid gevonden zitting in het
bestuur te nemen. Hij gaat het secretariaat verzorgen. Sita onze secretaresse tot
nu toe heeft aangegeven, dat zij vanwege gezondheidsomstandigheden deze
functie graag wil overdragen. Wel zal Sita deel blijven uitmaken van ons bestuur,
zij blijft de tatoeagelijsten richting het merkenbureau onder haar hoede houden.
Voor de nieuwe leden onder ons is het misschien een vraag: “Wie is Germ Durk
de Vries?” Dat geldt zeker niet voor hen die al een tiental jaren lid zijn van Frisia.
Germ Durk heeft jarenlang deel uit gemaakt van het bestuur als voorzitter.
Hij kent de club op z’n duimpje, beschikt over een groot archief, heeft na zijn
afscheid uit het bestuur altijd Ùs Hobby drukklaar gemaakt.
Hij is webmaster van www.pkvfrisia.nl.
Niet onbelangrijk is het feit dat hij konijnen fokt, weners (blauw) en Nederlandse
hangoordwergen in de kleurslag blauw en blauw bont.
Germ Durk vervult vanaf 1 december j.l. het secretariaat. De formele benoeming
legt het bestuur aan de ledenvergadering in maart 2021 voor. We gaan, hopen er
van uit te (kunnen) gaan, dat we corona dan zo ver ingedamd hebben, dat we
elkaar fysiek kunnen ontmoeten.
Arie

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
Dokkum
 Broekema – De Molen
 Broekema’s Fourage Centrum
Drachten
 Ufkes Greentec BV
Feanwâlden
 Dierenspeciaalzaak Yn’e loads
Hurdegaryp
 Johannes Scherjon
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.

Door Wytze en Wytze
Postma
Ik ben Wytze Postma jr
En ik ben 11 jaar en vind het leuk om
dieren te hebben.
Waarom ben ik begonnen met de New
Hampshire omdat ik van een
klasgenootje een kuiken haantje kreeg.
Deze groeide uit tot een hele mooie
New Hampshire haan en die vonden
wij heel mooi.
Samen met mijn neefje en pake hebben
we een broed machine gekocht en daar
2x20 verschillende eieren in gedaan
voor de proef. En dat lukte. We hadden
29 kuikens. Van mijn vader en moeder
mocht ik 2x ongeveer 10 kuikentjes in
huis hebben in een bak met een warmte
lamp. De anderen waren bij mijn pake.
Mijn pake had deze vroeger ook. En wilde ze wel weer terug.
We hebben nu elk een fok toom gekocht bij Jan Rietberg.
Ik ben Wytze Postma geboren in 1946.
Van af 1974 heb ik altijd kippen op mijn erf gehad. Al vrij vlug ben ik lid
geworden van de kippen en konijnen vereniging Rinsumageest. Helaas bestaat
deze vereniging niet meer.
Een tijdlang zijn er Geel Wit Pel, een paar Java krielen en Sebrights in de
hokken geweest. In 1980 heb ik mijn eerste New Hampshire krielen -1 haan en 4
hennen - gehaald bij Jochem IJpma uit Tuitjenhorn. (Gezien op de Noord show
in Zuidlaren)
Door verandering van werk en een eigen bedrijf was er geen tijd genoeg over
voor de kippen. In 1992 ben ik er mee gestopt.
Maar zoals zoveel dingen -het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Een jaar of
10 gelden toch weer een aantal kippen aangeschaft en nu alleen voor de eieren(Hubaarts). Alleen een ei rapen geeft toch niet de juiste voldoening.
Ik kan er nu heel gemakkelijk tijd voor vrij maken en het is ook mooi dat mijn
kleinzoon hier zo in geïnteresseerd is. Bovendien is het van groot belang dat wij
het erfgoed in stand houden voor de toekomst en dat je opwerkt met een groep
mensen met gelijksoortige ideeën.

Nog eventjes over de …….Cavia!
In de vorige Us Hobby stond een stukje
over cavia’s op de Frieslandshow en hoe
leuk dat zou zijn om een diergroep erbij te
hebben.
Er waren inmiddels brieven en mails
verstuurd, maar daar bleef het niet bij.
Op internet en Facebook werd er naar
fokkers en liefhebbers gezocht en contact
gelegd op verschillende manieren. Uit
deze
contacten
bleek
dat
de
cavialiefhebber niet dol is op een
meerdaagse show, al willen ze wel heel
graag hun dieren laten zien aan de keurmeester en het publiek. Hoe zit dat
dan, vraag je je dan af.
Nou deze fokkers willen het liefst de stressfactor zo laag mogelijk
houden. Cavia’s zijn zeer stressgevoelig. Bovendien zouden ze drie dagen
ergens anders zijn en in een andere kooi zitten, dan neemt hun
lichaamsgewicht sterk af.
Daarnaast hebben we ook nog de fokkers van langharige cavia’s die hun
dieren, zo goed mogelijk willen presenteren aan de keurmeester. Kortom
de krulspelden er uit en netjes geborsteld en gekamd. Dit alles moet op
het laatste moment.
Tussen het mailen, chatten en telefoneren door, bedacht ik, dat ik ook een
caviabak wilde.
Zo’n bak die Fred Oster in zijn show had! Voor de marmottenrace, wat
eigenlijk een caviarace was. De cavia liep dan naar één van de poortjes en
de deelnemer had dan die geldprijs gewonnen wat boven dat poortje
stond.
Alleen deze bak a la doolhof moest multifunctioneel zijn, leuk voor de
jeugd en voor volwassenen, handig op te ruimen en mee te nemen. Tsa als
je eenmaal zo’n ding hebt moet hij ook mee in onze promotiekar. Na
overleg in de familie, ligt de bouwtekening klaar, alleen de bouw is nog
niet begonnen. U kunt wel raden waarom? Juist, corona bracht roet in het
eten, waardoor het aflassen van de Frieslandshow noodzakelijk was. Er
daarom is de bouw van mijn caviabak op de lange baan geschoven.

Inmiddels heeft huize
De Bruin er wel twee
dieren, uit een bepaalde
diergroep erbij.
Ja precies u raad het al.
Twee gladharige cavia’s
in de kleur rood. Het
zijn twee beertjes die in
een grote kooi in onze
keuken wonen. Dat
vinden ze trouwens niet
erg, want ze zijn dan
dichtbij de koelkast.
Als deze open gaat dan beginnen ze te fluiten, waarmee ze willen zeggen:
Geef ons die wortel of dat bakje sla maar, dat valt bij ons altijd wel in de
smaak.
Wist u dat cavia’s kunnen klappertanden? Ze willen dan duidelijk maken
dat ze boos zijn en dat je ze dan even met rust moet laten. Trouwens onze
heren hadden vorige week een verschil van mening, denk ik. De ene sliep
in een doos aan de linkerkant en de ander in een doos aan de rechterkant
van de kooi. Er werd stiekem voer uit het bakje gehaald en in de doos
opgegeten. Dit heeft zo’n vier dagen geduurd en alles lijkt nu weer koek
en ei. Ze zitten namelijk weer met zijn tweeën in 1 doos.
Maar ja ik had natuurlijk een paar proefkonijnen nodig om te kijken of
mijn caviabak wel zou werken, vandaar deze bewoners in onze keuken.
Terug naar cavia’s op de Frieslandshow……
Door de contacten met verschillende cavialiefhebbers, leer je natuurlijk
veel, weet je hoe deze fokkers tegen meerdaagse shows aan kijken en
waarom ze er zo over denken.
Voor het bestuur was het duidelijk, dat als je op de Frieslandshow cavia’s
wilt laten zien aan het publiek, en de fokkers hiervan een show meer wilt
aanbieden, je een eendaagse show voor hen moet organiseren. Bovendien
geeft dit onze Frieslandshow extra glans.
Daarom is er op de volgende Frieslandshow een eendaagse keuring voor
de cavia’s, en wel op de zaterdag. Er is inmiddels hiervoor een
keurmeester vastgelegd.
Nu maar hopen op een mooi aantal inzendingen. We gaan het zien!
Groetjes,
Tietsje

Showseizoen 2020
Eigenlijk kunnen we de titel
afdoen met een enkel woord:
Waardeloos.
Toch meen ik, dat dit wat al te
kort door de bocht is. Immers we
hebben nog een leuke
jongdierendag gehad. Wel onder
andere omstandigheden en op een
andere plaats dan we gewend zijn.
Gelet op de coronasituatie was de show bij Wolters in Broeksterwoude
niet haalbaar. Adolf Langhout bood ons ruimte voor de keuring. Prima
omstandigheden. De ene stal bood ruimte voor de konijnen. In het ruime
pad in de tweede stal konden de kippen en duiven plaats krijgen. Meer
dan een keuring was het niet. Ruchtbaarheid aan de dag was er niet
gegeven m.a.w. publiek was er niet, anders dan een enkel naaste
familielid van enkele inzenders. Feitelijk betekende dit, dat het
verbindende element, wat de jongdierendag eigenlijk altijd tot een
hoogtepunt van het seizoen maakt,
ontbrak namelijk het collegiale treffen.
Een gezelligheid, waar je als leden,
fokkers ervaringen uitwisselt.
Keuringtechnisch een prima dag, maar
sociaal-emotioneel ontbrak er het een
en ander. Overigens geldt dat voor het
hele jaar.
Het is niet moeilijk hiervoor de
schuldige aan te wijzen: CORONA c.q.
COVID-19.

Showseizoen 2021
Eerlijk gezegd is dat nog koffiedik kijken. Toch zijn er van lichtende
sterren in de verte om de kerstsfeer te benadrukken. Het vaccin, de
vaccins lijken binnen handbereik te komen. Misschien kan er gezegd
worden te zijn. Maar voor aleer de vaccinatie uitgerold is en een groot
deel van de bevolking gevaccineerd zal zijn, is 2021 zeker al een flink
stuk gevorderd. Ons showjaar begint met een algemene ledenvergadering,
jazeker! Daar worden feitelijk de afspraken gemaakt. Dat denken we aan
hokbezoeken. Zou dat (al) kunnen? Dan komt een zomeractiviteit in
beeld. En maar even verder: De Zomershow, die gekoppeld is aan een
geweldig evenement voor Noordoost Friesland: De Paardendagen en

daarvan de Boerendag. Vervolgens komt de EERSTE zaterdag in
september in beeld: JONGDIERENDAG. Dan zijn we wel zo’n beetje
warmgedraaid en zijn al volop in Frieslandshowstemming. De
herfstvakantie van 2021. De 59e Frieslandshow zal een noviteit kennen.
Naast de reguliere keuringen op de donderdag staat er op de
woensdagavond de keuring van de watervogels en parkvogels voorzien.
Het hoe en waarom kan ik jullie simpel verklaren: Er is op de donderdag
GEEN keurmeester te vinden voor deze diergroepen!

Dan staan we ook even stil bij de
diergroep cavia’s. Er is op donderdag
een caviakeuring voorzien, maar
daarnaast staat er op zaterdag ook een
caviakeuring gepland, een ééndagskeuring/show. Voor de cavialiefhebber
bestaat de mogelijkheid om aan 2 keuringen deel te nemen. We hopen
deze diergroep wat nieuw leven in te blazen in onze regio. Graag zien we
binnen Frisia weer een groep cavialeden. Er zijn wat sluimerende
situaties, die hopelijk tot een bloeiend geheel worden.
Zo op papier zijn we maar zo een jaar verder! Maar er komt heel wat bij
kijken. Wel kan ik hier nog even vermelden, dat we voor 2021 geen
tentoonstellingsleges zijn verschuldigd een geste van uit het FB gedaan en
door de KLN en NBS overgenomen. Dan heeft de KLN nog een geste
gedaan. Voor 2021 heeft ieder lid met een fokkersnummer € 3,00
reductie op het lidmaatschap toegezegd gekregen. Een pleistertje op de
coronawonde om zo te zeggen.

€

OPROEP
Nogmaals een poging…… We zijn op zoek naar een tatoeëerder die
samen met Henk en Wilco de konijnen wil tatoeëren. We zouden een hele
profielomschrijving kunnen formuleren, maar feitelijk komt het er op
neer, dat de vraag is: Wil je wat tijd investeren in Frisia. Onze gedachten
gaan zeker uit naar een man of vrouw die enige affiniteit heeft met
konijnen, maar strikt noodzakelijk is het niet. Henk past het
ontvangstsysteem toe, d.w.z. de fokkers die konijnen willen laten merken
komen naar Wildlandseweg in Hallum. Henk bedient de westkant van ons
ledengebied. Wilco past het bezoeksysteem toe, zoals zijn voorganger
Piet Posthuma dat ook deed. Hij komt bij de fokker thuis. Wilco bedient
het oostelijk deel van het ledengebied. Voor Wilco is de combinatie werk
en de functie van tatoeëerder soms moeilijk te combineren. Dat is ook de
reden dat we nadrukkelijk op zoek zijn naar de DERDE persoon.

Virus
Corona
Kan ik daar nog wat nieuws over melden? Eigenlijk kun je wel zeggen, dat je gek
wordt van al die informatie rond dit thema! De een doet het af met flauwekul,
fake news de te pas en onpas gebruikte dooddoener. De ander laat zich er door
verlammen en trekt zich terug uit het leven van alle dag. Weten we overigens nog
wat het leven van alle dag is? Was dat niet voor een deel van onze leden en lezers
van dit clubblad het dolen tussen de kooien en het kletsen over iets wat ons meer
dan normaal bezighoudt? Het beleven van een hobby. Zeker dat zullen we nog
doen al lijkt het dat we het licht onder de korenmaat hebben gesteld. Voor een
deel van onze leden wordt een uitlaatklep gezocht in het internet. Digitale shows,
plaatjes zoals we dat wel kennen van vader en zoon Hoekstra, die overigens door
de redactie van Kleindiermagazine op een zijspoor zijn gerangeerd. En dat heeft
gevolgen waar het gaat om het verslaan van shows. De beelden zijn net even
anders. Kwaliteit net even minder zou ik zo zeggen. De aanvoer van actuele
showfoto’s is opgedroogd. Immers shows zijn er niet! Dit
gaat z’n nawerking geven in het KM. We zullen iets
anders voorgeschoteld krijgen en of het archief wordt
aangesproken. Corona heeft lange tentakels en
verstrekkende gevolgen. We kijken uit naar 2021!? Nou
ik kijk uit naar een tijd zonder corona als beeldbepaler.
Zonder corona is een illusie dat is een blijvertje. Die was
er ook al voor de 19-versie namelijk al 18 keer! Allemaal
verschillende vormen en geen van allen lievertjes.

Vogelgriep
Het is er weer! Maar raakt het ons wel? Eigenlijk helemaal niet, want de
uitschakeling was er toch al: CORONA! Maar zonder corona zouden de shows
ook niet doorgaan voor de hoenderachtigen. Alle gemengde shows zouden voor
de vraag komen te staan: Doorgaan
zonder hoenders?
Alleen een
konijnenshow? We hebben te maken
met een landelijke ophokplicht. Dat
leidt tot komische discussies op
Facebook. Vragen over hoe groot de
maasopening van het net over de
uitloop moet zijn. Helemaal geen net!
Een dak is de juiste oplossing. En dan
ook nog een waterdicht dak! Niet met
afloop van het regenwater in de ren.
Een strontvlaai van een geïnfecteerde
vogel op het dak en een regenbui en

de hele brut ligt beneden als er vrije waterafloop is. Net buiten de ren en het
volgend moment onder jouw laars of klomp en welaan, waar komt het dan
terecht. Met andere woorden een ongeluk zit in een klein hoekje.
Vogelgriep bij hobbyfokkers, zoals we binnen Frisia allemaal zijn, betekent
ruiming en daarmee is de kous af. Geen zones en vervoersverboden. Vogelgriep
bij particulieren wordt behandeld als ware het een infectie in de vrije natuur. Bij
commerciële houders van kippen en eenden is dit dus geheel anders! Daar raakt
het de betiteling op de guldenrand: (DE) God-zij-met-ons filosofie of te wel
money money!

RHD2 / Myxomatose
Beide konijnenziekten komen
op dit moment voor in ons land.
Het zijn tot op dit moment
regionale
brandhaarden.
Omgeving Coevorden kent
sterfte onder konijnen, die
overigens niet zo massaal
(meer) voorkomen in de vrije
natuur, als gevolg van RHD2.
Met name de myxomatose maakt slachtoffers in Midden Nederland in het grote
rivierengebied, het land van Maas en Waal en Rijn. Boudewijn de Groot bezong
dat landschap (Het land van Maas en Waal). Voor ons hier in het uiterste noorden
lijkt dit een ver van mijn bed show. Normaal gesproken is dat ook zo, toch is het
zo dat waakzaamheid geboden is.
Is het begrip VIRUS nou altijd een negatief verschijnsel?
Nou het is maar hoe je het wilt bekijken….
Konijnenvirus
We hebben leden, die besmet zijn met het konijnenvirus! Is dat besmettelijk?
Nou mijns inziens zou dat erger moeten. De besmettingsgraad ligt duidelijk
beneden de 1,0. Dat zou minstens 2,0 moeten zijn! Dan…. Ja dan kunnen we
zeggen, dat we binnen afzienbare tijd een verdubbeling van konijnenhouders
zouden mogen verwachten. Hier s.v.p. GEEN quarantaine, liefst samenhokken en
besmetten maar. Het uitdragen van een hobby gebeurt niet op bestuurlijk niveau,
maar gebeurt aan de basis van konijnen-, kippen-, duiven-, of welke andere
diersoorthouder.
Kippenvirus
Je bent er mee besmet of niet. Uiteraard geldt hier hetzelfde als bij het
konijnenvirus. Toch vraag ik hier aandacht voor een facet dat met de terugloop
van konijnen-, kippen- en duivenvirusbesmettingen samenhangt. Vele rassen en
kleurslagen die onze en vorige generaties opgetuigd hebben, komen onder druk te
staan. De populaties worden te klein om in stand te houden. Feitelijk sterven ze
uit. Eerst leggen kleurslagen het loodje, maar uiteindelijk is het ras zo arm in

aantal, dat het ras verdwijnt. In ZuidLimburg kennen we het project van het
Mergellandhoen, volgens de letter van de
wet de herintroductie van het Hervéhoen.
Een ras terug fokken. Dat is een voorbeeld,
maar binnen 20 tot 30 jaar zijn er zoveel
rassen die voor zo’n project in aanmerking
zouden komen, dat er geen beginnen aan is.
Zelfs als de reproductiefactor nu werkelijk 2
zou worden, dan nog zal het aantal houders
en fokkers onvoldoende zijn om alles te
behouden. Let wel elke houder is geen fokker!
Duivenvirus
Dit is wel een heel bijzonder virus, dat hele speciale uitingen heeft. Voor ons als
kleindierclubleden gaat de eerste gedachte uit naar het showgebeuren, het
tentoonstellen van duiven. Die gedachte heeft onmiddellijk gevolgen voor de
duif. In de showkooi kan de vliegkunst vergeten worden. M.a.w. de
vliegeigenschappen zijn daar onbelangrijk. Daar wordt met de selectie ook geen
rekening mee gehouden. Het begrip showtype is hiermee ontstaan met daarnaast
vliegtype. Het breekpunt binnen het duivenvirus is daarmee benoemd. Maar het
is te kort door de bocht door te zeggen, dat we er nu al zijn. We kennen namelijk
bepaalde rassen, die binnen het vliegtype beschikken over speciale
eigenschappen, waarmee het duivenvirus een speciale relatie ontwikkelt,
namelijk het reisduifprincipe, voor ons Noord-Nederlanders de postduif. Een
hobby, bij sommigen een bedrijfstak, die heel wezenlijk verschilt van de onze.
Na 1,3 miljoen hebben we nu 1,6 miljoen euro voor een dier, dat bij de selectie
van een hok in de meeste gevallen niets opbrengt. Ik meen te kunnen stellen, dat
er bij een liefhebber in Ee betere duiven in het hok zitten dan waarvoor de
omhooggevallen chinees nu dat astronomische bedrag betaalt.
Terug naar onze sfeer. We hebben te maken
met showduiven, waarvan voor bepaalde rassen
ook een vliegtype bestaat. Te denken valt aan
verschillende tuimelaars / hoogvliegerrassen.
De VDS is een vereniging die zich bezighoudt
met het vliegen met duiven. De vliegkunst is
het belangrijkste, kleuren zijn onbelangrijk. Een
duif die vrij vliegt, ontwikkelt een heel ander
spierstelsel, dan dieren die slechts in hokken gehouden worden. Feitelijk ontstaan
er zo binnen rassen 2 variëteiten die op den duur zo ver uit elkaar groeien, dat er
nauwelijks sprake is van één ras. Vergelijking tussen die variëteiten lukt eigenlijk
niet, omdat bepaalde eigenschappen bij de een wel en bij ander niet (meer)
aanwezig zijn. Het verlies aan houders/fokkers maakt de vooruitzichten ook hier
niet rooskleurig. De veelheid aan (sier)duivenrassen de deling in show- en
vliegtype maakt dat spreiding in alle opzichten kleiner en kleiner wordt.
Beperken we ons hier tot de van oorsprong Nederlandse rassen dan stuiten we
herhaaldelijk op code ROOD! In het boekje wat we in 2018 uitgegeven hebben in

het kader van het project in verband met de Culturele Hoofdstad
Leeuwarden/Friesland is daar ook aandacht voor gevraagd.
De zoek naar erfgenamen is nog steeds gaande!
Het duivenvirus moet veel vaker overspringen om het grote erfgoed te
ondersteunen en behouden.

Hier zijn de “erfgenamen” er wel als de kippen bij;
kennelijk is er wat te halen!
Kroppers
Hollandse Kropper
Holle Kropper
Nederlandse Krulveer Kropper
Voorburgse Schildkropper
Zeeuwse Dwergkropper
Vormduiven
Nederlandse
Schoonheidspostduif
Kleurpostduif
Structuurduiven
Oud-Hollandse Kapucijn
Kleurduiven
Hyacintduif
Meeuwen
Oud-Hollandse Meeuw
Hoogvliegers – Tuimelaars
Amsterdamse Tippler
Amsterdamse Hoogvlieger
Amsterdamse Baardtuimelaar
Oud-Hollandse Tuimelaar
Nederlandse Hoogvlieger
Hagenaar
Nederlandse Helmduif
Nonduif
Groninger Slenk
Gelderse Slenk

Bovenstaande opsomming van Nederlandse sierduivenrassen laat drie kleuren
zien. Rood staat voor KRITIEK d.w.z. dat het aantal fokparen zo gering is, dat
het ras op uitsterven staat. Oranje staat voor BEDREIGD. Dan staan er 3 rassen
in groen aangegeven. Dat zijn jonge rassen d.w.z. dat ze recentelijk zijn gevormd.
Daar is een wel heel speciaal ras bij nl. de kleurpostduif, die een grote pool heeft
feitelijk alle postduiven. Het gaat bij dit ras om KLEUR. Heel merkwaardig is
het dat dit ras ingedeeld is bij de vormduiven (zoals trouwens alle postduifachtige
rassen) en niet bij de Kleurduiven. Feitelijk kun je zeggen dat de naam van het
ras de lading niet dekt. Een min of meer vergelijkbare situatie kennen we bij de
konijnen waar het de KLEURDWERG betreft.
Nederlandse Krulveer Kroppers en Zeeuwse Dwergkroppers zijn echt geen
rassen die massaal voorkomen. Vanwege hun nog korte geschiedenis zijn ze door
de Stichting Zeldzame Huisdieren (nog) niet ingeschaald. Van de bedreigde
Nederlandse Schoonheidspostduif kan nog gezegd worden, dat met name in
Duitsland veel goed materiaal aanwezig is. Dit ras is bij onze oosterburen
populair en dat is niet onbelangrijk voor het in stand houden van de soort. Zeker
niet elk ras uit de bovenstaande lijst kan zich verheugen op zo’n internationale
steunpilaar.
We keren terug naar de VIRUS modus: een wel heel belangrijk VIRUS is het
Bestuursvirus
Dit is een noodzakelijke besmettelijk element, dat maakt dat verenigingen in
leven kunnen blijven. De R-factor = besmettelijkheidsfactor dient t.a.t. 1 of hoger
te zijn! Zo niet dan komt binnen afzienbare tijd het begrip BEDREIGD, na
verloop van tijd KRITIEK en uiteindelijk DODELIJK om de hoek.
Het betreft hier niet alleen de letterlijke aanduiding van bestuur – bestuurders
maar ook wezenlijke taken die niet persé onder die van bestuurders vallen.
Te denken valt in onze kleindierwereld aan de tatoeëerder(s). DODELIJK is het
opheffen van de vereniging. Voor de
ouderen onder onze leden kunnen de
voorbeelden
van
de
kleindierverenigingen van Rinsumageest
en Kollum als illustratie gelden. Voor een
ieder de verdwijning van de vereniging
uit Grijpskerk en die in Leeuwarden, die
door de coronacrisis wel een heel zachte
dood sterft. Het 100-jarig bestaan vieren
en dan einde van het verhaal in 2020?
Vieren kunnen we niks, of zouden ze het nu met de verruiming van de
maatregelen toch voor elkaar kunnen krijgen? Een drijvende bestuurlijke kracht
houdt het voor gezien en het hele kaartenhuis dondert in elkaar. GEEN
VIRUSoverdracht.
PKV Frisia en het Virus
De strengen van het coronavirus hebben flink wat plannen van ons, Frisia dus,
geketend. Veel van de plannen zijn in de ijskast verdwenen. Het scholenproject
dat uiteindelijk jeugd op de Frieslandshow zou moeten brengen, compleet

verdwenen in het vriesvak. Jongdierendag, ja toch nog een lichtpuntje, dat
hebben we beleefd, maar het tussen de kooienaspect, de gezelligheid ontbrak.
Hokbezoeken bleven beperkt tot fotosessies met veel inbreng van bestuursleden
en weinig van de leden, die toch wel in de meerderheid zijn. Nou ja zeg, het
hoogtepunt van het jaar: De Frieslandshow werd een “droomland”. De
vergadering waarin uiteindelijk besloten werd om de show geen doorgang te
verlenen was bijzonder goed bezocht 29 personen + een vijftal afmeldingen.
De 30-personenregeling bleef net overeind. Maar nu de andere virusfacetten.
Zeker we hebben nieuwe leden mogen begroeten, de besmettingsfactor heeft
kennelijk gewerkt al is de R-factor nog geen 1 of hoger. We virussen nog even
verder. Voor een belangrijke functie, die
van
tatoeëerder,
zijn
al
veel
konijnenhouders benaderd. Het feit, dat we
hier geen nieuwe tatoeëerder kunnen
voorstellen bevestigt het bruin vermoeden,
dat alle gestelde vragen met NEE zijn
beantwoord. Henk en Wilco doen dat werk
nu. Wilco heeft aangegeven, dat hij voor de
reservefunctie opteert. M.a.w. we hebben
een nieuwe frontsoldaat nodig. Komt die er
niet, dan glijden we richting BEDREIGD.
Maar we hebben de sectie veren nog. Een
kippenhouder kan toch ook wel een knip in de oren van een konijn zetten.
Verbeeld ik het me of hoor ik nu wat gepruttel uit de krochten van de
konijnenhokken?
Dan het sanhedrin, uh het bestuur. Daar zitten
we met ons zessen, dat is -1. M.a.w. er is een
vacature. Wie wil daar een bijdrage leveren.
Wil je een profiel? Nou dat is gemakkelijk:
Alles willen aanpakken, niet moeilijk toch, daar
past iedereen in of vergis ik me nu. Niedereen,
nalles missen we naast iets – niets, iemand –
niemand, ooit – nooit. Oef De Saad-periode is
nu toch wel definitief voorbij. Is er toch iets
mis met de besmettelijkheid van het
bestuursvirus??
Arie Hagedoorn

Samenwerking
Sinds vorig jaar is er een
samenwerking met Welkoop
Dokkum en P.K.V. Frisia.
Frisia levert hier dieren voor
“de Hooiberg”. Een prachtig
dierverblijf met binnenhok
en ren in de Welkoopwinkel
in Dokkum. Bezoekers en
klanten kunnen de dieren
bekijken en informatie over
het ras en over PKV Frisia inzien en meenemen.
Momenteel heeft “de hooiberg” slechts één bewoner: een
mooie Blauwe Wener voedster. Dit dier blijft tot in
januari in de Welkoop waarna deze plaats maakt voor een
ander ras. Dit kan van alles zijn wat wij als
leden/hobbyfokkers in onze hokken hebben. Hoenders of
ander ras konijnen of dieren met jongen enz. Laat het
ons weten als je geschikte dieren beschikbaar hebt voor de Hooiberg. De
verzorging is er prima en het is een prachtige manier om onze hobby en
vereniging onder de aandacht te brengen!
Aanmelden van dieren kan bij onze secretaris@pkvfrisia.nl
Onze eigen bodywarmers!
Verbinding is het toverwoord
tegenwoordig zo lijkt het.
Verbinding hebben wij al jaren
door onze hobby. Zoals eerder
aangegeven liepen we al langer
met de wens om iets met
merchandise te gaan doen, in
de vorm van bodywarmers.
Leuk en nuttig tegelijk.
Inmiddels zijn de meeste leden
wel op de hoogte van het
bestaan van de bodywarmers en
hebben we nog een aantal
liggen in de grotere maten.
De maten s,m,l. kunnen we
eventueel nog een keer bijbestellen. Er moeten dan wel een aantal aanmeldingen
zijn. De bodywarmers kosten € 35,- per stuk.
Dus wilt u alsnog zo’n mooie Frisia bodywarmer kopen stuur een berichtje naar
secretaris@pkvfrisia.nl met het aantal en de gewenste maat. Warm aanbevolen!
Hugo

Heimwee
Nu u deze Us Hobby leest zitten we met elkaar in Nederland en Duitsland
in een “lock down” situatie om het Covid 19 virus terug te dringen.
Minder bewegingen en minder contacten met niet te veel mensen moet de
Corona crisis bestrijden en de situatie weer tot normaal terug brengen.
Straks in het nieuwe jaar in combinatie met enten. We kunnen heel veel
dingen niet en straks met de Kerstdagen en met Oud en Nieuw geeft dit
ook beperkingen. Er is vanzelf niks aan om heel veel activiteiten en
samenkomsten die anders normaal zijn, nu te moeten missen. Ook in onze
hobby speelt dit. De Frieslandshow kon geen doorgang vinden en ook
alle andere najaars-wintershows zijn afgelast vanwege Corona. Ik zat nog
even wat oude foto’s te bekijken waaronder deze hieronder gemaakt op de
Championshow in 2014. Een prachtige show in de Home Boxx
Nieuwegein. Als je dit ziet dan krijg je heimwee naar de tijd dat dit
allemaal kon. Laten we hopen dat de lock down effect zal hebben en dat
we in het nieuwe jaar 2021 weer kunnen genieten van mooie shows in het
land. Dit jaar moeten we het helaas met een paar (oude) foto’s doen....
Germ Durk

Champion Show Nieuwegein 2014

Noordshow in de Prins Bernard Hoeve Zuidlaren

Noordshow Zuidlaren vóór het inkooien

Na 35 jaar Zuidlaren vanaf 2015 voor het eerst de hal van hetTT circuit Assen

Last but not least onze eigen Frieslandshow..

Frieslandshow in De Trimmer Dokkum 2015

Frieslandshow2018. Levend Cultureel Erfgoed van Nederlandse Origine.
Waardevol leven! Was te zien op onze Frieslandshow in Holwerd in oktober
2018. Frieslandshow is vanaf 2017 gehouden in Holwerd in MFA De Ynset.

Het bestuur van
P.K.V. Frisia Dokkum e.o.
wenst al haar leden,
vrienden, sponsoren en
iedereen een Goede Kerst
en een gezond en Gelukkig
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