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Voorwoord
In deze natte winter zonder vorst zullen de muizen wel verdronken zijn en
met zoveel water op het land hoeven de boeren geen plasdrassen aan te
leggen om de weidevogels te gerieven denk je dan al gauw.
Hoe dat precies zit kan Piet van de Polder, nazorger voor de Bond van
Friese Vogel Wachten (BFVW) en beheers regisseur voor de Noardlike
Fryske Wâlden ons vertellen op onze voorjaars ledenvergadering op
27 maart. De agenda vinden jullie verderop in deze Hobby.
We gaan weer een druk seizoen tegemoet met allerlei activiteiten zoals de
zomershow op de Boerendag in Wâlterswâld, de jongdierendag bij
Wolters in Broeksterwâld en natuurlijk de Frieslandshow in Holwerd.
We zijn achter de schermen nu al druk doende met de voorbereidingen.
Onze zomeractiviteit op 20 juni zullen we deze keer in de regio houden en
we hopen natuurlijk op veel belangstelling. Barneveld wil deze zomer
graag op hokbezoek komen bij ons en wij zullen er samen een belevenis
van maken. Ook zullen dit jaar aandacht besteden aan de promotie van
onze vereniging door met onze kar op evenementen present te zijn, zoals
op 6 juni op de Welkoop familiedag en door samen op te trekken met de
kinderboerderij in Dokkum.
Onze dieren bij de Welkoop in Dokkum zijn een succes. Hierdoor krijgen
we veel aandacht en ook nieuwe leden. We willen ook wat functioneel
promotiemateriaal zoals hesjes en petten bestellen en zijn benieuwd
hoeveel belangstelling daar vanuit de leden voor is.
Natuurlijk is er dit jaar weer veel aandacht voor de gezondheid van onze
dieren. De entingen van de hoenders en de konijnen zijn gepland.
De vogelgriep komt steeds dichterbij en voor commerciële
pluimveehouders geldt al een ophokplicht. Voor ons als hobbyhouders is
het nu zaak om extra voorzichtig te zijn om besmetting te voorkomen.
In deze Hobby kijken we met het jaarverslag terug op een goed jaar 2019
en nu vol verwachting vooruit naar 2020 en graag tot ziens bij al onze
activiteiten. Een heel mooi en gezond fokkersjaar toegewenst .
Albert van der Ploeg, voorzitter.

Uitnodiging ledenvergadering

Vrijdag 27 maart 2020
Plaats: Hotel van der Meer, Woudweg 1 te Dokkum
Aanvang: 20:00 uur
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.
12.
13.

Opening
Notulen vorige vergadering 27 september 2019
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag 2019
Financieel verslag PKV Frisia 2019 en de Frieslandshow 2019
Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid
Begroting 2020 PKV Frisia en de Frieslandshow 2020
Bestuurverkiezing:
aftredend en niet herkiesbaar Jan Rietberg,
aftredend en herkiesbaar Tietsje de Bruin
Eren en waarderen:
P. Wijnsma te Damwâld en
K.S. Jacobs te Wâlterswâld, beide 40 jaar KLN lid
Activiteiten 2020 zoals zomerexcursie op 20 juni, hokbezoek
Barneveld en zomershow.
PR activiteiten en instellen werkgroep
Vorm, kleur en inhoud van Us Hobby en de digitale Nijsbrief
Rondvraag en volgende ledenvergadering op 18 september

14.

Pauze

15.

Ynlieding fan Pyt van de Polder
neisoarger en behearsregisseur
oer natuer en wyld yn iepen fjild.

16.

Sluiting.

9.

10.

Notulen ledenvergadering 27-9-2019
Afgemeld hebben zich: Anne-Gerrit Postma, Rein Halbertsma,
fam.Verburg, Johan Holtrop, Sikke Damstra en Evert Rinia.
1. Voorzitter Albert v/d Ploeg opent de vergadering door iedereen
welkom te heten en wel in het Fries. Het wordt duidelijk dat niet iedereen
rekening heeft gehouden met een andere aanvangstijd of niet op tijd kon
komen. Albert staat even stil bij het 90- jarig bestaan van de club. In deze
periode, is er veel veranderd tussen mens en dier. Wij fokken dieren en
daarvan zullen er ook dieren eens weg moeten. Wij kunnen ze ook eten,
maar hoe smaakt dat? Wie wil slachten? Hoe ziet het er van binnen uit?
En wat komen we dan tegen? Marten de Vries zal straks hier iets over
vertellen.
2. De notulen van de jaarvergadering staan in de Hobby en worden per
bladzijde bekeken. Er kan inhoudelijk op gereageerd worden.
Henk Carinus: Bij punt 12. Komt er nu wel of niet een eindkeuring?
Dat is namelijk niet op 7-9-2019, de laatste JDD, gebeurd. Jan Weima:
Er moet wel weer over gestemd worden. Arie Hagedoorn: Waarom?
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
P.K.V. Frisia bestaat 90 jaar. Dit is wel iets om bij stil te staan. Daarom is
Us Hobby een aantal keren in kleur uitgegeven.
Via de Rabobank ClubSupport kun je subsidie ontvangen voor een
activiteit die jouw club organiseert. Rabobankleden kunnen op een club
stemmen. Hoe meer stemmen hoe meer subsidie de vereniging ontvangt.
Wij nodigen iedereen uit om ons te stemmen. Dit moet wel via de
computer/internet en wel tussen 27 september en 11 oktober 2019.
Er zijn affiches, nota’s met een vrijkaart voor de adverteerders in de
catalogus. In Hobby 2 was er een papier vrienden van….erbij ingesloten.
Wie heeft een adverteerder kunnen vinden? Het blijft stil.
Germ-Durk: We moeten wel een verdeling van die nota’s krijgen.
Dat kan natuurlijk.
4. Bestuursverkiezing. Het valt niet mee om een bestuursfunctie met
werk te combineren. Daarom heeft Halbe vorige week moeten besluiten
om uit het bestuur te stappen. We hebben Sikke Damstra bereid gevonden
om Halbe’s plaats in te nemen. Hugo is een poosje geleden al gevraagd
om de plaats van Baukje in te nemen. De benoeming wordt door de leden
met applaus goed bevonden.

5. Prijsuitreiking JDD. Albert vraagt Arie om dit onderdeel voor zijn
rekening te nemen. Hij neemt de sleutel van de geldkist ter hand en opent
deze. Hieruit worden een aantal enveloppen (met inhoud) te voorschijn
gehaald. Deze prijzen gaan bij de konijnenliefhebbers naar Germ-Durk de
Vries, Simke Zijlstra, Jan Wijma, Jelle Terpstra, Jaap Kroodsma en Henk
Canrinus; bij de duivenliefhebbers is er een envelop voor Piet Hoekstra
en Angelina de Bruin en bij de hoenderliefhebbers een envelop voor
Anne-Gerrit Postma en Jan Rietberg.
Naar aanleiding van gebeurtenissen (clubcompetitie) in Harkema wordt er
een vergadering gehouden op 16 oktober 2019 en NIET 23 oktober. Een
aantal verenigingen houdt zich niet aan de regels die voor de
clubcompetitie zijn opgesteld. “De neuzen moeten dezelfde kant op”.
Henk Carinus: De competitie is opgezet om zoveel mogelijk verschillende
dieren in de kooien te krijgen. Dat is het streven. Simke Zijlstra: Het gaat
om de variatie. Een fokker kan niet zelf een dier door een ander dier van
zijn stal inwisselen. Waarom heb je dan reservedieren op papier staan? Er
zal duidelijkheid moeten komen tijdens deze oktober-vergadering.
6. Bespreking draaiboek Frieslandshow 2019.
Sikke Damstra heeft aangegeven dat hij niet weet wat hij kan doen op de
show i.v.m. de verhuizing van zoon Fabian.
Marijke Poortinga valt uit, heeft het te druk.
Ingrid Poortinga wil graag schrijven bij de hoenders.
Evert Rinia wil graag schrijven bij de hoenders.
Henk Carinus is het niet eens met het voorwoord in het vraagprogramma,
met name het stukje over dat er is gezocht naar een locatie in Dokkum.
De mensen van het MFC te Holwerd lezen dit ook. Hij wil zijn naam hier
niet onder hebben geschreven.
De inschrijving wordt te precies aangegeven.
6-tal is te ontmoedigend voor de grote rassen en dwergrassen.
Stalprijs/viertal. Waarom is dit alleen voor hoenders?
De hoofdprijzen zijn er niet uit te halen.
In het draaiboek. Het openingswoord op de keurdag wil Henk graag aan
Albert overlaten omdat hij dit heel goed kan. Hoofd van de
voercommissie wil hij ook aan een ander over laten omdat het hem vorig
jaar niet goed bevallen is.
Jan Rietberg: Kwartetprijs is alleen voor konijnen. Arie vult aan: Henk,
dit is op je eigen verzoek gedaan.
Germ-Durk: We moeten het vraagprogramma, in een vroeg stadium naar
de leden van de tentoonstellingscommissie sturen zodat die het nog eens
kunnen bekijken.

7. Rondvraag.
Waarom vergaderen we niet meer in Ternaard?
Ternaard was een test i.v.m. parkeergelegenheid en dat we binnen de
vereniging oudere leden hebben die slecht ter been zijn (steile trap).
We wilden proberen 1 vergadering bij Van Der Meer te Dokkum en 1
elders. Jelle Terpstra: We zitten altijd hier. Dit hoort bij Frisia en dat blijft
zo.
Henk Canrinus: Het gaat heel slecht met Gerrit Walsma. Graag niet meer
bellen. Is het van een kaart handig? Ja dat kan.
Germ-Durk de Vries: Graag de vergadering om 20:00 laten starten.
We hebben inmiddels door dat oude gewoontes slecht te veranderen zijn.
Daan Plutschouw: Ik ben er misschien niet met de show.
Renske: Ik wil wel vaker bij de kaartverkoop zitten. Kan er ook met
stempels of armbandjes worden gewerkt. Kaartjes worden weggegooid en
een ander komt er gratis mee binnen.
Jan Weima: Als er iets is, iedereen kan mij BELLEN. Niet mailen!
8. Sluiting. Albert sluit de vergadering en vertelt wat er in de warmhoudschalen kan worden gevonden…
9. “Skoft mei hapkes fan eigen hiem”: Marten de Vries over het slachten
en bereiden van eigen (hobby) dieren. Na de boeiende uitleg van Marten
wachtte een rijk gevulde dis met vlees van konijn, kip, kalkoen en eend.

Marten de Vries geeft uitleg over het(zelf) slachten en wat dat bij komt kijken.

Jaarverslag 2019 PKV Frisia Dokkum.
De jaarvergadering staat al een aantal weken vast op 27 maart aanstaande
en ja, daar hoort ook een jaarverslag bij. Dit jaar valt mij de eer om dat op
schrift te zetten.
Goh wat hebben we het afgelopen jaar ook alweer gedaan en wat is er
zoal gebeurd? Om mijn geheugen weer wat op te frissen pak ik ons
clubboekje Us Hobby er maar eens bij.
Dan valt op dat er twee in zwart/wit zijn en de andere
twee in kleur. Natuurlijk!! Vanwege dat onze club 90
jaar is geworden waren er twee clubboekjes in kleur.
Wat een leeftijd! En wat is er veel veranderd in onze
hobby en wat gaat er nog allemaal gebeuren?
Wordt onze hobby steeds kleiner of kunnen wij het tij keren?
Misschien door middel van onze hobby de mens te laten onthaasten in
deze snelle wereld. De mens bewust te maken dat Nederland in het bezit
is van heel fraai levend cultureel erfgoed en dat er voor bepaalde rassen
geknokt moet worden.
Maar ik dwaal af…. ….terug naar afgelopen jaar.
Één van de eerste berichten van 2019 was dat ons lid van verdienste Alie
van der Zee – van der Zwaag een lichte beroerte had gehad en dat zij met
fokkerij en de activiteiten die daarbij horen moest stoppen.
De jaarvergadering werd gehouden op vrijdag 29 maart 2019, te Dokkum.
Er kwam een nieuwe voorzitter, er werden 3 jubilarissen gehuldigd en we
kregen een voordracht van Theo Poortinga over het houden van bijen.
Daarnaast was er weer een planning gemaakt voor het enten van konijnen
en kippen.
Ook kon men zich al vroeg aanmelden voor hokbezoeken in de provincie
Overijssel en een BBQ op 1 juni 2019. De tweede Zomershow op de
Boerendag te Driesum/Wouterswoude stond op 27 juli in de agenda.
Ook kon men stukjes lezen uit het KLN meerjarenplan 2019-2020. Deze
stukjes gingen over: Verenigingsondersteuning, kwaliteitszorg en
ondersteuning shows.
Na de jaarvergadering zijn we weer druk bezig geweest met het promoten
van onze hobby op verschillende manieren zoals het project Kuikentjes in
de klas, met de promotiekar een hele ochtend aanwezig bij de CNS in
Wouterswoude (25 mei) en natuurlijk op de Welkoop familiedag te
Dokkum (15 juni). O oo wat een vreselijke natte dag was dat! Maar de

blijver wint want na drieën kwam de zon, zodat er toch nog wat mensen
kwamen en hadden we leuke gesprekken in onze tent!
Maar we hebben ook een verzoek kunnen inwilligen met behulp van de
Klyster!! Namelijk een broedmachine plaatsen in het verzorgingshuis De
Hofwijk te Leeuwarden.
We hadden in dit jaar natuurlijk ook
een primeur: De digitale
nieuwsbrief! In deze brief kon men
lezen en zien dat de kooien waren
behandeld tegen houtworm en dat
het materiaal zou verhuizen naar Holwerd. Het is de bedoeling dat er zo
nu en dan een brief naar de leden word verstuurd. Tsja je moet ook wel
een beetje met de tijd mee gaan en dan is het ook wel eens leuk om te
horen wat er van gevonden wordt. Laat het ons weten!!
Op 1 juni gingen we met twee auto’s richting Overijssel en brachten we
eerst een bezoek aan de voorzitter van de KLN, Jan Dirk Nijkamp, te
Dalfsen. Daarna naar de familie Van Dam te Heine en via de familie
Nijboer in de Punthorst naar de familie Hoornstra in de Pol.
Het was een zonovergoten dag met gepassioneerde mensen en prachtige
gesprekken. En tot slot hadden we die dag ook nog in een prima sfeer een
BBQ bij lid Adolf Langhout op het erf.
De tweede Zomershow, met 224 ingeschreven dieren, ging niet door. Het
kon gewoon niet. Het was te warm. Wel is PKV Frisia nog aanwezig
geweest met de promotiekar.
Dan is het al snel de eerste zaterdag van september en dan wordt er zoals
gebruikelijk onze jongdierendag gehouden te Broeksterwoude. De dag
van te voren moest alles nog anders. Er moest getopt worden want er was
dit jaar voor het eerst een mini-braderie en de weersvoorspellingen waren
bar en boos, dus alles naar binnen! Dat slechte weer klopte wel de dag er
voor. Ik weet nog dat ik in een heel langzaam tempo terug ben gereden
naar Kollum want ik zag echt niets door de regen. De dag zelf was mooi!
We hadden voor het eerst een eigen koffie/thee-verkoophoek op onze
jongdierendag.
Op dinsdagavond 24 september was er de clubcompetitie
te Harkema, waar zeven verenigingen streden om clubkampioen te worden. Het was een gemoedelijke en
gezellige avond, maar toch werd er op 16 oktober een vergadering
gehouden om een aantal onduidelijkheden en ergernissen op te lossen. Dit
is gelukt.
Op vrijdag 27 september was daar de ledenvergadering met als spreker
Marten de Vries, die uitleg gaf wat je ziet bij het slachten en wat je

daarmee kunt. Er wie skoft mei hapkes fan eigen hiem (konijn, kip,
kalkoen en eend).
In oktober de 57ste Frieslandshow met in het begin toch wel wat hobbels
op de weg, maar met een flinke dosis veerkracht hebben we het gered.
De opbouw ging als een trein en
geen bijzonderheden met het
inkooien. Keurdag verliep rustig. Op
vrijdagavond werd de show geopend
door Pytsje de Graaf en werden er
prijzen uitgereikt. Op zaterdag was
het dan uitkooien en de boel afbreken, wat heel goed en vlot verliep. Het
bezoekersaantal viel tegen en dat is zorgelijk.
Op 12 november werd er een evaluatievergadering gehouden over de
Frieslandshow. Er waren 13 mensen aanwezig die een pittige agenda voor
zich hadden liggen, waarbij positieve en verbeterpunten werden
besproken. Er werd ook een volgende vergadering gepland en wel op
dinsdag 11 februari 2020.
In Ûs Hobby wordt nog geattendeerd op het tijdig bestellen van ringen en
hoe dat in zijn werk gaat. Ook wordt bekend dat er vanaf het voorjaar
2020 een vaccin beschikbaar komt die, het konijn, zowel tegen
myxomatose als RHD1 en RHD2 moet beschermen.
En zo is het jaar om gevlogen en zijn we reeds aan het volgende
begonnen.
Op naar een mooi en goed fok- en showjaar!!
Groetjes,
Tietsje de Bruin.

Prachtige aankleding Frieslandshow 2019!

In Memoriam
Op 5 januari 2020 is overleden ons
zeer gewaardeerde lid en erelid

Gerrit Walsma
We missen in Gerrit een zeer gedreven fokker en verenigingsman.
Altijd positief en meedenkend over wat goed was en is voor onze club Frisia.
Bovenal was Gerrit liefhebber met hart voor de kleindieren hobby.
Gerrit fokte vanaf het begin het konijnenras de Groot Lotharinger en was hier
door de jaren heen zeer succesvol mee. Bijgestaan door zijn vrouw Antje wist
Gerrit de Lotharingers zo te conditioneren en voor te brengen dat vele prijzen
mee naar Anjum gingen.
Voor zijn inzet en het vele werk dat hij voor PKV Frisia en de Frieslandshow
heeft gedaan werd Gerrit in 2005 benoemd tot erelid van Frisia.
Zo verzorgde Walsma jarenlang de succesvolle tombola waaruit inkomsten
voor de vereniging voort kwam en vooral plezier voor leden en bezoekers
van de Frieslandshow. Ver voordat de show begon was Gerrit al actief met
de voorbereiding hiervan. Kortom een zeer gedreven en actief Frisia lid!
Na het verlies van zijn vrouw Antje in oktober 2018 ging het met Gerrit
gestaag achteruit en moeten we hem nu missen.
We wensen de familie Walsma, de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen alle sterkte toe in het gemis van hun heit,
pake en âlde pake.
Bestuur en leden van
P.K.V. Frisia Dokkum e.o.

In Memoriam
Op 17 februari 2020 is overleden ons
zeer gewaardeerde lid en lid van verdienste

Aaltje Annechiena
van der Zee – van der Zwaag

Alie
We missen in Alie een positief ingesteld- en trouw lid en
een plezierige zorgzame kleindieren liefhebber.
Alie hield van dieren, gezelligheid en was, tot het niet meer kon, altijd
aanwezig op onze shows, jongdierendagen en de ledenbijeenkomsten.
Ze genoot van haar dieren die ze met liefde verzorgde en
van de gezelligheid tijdens shows en verenigingsactiviteiten
Voor Frisia was Alie samen met Antje Walsma jarenlang hét vaste
gezicht bij de entree van heel veel Frieslandshows.
Gastvrij, heel betrokken en altijd vriendelijk en behulpzaam.
In 2005 werd Alie benoemd tot lid van verdienste voor haar inzet en het
vele werk dat ze voor PKV Frisia en de Frieslandshow heeft gedaan.
We wensen Alie’s kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe in het gemis
van hun moeder en beppe.

Bestuur en leden van
P.K.V. Frisia Dokkum e.o.

Jeugdleden
Amarins – Albert – Tjeerd – Pieter – Anne Wicher – Jaap
Dit zijn de jeugdleden van PKV Frisia Dokkum e.o. per 1 januari 2020.
We hopen dat de groep in 2020 versterking krijgt. Plaatsen, die bij deze
namen gerangschikt kunnen worden: Engelum – Broeksterwâld – Burum
– Blija – Dokkum – Dokkum.
We hopen, dat jullie je thuis gaat voelen bij onze club. Voor al onze leden
worden activiteiten georganiseerd. Allereerst zijn dat de vergaderingen,
die vinden meestal plaats in de avonduren, niet zo jeugdvriendelijk om
het maar eens zo te zeggen. Maar een hokbezoek is wel een activiteit
waaraan je als jeugdlid kunt deelnemen. Dat kan heel leerzaam zijn, niet
alleen voor de jeugd, maar ook voor de ouderen. Frisia gaat ook wel eens
“de boer op”, dat wil zeggen dat we ons presenteren met een stand, we
beschikken over een promotiekar met daarin een partytent. Uiteraard zijn
dieren onderdeel van die presentatie. Ook scholen krijgen op hun verzoek
bezoek van een promotieteam van Frisia.
Dan een niet onbelangrijk deel van het werk van Frisia. De SHOWS. Ja
meervoud, want naast de Frieslandshow kennen we ook de Zomershow en
zeker niet te vergeten Jongdierendag. Daarvoor reserveren we al jaar en
dag de eerste zaterdag in september voor. Daar kan ELK Frisialid, met of
zonder fokkerskaart zijn of haar dieren die in het kalenderjaar zijn
geboren dit jaar dus 2020 tonen. De Frieslandshow staat gepland in week
43 in het MFA “De Ynset” in Holwerd. De Zomershow Noordoost
Friesland op de laatste zaterdag in juli als onderdeel van de Boerendag in
Wâlterswâld. Op die Boerendag is van alles te beleven, daar kun je je
uitstekend vermaken.
Een belangrijke jeugdactiviteit is de JEUGDSHOW in Laren, waarvoor
de derde zaterdag in september is gereserveerd. Dit is de KLN
jeugdbondsshow. Als onze jeugd daar belangstelling voor heeft, dan is het
mogelijk, dat we als Frisia daar samen naar toe kunnen. Dat betekent, dat
we daarvoor dieren moeten hebben om die te kunnen inschrijven. Met
andere woorden wat hebben we in onze hokken om ze daar te tonen. De
organisatie van de show in Laren werkt altijd met een thema. Welk thema
dat voor dit jaar is, is op dit moment nog niet bekend, een verrassing nog.

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

Broeksterwâld:
 P.G. Wolters
Damwâld
 ALH-genetics
 Broekema Pets & Co
 Chr. Mavo De Saad
 Sikke Damstra
 Kleindieren Van de Maginaris
Dokkum
 Broekema – De Molen
 Broekema’s Fourage Centrum
 Martine van der Schuur
Drachten
 Ufkes Greentec BV
Feanwâlden
 Dierenspeciaalzaak Yn’e loads
Metslawier
 Kninepleats – familie Veenstra
Opeinde
 Sytske Vogel

Vindt u het ook van belang dat wij de Frieslandshow blijven organiseren? U kunt
ons steunen door ook vriend van de Frieslandshow te worden.
Het bestuur geeft graag informatie wat de mogelijkheden zijn.
Bestuur PKV Frisia Dokkum e.o.

Aangeboden:
De heer Pietersen biedt een aantal duivenartikelen aan:
De artikelen zijn om mee te nemen.
• 8 losse broedhokjes
• Diverse broedschalen
• Een driedelige trainingskooi
• Enkele grote drinkbakken
• Enkele kleine drinkbakjes
• 2 metalen verzendkisten
• Een voedselgoot
A.M.E. Pietersen
Flecht 3
9103 PH Dokkum
0519-220034

Notulen vergadering ter voorbereiding
op 58ste Frieslandshow 2020
gehouden in De Saad te Damwâld op 11 febr. 2020.

Met kennisgeving afwezig: Albert v/d Ploeg, Hugo Bruinsma, Henk
Carinus, Siep Leegstra, Anne Hekkema, Jilles Leijstra, Renske Jansma en
Anne Dijkstra.
1. Opening.
Arie opent de vergadering om 20:05. Er geldt nu een ophokplicht voor
commerciële bedrijven met kippen en eenden. Hobbymatig geldt dit nog
niet. De fokker moet hier zelf over beslissen. Er is een discussie op
facebook over het chippen van konijnen i.p.v. tatoeëren. Voor we
overgaan naar de agenda:
Wie wil er nog een agendapunt toevoegen? Niemand.
2. Notulen vergadering van 12-11-2019.
Wie heeft nog op en aanmerkingen op de notulen? Niemand.
3. Indeling van de Frieslandshow.
We houden de oude indeling aan, dus een show met op de zaterdag
uitkooien en afbreken. Week 43 van 20 t/m 24 oktober.

4. Holwerd of …..Dokkum? We gaan naar Holwerd. We willen graag een
binding met Holwerd via bedrijven of advertenties. We hebben daar 1 lid
te wonen.
We kunnen naar Broeksterwoude met de show, maar dit ligt in de
gemeente Dantumadiel. Bovendien is de capaciteit voor het showen van
het aantal dieren daar beperkt. En dan hebben we geen subsidie van
1135 euro van de gemeente Noard- East Fryslân. Wordt dit niet meer
gegeven, wat naar onze verwachting niet opeens zal gaan, dan is
Broeksterwoude als optie te zien.
5. Het vraagprogramma.
Het vraagprogramma wat op tafel ligt is een concept. De leden kunnen
deze thuis rustig lezen en eventuele opmerkingen of verbeterpunten bij
Arie melden. Het vraagprogrammaboekje bestaat uit het maximale aantal
bladzijden zodat dit verstuurd kan worden met 1 postzegel. De grote
lijnen staan vermeld en alle mogelijke prijzen staan er in.
Willen we de voedercommissie en aankleding commissie melden in het
vraagprogramma of alleen in de catalogus? Alleen in catalogus.
Er is in de begroting geld gereserveerd voor 10 keurmeesters, maar er
staan 9 vermeld. De keurmeesters staan nog niet vast wat betreft welke
dieren zij keuren. Afgelopen show waren er geen cavia’s, watervogels en
Serama’s. Hebben we dan nog wel een complete show? Hoe kunnen we
mensen motiveren om mee te doen?
6. Collectieprijzen.
Het kwartet is ter ziele gegaan omdat het moeilijk is om er een aantal bij
elkaar te krijgen. De dieren die mee doen aan het viertal moet je
aankruisen op het inschrijfformulier.
Bij het zestal doen geen c-dieren aan mee. Het zestal hoef je niet aan te
kruisen. De beste 6 na de keuring doen er automatisch aan mee.
7. Secretariaat – penningmeester show.
Dit zal Sikke Damstra voor zijn rekening nemen.
8. Commissie aankleding show.
Hier zijn een aantal mensen voor nodig. Het budget is 100 euro.
De bloemen komen bij Jilderda vandaan, maar is vaak te veel. Johannes
heeft er ook een aantal voor ons verkocht in de winkel.
Jan wil wel weer voor groen zorgen. Tietsje zorgt voor een groepsapp.
Ingrid wil wel in de commissie. De volgende mensen vragen: Siep, Sita,
Mieke, Metsje, Renske en Henny.
9. Werving advertenties catalogus.
Er moeten meer advertenties komen voor in de catalogus. Graag van 2
bedrijven uit Holwerd zoals de Coop, het loonbedrijf of loodgieter De
Hoop. Germ-Durk en Simke Zijlstra pakken dit op. Arie maakt een lijst

van de adverteerders van vorig jaar. Er worden wel minder catalogussen
gedrukt omdat er te veel overblijft.
10. PR en pers. Arie regelt dit maar als je een stukje wilt laten plaatsen
dan wordt er ook gevraagd of je wilt adverteren. De kosten hiervan zijn
90 euro. Moeten we dit ook een enkele keer doen? Nee want voor die 90
euro krijg je niets voor terug, misschien 2 bezoekers. Je moet kijken naar
Facebook, twitter, instagram, Wâldnet. De Frieslandshow wordt al
vermeld op Buienradar. Ook kunnen we nu via de kinderboerderij te
Dokkum reclame maken. Het is wel belangrijk dat het ook in de
bladen komt. Wie bedenkt iets bijzonders, zodat het in de Leeuwarder
Courant komt? Anders wordt het niets.
11. Tijdpad.
In mei willen we nieuwe adverteerder verwelkomen.
In augustus moet de aankleding commissie een idee hebben wat ze willen
hebben. Zoals bloemen, grote struiken, pakken stro enz. Misschien nog
een vergadering plannen?
De ledenvergadering zal op 18 of 25 september 2020 zijn.
Tombola. Welke mensen zorgen hiervoor? Graag op tijd beginnen!
Uitvoering: Fedde.Voorbereiding: Siep en Sita?
Draaiend rad. Wie wil hier voor zorgen? Albert v/d Ploeg is er als de
nood aan de man komt.
Wie is de “directeur- generaal” van de voedercommissie? Er moet
structuur in. Daan, Jelle, Jilles, Oane P. en Tsjeerd?
ROT = Regels open tentoonstellingen.
Inzenders van cavia’s en konijnen mogen zelf voerbakken meenemen. Dit
willen wij niet. Als inzenders dit graag willen kunnen ze een voerbak bij
ons ophalen.
12. Ingebrachte agendapunten. Geen.
13. Rondvraag.
Ingrid is er niet op de jaarvergadering van 27 maart.
Van dern Heuvel: Een konijn met 95 p en eentje met 95,5 p. Hoe kan het
dat die met 95 p wint bij de HEP? De HEP beslist wie de beste is. Het
maakt niet uit wat ze in de basis aan punten hebben gekregen.
14. Sluiting. De vergadering wordt om 22:20 afgerond.

Voor wie de contributie nog niet heeft betaald…

De contributie 2020 voor het lidmaatschap van Frisia, de bijdragen voor
de Frieslandshow van 2019 en de advertentiegelden voor de Hobby 2020
zijn grotendeels binnen, maar nog niet iedereen heeft aan zijn of haar
verplichtingen voldaan.
Voor de mensen die nog niet betaald hebben zit in deze Hobby een
herinnering en voor de nieuwe leden en adverteerders een eerste nota.
Stort het bedrag van de nota voor 1 april op de rekening van PKV Frisia
en we kunnen weer een jaar vooruit met onze club.
U kunt deze nota voldoen op de rekening van Frisia bij
de Rabobank IBAN: NL28 RABO 0190 4582 75
ten name van PKVFrisia, onder vermelding van
contributie 2020 en/of advertentie hobby 2020 zoals op
de nota aangegeven.

Als u internet bankiert, is het handig om in de betaalopdracht aan te
geven dat u dit bedrag jaarlijks op bijvoorbeeld 1 januari wilt voldoen.
Dan hebt u er geen omkijken meer naar en kunt u het niet vergeten.
Mocht u intussen al betaald hebben, dan kunt u deze nota als niet
verzonden beschouwen.

Jan Rietberg
Penningmeester PKV Frisia

Enten in 2020
1) Konijnen
a) Rekening houdend met de FOKKERSDAG
(2e zaterdag in juni = 13 juni) van de
tekeningdieren en met de ZOMERSHOW
(laatste zaterdag in juli= 25 juli).
Hiervoor wordt een enting georganiseerd in week 22. Dit is een
samenbrengenting op 1 adres. Woensdag 27 of Donderdag 28 mei.
Aanmeldingen voor deze entingsronde uiterlijk 1 mei via mail of telefoon:
tentoonstelling@pkvfrisia.nl / 06-23539953
b) Jaarlijkse grote enting in week 33 (10 t/m 15 augustus) 2020.
Bezoek aan huis tegen € 15,00 voorrijdkosten, dan wel aanbrengen bij
een collega.
Aanmeldingen voor deze entingsronde uiterlijk 1 augustus via mail of
telefoon:
tentoonstelling@pkvfrisia.nl / 06-23539953
c) Dinsdag 6 oktober 2020: 19.00 uur aanbrengronde bij Marten de Vries
in Hallum.
Aanmelding uiterlijk 15 september 2020.
tentoonstelling@pkvfrisia.nl / 06-23539953
Tarieven als in 2019.
Aan deze entingen kunnen naast Frisialeden ook leden van
zusterverenigingen deelnemen. Dat geldt ook voor de AUGUSTUSENTING.

2) Hoenderachtigen
a) Gericht op de Zomershow
Waterenting (is ter keuze aan de fokker). Advies:
WEL DOEN! Op zaterdag 27 juni.
Vrijdag 16.00 uur dan wel 18.00 uur afhankelijk van de
weersomstandigheden de dieren droogzetten. Zaterdag om 10.00 uur water halen
(Master de Grootstrjitte 4 9104 HN Damwâld). Daar is dan een routeschema
beschikbaar voor:
Sprayenting is op zaterdag 11 juli 2020 (dieren ophokken!)
Bijdrage in de kosten € 20,00 per adres af te rekenen bij de sprayenting.
Aanmelding uiterlijk 15 juni 2020.
tentoonstelling@pkvfrisia.nl / 06-23539953

b) Gericht op het verdere tentoonstellingsseizoen en JONGDIERENDAG
op de eerste zaterdag in september.
Water-enting op zaterdag 8 augustus 2020
Vrijdag 16.00 uur dan wel 18.00 uur afhankelijk van de weersomstandigheden de
dieren droogzetten. Zaterdag om 10.00 uur water halen (Master de Grootstrjitte 4
9104 HN Damwâld). Daar is dan een routeschema beschikbaar voor:
Sprayenting is op zaterdag 22 augustus 2020 (dieren ophokken!)
Bijdrage in de kosten € 20,00 per adres af te rekenen bij de sprayenting.
Aanmelding uiterlijk 15 juli 2020.
tentoonstelling@pkvfrisia.nl / 06-23539953
Aan deze entingen kunnen naast Frisialeden ook leden van
zusterverenigingen deelnemen. Dat geldt ook voor de AUGUSTUS ENTING.
Opmerking over het enten van de hoenderachtigen:
Bij de sprayenting moeten ALLE onder het begrip hoenderachtigen op het erf
gesprayed worden. Ook de dieren die niet naar de tentoonstelling gaan. Daar
moet rekening mee worden gehouden met de waterenting, die als voorbereiding
van de sprayenting gezien moet worden.
Arie Hagedoorn

Enten tegen pokken pluimvee
Ook in 2020 gaan we weer enten tegen pokken difterie bij pluimvee.
De pluimvee fokkers die mee willen doen, kunnen zich op geven bij Sita
Herder (tel 0519-571326) of bij mij (Evert Ringia, 058-2532103).
Doe dit vóór 1 mei, dan kan ik genoeg serum bestellen.De enting gebeurt
meestal eind juli begin augustus en de kosten zijn ongeveer 12 euro
ongeacht hoeveel dieren je laat enten. De oude dieren die voorgaande
jaren al zijn geënt hoeven niet weer geënt te worden.
Evert Ringia

Activiteitenagenda 2020
P.K.V. Frisia Dokkum e.o.
27 maart 2020
Ledenvergadering PKV Frisia met spreker Pyt van de Polder
met het thema “natuer en wyld yn iepen fjild”
30 mei 2020
CNS Verkoopdag te Wouterswoude. Frisia aanwezig met stand.
Juni 2020
Welkoop familiedag Dokkum op 6 juni. Frisia present met stand.
Hokbezoek bij eigen fokkers van Frisia / vereniging Barneveld te gast.
Zomeractiviteit Frisia leden op 20 juni; nadere info volgt
Juli 2020
Laatste zaterdag van juli: Boerendag.
Samen met zusterverenigingen
PKV Burgum e.o.en KV De Aeikoer Buitenpost organiseert
PKV Frisia als onderdeel van de Boerendag de 2e Zomershow.
September 2020
1e zaterdag in september: Frisia Jongdierendag
bij Wolters Broeksterwoude.
Let op! Enting konijnen en hoenders. Uiterlijke aanmelding voor enting en
ent-data zie artikel over enten 2020 in Us Hobby 2020 nr. 1
Oktober 2020
58e Frieslandshow in MFC De Ynset te Holwerd

