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Leden van verdienste:

Klaas Dijkstra
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Albert van der Ploeg
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tentoonstell.penningm.
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Master de Grootstrjitte 4
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PR en Nieuwsbrief

Hugo Bruinsma
Koekoeksblom 21
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tel. 06-37281388
pr@pkvfrisia.nl

bestuurslid

Sita Herder
Wjuk 14
9145 RB Ternaard

tel. 0519-571326

tel. 06-23539953
tentoonstelling@pkvfrisia.nl
ringen@pkvfrisia.nl

(* onder voorbehoud benoeming/goedkeuring leden op eerstvolgende ledenvergadering)

Tatoeëerders:
Henk Canrinus, Wildlandseweg 1, 9074 LK Hallum. tel. 0518-431118
Wilco Koster, Terpstrjitte 27, 9138 SL Niawier tel. 06-18832119 (ná 19.00 uur)
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Voorwoord
We leren leven met het Corona virus, maar laten er veel door. Zo kon onze
jaarveradering niet doorgaan op vrijdag 26 maart, maar we proberen het weer op
25 juni met het programma zoals ook in Us Hobby 1 vermeld stond nu weer
opgenomen in Us Hobby 2. Dieren in de klas kunnen we dit jaar in overleg met
De klyster niet organiseren en ook de Zomershow gaat niet door omdat de
Boerendei in Driezum/Wâlterwâld dit jaar ook voor de tweede keer is afgelast.
Wel proberen we het hokbezoek (Barneveld komt hier) en de promotie met onze
stand bij de Welkoop op 5 juni door te laten gaan en dan gaan we samen een
mooi programma maken. Promotie bij de Welkoop vindt ook voordurend plaats
door onze dieren in “de hooiberg” en natuurlijk met onze heerlijke bodywarmers
die goed van pas komen in dit bijzondere koude voorjaar. Mooi in zo ’n voorjaar
is dat alles veel langer in bloei staat en wat vorig jaar niet goed te zien was nu
wel. Dat geldt in het bijzonder voor de jongdierendag op 4 september. Ook de
éénjarige dieren kunnen deze keer meedoen, omdat die vorig jaar niet gezien en
gekeurd zijn.
Elk jaar is het weer spannend hoe de fokresultaten zullen zijn. Bij ons doen de
konijnen het, ondanks dat ze met dit koude weer buiten zitten, wel goed. In de
eenden zit veel predatie vanuit de lucht door de kraaien en op de grond door de
steenmarters. Wil je jonge kuikens dan moet je ze eigenlijk binnen houden.
Tegen de vogelpest is dat op zich wel goed, want die zit nog steeds in de wilde
vogels. Het blijft oppassen.
Op 26 mei zal het tweede samenwerkingsoveleg tussen de fokkersvereningingen
in Noordoost Fryslân plaatsvinden. PKV Frisia, PKV Burgum, KV Trynwâlden,
de Aeikoer en de Harkema zijn uitgenodigd . De afspraak is gemaakt om meer te
gaan samenwerken, zeker waar het om shows gaat. De vraag is nu hoe? Het
aantal beschikbare vrijwilligers staat in alle verenigingen onder druk. In onze
vereniging is nog steeds de extra tatoeeerder niet gevonden. Op de
jaarvergadering zullen we aan de orde stellen hoe we het beste kunnen
samenwerken en welke ideeën er bij ons leven.
Ons erelid Ate Hoekstra is op 6 april overleden. In deze Hobby zullen we in een
In Memoriam bij hem stilstaan.
Oude leden gaan, maar gelukkig zijn er ook nieuwe leden die komen en dat is
goed voor een gezonde vereniging. Nieuwe leden komen met nieuwe ideeën en
houden zo een vereniging levend. Heel belangrijk voor een vereniging die bezig
is met levend erfgoed.
Ik hoop jullie in gezondheid te mogen treffen op onze jaarvergadering op 21 mei
in de IJsherberg te Dokkum.
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 25 juni 2021 (onder voorbehoud)
Plaats: De IJsherberg in Dokkum
Aanvang: 20.00 uur
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Notulen vorige vergadering 18 september 2020 (in Us Hobby 1)
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag 2020 (in Us Hobby 1)
Financieel verslag PKV Frisia 2020 en de Frieslandshow 2020
Verslag kascontrolecommissie (Simke en Rein) en benoeming
nieuw lid
Begroting 2021 PKV Frisia en de Frieslandshow 2021
Bestuurverkiezing:
Germ Durk de Vries in de functie van secretaris.
Aftredend en herkiesbaar Arie Hagedoorn.
Eren en waarderen
Beleid PKV Frisia. Samenwerking NOF
Activiteiten 2021 zoals zomerexcursie, zomershow en
Frieslandshow. PR activiteiten
Us Hobby en de digitale Nijsbrief
Rondvraag en volgende ledenvergadering op 17 september 2021
Pauze

15.

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

16.

Sluiting.

In Memoriam

Op 6 april 2021 is overleden
ons zeer gewaardeerde erelid

Ate Hoekstra
Ate Hoekstra is in 1962 lid van PKV Frisia geworden en door de jaren
heen altijd actief geweest in de kleindiersport. Vanaf het begin hield hij
Fryske Hinnen en met succes. Meerdere keren viel Ate in de prijzen met
zijn Fryske krielen. Successen werden behaald op onze de jaarlijkse
Frieslandshows en ook meerdere keren op de Waterpoortshow in Sneek.
Ate Hoekstra was meelevend Frisialid en stond altijd klaar voor onze
vereniging met name met de opbouw en tijdens de Frieslandshows.
Tijdens de jaarvergadering op 9 maart 2007 werd Ate benoemd tot erelid
voor zijn vele verdiensten voor de club.
Op 10 april hebben wij afscheid van Ate genomen tijdens de
afscheidsdienst in de Ontmoeting in Damwâld.
Wij en vele hobby vrienden met ons zullen Ate missen.
.
We wensen Ate’s vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen alle
sterkte toe in het gemis van haar man, hun heit, pake en âlde pake.
Bestuur en leden van
P.K.V. Frisia Dokkum e.o.

Notulen Jaarvergadering en ledenvergadering 18 sept.2020
Zie in de vorige Us Hobby 2021 nr 1

Jaarverslag 2020 PKV Frisia Dokkum
Zie in de vorige Us Hobby 2021 nr 1

ZOMERSHOW NOORDOOST FRIESLAND

Dit is een show in opzet in een samenwerkingsverband van de
verenigingen Burgum, De Aeikoer en Frisia (BAF-show). De opzet van
de show is feitelijk een promotie-activiteit gekoppeld aan de Boerendag,
onderdeel van de Paardendagen in Wâlterswâld-Driezum. Nu dit
evenement evenals vorig jaar NIET doorgaat, zien we noodgedwongen
ook af van de Zomershow in 2021.
De overweging om los van de Boerendag toch een Zomershow te
organiseren hebben we laten varen, omdat de vooruitzichten van het “vrij
bewegen” onder de huidige omstandigheden niet haalbaar lijken. Daarbij
moeten we niet uit het oog verliezen, dat het doel: promotie van onze
hobby als losstaande show niet eenvoudig te realiseren is. We hopen in
2022 betere omstandigheden te hebben.

Zomershow 2018

JONGDIERENDAG
Traditioneel houdt pkv Frisia op de eerste zaterdag in september haar
jongdierendag. En daar richten we ons op in de hoop en de verwachting
dat dit evenement WEL doorgang zal kunnen vinden. De
jongdierendierendag gaat een wat andere invulling beleven. De dieren

van 2020 willen we bij deze dag betrekken. Een idee van Henk Canrinus.
We creëren een JAARLINGENKLASSE. In die klasse kunnen dieren
ingeschreven worden, die in 2020 geboren zijn.
Ook nieuw is de VRIENDENKLASSE. In deze klasse kunnen dieren
ingeschreven die passen in onze kleindiergroepen, konijnen, cavia’s,
hoenders, dwerghoenders, serama’s, sierduiven en watervogels /
parkvogels van vrienden van onze leden. Een lid schrijft een
vriend/vriendin in met de dieren via zijn of haar inschrijfformulier. De
dieren van de vriend/vriendin wordt ingeschreven in de vriendenklasse.
Al onze leden, met of zonder fokkerskaart, kunnen dieren inschrijven op
de JONGDIERENDAG.
We gaan er van uit, dat de JONGDIERENDAG bij Wolters in
Broeksterwâld gehouden kan worden. Veel zal afhangen van de
ontwikkelingen rond Covid-19. Een alternatief zal zo nodig gezocht
worden bij Adolf Langhout, zoals dat in 2020 ook gebeurde.

Wolters Broeksterwoude in 2021 weer onze locatie voor jongdierendag?

JEUGDLID
PKV Frisia Dokkum e.o. heeft bij de KLN/NBS een voorstel ingediend
om de jeugdleeftijd op te trekken tot en met 21 jaar. We verwachten het
voorstel op de agenda van de eerstvolgende ALV van de KLN.
Vooruitlopend hierop gaan we bij de jongdierendag hier al op voor
sorteren. Dat betekent dat een jeugdlid op JDD hij/zij is, die op 1 januari
2022 de leeftijd van 22 jaar nog niet bereikt heeft.

ENTEN
De entingen, die gepland staan ter voorbereiding van de Zomershow
gaan niet door. Voor de konijnen was daar sprake van een combinatie
Zomershow en speciaalclubdagen. Op dit moment is nog niet duidelijk of
deze dagen doorgang zullen vinden. Gaan die wel door en bestaat er bij
onze leden behoefte aan de dan noodzakelijke entingen dan zullen we in
overleg met die liefhebbers een aanbrengenting organiseren. Om dit te

kunnen organiseren is opgave een noodzaak. M.a.w. de liefhebber meldt
zich uiterlijk 20 mei a.s. telefonisch dan wel per mail met opgave aantal
dieren.
tentoonstelling@pkvfrisia.nl ; 06-23539953
Entingen gericht op Jongdierendag en de rest van het
tentoonstellingsseizoen:
• Veren:
o Drinkwaterenting zaterdag 7 augustus 2021
o Spray-enting zaterdag 21 augustus 2021
• Haren
o Week 32 ( 9 t/m 14 augustus 2021)
o Dinsdag 5 oktober 2021 aanbrengronde bij Marten de
Vries in Hallum.
Aanmelden voor de entingen:
Uiterlijk 15 juli 2021 dan wel 15 september 2021 (laatste ronde
konijnen).
tentoonstelling@pkvfrisia.nl ; 06-23539953
Voor verdere informatie zie Ús Hobby 1 – 2021
SHOWS IN DEN LANDE
Hebben in de vorige HOBBY aandacht besteed aan de
perikelen rond de Dierenparade-Noordshow, die
inmiddels ondergebracht is in de Evenementenhallen in
Hardenberg op het derde weekend in januari 2022.
Nauwelijks bekomen van alle opwinding rond de
verplaatsing of we kregen opnieuw te maken met een
verplaatsing van een grote landelijke show. De Gelderlandshow, die in
Druten onderdak meende te hebben, kreeg na informatie te horen, dat ze
daar NIET (meer) terecht kunnen. Door de coronaperikelen hebben ze
daar nog geen show kunnen houden, nadat ze “verdreven” zijn uit
Wychen. Nou, strikt vasthoudend aan het derde weekend in december,
kwamen ze uiteindelijk terecht in Nijkerk. Jammer, heel jammer als je
kijkt naar de verdeling van de shows over Nederland. De meest
zuidelijke grote landelijke show schuift een flink stuk
op naar het noorden. De Hanzeshow uit Kampen is
bepaald niet ingenomen met deze verplaatsing. Zij
zitten op hetzelfde weekend, hebben veel instroom uit
het westelijke deel van de Veluwe. De vraag die je
kunt stellen: Blijven de inzenders de Hanzeshow
trouw? Hetzelfde geldt voor de Gelderlandshow. Voor

die show geldt ook de prangende vraag: Hoe komt het met de
vrijwilligers? Velen komen uit regio Nijmegen. Gaan die dagen
achtereen naar Nijkerk? De Gelderlandshow, een Nationale, is ook de
Bondsshow voor de sierduiven.
De Gelderlandshow verschuift feitelijk in tijd ook. De keurdag wordt
donderdag, de uitkooidag zaterdag i.p.v. zondag. Deze verschuiving geeft
spanning op de beschikbaarheid van de
keurmeesters. Voor Kampen voor de diergroep
sierduiven, maar ook de andere diergroepen komen
onder druk. Naast deze twee grote shows (Kampen
1200 dieren, Gelderlandshow 4000 dieren) zijn er
nog meerdere shows in den lande.
De beide bonden hebben een commissie geïnstalleerd, die met een
voorstel moet komen om een ander / beter tentoonstellingsrooster te
komen. De opdracht lijkt simpel, maar of de praktijk dat is? Heel
belangrijk in dit verband is de beschikbaarheid en betaalbaarheid van
geschikte locaties.
De commissie moet met een voorstel komen, zo mogelijk, voor de
komende jaarvergaderingen, die van juni naar oktober/november
verplaatst worden.
Arie

Frieslandshow 2018

Voor wie de contributie en/of advertentie nog niet heeft betaald.
Het grootste deel van de betalingen van de contributie voor het
lidmaatschap van Frisia-Dokkum zijn binnen.
Ook de bijdragen voor advertenties zijn bijna allemaal betaald.
Voor de mensen die hun contributie nog niet hebben betaald zit in deze
US HOBBY nogmaals de nota. Dat geldt ook voor de adverteerders die
hun betalingen nog niet gedaan hebben.
Stort het bedrag van de nota voor 1 juni op de rekening van
PKV Frisia-Dokkum.
Laat de penningmeester en jou club niet in de kou zitten en betaal de nota
zo snel mogelijk zodat het niet in het “vergeethoekje” komt te staan.
Sikke Damstra.
Penningmeester PKV Frisia-Dokkum.

Door Esther Bruinsma

Hallo allemaal,
Mijn naam is Esther. Ik ben 9 jaar oud. Samen met mijn vader gaan we de
beste kippen uitzoeken en met ze showen.
Ik doe dit want ik hou van dieren. Kippen daarom dus ook. We hebben al
veel kuikens. Ik ga de blauwpatrijs goudflitter en de witpatrijs showen.
Dit zijn de leghornkrielen, aldus heit.
Ik heb ook nog andere hobbys zoals turnen. We mogen nu niet binnen
turnen maar wie weet binnenkort weer. Ik vind tekenen ook leuk om te
doen.
Groetjes Esther

Digitaal hokbezoek

Beste leden,
Het voorjaar is weer begonnen. Een mooi
moment om al het moois om het huis te laten
zien.
We willen weer een digitaal hokbezoek gaan
opmaken middels nieuwsbrief.
We kunnen wel wat foto’s en verhalen van
leden gebruiken!
Schroom niet en stuur je foto’s en verhalen
naar:
pr@pkvfrisia.nl
Hugo

Tatoeëren konijnen
Verenigings Info KLN afkomstig van Merkenbureau
Beste liefhebbers van onze vereniging Frisia Dokkum.
Hierbij wil ik jullie een schema doen toekomen over het
merken van jullie konijnen. Dit mede om verwarring te
voorkomen en opdat we er als vereniging geen geld bij
inschieten. Tot dit moment hebben we nog geen 2e
tatoeeerder. Dit houdt in dat ik hier alleen voor kom te
staan. Daarom dat ik graag op de hoogte word gehouden
welke dieren er moeten worden genummerd. we zijn
immers gebonden aan de regels van KLN. en iedere
vereniging dient zich hier aan te houden.
Daar op geef ik graag een voorzet:

Rond de 8 tot 10 weken moeten ze worden gemerkt met uitzondering van de
dwergen. Uiterlijk 1e week mei moet het merken zijn afgerond zodat ik de
merklijsten vóór 10 juni kan inleveren.

Rond de 8 tot 10 weken moeten ze worden gemerkt met uitzondering van de
dwergen. Uiterlijk 1e week september moet het merken zijn afgerond
zodat ik de merklijsten vóór 10 september kan inleveren.

Rond de 8 tot 10 weken moeten ze worden gemerkt met uitzondering van de
dwergen. Uiterlijk 1e week oktober moet het merken zijn afgerond zodat ik
de merklijsten vóór 10 oktober kan inleveren.

Rond de 8 tot 10 weken moeten ze worden gemerkt met uitzondering van de
dwergen. Uiterlijk 1e week november moet het merken zijn afgerond zodat
ik de merklijsten vóór 10 november kan inleveren.

Ook voor de dieren geboren in oktober, november en december is een
mogelijkheid ze te laten merken. Deze krijgen dan een merk van het
nieuwe jaar in het rechter oor en in het linker oor begint het nummer met
een 0. Dat wordt dan een 4 cijferig nummer.
Rest mij nog een mededeling:
Jullie kunnen mij bereiken op nummer 0518-431118.
Ook heb ik een nieuw mobiel nummer waarop je mij kunt bellen.
Dat nummer is 06-42611852
Als je nog vragen hebt hierover dan hoor ik dit graag.
Hartelijke groet,
Jullie tatoeëerder
Henk Canrinus.

