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Opgericht 23 maart 1929 
           
Internet/website:      www.pkvfrisia.nl    en     www.frieslandshow.nl 
_____________________________________________ 
   
Ereleden:  Gerrit Walsma     Anjum  

Jelle Terpstra     Dokkum 
   Ate Hoekstra     Damwâld 
   Henk Canrinus     Hallum 
 
Leden van verdienste: Antje Walsma     Anjum 
   Alie van der Zee     Dokkum 
   Klaas Dijkstra     Zuidhorn 
Bestuur: 
 
voorzitter  Halbe Sijtsma     tel. 0519-321829 
   Moarsterwei 11     9134 PD  Lioessens 
      
secretaris  Sita Herder     tel.  0519-571326 
   Wjuk 14      9145 RB  Ternaard 
 
penningmeester & Jan Rietberg     tel. 0519-221444 
tentoonstell.penningm. Burdaarderstrjitwei 19    9106 GA  Sibrandahûs 
 
tentoonstell.secretaris Arie Hagedoorn     tel. 0511-421961 
   Master de Grootstrjitte 4    9104 HN Damwâld 
 
ringencommissaris Ype Stielstra     tel. 06-12201932 
   Beijertstrjitte 30     9151 KJ  Holwerd 
 
vice voorzitter  Hugo Bruinsma     tel. 06-37281388 
   Foarwei 42     9104 BX  Damwâld 
 
materiaalbeheer  Simke Zijlstra     tel. 0519-321794 
   Burmaniastrjitte 5    9133 MV  Anjum 
 
Tatoeëerders: 
 
Piet Posthuma,      Haadwei 96,           9104 BJ    Damwâld     tel.  0511-425036 
Henk Canrinus,     Wildlandseweg 1,  9074 LK   Hallum,        tel.  0518-431118
          

http://www.pkvfrisia.nl/
http://www.frieslandshow.nl/


Voorwoord 
 
   
September als ik dit zit te typen heb ik net via de mail bericht gehad dat er 
tot nu 276 jonge dieren zijn ingeschreven voor onze jongdierendag. 
Geweldig vinden we dit als bestuur. Als jullie dit lezen is de 
jongdierendag al weer voorbij en kunnen we nog nagenieten van een 
mooie dag bij de Fam Wolters in Broeksterwoude. De ene met goede 
predicaten de ander met iets mindere maar dat mag de pret niet drukken. 
Over enkele weken een herkansing op onze Frieslandshow. We hopen ook 
dat dit onze verwachtingen zal overtreffen wat het aantal inschrijvingen 
betreft; we zullen het zien (verras ons met Uw dieren). Wij zijn er klaar 
voor. Dan de afgelopen zomer veel activiteiten binnen onze vereniging.  
Eerst de voorbereiding voor een stand bij de Wekoop op 30 mei;  deze 
hebben we,  na op vrijdag de berichten te hebben beluisterd, maar afgelast 
en dit was ook maar goed (regen harde wind).  Dan 13 juni de stand bij 
Groei&bloei bij de Fam Bouma te Broeksterwoude. Op 20 juni de leden 
van ‘t Holandertje te Leek bij ons op bezoek. Wat weer een mooie dag hij 
vloog voorbij.  Volgend jaar naar Leek?.  Op 27 Juni Mini-hokbezoek bij 
eigen fokkers met als afsluiting een geweldige BBQ bij de Fam. 
Braaksma.Volgend jaar bij Jilles Leijstra?.  25 juli Boerendag 
Wouterswoude met geweldig weer en veel vrijwilligers van Frisia op de 
stand wat ons als bestuur goed deed; hadden wij ook even wat vrijheid om 
even bij alle andere stands langs te gaan. Bedankt! 
1 augustus drinkwater-enting halen bij Arie en koffie bij Margien. 15 
augustus spray-enting door Marten de Vries met begeleiding en chauffeur 
Arie. 5 september jongdierendag bij Wolters te Broeksterwoude we hopen 
weer op een geslaagde dag. En dan komt er nog een zeer belangrijke 
datum:  25 september DE LEDEN VERGADERING. We verwachten een 
volle zaal daar wij als bestuur niet zonder de inbreng van de LEDEN 
kunnen. Zeer belangrijk voor onze Frieslandshow zeker voor de invulling 
van de taken die weer vervult moeten worden.(Laat ons er niet alleen voor 
staan) Geef je weer op net als voorgaande jaren. Dan na de pauze hebben 
we de Heer Luchtmeijer weer bereid gevonden om ons als vereniging 
weer te verassen met een lezing net als vorig jaar toen had hij de 
volledige aandacht van de vergadering. Dit gaat zeker weer lukken met 
een nieuw onderwerp kom kijken en horen en laat je verrassen. Tot dan 25 
september en anders tot op de show 22T/M 24 OKTOBER in sporthal de 
“Trimmer” in Dokkum 
 
Namens PKV FRISIA 
Halbe Sijtsma. 



    
          

 
 
 
Uitnodiging voor de Ledenvergadering 
 
Vrijdag 25 september 2015 
Plaats: Café Van der Meer, Woudweg 1, Dokkum 
Aanvang: 20.00 uur 
 
 
Agenda: 
  

1. Opening 
 

2. Notulen vorige vergadering (6 maart 2015). 
 

3. Ingekomen stukken & Mededelingen 
 

4. Prijsuitreiking Jongdierendag (5 september 2015) 
 & korte terugblik op het evenement. 
 

5. Draaiboek 53e Frieslandshow – de laatste aanpassingen 
 

6. Rondvraag 
 

7. Pauze : inschrijfformulieren 53e Frieslandshow /  
 Afrekenen verkochte lotenboekjes. 
 
Na de pauze een beeld en informatie presentatie door Jan Luchtmeijer 
Onderwerp: ORCHIDEEËN 
 
Jan Luchtmeijer behoeven we nauwelijks te introduceren. We kennen 
hem van zijn geweldige presentaties over de verschillende facetten van 
DE DUIF. Daar konden we enkele vergaderingen terug van genieten.  
Nu dus totaal iets anders! Introducés zijn welkom. 
 
 



Verslag Jaarvergadering PKV Frisia 
 
Vrijdag 9 maart 2015, in Café van der Meer te Dokkum. 
Om 20.00 kan Germ Durk 27 leden welkom heten op de jaarvergadering. 
Met kennisgeving afwezig zijn: Hugo Bruinsma, Ype Kroodsma, Sietske 
Vogel, Daan Plutschouw,  Simke Zijlstra, Uilke Hoekstra, Jelle Terpstra, 
Jannie Stockman en onze ereleden Gerrit en Antje Walsma. 
We staan op gepaste wijze stil bij het overlijden van Sjouke Kommerie. 
Ons lid Oane Dijkstra ligt in het ziekenhuis; er gaat een kaart rond . 
Op de agenda van vanavond is de rondvraag niet vermeld; wordt 
aangepast. Na het officiële gedeelte is er de gelegenheid om foto’s te 
bekijken van de activiteiten van vorig jaar.  De notulen van vorig jaar  
zijn na enkele correcties goedgekeurd. De naam Ronald Klok is veranderd 
in: Roland Klok. Henk Canrinus wil graag weten wat hij vorig jaar ook 
alweer  bedoelde  met :…..aanpassing A-B-C keurmeesters…Germ Durk 
helpt hem even op weg;  het gaat over het rouleren van de keurmeesters. 
Siebe de Graaf heeft een opmerking over de hoenderenting (de 
hoeveelheid dieren doet eigenlijk niet terzake, iedereen betaalt hetzelfde 
behalve de jeugdleden) Hierover is een besluit genomen in de 
bestuursvergadering. Er is besloten om het bedrag per adres te laten en 
niet te laten afhangen van de hoeveelheid dieren. De kosten zitten niet in 
de entstof. Na deze correcties worden de notulen vastgesteld. 
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 
Het jaarverslag van 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Het financieel verslag van PKV Frisia en van de Frieslandshow wordt 
uitgelegd door onze zeer deskundige penningmeester Jan Rietberg. Er is 
een vraag over het lage advertentiegeldbedrag, dit komt omdat nog niet 
alle adverteerders betaald hebben. Henk Canrinus vraagt naar het 
tatoeage-bedrag.  Komt door de aanschaf van materialen (tangen). 
Daarna legt Jan Rietberg de exploitatie en de begroting uit. 
Jan Castelein merkt op dat de bondsprijzen nog op 0 staan. Geld moet nog 
binnenkomen. Arie legt de helaas erg dure, maar wel strikt noodzakelijke 
aansprakelijkheid en evenementenverzekering uit. Zonder deze 
verzekering is het eigenlijk niet verantwoord om een activiteit te houden.  
Germ Durk voegt hier aan toe dat bij een goede verzekering de garanties 
ook beter zijn.  Er wordt geopperd eens te kijken of een en ander ook 
goedkoper kan. Hierbij wordt de RegioBank genoemd,waarop Halbe zegt 
dat de RABO bank in het complete pakket het goedkoopst uit de bus 
kwam. De bankkosten zijn hoog maar de RABO sponsort ons ook. 
Romke Aartsma vraag of het risico van het doorgaan van een show kan 
worden verzekerd, Dit  in relatie met de telkens weer de kop opstekende 
vogelgriep. Het zal ongetwijfeld vreselijk duur worden maar er is ook 



geen verzekering voor. Er waren wel geluiden dat de shows die wel door 
zijn gegaan geld zouden delen met de gedupeerde verenigingen. Dit zien 
we echter nog niet zo snel gebeuren. Henk Jacobs stelt dat als je Kamer 
van Koophandel geregistreerd bent, ze je nooit aansprakelijk kunnen 
stellen. Helaas, na uitleg van Germ Durk blijkt dat deze vlieger niet op 
gaat. Hierna is het tijd voor de kascontrole; deze wordt gedaan door Rein 
Halbersma en Romke Aartsma waarbij de tip aan de leden wordt gegeven: 
Let op als je geld overmaakt dat dit naar het juiste banknummer gaat! 
Anders heeft de penningmeester er allemaal extra werk van. 
Rein maakt een compliment aan Jan Rietberg over de precisie waarmee 
hij alles voor elkaar heeft gemaakt. Dik in orde, Jan! Décharge wordt dan 
ook vlot verleend! De nieuwe kascommissie bestaat uit: Romke Aartsma 
en Jan Castelein. Als verbeterpunt voor de Frieslandshow komt naar 
voren: Het versimpelen van de inschrijfformulieren. Arie gaat hier 
nogmaals een blik op werpen. Henk Canrinus, ook sprekend namens 
Sikke Damstra (niet aanwezig),  deelt mee dat zij zich niet thuis voelen in 
het nieuwe systeem van de HEP. Zij willen graag dat het blijft zoals het 
was. Na uitleg van Arie, dat op de nieuwe manier de prijsverdeling veel 
eerlijker is, wil Henk gelukkig nog wel nadenken over hoe nu verder. Er 
moet wel duidelijker gecommuniceerd worden wat de veranderingen 
inhouden, zowel voor de helpers als ook voor de keurmeesters. Dit om 
verwarring en ergernis te voorkomen. Wij hopen dan ook van harte dat 
wij bij volgende shows kunnen rekenen op de hulp van Henk en Sikke. 
De namen van de helpers zouden op papier moeten. 
Bestuursverkiezing: Germ Durk treedt na jarenlange trouwe inzet af en is 
niet herkiesbaar. Halbe is bereid om voorlopig de taak van voorzitter op 
zich te nemen. Arie  is aftredend en herkiesbaar. Als nieuw bestuurslid is 
Simke Zijlstra bereid gevonden.  Met applaus worden Arie en Simke  in 
het bestuur verwelkomd.  
Hierna doet Halbe een woordje van afscheid van onze aftredend 
voorzitter Germ Durk. Zijn kwaliteiten worden geroemd en geprezen en 
als dank voor bewezen 
diensten scoort hij ook nog een 
felbegeerde U!!  Een 
certificaat, een bos bloemen en 
cadeaubonnen zijn 
welverdiend voor Germ Durk. 
Deze worden uitgereikt door 
Arie, waarna Germ Durk ook 
nog een dankwoordje spreekt. 
     
 



Met de activiteiten van 2015 starten we op 27 juni met hokbezoek  met 
BBQ, zoals U in de Hobby hebt kunnen lezen. Komt allen, het wordt een 
prachtige dag!!  Rein vraagt of het ook mogelijk is om weer eens een 
grote ( Duitse) show te bezoeken. Henk C zou graag zien dat de 
activiteiten wat meer verspreid plaatsvinden, nu alles in juni/juli. 
Rondvraag: Dit jaar kunnen we nog terecht inde Trimmer maar misschien 
moeten we ook uitkijken naar een andere locatie. Henk C heeft mooi 
water/voerbakjes te koop voor slechts 1 euro! 
De hilariteit is groot als blijkt dat deze uit een rusthuis komen, en de 
grappen zijn niet van de lucht. Germ Durk sluit voor het laatst de 
vergadering, tijd voor de gezellige nazit, met mooie foto’s van alles wat 
we het afgelopen jaar hebben georganiseerd! 
       Sita 
 
 
 

Door Martin Hoogendoorn 
 
Martin  heb ik op jongdierendag gesproken. Het paste Martin niet om zijn 
pennenvrucht voor deze Hobby klaar te hebben. Daarom houdt u Martin’s 
bijdrage aan deze rubriek nog even tegoed voor de volgende Us Hobby 
die in november/december zal verschijnen.  
       Germ Durk 
 
 
 
Wouden rammen- en Berenshow 2015 te Harkema  
 
Op zaterdag 14 maart 2015 werd de Wouden Rammen en Berenshow in 
Café De Klok in Harkema gehouden. De 108 ingezonden rammen werden 
beoordeeld door KM Reinder Prins (C) uit Burgum, KM Gerrit Pals (A) 
uit Bedum en KM Gezienus Dermois (A) uit Valthermond. Ook een 12-
tal fokkers van Frisia Dokkum waren hier met hun dieren aanwezig. 
 Als eerste Rein Halbersma uit Raard met 2 Konijngrijze Vlaamse Reuzen 
welke een O en een ZG 94 behaalden. J Kroodsma uit Dokkum had een G 
91 en een ZG 93 bij de Groot Lotharingers en bij de Rijnlanders nog een 

De 
Pen 



F 95. Henk Gulmans uit Burum zijn Groot Lotharinger werd door KM R 
Prins met een F 95,5 beoordeeld. P M Landheer zijn Thuringers kregen 
een ZG 93, ZG 94 en een F 96 van KM G Dermois. Bij de Kleurdwergen 
had deze fokker nog een F 96. De Midden Sepia Bruine Marters van Daan 
Plutschouw uit Aalsum werden 2x ZG 93,5 en F 95,5 toegekend. Jelle 
Terpstra zijn Duitse Hangoor werd door KM G Pals gekeurd; F 95,5. Ook 
had Jelle nog met Kleurdwerg Midden Geel Marter ZG 94, ZG 94,5 en 2x 
F 95,5 Bij de Klein Chinchilla's F 95 en F 95,5 voor Comb Landheer-
Pool. Uit Anjum kwamen 3 Zwarte Klein Lotharingers van Simke 
Zijlstra; ZG 94, ZG 94,5 en F 96. Henk Jacobs uit Ternaard zijn Tan werd 
te zwaar bevonden door KM G Pals; resultaat een O (misschien een 
suggestie; een weegschaal voor de verjaardag).  A. J.Landheer overkwam 
hetzelfde met een Thrianta. Bij de Klein Zilvers Midden Geel een ZG 
93,5 2x ZG 94,5 en F 95 en een ZG 92,5 bij NHD Konijngrijs voor J 
Weima uit Hallum. Comb Landheer-Pool uit Buitenpost had ook 4 Klein 
Zilvers ingezonden. ZG 93 bij Licht Konijngrijs en ZG 92,5  ZG 93 en F 
96 bij Midden Geel. 
Fokje Schroor uit Damwald had een O en een ZG 93 bij haar Isabella 
NHD. Bij de Madagascars had Jan Castelein 2 x ZG 94 en een F 95,5 bij 
Madagascar-Bont. Ype Kroodsma uit Buitenpost had 2 Blauwoog Polen 
ingezonden; ZG 94 en F 95,5. Tenslotte nog 4 Kleurdwergen van Anton 
Meekma uit Wier met een ZG 94,5 en een F 95,5 bij Konijngrijs, een F 
95,5 bij Chinchilla en nog een F 95,5 met een Zwarte. 
 
Op de eindkeuring werd de Klein Lotharinger van Simke Zijlstra de 
winnaar van de Wouden Rammen en Berenshow 2015 en verhoogd naar 
U 98. Simke, nogmaals gefeliciteerd, klasse. 
 
Hoofdereprijzen: 
Groep 1: Kleurdwerg Konijngrijs F 96 van M.P. Landheer Buitenpost 
Groep 2: Klein Lotharinger Zwart U 98 van Simke Zijlstra Anjum 
Groep 3: Klein Zilver Midden geel F 96 van Comb Landheer-Pool Buitenpost 
Groep 4: Kleurdwerg Zwart Zilvervos F 96 van Jan Veldman Akkrum 
Groep 5: Pool Blauwoog F 95,5 van Ype Kroodsma Buitenpost   
Groep 6: Nederlandse hangoor Dwerg Wit F 96,5 van E Altena (JL) Buitenpost 
Groep 7: Rex Wit F 97,5 De van Frans de Jager Oudwoude 
 
      Jan Castelein 



 

 
Frisia’s Zomeractiviteit 2015 
 
Een stralende dag was het op zaterdag de 27e juni.  Mooi weer om een 
mooie activiteit te houden.  Dit jaar een mini hokbezoek bij eigen leden 
met aansluitend een BBQ. Met een ploeg van een stuk of 12 leden deden 
we de “Frisia tour”  naar Burum,  Buitenpost en Lioessens. We startten ‘s 
middags om 2 uur  in Burum en werden daar hartelijk ontvangen door 
Henk en Aline Gulmans. De familie Gulmans bewoont daar een boerderij 
met grond en veestallen met veel ruimte.  Een mooie stek waar ze zich 
kunnen uitleven in hun hobby.  In dit geval dus veel ruimte voor het 
houden van dieren en die waren er genoeg:  Watervogels, ganzen, 
sierduiven, paarden, konijnen en vaak ook nog in meerdere (bijzondere) 
rassen en kleuren.  We zagen brandganzen, roodhalzen, maanganzen, 
rotganzen en de Hawaï de Néne;  een heel nieuwschierig dier.   
Deze laatste is 
een 
ganzensoort 
die alleen voor 
komt in Hawaï 
en het naburige 
eiland Maui. 
Midden jaren 
1950 was deze 
vogel bijna 
uitgestorven. 
Henk en Aline 
houden het ras 
in stand!    Ook 
eenden in diverse soorten:   Kwakers in 6 kleuren,  de Overbergse eend, 
de Welsh Harlequin.  Achter de boerderij een grote vijver waarin en 

waarbij al dit moois vrij rond scharrelde.  In de schuur  
een opfok deel voor de kuikens. Ook worden de konijnen 
hier gehouden. Groot Lotharingers in de kleuren Zwart, 
Blauw, Madagascar en Isabel.   



Als 2e ras worden Belgische 
hazen gefokt. Op tafel een 
prachtig gezicht als deze 
dieren zich stellen.  Alle 
dieren  glanzend schoon en 
vol in het stro. Een gezellige 
stal waarin  de duiven ook 
hun plek hebben. Even 
strooien met voer en vanuit 
alle hoeken kwamen de 
Vinkduiven en de Zuid 
Duitse Moorkoppen 

aanvliegen.   Het houden van dieren is passie van Henk en Aline maar 
niet alleen kleinvee.  Ook KWPN en Friese paarden worden gefokt.  Henk 
en Aline hebben ons rondgeleid over hun erf en stallen en ons voorzien 
van veel informatie.  Voorzitter Halbe Sijtsma bedankte Henk en Aline 
voor hun gastvrijheid en bood hen een “boswandeling” aan.  (voor het 
goede begrip:  boswandeling = een flesje kruidendrank)    Ook vanuit 
deze Hobby nogmaals dank Henk en Aline voor de gelegenheid die jullie 
ons hebben geboden.  Súper! 

Het tweede adres deze middag was in Buitenpost. Heel iets anders dan bij 
Henk en Aline maar ook weer heel speciaal.  We waren te gast bij Ype 
Kroodsma. Ype fokt met grote gedrevenheid de Blauwoogpool en de 



kleurdwerg in konijngrijs en ijzergrauw. Ype houdt zijn dieren in een 
keurige kleine stal met open front in de achtertuin.  Boven het hok prijkt 
een bordje met de tekst “Ridgetrail”.  Het is niet de stalnaam vertelt Ype. 
Het bordje is door zijn zoon 
meegenomen uit Afrika en heeft 
boven Ype’s hok een plaatsje 
gekregen.  (ridgetrail  =  pad of 
spoor langs richel of heuvel/berg 
rug). Ype heeft kijk op zijn dieren. 
Hij presenteert zijn dieren een voor 
een op tafel met de toppers als 
laatsten.  De “deskundigen” rond de 
tafel waren het wel eens: Beste 
dieren!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het was inmiddels theetijd geweest en Mevrouw Kroodsma trakteerde 
ons op thee en koffie met lekkere cake.  Het zat even lekker bij de 
Kroodsma’s achterhuis.  Vooral in de schaduw want in de zon was het 
inmiddels erg warm. Leuk om zo 
even bij collega hobbyfokkers langs 
te gaan ente kijken hoe ze hun 
hobby beleven en hokken hebben 
ingericht. Ype en echtegenote  ook 
jullie nogmaals hartelijk dank voor 
jullie gastvrijheid.   Halbe kwam 
weer in actie met zijn 
“boswandeling” en na een prettig 
verblijf bij deze fokker gingen we 
richting Lioessens. 
 
Bij de familie Braaksma stond de partytent klaar en werd de barbecue 
opgestart. Maar eerst “even buorkje” bij de Fryske Hinnen van Ulbe. Het 
Fries Hoen (groot) komt voor in 12 kleurslagen, het Fries Hoenkriel kent 
11 kleurslagen. Ulbe’s doel was om alle 12 kleurslagen in het hok te 
hebben maar is niet verder gekomen dan 9.  Het werd in combinatie 
huishoudelijke taken toch wat te veel en Ulbe is gaan minderen.  Lammert 
is ook wel liefhebber maar zijn bedrijf neemt veel tijd en dat gaat voor de 
hobby natuurlijk.   

Met 3 rassen in 2 
kleuren is de hobby nu 
veel beter bij te houden 
waardoor Ulbe er 
wellicht ook meer 
plezier aan beleeft.  
Ofwel minder dieren 
maar wel goede.  Ulbe 
heeft de Gele Witpellen 
in groot en kriel en de 
Zilverpel in kriel. 
Mooie dieren en prima 
verzorgd in mooie 
ruime hokken.  Hoek en 

Wad is een prachtige stek om te wonen met veel ruimte voor de hobby. 
Naast de Fryske hinnen wordt ook nog een grote moestuin bijgehouden.  
 



Na het buorkjen was de BBQ 
wel heet en konden we de 
inwendige mens verzorgen.  
Met de zon en een drankje er 
bij een gezellige en lekkere 
bezigheid. Lammert had de 
partytent opgezet dus alle 
mogelijkheid om binnen of 
buiten te zitten. Het vlees en 
salades waren prima.  Het was 
gezellig en dat bleek ook wel 

uit het tijdstip dat de Frisia-gasten  Braaksma’s hiem verlieten.  Het was 
bijna middernacht toen de rust op Hoek en Wad terug keerde.  Een 
gezellig slot van een geslaagde dag.  Familie Braaksma jullie ook 
nogmaals bedankt voor jullie gastvrijheid.  Het zal zijn omdat het donker 
was, dat het schrijver van dit stukje is ontgaan of de Braaksma’s nu wel of 
niet een boswandeling van Halbe hebben gekregen... Zal wel want het 
komt hen beslist toe! 
      Germ Durk 
 
 

 
  
 



 
Jongdierendag 2015 
 

 
 
Traditie, de eerste zaterdag in september. Deze zaterdag is gereserveerd 
voor JONGDIERENDAG. Niet dat je op die dag nergens anders terecht 
kunt, nou nee..!! Er is van alles te doen, maar dat is voor ons geen reden 
te breken met deze traditie. Gelukkig denken vele leden daar net zo over. 
Als bewijs: liefst 285 gemelde dieren. De laatste 9 dieren kwamen in de 
opbouwbezigheden zomaar uit de lucht dwarrelen. De reserve kooien 
konden aangesproken worden. 
Naast onze eigen kooien, 39 bakken met 3 kooien, de 65-ers beschikken 
we over 22 banken met 4 kooien, de 50-ers. Ja, dan komen we er een paar 
te kort. Geen nood zustervereniging Burgum heeft een flinke voorraad. 25 
bakken met 4 kooien werden op donderdagavond aangevoerd naar 
Broeksterwâld. Je zou kunnen zeggen eerste etappe in de opbouw. Dat is 
niet geheel de waarheid, want onderdeel van de opbouw is het aanmaken 
van kooinummers. Gerrit en Antsje schreven er 225. Om zo te zeggen de 
verwachting van de in te schrijven dieren. Dat aantal werd royaal 
overtroffen door de reguliere aanmelding van 276 dieren. De laatste 9 
dieren werden later in zgn. A = aanvullings-nummers toegevoegd. 
De opbouw op vrijdagavond liep als een trein, de koffiepauze om kwart 
voor acht volgens planning en de afronding om negen uur. Geheel 
volgens plan. Geweldig opbouwteam. Gezellig en werkzaam. 
Enkele leden hebben vervolgens dieren ingekooid. Achterliggende 
gedachte is hierbij deels als oefensessie voor de dieren deels om 
praktische redenen om de zaterdagmorgen iets meer tijd te hebben voor 
andere dingen die JDD met zich brengen. 
Na een korte nacht vroeg uit de veren, nog wat extra spullen bij elkaar 
gezocht, om het niet optimale weer toch iets te kunnen beteugelen. Dat 
winddoek in de grote deur van de loods remde de wind toch in belangrijke 



mate. Zo langzamerhand druppelde iedereen binnen, inzenders, 
keurmeesters. De laatste inzenders moesten uit Holwerd (aan Zee) komen. 
De een komt op tijd. Maar de ander moet via een telefoontje aangespoord 
worden. Verslapen, dat kan de beste overkomen. Met de keuringen wordt 
na het openingswoord van Halbe, onze voorzitter, zo rond kwart over 
negen begonnen. Bij de konijnen waren Robert Meijer en Gerrit Pals 
actief, in de hoendersector pakten Tallinus Boschma en Herke Brinkman 
de hoenders en dwerghoenders uit de kooien. De duiven werden 
beoordeeld door Klaas Nicolaij. Dan zijn er de schrijfsters en schrijvers, 
de aandragers en natuurlijk de belangstellenden, inzenders maar ook 
bezoekers. Een fijn sfeertje. In de loods was weinig te merken van de toch 
soms flinke buien, die naarmate de dag verstreek duidelijk afnamen. Dat 
merkte je aan het aantal bezoekers, dat naarmate het weer verbeterde 
duidelijk toenam.  
Twaalf uur, na een drankje, soep, brood, gebakken ei. Een onderbreking, 
voor het secretariaat de gelegenheid de tafel schoon te maken, de tot dat 
moment bekende resultaten ook helemaal op hun plaats te hebben.  
Dan het vervolg met de 
afsluiting via de HEP-
jury, het overleg tussen 
de keurmeesters om de 
groepswinnaars te  
krijgen. Voor het eerst 
hebben we dit ook min 
of meer bij de hoenders 
en dwerghoenders 
gedaan. Dat kan m.i. 
nog beter uit de verf 
komen en dat zal het 
zeker, wanneer we in 
staat zijn, dat voor de konijnen HEP-keuring te doen. Wie weet hoe dat op 
de Frieslandshow nog in beeld komt.Om half vier na het dankwoord van 
Halbe was het UITKOOIEN. Wolters onze gastheer bedacht de inzenders 
nog met een leuke attentie. Vervolgens begint de afbouw. Ook dat verliep 
uitstekend. Om half zeven kon het hokje bij de camping in Dokkum op 
slot gedraaid worden. Alles was weer op z’n plaats. 
Voor de uitslagen verwijs ik naar een andere plaats in deze Hobby. De 
catalogus van deze JDD is naar de leden, waarvan ik een mailadres heb 
verstuurd. Ook kun je die terugvinden op www.frieslandshow.nl  
 en www.pkvfrisia.nl 
 
      HAA 
 

http://www.frieslandshow.nl/
http://www.pkvfrisia.nl/


 
Uitslagen JONGDIERENDAG van 5 september 2015. 
 
 Konijnen: 

 
Mooiste ram   A-klasse Groot Lotharinger 5DF-327
 G. Walsma 
Mooiste voedster  A-klasse Vlaamse reus  5DF-232
 J. Poutsma 
Mooiste ram  B-klasse Duitse hangoor  5DF-427
 J. Terpstra 
Mooiste voedster B-klasse Klein zilver  5DF-422
 J. Weima 
Mooiste ram  C-klasse Ned. hangoor dwerg 5DF-502
 J. Castelein 
Mooiste voedster C-klasse Ned. hangoor dwerg 5DF-505
 J. Castelein 
 
 

 
Beste konijn van de dag:  Duitse hangoor 5DF-427 van Jelle Terpstra. 
 
 
 



De volgende dieren zijn geselecteerd voor de clubcompetitie in Harkema: 
 

• Groot Lotharinger 5DF-327 G. Walsma 
• Vlaamse reus  5DF-232 J. Poutsma 
• Duitse hangoor  5DF-427 J. Terpstra 
• Klein zilver  5DF-422 J. Weima 
• Ned. hangoor dwerg 5DF-502 J. Castelein 
• Kleurdwerg  5DF-532 A. Meekma 

Reserve: 
• Wener   5DF-308 G.D. de Vries 
• Ned. hangoor dwerg 5DF-505 J. Castelein 
• Kleurdwerg  5DF-625 A. Meekma 

 
Mooiste konijn van jeugdleden: 
Voedster Kleurdwerg Tan zwart  5DF-323  
  Comb. De Bruin 

                          
 
Mooiste konijn op 1 na: 
Voedster Groot Lotharinger  zwart    5GZ-505  
  Tjeerd v.d. Heuvel 
 Hoenders: 

Mooiste haan: Andalusiër  blauw     6744 
  Tjeerd v.d. Heuvel 
Mooiste hen: Fries hoen  geelwitpel  16162 
  U. Braaksma 
 Dwerghoenders: 

Mooiste haan: Sebright  zilver zwart gezoomd 6267 
  A. Hagedoorn 
Mooiste hen: Zijdehoen z. baard zwart   2038 
  Sjoukje Herder 
 



Jeugdleden: 
 
Mooiste hoender: 
Andalusiër  blauw  6744 Tjeerd v.d. Heuvel 
Mooiste dwerghoender: 
Zijdehoen z. baard zwart  2038 Sjoukje Herder 
Mooiste dwerghoender op 1 na: 
Wyandotte kriel wit  19404 Combinatie Waakma 
 
 
 
De volgende dieren zijn geselecteerd voor de clubcompetitie in Harkema 

• Sebright    zilver zwart gezoomd 6267  
 A. Hagedoorn 

• Zijdehoen z. baard  zwart   2038
 Sjoukje Herder 

• Drentse kriel   gezoomd patrijs 1 1759  
 A. Hagedoorn 

• Friese kriel   zilverpel  9617
 U. Braaksma 

• Watermaalse baardkriel koekoek   9000  
 A. Meinema 

• New Hampshire kriel  roodbruin  12178
 J.A. Rietberg 

Reserve: 
• Leghorn kriel Ned. Type Isabelpatrijs  6431

 H. Bruinsma 
• Sebright   goud zwart gezoomd 6270

 A. Hagedoorn 
• New Hampshire kriel  roodbruin  8173

 J.A. Rietberg 
• Friese kriel   zilverpel  8290

 P.G. Hoekstra 
 
 Sierduiven 

Mooiste sierduif:  Damascener ijskleurig geband 3366  
 A. Hagedoorn 
Mooiste sierduif op 1 na:  Figurita bekousd wit  3369 
 A. Hagedoorn 
 
Jeugdleden: 
Mooiste sierduif: King blauw gekrast  2327 Comb. De Bruin 



Jongdierendag in beeld.  Meer foto’van deze dag zijn te vinden op onze 
website www.pkvfrisia.nl   
 

     
 

 
Tjeerd van den Heuvel bij zijn winnende Andlusiër 
 

            
NHD  mad.bont C.Klasse  v. Jan Castelein            Sjoukje, Frederika en Edith  
      

http://www.pkvfrisia.nl/


 
Sjoukje Herder met haar “top-kip”  Zijdehoen zonder baard zwart 
 

 
Voorzitter Halbe Sijtsma feliciteert Alina de Bruin (combintatie de Bruin) met 
haar  mooiste sierduif King Blauw gekrast 



 
Frederika Waaksma (combinatie Waaksma)  wordt geluk gewenst door 
Halbe en krijgt de beker voor haar Wyandotte kriel in de kleur wit   
 
Clubkompetitie Harkema 
 
Dinsdag 29 september 2015. Aanvang keuringen 19.00 uur. Inkooien 
vanaf 18.00 uur. 
De genoemde dieren met de aangeduide merktekens worden ingeschreven 
op donderdag 24 september. 
Mochten er verhinderingen zijn, dan dient dat uiterlijk woensdag 20.00 
uur bij ondergetekende bekend te zijn, zodat een vervanger benaderd kan 
worden. 
Om zoveel mogelijk leden bij dit evenement te betrekken stel ik voor de 
Drentse kriel te vervangen door de Leghorn Ned. type kriel isabelpatrijs. 
Dit is een AOC-dier. 
     Arie Hagedoorn 
 
Oproep Tombola!! 
 

Voor de jaarlijkse tombola die tijdens de Frieslandshow 
wordt gehouden kunnen we nog wel wat spullen 
gebruiken!  Heeft u dus mooie spullen liggen, breng ze 
naar een van de bestuursleden of neem ze mee tijdens de 

eerstvolgende ledenvergadering. Met z’n allen kunnen we deze mooie 
aanvulling van de Frieslandshow in stand houden. 
 
      Het  bestuur 



Aankleding Frieslandshow 
 

Vorig jaar kende de Frieslandshow wat extra’s door de 
aanvulling van planten die mooi opgesteld waren. Dit 
smaakt naar meer! Daarom willen we ook dit jaar de hal en 

de gang wat meer aankleden. Te denken valt aan spullen die een relatie 
hebben met onze hobby en het buitenleven. 
Heeft u spullen waarvan u denkt dat deze een meerwaarde zijn voor de 
show, en wilt u deze { tijdelijk} afstaan dan kunt u dit aangeven bij Hugo 
Bruinsma of Siep Leegstra.  
Dit kan het beste via een mailtje naar  hugobruinsma@hotmail.com 
 
     Het bestuur 
 
Boerendag 2015 

                 
Met slechte weerberichten in het verschiet hebben we op 25 juli toch de 
stand opgebouwd op de boerendag te Driezum. Er waren gelukkig veel 
helpers (Arie, Jan Rietberg, Jan Castelein, Martin Hoogendoorn, Roland 
Klok, Hugo Bruinsma, Sita en Sjoukje Herder) die ook nog eens hun 
dieren mee hadden genomen. Zo waren er Sebrights, leghornkrielen 
isabelpatrijs, zijdehoenkrielen,apenzeller spitskuiven groot, Javakrielen, 
Newhampshire krielen en yokohama's, de haren waren vertegenwoordigd 
door Nederlandse hangoordwergen, Duitse Hangoren en kleurdwergen. 
De duiven waren figurita's, schoorsteenveger en damasceners.  
We hadden de partytent maar net op gezet of het zonnetje kwam er 
zowaar ook nog bij. Dit leek veelbelovend. 
 Arie had net als in Broeksterwoude de nieuwsbrieven voor 
belangstellenden mee. Vol passie gaf hij deze aan elke voorbijganger 



mee. Dat het aanstekelijk werkte bleek al snel, er waren bijna geen 
nieuwsbrieven meer over. De data van de jongdierendag en de Friesland 
show zijn dus ook bij het grote publiek bekend. 
Er waren veel mensen die even een kijkje in onze stand kwamen nemen. 
 Konijnen aaien of kippen en duiven 
bekijken, het was gespreksstof voor velen.  
Of het nieuwe leden heeft opgeleverd weet 
ik niet, maar aan het enthousiasme in de 
stand heeft het niet gelegen. 
Rond half vier 's middags werd onze stand 
ineens een schuilplaats tegen de regen die 
toch kwam. Omdat het niet weer ophield hebben we de stand afgebroken. 
We zijn kletsnat vertrokken maar een leuke promotie dag beleefd. 
                
      Siep Leegstra 
 
Drinkwaterenting – Spray-enting 
Een jaarlijkse traditie voor de hoender/dwerghoenderhouders. Toch wel 
een zaak om serieus ter hand te nemen. Opzet is dat de dieren zo goed 
mogelijk beschermd zijn en dat je als inzender voor een show beschikt 
over de juiste papieren. In de vorige 2 Hobby’s hebben we de actie 
aangekondigd. De groep deelnemers is vrij constant, hoewel er dit jaar 
toch wel wat veranderingen te vermelden zijn t.o.v. van vorig jaar. Een 
drietal nieuwe adressen, maar ook een dito aantal afvallers. Voeg daarbij 
nog een uitwijkactie vanwege vakantie naar een andere vereniging en het 
ogenschijnlijke constante lijkt iets minder zeker. 
Piet Spoelstra had zich dit jaar weer aangemeld na het debacle van vorig 
jaar, brand in de broedmachine met als gevolg schade aan de boven-
verdieping. Dit jaar gooide ziekenhuisopname van Piet roet in het eten. 
De instroom van gegadigden op zaterdag 1 augustus gebeurde onder een 
goed weersgesternte. Met andere woorden de koffie dan wel thee kon 
buiten genuttigd worden. Om 10 uur werden de eerste flessen gevuld en 
om half elf waren de laatsten onderweg met hun “kostbare” vloeistof. 
Flessen zijn overigens lang niet altijd flessen. Een complete 
drinkwaterbak, gieters en andere ronde dan wel kantige vatachtige 
bussen/blikken worden gebruikt. 



Misschien is nog even goed om in te gaan op de functie van de beide 
onderdelen. Immers er zijn ook verenigingen, die de waterenting 
achterwege laten. Feit is, dat de combinatie van beide entingen een 
grotere afweer biedt, dan alleen de spray-enting. Een bijkomend feit is, 
dat zonder de waterenting de spray-enting een forse aanslag kan zijn op 
de dieren. De waterenting werkt als voorbereider, waardoor vervelende 
effecten bij de spray-enting uitblijven. 
15 augustus de dag van de spray-enting is een dag van een strak schema. 
Marten de Vries is er ook dit jaar vroeg bij. Half acht staat hij voor de 
deur. Na een kopje koffie wordt de spray-fase ingezet met de aanmaak 
van het materiaal. En dan gaat het los. Het uitgereikte schema is de 
handleiding. De tijden zijn reëel, ook dit jaar weer. Voor op het schema 
mag, achter…. nee dat is niet wenselijk. Ook dit jaar lukte het, het schema 
aan te houden. 
Nu we dit vastleggen zijn we bezig met de afwerking. De eerste 
bundeltjes van de formulieren zijn inmiddels al bezorgd. Andere zullen 
volgen. Rond Jongedierendag hopen we alles uitgereikt te hebben. We 
hopen, dat ieder de papieren gaat benutten. Voor de Jongdierendag en de 
Frieslandshow hoeft geen entingsbewijs ingeleverd te worden. Het 
origineel is in het verenigingsarchief gedaan. Mocht u meerdere kopieën 
nodig hebben dan de 5 verstrekte, dan kunnen we die van uit het archief 
leveren. 
      HAA 
 
HEP - jury 
De eindkeuring op de Frieslandshow bij de konijnen door de HEP-jury. 
De volgende onderdelen vallen onder deze jury: 
1. De plaatsing van de prijswinnaars in de C-klasse. 
2. De winnaars van de jeugdprijzen van leden van Frisia. 
3. De winnaars van de prijzen van leden van Frisia. 
4. De winnaars van de jeugdprijzen voor alle deelnemende 
 jeugdleden. 
5. De winnaars uit alle ingeschreven dieren. 
Ad. 1 Het aantal prijzen, dat vergeven dient te worden, is afhankelijk 
van het aantal dieren, dat voor de C-klasse gemeld is. De dieren, die in 
aanmerking komen voor de prijzen, worden voorgedragen door de 
keurmeesters. Feitelijk draagt elke keurmeester zoveel dieren voor als er 



prijzen zijn. Het is mogelijk, dat een keurmeester minder dieren kan 
aanwijzen dan er prijzen zijn, omdat hij in zijn keuring minder C-dieren 
heeft. 
De dieren, die door de keurmeesters met het predicaat het beste C-klasse 
dier van hun keuring zijn aangemerkt, komen op de tafel bij de HEP-jury. 
De jury bepaalt uit die dieren de beste. Daarmee staat de eerste prijs vast. 
De groep dieren wordt nu aangevuld met het dier, dat als beste op 1 na 
aangeduid is, van de keurmeester, waarvan zo juist het dier de eerste prijs 
heeft gekregen. De HEP-jury kiest uit de dieren wederom de beste. Dat 
dier wordt aangeduid als beste op 1 na van de C-klasse. Opnieuw vindt er 
een aanvulling van de groep dieren plaats uit de voordracht van de 
keurmeester, waarvan het tweede prijswinnende dier stamt. Opnieuw 
kiest de HEP-jury de beste. Dit dier duiden we aan met beste op 2 na. Zijn 
er meer dan 3 prijzen in de C-klasse, dan gaat deze procedure net zo vaak 
door als er prijzen zijn. Het is mogelijk, dat alle prijzen vallen op dieren 
van een en dezelfde keurmeester. 
De resultaten van de keuring van de HEP-jury kunnen invloed hebben op 
het verloop van de volgende groepen. Daartoe geef ik een voorbeeld. 
Keurmeester A draagt voor groep 5 bv. 3 dieren voor, daarbij is geen C-
klasse dier. Keurmeester B en C hebben in hun voordracht van 3 dieren 
wel een C-klasse dier opgenomen. Beide dieren staan op de plaats op 2 na 
de beste van de keurmeester. Echter het door keurmeester A 
voorgedragen C-klasse dier eindigt voor de C-klasse dieren van de andere 
keurmeesters. Dat houdt in, dat de geplaatste C-klasse dieren van 
keurmeester B en C wegvallen voor de HEP-keuring onder 5 en het 
winnende dier van de C-klasse van keurmeester A wordt toegevoegd aan 
de keuring onder 5 = eindkeuring. In feite geldt het bovenstaande ook 
voor de groepen 2, 3 en 4. 
Ad. 5 Voor deze keuring geldt in indeling in 7 groepen. Het aantal prijzen 
per groep wordt bepaald door het aantal ingeschreven dieren in deze 
groepen. Het is mogelijk, dat een groep zo gering in aantal is, dat er geen 
HEP-prijzen te winnen zijn behoudens de prijs ALGEMEEN 
KAMPIOEN.  
De situatie wordt complexer wanneer meerdere keurmeesters in de 
verschillende groepen gekeurd hebben. Een groepskeuring brengt zo een 
aantal prijsdieren voort, die uiteindelijk leiden naar de ALGEMEEN 
KAMPIOEN en een mogelijke RESERVE KAMPIOEN afhankelijk van 



wat het prijzenmodel bepaalt. In de keuringen van de groepen wordt 
steeds één dier meer dan er prijzen zijn bepaald. Dit komt voort uit de 
regel, dat een dier slechts 1 HEP-prijs kan winnen. Wanneer bv. Het 
mooiste dier van de groep KLEUR algemeen kampioen wordt, schuiven 
binnen de groep kleur alle prijswinnaars een plaats op. De extra geplaatste 
uit deze groep krijgt nu reëel een prijs. Bepaalt de HEP-jury die extra 
plaatsing niet, dan blijft de organisatie met een vraagteken zitten, dat in 
veel gevallen achter de tafel ingevuld wordt. Dat wordt vermeden met die 
extra plaatsing. 
Een dier kan slechts 1 HEP-prijs winnen: Dit geldt binnen de boven 
geschetste groepen. Met andere woorden een dier kan wel een HEP-prijs 
winnen in keuring 3 en één in keuring 5. 
Een dier kan in meerdere keuringen meedingen. Het is mogelijk voor een 
C- klasse dier van een jeugdlid van Frisia in 5 keuringen mee te doen 
voor de HEP-prijzen. De bovenstaande volgorde staat garant voor 
climaxwerking. Op het moment dat de ALGEMEEN KAMPIOEN 
bepaald wordt, eindigt de keuring of er moet sprake zijn van een 
RESERVE KAMPIOEN,  dan krijgt de keuring nog een extra stap. De 
keuring wordt dan voortgezet met de voor de eindronde geplaatste dieren 
aangevuld met het dier wat als beste op 1 na van de groep van de 
ALGEMEEN KAMPIOEN. Dan wordt de RESERVE KAMPIOEN 
bepaald. Het is mogelijk, dat de kampioen en de reserve kampioen uit 
dezelfde groep komen, ja dat beide dieren van eenzelfde ras zijn. 
 
“de Kikkersprong” 

Op 13 juni was Frisia met 
een stand c.q. minishow 
aanwezig op 
 “de Kikkersprong”  te 
Broeksterwoude, waar de 
lokale  afdeling Groei & 
Bloei bij de fam. Bouma een 
tuin-dag met als thema 

“Leven in de tuin ”organiseerde. We werden gastvrij ontvangen door de 
fam. Bouma in hun werkelijk schitterende tuin. De Bouma’s  zijn in hun 
vrije tijd veel aan het tuinieren en dat is te zien. Een prachtig geheel met 
vijverpartij, gazons, wandelpaadjes  met zitjes enz.  En groot, heel groot! 



Voor een ieder de moeite waard om hier straks nog eens langs te gaan.  
Op de zaterdag dat wij van Frisia ons met vele andere standhouders 
presenteerden werkte het weer niet echt mee. Het lukte goed om met toch 
vrij veel wind de tent op te bouwen waarin we een kleine mini show van 
kleindieren hadden staan.  De verwachtingen waren gespannen: In eerdere 
fairs waren hier veel bezoekers geweest aldus Bouma. Helaas werkte het 
weer niet mee. Wind en later ook nog buien waardoor het “grote publiek” 
het liet afweten.  Samen hebben we echter wel een genoeglijke dag 
beleefd in de Kikkersprong.      
     Germ Durk 

 
 

 
Martin Hoogendoorn en Siep Leegstra in de Frisa stand in Broeksterwoude 



Hokbezoek van zustervereniging uit Leek aan Frisia 
Voor mij als jong 
kleindierliefhebber is dit 
een nieuw onderdeel in 
mijn kleindierervaring. 
Niet alleen als bestuurder 
maar ook als houder van 
kleindieren had ik er geen 
ervaring mee. 
Eigenlijk doorkruiste het 
verzoek van Leek om bij 
ons een hokbezoek af te 
leggen de plannen van het bestuur om zelf op hokbezoek te gaan bij een 
zustervereniging. Dat plan hebben we verschoven naar 2016. 
Een schets van het dagprogramma werd gemaakt en in de 
voorbereidingstijd ook hier en daar aangepast. Leidraad hierbij was zo 
veel mogelijke onderdelen van onze hobby aan bod te laten komen en dat 
te doen met zo weinig mogelijk kilometers verplaatsing. 
In het kader van ervaring opdoen past m.i. het openstellen van ons eigen 
hok ook. Daarmee waren kippen en duiven in beeld. Konijnen in en rond 
Dokkum roepen direct de namen van Jelle Terpstra en Daan Plutschouw 
op. Voor Daan bleek de datum niet te passen. Hij was met vakantie. Als 
alternatief werd Henk Canrinus bereid gevonden ons te ontvangen. Dat 
betekende wel een stukje reistijd inbouwen. Een volgend element werd 
aan het programma toegevoegd met speciale achtergrond. De 
watervogels, kippen en veehouderij werden gevonden bij Adolf 
Langhout. De aanvankelijke planning om hier ook de lunch te houden 
werd later ingeruild voor een bezoek aan Hotel café restaurant Van der 
Meer. Bij Jan Rietberg werd wederom het hoenderelement benadrukt. De 
hokken zijn bekend, dan wordt schema ingevuld. Ontvangst Arie – Jelle – 
Jan – koffietafel – Adolf – Henk, met hier de nazit. 
De dag zelf begon weertechnisch met een vraagteken. De ontvangst om 
9.00 uur binnen of buiten? Binnen! Het was toch wel fris. Het gezelschap 
uit Leek kende in leeftijd extremen. Wat te denken van 94 jaar tegenover 
14 jaar. Met elf leden uit Leek en bestuursleden en oud-bestuursleden van 
Frisia een gezelschap die als binding heeft een prachtige hobby: 
kleindieren. Na koffie, thee dan wel fris en een passend hapje is er tijd 



voor de hokken, gevuld met de uiteenlopende dieren. Natuurlijk was er 
flink gepoetst in de hokken en er om heen. Jazeker, je wilt je toch 
presenteren. De tijd vliegt om. Het tijdschema wordt door Halbe goed 
bewaakt. Na de kippen, Sebrights, Ardenner kriel en Drentse kriel en 
duiven, Damasceners, figurita’s, Duitse showtipplers, schoorsteenvegers, 
Felegyhazer tuimelaars en Luzerner Eenkleurigen, is het de beurt aan de 
konijnen bij Jelle, Duitse hangoor en Kleurdwergen. Voor wie de 
konijnenstal van Jelle bij onze leden niet bekend is, kan ik slechts de 
aanbeveling doen: Sluit je aan bij een volgend hokbezoek of open hok bij 
Jelle. Dit geldt trouwens ook voor de konijnenstal van Henk met het 
prachtige afzuigsysteem. Konijnen houden op z’n best!  
Na de konijnen New Hampshire kriel en het geheime “wapen” kruising 
tussen News en zijdehoenders als broedmachines. Jan heeft een machtige 
ruimte voor z’n kippen, maar wat te denken van de tuin bloemen en 
groenten. Een daalderse plaats onder de rook van Dokkum.  

Bij Van der Meer werd 
vervolgens genoten van 
een meer dan 
voortreffelijke 
broodmaaltijd. 
Dan het 
middagprogramma.  
Bij Adolf Langhout, 
die overigens zelf 
afwezig was, werden 
we ontvangen door 
Feije van der Meer die 

samen met Arjan Werkhoven ons het bedrijf liet zien. Kippen, 
wyandotten in verschillende kleurslagen een prachtige waterpartij met 
diverse eenden.  
En dan het grote vee. 
Prachtige koeien. Een 
geweldige ervaring. 
Daarna begint de rit naar 
Henk Canrinus, van 
Damwâld naar het midden 
tussen Marrum en Hallum. 



Wat wonen Ellie en Henk daar toch prachtig. Een konijnenstal met Groot 
Lotharingers en kleurdwergen. Een fraaie accommodatie waar het voor de 
dieren en hun verzorger goed toeven is. Na de nazit besloot Halbe 
omstreeks half vijf deze plezierige dag met een kort slotwoord. 
 

De collega’s uit Leek konden via de Haak om Leeuwarden huiswaarts. 
De openstellers van hun hokken hebben misschien bij het genieten van de 
door de Leeksters meegebrachte Groninger notenkoek van Knol nog wel 
eens even na gemijmerd over de geslaagde dag. 
       HAA 
  
Op 20 juni was het zover. Na heel veel mailtjes en telefoontjes over en 
weer kon het hokbezoek van onze collega vereniging Leek van start gaan. 
Leek had zowel hun oudste als hun jongste lid meegenomen. 
Het programma was zodanig dat er voor iedereen wel wat bij was. 
De ontvangst was bij Aria waar men kippen en duiven kon bekijken. 
Voor Arie was dit een vuurdoop,hij had dit nog niet eerder bij de hand 
gehad,maar heeft het naar volle tevredenheid van iedereen heel goed 
gedaan.  Daarna naar Jelle, mooie Duitse hangoorkonijnen kijken. Hier 
zitten de toppers te popelen om zich te presenteren op de jongdierendag. 
Ook hier een zeer hartelijk welkom. Bij Jan Rietberg was de gelegenheid 
om New Hampshires te bekijken, ook waren er gekruiste zijdehoenders, 
welke Jan gebruikt om de eieren van zijn fokdieren uit te broeden. Wat 
een prachtig uitzicht bij jou Jan! Zo over de weilanden! 



Er werd geluncht bij Van der Meer in Dokkum, dit viel ook zeer goed in 
de smaak. Daarna naar Adolf, na daar de vele Wyandottes te hebben 
bekeken, hebben we genoten van de mooie omgeving waarin de 
watervogels werden gehouden. Het weer was prima, wat wil een mens 
nog meer!Bij Adolf zijn we natuurlijk ook nog even in de stallen 
geweest,waar we hebben genoten van prachtig, reusachtig rundvee. We 
kwamen ogen en oren te kort. Er was net een vee verkoping geweest, dus 
de dieren stonden er werkelijk schitterend voor.  

Hierna togen we naar Henk 
Canrinus, alwaar we genoten 
hebben van alweer het laatste 
bezoek aan de Groot 
Lotharingers.  Henk heeft het 
allemaal prima voor elkaar, mooie 
ruime, schone hokken en mooie 

konijnen, waar van alles over te vertellen was. Tussendoor werden er ook 
nog kiptips uitgewisseld, voor de niet-konijnemensen. Nadat iedereen 
tevreden een plekje had gevonden in de ruime garage van Henk op een 
comfortabel stoeltje kwamen de (sterke) verhalen goed op gang! 
Ongetwijfeld zal de aanwezigheid van het nodige spraakwater daar debet 
aan zijn! Na een hapje en een drankje was het tijd om huiswaarts te keren;  
we kunnen terugkijken op een prachtige dag met zijn allen. Zeker voor 
herhaling vatbaar!! 
      Sita    
        

                   



 
 
 
Activiteiten agenda 2015   
 
 
 
25 september 2015 
Frisia ledenvergadering bij Hotel van der Meer te  Dokkum. 
Prijsuitreiking van jongdierendag, bespreking komende Frieslandshow en 
na de pauze een inleiding van Jan Luchtmeijer. 
 
22 t/m 24 oktober 2015 
53ste Frieslandshow  in sporthal  “De Trimmer” Dokkum. 
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