
Informatie bij de Zomershow Noordoost Friesland 

Vogelgriep en de gevolgen: 

Nu begin mei hebben we nog steeds te maken met de vogelgriep. Er is nog steeds sprake van een vervoersverbod in een 

deel van ons land. Daaraan gekoppeld is de ophokplicht/afschermplicht en het verzamelverbod voor het hele land. Toch 

hopen we, dat er op de laatste zaterdag van juli (dat is 30 juli) de mogelijkheid bestaat naast konijnen, cavia’s en 

sierduiven ook hoenderachtigen verzameld mogen worden. Los van het feit of er dan die vrijheid is, bieden we voor de 

diergroep hoenderachtigen in ieder geval een eierenkeuring aan. Er zal geen Zomershow zijn als we te maken krijgen 

met het rampscenario, dat de locatie in Wâlterswâld binnen een 10-kilometerzone zal liggen. 

Konijnen & Cavia’s 

Voor de konijnen bieden we een entingsronde aan. Deze enting is niet alleen gericht op de Zomershow, maar ook op de 

fokkersdag van de Lotharingerclub (11 juni a.s.) Die enting vindt plaats in week 22. Aanmelding: via e-mail dan wel 

telefoon: tentoonstelling@pkvfrisia.nl of 06-23539953. Er is sprake van een verzamelplaatsenting. Na aanmelding 

ontvang je informatie, waar en wanneer je verwacht wordt met je dieren. Dieren die geënt zijn na 30 juli 2021 

beschikken over een geldige enting wanneer er sprake is van een enting met een vervaldatum van een jaar. 

Hoenderachtigen 

Los van de perikelen rond de vogelgriep geldt, dat hoenderachtigen wettelijk verplicht geënt dienen te zijn tegen 

vogelpest. We organiseren hiervoor een complete enting voor de Zomershow en fokkersdagen in augustus. Een 

volledige enting bestaat uit een waterenting en een sprayenting. De waterenting staat gepland op zaterdag 2 juli a.s. de 

sprayenting op zaterdag 16 juli. Er zijn liefhebbers, die alleen de sprayenting benutten. In beide gevallen, een 

gecombineerde enting dan wel alleen een sprayenting op het formulier wordt de datum van de sprayenting de 

entdatum. De kosten voor deze enting bedraagt € 20,00. De entformulieren dienen op de datum van de sprayenting 

volledig ingevuld te zijn. Op zaterdag 2 juli wordt een route en tijdschema uitgereikt voor de sprayenting. Het grote 

dilemma is: Is er dan duidelijkheid over WEL of NIET een tentoonstellingsmogelijkheid. Aanmelding voor deze 

entingsronde: uiterlijk 25 juni 2022 per e-mail: tentoonstelling@pkvfrisia.nl  

Entvloeistof afhalen: zaterdag 2 juli  9.30 - 10.00 uur Master de Grootstrjitte 4, 9104 HN Damwâld. 06-23539953 

Sierduiven 

Sierduiven kunnen en mogen aan tentoonstellingen deelnemen ongeacht een verzamelverbod. Slechts wanneer men 

binnen een 10-kilometerzone valt, mogen ook geen (sier/post)duiven verzameld worden. 

Eierkeuring 

Nieuw voor ons en mogelijk ook voor jullie. Een eierkeuring mag gehouden worden tijdens een verzamelverbod. Maar 

niet wanneer die keuring binnen een 10-kilometerzone valt. Voor een eierkeuring dienen 4 eieren van een benoemd ras 

en kleurslag ingestuurd te worden. De keuring omvat een extern deel (de buitenkant) en een intern deel (de 

binnenkant). We kennen een indeling die overeen komt met de diergroepen. Hoenders, dwerghoenders, serama’s, idem 

bij de watervogels. 

Zie de bijgevoegde informatie. 

Zomershow – Boerendag 

De Zomershow vindt plaats op het terrein van de Boerendag, waar vele activiteiten plaatsvinden. Er is onder meer een 

veekeuring, Paardendagen Driezum-Wâlterswâld een braderie. Voor nadere invulling zie de website van de 

Paardendagen Driesum/Wâlterswâld: www.paardendagen.nl . Voor de inschrijvers is een toegangskaart en een 

parkeerplaats in begrepen. De administratiekosten, waarbij een catalogus, die bestaat uit een overzicht van de 

inschrijvingen en een uitslagenlijst is inbegrepen zijn vastgesteld op € 2,00. Daarnaast berekenen we € 3,00 portkosten 

voor het toezenden van de kooikaart, het toegangsbewijs en de parkeerkaart. 
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De organisatie van de PAARDENDAGEN heeft de toegangsprijs voor de BOERENDAG verlaagd naar € 7,50 aan de kassa; 

verder is er geen sprake van een voorverkoopprijs. Achtergrond van de verlaging ligt in het feit, dat na enkele jaren 

zonder de BOERENDAG met name door de coronaperikelen een herstart voor publiek en organisatie gemakkelijker te 

maken. 

Betalingen 

Uitsluitend per bank. Wij verzoeken te wachten met de betaling tot NA de sluiting van de inzending. Mocht de show 

geen doorgang vinden en wordt dit bekend nadat de kooikaart, het/de toegangsbewijs/bewijzen en de parkeerkaart zijn 

verzonden, dan wordt het inschrijfgeld inclusief de administratiekosten maar minus de portokosten geretourneerd. 

Communicatie 

Bij voorkeur per e-mail: tentoonstelling@pkvfrisia.nl of per mobiel 06-23539953 

 

Entdatum konijnen: 

Woensdag 1 juni 2022 vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur bij: 

Henk Canrinus Wildlandsweg 1, 9074 LK Hallum. 
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