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UITSLAG DIGISHOW FHC 2021-2022 
Door: Pieter Jansma 
 
Om toch nog wat mooie ‘Friese vogels’ van elkaar te kunnen bewonderen na een teleurstellend showseizoen vanwege 
de hardnekkige vogelgriep, werd besloten om dit showseizoen een digishow te organiseren. Voor sommigen was het 
mogelijk de eerste keer om een foto te maken van onze prachtige Friese hoenders. Anderen waren hier al meer bedre-
ven in, getuige de plaatsingen van vele bewonderenswaardige foto’s op o.a. Facebook. Evenwel was de animo groot, 
gezien de grote hoeveelheid inzendingen. De vier categorieën om in te zenden, waren: krielen, creatief, fokkerij (fok-
tomen) en groot. De keurmeesters Klaas van der Hoek (kriel), Abe Heerdink (creatief en fokkerij) en Bertus van Es (groot) 
waren bereid om ingezonden foto’s te becommentariëren. Hieronder een kort verslag van de winnaars. 
 

KRIELEN 
Deze categorie had maar liefst 25 ingezonden foto’s met 
vele fraaie exemplaren waarop in totaal 7 kleurslagen 
waren te bewonderen, namelijk zwart, roodbont, zwart-
bont, zilverpel, citroenpel, goudpel en geelwitpel. Op 
onze website kunt u alle inzendingen bewonderen, in-
clusief het commentaar van de keurmeester.  
 
Winnaar is Rico Paulus met een prachtige hen (citroen-
pel, oud). Als positieve eigenschappen werden ge-
noemd: type, kleur, tekening oogkleur, oren en kam. Als 
wensen werden genoemd: een iets strakkere vleugel-
dracht en een iets langere bovenste staartpen. 
 

 
Winnaar van Rico Paulus; citroenpel (V/O) 

 
Op een mooie tweede plaats in deze categorie, een 
prachtige hen (goudpel, oud) van Harm Jan Brink. Als po-
sitieve eigenschappen werden genoemd: type, kleur en 
pelling. De wensen waren: iets minder halstekening en 
meer tekening in de kleine slagpennen. 

 
Winnaar op 1 na van Harm Jan Brink; goudpel (V/O) 

 

 
Winnaar op 2 na van Rico Paulus; goudpel (V/J) 

https://photos.app.goo.gl/cAfzzBp78nrU3tEe7
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Op de derde plaats wederom (Fries) goud dat er blinkt; 
een mooie hen van Rico Paulus (goudpel, jong). Als posi-
tieve eigenschappen werden genoemd: type, kleur en 
kop. De wensen van de keurmeester waren: vleugels iets 
korter en staart iets meer getekend. 
 

CREATIEF 
In deze categorie maar liefst 12 inzendingen van onze 
creatieve leden. Zeer uiteenlopende foto’s, maar ontzet-
tend leuk om op rij te zien. Op onze website de gehele 
collectie, inclusief het commentaar van de keurmeester. 
 
Winnaar is Wiepke Lam met een prachtige sfeerfoto van 
zijn roodbonte dieren op een houten ton, met op de ach-
tergrond een kudde zwartblessen in de groene wei. 
 

 
Winnaar van Wiepke Lam 

 
Op de tweede plaats wat roodpellen in het zand van in-
zender Jeen Smit. De vitaliteit spat er letterlijk vanaf. 
 

 
Winnaar op 1 na van Jeen Smit 

 
Op de derde plaats wederom een foto van Jeen Smit; dit 
keer met een roodbonte hen. Deze hen laat volgens de 
keurmeester precies zien, hoe het karakter is van onze 
hoenders. Nieuwsgierig en alert als altijd! 
 

 
Winnaar op 2 na van Jeen Smit 

 

FOKKERIJ 
In deze categorie werden 8 foto’s ingezonden in 4 kleur-
slagen. Op onze website de gehele collectie, inclusief het 
commentaar van de keurmeester. 
 
Winnaar is Rico Paulus met een mooie toom citroenpel 
(kriel). Het commentaar van de keurmeester luidde: “ZG 
samengestelde toom. Hennen zijn fraai van lichaams-
bouw en vertonen een mooie pelvorm. Tegen de nerf van 
de veer kunnen ze iets losser. Fraaie egale kleur op de 
hennen. De haan heeft een fraai type; de schouders zou 
ik graag wat meer in citroenkleur willen zien.” 
 

 
Winnaar van Rico Paulus; citroenpel (kriel) 

 
Op de tweede plaats een mooie foktoom citroenpel 
(groot) van onze Duitse collegafokker Leo Aistleitner. 
Mooi om te zien, dat de Friese hoenders ook bij onze 
oosterburen in een uitstekende kwaliteit te bewonde-
ren zijn. Het commentaar van de keurmeester luidde: 
“Fraai samengesteld in kleur. Type is slecht te beoorde-
len. De pelling van de voorste hen is fraai. De tekening in 
de staart kan nog iets meer doorlopen. Fraai in de kam-
men. De haan vertoont een mooie staartkleur en -teke-
ning en een fraaie schoon schouder.” 

https://photos.app.goo.gl/mHtSDAvYjXUi3MeU7
https://photos.app.goo.gl/wd3sbezZ1aFNPAtp6
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Winnaar op 1 na van Leo Aistleitner; citroenpel (groot) 

 
Als derde een foktoom zilverpel (groot) van Pieter 
Jansma. Het commentaar van de keurmeester luidde: 
“Fraai samengestelde toom. De hennen hebben een 
mooie gelijke kleurverdeling. De haan heeft een fraai 
type. Aandachtspunt is de sikkelaanzet; graag zwarter. 
Bij de hennen wil ik graag de staartaanzet wat gevulder 
hebben, zodat de overgang mooier wordt.” 
 

 
Winnaar op 2 na van Pieter Jansma; zilverpel (groot) 

 

GROOT 
Deze categorie had maar liefst 30 ingezonden foto’s 
waarop in totaal 10 kleurslagen waren te bewonderen, 
namelijk zwart, blauw, koekoek, roodbont, zwartbont, 
zilverpel, citroenpel, goudpel, roodpel en geelwitpel. Op 
onze website kunt u alle inzendingen bewonderen, in-
clusief het commentaar van de keurmeester. 
 
Winnaar is Pieter Jansma met een hen (koekoek, oud). 
Als positieve eigenschappen werden genoemd: type en 
raskenmerken. Als wensen werden genoemd: kop roder 
en koekoektekening minder contrastrijk. 
 
Op de tweede plaats, een prachtige haan (roodpel, jong) 
van Harrie Draaijer. Als positieve eigenschappen werden 
genoemd: type, kleur, raskenmerken en kop. De wensen 
waren: kamhiel ronder en sikkels meer zoming. 
 
Op de derde plaats een mooie hen van Richard Bootsma 
(zwart, jong). Als positieve eigenschappen werden ge-
noemd: type, kleur en raskenmerken. 

 
Winnaar van Pieter Jansma; koekoek (V/O) 

 

 
Winnaar op 1 na van Harrie Draaijer; roodpel (M/J) 

 

 
Winnaar op 2 na van Richard Bootsma; zwart (V/J) 

 

https://photos.app.goo.gl/JGeaJZWgMaqVT4cL9

