
Uitnodiging Workshop 
Thrianta- en Hulstlanderclub 

Op zaterdag 3 december 2022 organiseert de Thrianta- en 

Hulstlanderclub weer een workshop voor de leden en andere 

geïnteresseerden.  

 

De workshop zal plaatsvinden bij familie Kouwen, Hogeveldsweg 2, 

8147RJ in Giethmen. 

Wij organiseren deze workshop, omdat de rastechnischecommissie en het bestuur 

na de workshop het volgende voorstel willen neerleggen bij de standaardcommissie: 

- Een verruiming van de gewichten bij de Thrianta en Hulstlander, welke meer 

Europees zal zijn en zal aansluiten bij de overige rassen en clubs in 

Nederland. 

- Een verruiming van de orenmaat bij de Thrianta en Hulstlander, zodat we 

meer aansluiten bij de overige rassen en clubs in Nederland. 

 

De gewichtstabel voor de Thrianta en Hulstlander zal dan als volgt worden: 

Punten 8 9 10 

Gewicht in kg 2,0 – 2,25 >2,25 – 2,4 >2,4 – 3,0 

 

De orenmaat voor de Thrianta en Hulstlander wordt van 8-10 cm Waarbij van 

8,5 t/m 9,5 cm ideaal is. 

Mocht u interessante dieren hebben voor de workshop, dan mag u dit opgeven bij 

Heleen. 

Programma van deze dag: 

09:30 uur   Koffie, thee en wat lekkers staat voor u klaar. 

10:00 - 10:30 uur  Uitleg keuren met nieuwe gewichten en oormaten (keuren in   

verhoudingen) door Jenne Meijer. 

10:30 – 12.30 uur  Keuren van de meegebrachte dieren in groepen. 

12:30 – 13:30 uur Lunch 

13:30 – 14:30 uur Bespreking van de gekeurde dieren door Jenne en aansluitend 

de stemming. 

14:30 – 15:00 uur Gezamenlijk opruimen. 

15:00 uur  Tijd voor een drankje om vervolgens weer huiswaarts te gaan. 

De kosten voor de workshop zijn €15 per persoon. Dit is inclusief koffie, thee, lunch 

en een drankje achteraf. U kunt dit op de dag zelf betalen bij Jenne Meijer. 

Opgegeven voor de workshop doet u door een e-mail te sturen naar 

heleen@thrianta-hulstanderclub.nl of een appje te sturen naar 0628406839.Graag 

opgeven voor 25 november. 
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