
In memoriam Hermien van Tol 
 
Hermien van Tol heeft veel betekent voor de Thrianta- en Hulstlanderclub. Ze is 46 jaar lid 
geweest en is in 1993 benoemt tot erelid. 
Uit de verhalen van vroeger, die opgeschreven zijn door Wil Plasmeijer, haal ik enkele 
bijzonderheden en anekdotes. Uit deze verhalen blijkt hoeveel passie Hermien had voor de 
club en het ras Thrianta. Ze behaalde met haar dieren geen onverdienstelijke predikaten. 
 
Zo schreef Wil o.a. het volgende over haar: 
 
1975: 
Hermien de Jong - van Tol uit Ede (later onze eerste secretaris) kwam bij me om Saksengoud 
konijnen aan te schaffen. Met de bus van Ede naar Aalsmeer, waar ik haar van de bushalte 
heb afgehaald. We konden elkaar niet, maar ze was niet moeilijk te herkennen met een 
kooitje onder haar arm. Een echte dierenliefhebster en erg enthousiast met haar 
Saksengoud. Ze was Hollanderfokster van wildkleuren, maar Thrianta werd haar lijfras. 
 
1977:  
Onze eerste clubshow tijdens de BTT (Bossche Bondstentoonstelling) in de Brabanthallen. 42 
Thrianta’s gekeurd door keurmeester A. Ebink. Zowel fraaiste ram als voedster van Wil 
Plasmeijer. 
De fokkersdag in het NVV-gebouwtje “Eigen Gebouw” te Ede werd een succes. Broodjes 
werden door de dames Balder en Gille klaargemaakt en de zelf gemaakte soep van Hermien, 
die door haar man met de fiets met aanhangkarretje (heel bijzonder) werd gebracht. Een 
korte vergadering en een keuring en bespreking. Het aantal leden was gegroeid naar 38! 
 
1981: 
Het jaar werd begonnen met 83 leden. Veel leden wilden hun lidmaatschap beëindigen. 15 
leden werden geroyeerd wegens niet betalen van de contributie. Er bleven 72 leden over. 
Op de Noordshow 16 Thrianta’s gekeurd door J. Bloemendaal. Fraaiste ram en voedster ram 
van combinatie Veldsink. De ram werd raswinnaar. 
Op de BTT 72 Thrianta’s ingeschreven, waarvan 15 helaas absent (reden onbekend). Ze 
werden gekeurd door keurmeester Jac de Graaf. Fraaiste ram van J. Gille, fraaiste voedster 
tevens raswinnaar van H. de Jong - van Tol. 
 
En verderop: 
De Europashow in de RAI te Amsterdam georganiseerd door SAVOA. Een groot evenement 
met 10.000 dieren, waarvan 22 Nederlandse Thrianta’s. Ingeschreven als Nederlands ras, 
zodat ze niet hoefde te kampen met de Duitse en Zwitserse Sachsengold en er ook voor de 
Thrianta een Europese prijs beschikbaar was. 
Keurmeester was J. Balder. Uitslag 1e F 96 voor W. Plasmeijer, hij werd daarmee Europees 
Kampioen en daarnaast behaalde hij nog 3x een F 95. 
ZG voor dieren van: K. Bosma 93 punten,  F. Kil 92 punten, K. Bosma  2x 93 punten in de 
rammenklasse. 
Bij de voedsters een ZG voor: van Essen met 2x 93 punten, F .Kil met 93 en 94 punen, een G 
predicaat voor: K. Bosma met 91 punten, H. de Jong 2x 90 punten en W. Plasmeijer 89 
punten. 



Alle inschrijvers van de Thrianta’s en Sachsengolds kregen een lustrumtegel aangeboden. De 
Duitse en Zwitserse fokkers konden dit erg waarderen. 
1981 was een bewogen jaar. Met een mooi verhaal. De Thriantaclub had een stand met 
bemanning op de Europashow. Hermien onze secretaris was met de trein en bus uit Ede 
gekomen en zeulde een behangerstafel met daarop een uitgesneden tempex konijn vast 
gebonden een tas en een verzendkist in de ander hand mee. Ze vroeg aan de buschauffeur 
of hij langs de RAI reed. Gaat u de RAI behangen? Een heel werk hoor, maar ik stop er wel 
even. 
De stand werd veel bezocht. Tientallen vragen over de Thrianta uit vele landen. Het boekje 
“Het Drents Oranjekonijn” van auteur Jac de Graaf werd er ook verkocht. 
Al met al drukke maar gezellige dagen daar in de RAI. 
 
1986: 
Het jubileum, 10 jaar Thriantaclub staat voor de deur. 
Op de Noordshow 38 Thrianta’s gekeurd door M.J. Huizinga. De fraaiste ram en voedster van 
B. Lomulder. Ook waren hier 26 Hulstlanders aanwezig, die gekeurd werden door J. Abma. 
De fraaiste ram en voedster waren van J. Hoogeveen. 
Op de BTT 87 Thrianta’s gekeurd door H. Bults. De fraaiste ram tevens raswinnaar van W. 
Plasmeijer, de fraaiste voedster van Hermien de Jong - van Tol. 
 
En verderop: 
Secretaris Hermien krijgt een luxe pennenset en schrijfmap aangeboden van haar mede 
bestuursleden, omdat ze haar elfde jaar als secretaris in ging. 
 
1993 
We namen afscheid uit het bestuur van Hermien van Tol (17 jaar secretaris, vanaf het begin) 
en Piet Kroon (12 jaar redacteur en gespreksleider op de clubdagen). Zij werden beide 
benoemd tot erelid, kregen een bloemetje en een oorkonde. Ze waren zeer verrast, maar 
het was meer dan verdiend.  
 
Zelf mocht ik haar tweemaal bezoeken in haar woning in Ede. Vereerd was ze met de 
aandacht die ik haar gaf en met de presentjes die ik voor haar meenam.  
En vertellen kon ze als de beste, ze had prachtige verhalen over vroeger en over nu. Tijdens 
haar gastvrijheid vertelde ze over de club, over haar tuin, over haar gezin etc. Dat waren 
gezellige bezoekjes.  
 
We gedenken Hermien als onmisbare steun en toeverlaat van onze club. 
Rust zacht Hermien.  
 
15 maart 2022 
Gerda Nijenhuis, 
Voorzitter Thrianta- en Hulstlanderclub 
 
 


