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Algemene Clubinformatie
De Thrianta-Hulstlanderclub is opgericht op 2 oktober 1976.
Erevoorzitters:
Ereleden:
Lid van verdienste:

dhr. J. Balder (overleden 21 juli 2015) en dhr. H. van de Steeg
mw. H. van Tol, dhr. P. Kroon, dhr. B. Kleef, dhr. B.J. de Bruin en
dhr. W. Plasmeijer
dhr. J. Meursing en dhr. T. van Hintum

Bestuur
Voorzitter:
Mw. G. Nijenhuis, Hoenkoopse Buurtweg 101, 2851 AK Haastrecht,
tel. 06-22161482, mail: voorzitter@thrianta-hulstlanderclub.nl of
gerdanijenhuis421@gmail.com
Secretaris:
Dhr. G.J. Groenhof Zuidlaarderweg 39, 9468AB Annen,
tel. 06-22799995, mail: secretaris@thrianta-hulstlanderclub.nl of groe002@xs4all.nl
Penningmeester:
Dhr. J. Meijer, Smutstraat 16, 8172 CD Vaassen.
tel. 06-54787427, mail: penningmeester@thrianta-hulstlanderclub.nl of
jennemeijer@hotmail.com
Leden:
Dhr. J.J. Eikelboom, De Meenthe 53, 8051 KS Hattem,
Tel. 06-41467302, mail: janjaap@thrianta-hulstlanderclub.nl of
janjaap.eikelboom@gmail.com
Dhr. G. van Schoonhoven, Offciersweg 36, 8162 ED Epe,
Tel. 06-20586879, mail: gert@thrianta-hulstlanderclub.nl of
vanschoonhovenijzersterk@hotmail.com
Contributie € 17,50 per jaar voor seniorleden en € 7,50 per jaar voor jeugdleden (t/m 16 jaar).
Bankrelatie: rekeningnummer: NL07INGB0002065218 t.n.v. Thriantaclub
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: V49188
Website: www.thrianta-hulstlanderclub.nl (momenteel nog niet beschikbaar)
Info: info@thrianta-hulstlanderclub.nl (is reeds werkzaam)
Facebook: Thrianta- en Hulstlander Club
Ras Technische Commissie:
G. Nijenhuis, Nico de Graaf, Jan Jaap Eikelboom, Heleen van de Velde, Jenne Meijer en
Johan de Zeeuw.
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Van de voorzitter
Beste leden van de Thrianta- en Hulstlanderclub.
Tijdens de laatste ledenvergadering in november 2016 ben ik door jullie gekozen als
voorzitter. Ik zal in dit voorwoord nog kort iets over mijzelf vertellen en me voorstellen.
Ik woon in Haastrecht op een hobby boerderij, samen met Louis. Een
aantal leden zijn tijdens een fokkersdag al eens bij mij thuis geweest.
Op onze boerderij hebben we bonte schapen, konijnen, kippen en
katten. Naast het prachtige leven thuis, heb ik een fulltime baan bij
justitie in Rotterdam. Hoe heerlijk kan het zijn om vanuit de drukke
stad weer naar de mooie groene weilanden in de Lopikerwaard te
rijden.
Naast de Hulstlanders heb ik nog kleurdwergen in de kleuren madagascar en zilvervos bruin.
Eerlijk is eerlijk, mijn focus ligt op de Hulstlanders. Ik heb ook nog een korte periode
Thrianta’s gefokt, maar mijn hart ligt toch meer bij de Hulstlanders. Maar ooit ben ik
begonnen met kleurdwergen hollandertekening en witte Nieuw Zeelanders.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn alle konijnen waar ik dit seizoen mee wil showen of
fokken al getatoeëerd en geënt tegen RHD 1 en 2. Dat betekent wel streng selecteren om
voldoende hokken te hebben voor alle dieren. Ruimte is er wel genoeg, maar ik wil mijn
dieren goed kunnen verzorgen om een goed resultaat te bereiken. En om daarnaast ook nog
eens tijd over te houden voor alle andere werkzaamheden en hobby’s, moet je het wel in de
hand houden.
De schapen zijn vooral de hobby van Louis. Hij is daar heel actief mee en heeft jaren gewerkt
aan een scrapie- en zwoegervrije status bij zijn bonte schapen en is secretaris van de bonte
schapen club (NLBS).
Ik heb er zin aan om samen met de andere bestuursleden de club te besturen en onze twee
mooie rassen te promoten. Ook hoop ik bovenal dat we er als bestuursleden niet alleen voor
staan, maar dat de leden en belangstellenden ook hun steentje bij willen dragen. We moeten
het echt met elkaar doen! Op een vriendschappelijke en eerlijke manier, met respect voor
elkaar. Daarnaast vind ik gezelligheid binnen een club ook heel erg belangrijk. Serieus met de
hobby bezig zijn en plezier hebben met elkaar kunnen heel goed samen gaan.
Het promoten van de Thrianta’s en Hulstlanders vind ik echt een must. Onbekend maakt vaak
onbemind. En onze rassen zijn het meer dan waard om er een mooie speciaalclub met actieve
leden voor in het leven te houden en naar anderen te laten zien wat we in huis hebben.
Ik weet nog heel goed dat ik Hulstlanders wilde fokken, maar geen fokmateriaal kon krijgen.
Uiteindelijk kreeg ik van fokker Bennie Bosman een voedster, die nooit een schoonheidsprijs
zou winnen, en die naar later bleek, ook nog eens drachtig was van een bij hem ontsnapte
Hulstlander ram. Dat wisten we allebei niet.
Ik had mijn voedster meegegeven aan Ton van Hintum voor een dekking van een van zijn
Hulstlander rammen. Ton belde op een gegeven moment dat het niet wilde lukken en hij ging
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op vakantie, dus ik zou de voedster weer ophalen. De avond voordat ik haar op zou halen
belde Ton dat ze gejongd had. De ontsnapte ram bij Bennie had dus goed zijn werk gedaan. Ik
ben toch naar Ton gegaan en heb de voedster mét jongen heel voorzichtig meegenomen naar
huis. En alles is goed gegaan. Dat was het begin van mijn Hulstlander fokkerij.
Maar ik wens andere beginnende fokkers niet zo’n moeizame start en ben van mening dat we
goed fokmateriaal moeten delen. Als we een bloeiende club willen houden dan is dat wel
nodig. Concurrentie is prima, maar een onderlinge gunfactor is ook belangrijk. En beginnende
fokkers verdienen extra aandacht. Dat is niet alleen een taak van het bestuur, maar van ons
allemaal. Daar is echt winst op te behalen.
Helaas waren er bij de start van mijn voorzitterschap wat problemen met het verschijnen van
het clubblad. Helaas blijken die nog niet opgelost. Ik hoop u met deze digitale nieuwsbrief op
de hoogte te brengen. Wellicht is een digitale nieuwsbrief een (voorlopige) goede oplossing.
Ook de website van onze club kwam op non-actief te staan. Ik heb mijn uiterste best gedaan
om een vervanger te vinden voor het maken van een nieuwe website. Zoals het er nu voor
staat is dat wel gelukt, maar vooralsnog is de website er nog niet.
Als nieuwe voorzitter een aanvang maken met dergelijke ‘problemen’ is niet wat ik me voor
ogen had bij de start. Maar, ‘geen wrijving zonder glans’ en de intenties zijn er om te blijven
verbeteren en er aan te werken om het niveau van een goede speciaalclub te hebben.
Op 23 september hebben we een gezamenlijke clubdag met de Chinchillaclub in Tiel. We
houden als speciaalclubs ieder onze eigen identiteit, maar gaan de ruimte en wat andere zaken
samen delen. In deze nieuwsbrief is ook het vraagprogramma voor deze clubdag opgenomen.
Samenwerking van clubs wordt belangrijk in de toekomst, dus laten we er voor gaan met z’n
allen! Ik hoop jullie allemaal te zien op zaterdag 23 september in Tiel!
Gerda Nijenhuis
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Jaarverslag Secretaris Thrianta-Hulstlanderclub 2016
Beste leden,
In het kort geef ik het clubjaar 2016 weer.
We zijn begonnen in januari 2016 met 80 leden en dit waren in december 2016 nog 67 leden.
Zoals u ziet een aanzienlijk aantal minder. Verschillende leden hadden hun contributie al
meerdere jaren niet betaald en zijn, na verscheidene aanmaningen, afgevoerd van de
ledenlijst. Ook hebben een aantal hun lidmaatschap opgezegd of zijn gestopt met de hobby en
onvermijdelijk zijn ons een aantal leden ontvallen.
Bestuurvergadering
Op zaterdag 19 maart 2016 hadden we de laatste bestuurvergadering in Elspeet bij de familie
van der Steeg. Zoals een ieder weet zou Hannes dit jaar als voorzitter afscheid nemen van het
bestuur. Op deze dag gaan we nog een keer terug blikken op het afgelopen seizoen, we gaan
de beide clubshows Noordshow en Championshow nabespreken. En natuurlijk niet te
vergeten wat gaan we het komende seizoen doen, waar zijn de districtshows, wie gaan we
vragen om te keuren op de clubshow, de Noordshow en de Championshow. En niet alleen het
komende seizoen maar ook voor de komende jaren.
Ook worden de fokkersdag en de jaarvergadering doorgenomen en wie gaat wat doen.
Clubdag
Op zaterdag 26 november 2016 hebben we onze clubdag en jaarvergadering gehouden in het
clubhuis van T.K.V. in Tiel. Dit was zo laat in het jaar om de alom bekende perikelen omtrent
RHD bij de konijnen en de vogelgriep bij de hoenderfokkers, met als gevolg het niet mogen
en kunnen showen van dieren. Er waren 49 Thrianta’s en 51 Hulstlanders ingeschreven. In
2015 waren dit nog 54 Thrianta’s en 37 Hulstlanders, dus paar Thrianta’s minder en
aanzienlijk meer Hulstlanders
Zoals u ziet in totaal 9 dieren meer als in 2015. Laten we deze stijgende lijn zo volhouden.
De dieren werden per maand ingedeeld en ook gekeurd. Dit was en is een wens van de
inzenders.
De beste Thrianta van de dag was van W.B.C. Plasmeijer.
De beste Thrianta in de C-Klasse was van B. Melenhorst.
Bij de Hulstlanders was de beste van A.J. van Hintum.
Bij de Hulstlanders in C-Klasse was de beste van M. van Asperen.
Jaarvergadering
Wat de jaarvergadering betreft verwijs ik naar de notulen verder op in de Nieuwsbrief.
Districtshows
Deze waren dit jaar ondergebracht bij de “Oostermoershow” in Gieten, Zwolse
kleindierenshow in Zwolle en de Wieringerlandshow.
De eerste districtshow werd gehouden op de Oostemoershow. Er waren geen Thrianta’s en de
fraaiste Hulstlander was van G.J. Groenhof.
De tweede districtshow die zou worden gehouden op de Zwolse kleindierenshow in Zwolle.
Helaas kon deze show geen doorgang vinden i.v.m. de vogelgriep.
De derde districtshow werd gehouden op de Wieringerlandshow. De fraaiste en op één
mooiste Thrianta was voor G.C. Brouwer en derde werd E.F. Broekhuizen. Er waren geen
Hulstlanders ingeschreven.
De districtshows voor 2017 zijn ondergebracht bij de HKSV Kampen en Omstreken,
Wieringerlandshow te Hyppolytushoef en E.W.K.C. & P.V. te Hoorn (NH).
Secretaris van de Thrianta- en Hulstlanderclub, G.J. Groenhof.
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Notulen Jaarvergadering 2016 Thrianta en Hulstlanderclub
Datum
Locatie
Aanwezig

: 26 november 2016.
: Clubhuis van T.K.V. te Tiel.
: 20 leden.

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom een speciaal
woord van welkom aan leden van verdienste, ereleden, en ons lid A.J. van Hintum die
na een zware operatie weer aan de beterende hand is: heel veel sterkte Ton.
Onze geplande Fokkersdag in Apeldoorn kon geen doorgang vinden i.v.m. eerst
RHD2 en later de vogelgriep.
Hannes deelt nog even mee dat ons twee leden zijn ontvallen te weten de heren
Dijkstra en Blokzijl. Hannes zou graag voor beide heren een minuut stilde willen
houden.
Met kennisgeving afwezig: Mevr. van Tol, dhr. P.Kroon en dhr. P. van Rosmalen.

2.

Notulen van de jaarvergadering d.d. 8 augustus 2015.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering betreffende.
- Afzeggingen voor de vergadering

4.

Uitgaande stukken.
- Goedkeuringen voor clubshows en districtshows.
- Uitnodiging voor de leden die 40 jaar lid zijn.

5.

Jaarverslag secretaris 2015.
Deze stond afgedrukt in de nieuwsbrief.
Hierop zijn geen op- of aanmerkingen.

6.

Jaarverslag penningmeester 2015.
Het jaarverslag wordt door de penningmeester uitgedeeld.
a. Begroting 2016/2017.
E.F. Broekhuizen het clubblad wordt nogal duurder begroot t.o.v. 2015. Er zijn
steeds meer leden die hem per post willen ontvangen. Edwin vindt dat de club
actiever moet worden in het vinden van advertenties voor het clubblad.
b. Verslag kascontrole commissie.
H. v.d. Burg en N. de Graaf hebben de kas gecontroleerd en het geheel
ziet er netjes, goed en perfect uit. Er waren wat kleine opmerkingen, maar deze zijn
opgelost. Verder hebben ze niets kunnen vinden en stellen de vergadering voor om
de penningmeesters decharge te verlenen.
c. Benoeming kascontrolecommissie 2016.
1. N. de Graaf
2. H. v.d. Velde
3 Reserve. M. van Asperen.
d. Vaststellen contributie 2017.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2017 niet te verhogen het
blijft € 17,50 voor een seniorlid en € 7,50 voor een jeugdlid.
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7.

Bestuurverkiezing.
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is J.v.d.Steeg.
Hannes ligt nog even toe waarom hij niet herkiesbaar is: hij is 15 jaar voorzitter
geweest, hij was de opvolger van Jan Balder, hij is nog dagelijks werkzaam wat veel
tijd kost, hij zou graag wat meer tijd besteden aan zijn familie en de andere leuke
dingen van het leven.
Hannes stelt zijn opvolgster even voor Gerda Nijenhuis, hij is blij dat zij het
voorzitterschap van de club wil overnemen. Volgens Hannes is de club en zijn de
andere bestuursleden ook blij dat Gerda het stokje overneemt. Gerda heeft al een
bestuurvergadering meegemaakt zodat ze weet wie wat doet of gaat doen. Ook de
leden zijn niet tegen de komst van Gerda, zodat Hannes haar in het bestuur
verwelkomt en overhandigt haar een bos bloemen.
Gerda bedankt de vergadering in het haar gestelde vertrouwen en zij zal samen met de
andere bestuursleden ervoor zorgen dat de club goed geleid wordt. Bij een andere
voorzitter zullen er natuurlijk ook veranderingen komen, maar dat komt later wel.
Gerda stelt zich even voor, zij is 54 jaar woont in Haastrecht en is werkzaam bij het
openbaar ministerie.
Afscheid Hannes van de Steeg
Zelf kent Gerda Hannes niet voldoende als bestuurder en daarom zal Jenne het woord
tot Hannes richten.
“ Vandaag vieren we het 40 jarig jubileum van onze mooie speciaalclub. Een
prachtige mijlpaal voor onze club. Het is vandaag in ieder geval een dag van
mijlpalen, want een andere mijlpaal is jouw 15 jarig voorzitterschap. Helaas heb je op
één van de laatste bestuursvergaderingen te kennen gegeven dat hier (voorlopig) geen
jaren meer bij komen. Je hebt te kennen gegeven het niet meer kunnen combineren met
o.a. je drukke werk. Een besluit wat wij als bestuur jammer vinden, maar wel
respecteren.
Zoals gezegd ben je 15 jaar voorzitter. Ik ken je nog niet zo lang, want ik denk dat
onze eerste echte kennismaking in Zuidlaren op de Noordshow is geweest. Dat is nu 8
jaar geleden, toen ik op ging voor mijn eerste praktijkexamen als keurmeester. Toen je
mij iets na 12.30 uur kwam halen, begon het examen wat je mij afgenomen hebt samen
met Gezinus Dermois. Helaas werd dit geen doorslaand succes. De spanning en
zenuwen namen de overhand en dat had duidelijk zijn invloed op het examen. Gelukkig
heb ik in de jaren daarna met meer succes nog een aantal malen examen bij je
gedaan.
Zoals gememoreerd ken ik je nu dus feitelijk een jaar of 8. Om meer te weten te komen
over de periode daarvoor, waarin je al fungeerde als voorzitter heb ik navraag gedaan
bij meerdere mensen met de vraag om input voor dit verhaal. Dank aan de mensen die
hier hun bijdrage dan ook aan hebben geleverd.
Je bent nu 15 jaar voorzitter geweest van onze specialclub. Je hebt de
voorzittershamer overgenomen van Jan Balder, die ons helaas is ontvallen. Het is
geen gemakkelijke opgave om de voorzittershamer van iemand over te nemen die de
club 25 jaar heeft geleid als voorzitter. Maar ik denk dat je met trots terug kan kijken
op de periode waarin je voorzitter bent geweest.
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Wat wij als bestuur zeker gaan missen zijn de bestuursvergadering bij jou thuis.
Vergaderen op een prachtige plek op de Veluwe. Voor de mensen die het niet weten:
Hannes woont op een mooie plek op de Veluwe. Naast de prachtige plek, zullen we
ook de gastvrijheid gaan missen. Samen met je vrouw zorgde je er voor dat we ons
altijd welkom hebben gevoeld bij jullie thuis. De bestuursvergaderingen verliepen in
goede harmonie, waarbij er ook zeker meningsverschillen zijn geweest. Belangrijk was
daarbij wel altijd dat we als bestuur elkaar altijd de hand konden schudden, voordat
we weggingen. Maar we gingen in principe niet weg, voordat we gebruik hadden
gemaakt van een heerlijke en uitgebreide lunch. Een veel gehoord citaat in deze
is:’wie met honger wegging, had zichzelf te kort gedaan’. Dat zullen we nu als bestuur
moeten missen.”
Hannes krijgt van de club een bord met het logo van de club en de jaartallen dat
Hannes voorzitter was erop aangeboden, verder stelt Gerda voor om Hannes tot
erevoorzitter van de club te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord en tot
slot overhandigt Gerda aan Hannes nog een lekkere versnapering.
Hannes bedankt het bestuur voor de presentjes en de vergadering voor het
erevoorzitterschap.
Hannes bedankt verder iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen de afgelopen
jaren en je kunt altijd contact met hem opnemen voor een keuring o.i.d., schroom niet
je bent altijd welkom in huize v.d. Steeg.
Afscheid Ton van Hintum.
Dit kon op de vorige jaarvergadering geen doorgang vinden i.v.m. de ernstige ziekte
die Ton getroffen heeft. Maar Ton is aan de beterende hand en knapt heel snel op.
Hannes noemt de vele werkzaamheden op die Ton voor de club heeft gedaan, het
laatste jaar was het wat minder vanwege zijn ziekte, maar Ton is een gerespecteerde
bestuurder geweest en Hannes stelt de vergadering voor om Ton lid van verdienste van
de club te maken. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Ton wordt een fotocollage aangeboden en een bos bloemen.
Na de wijziging is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter
: G. Nijenhuis.
Secretaris
: G.J. Groenhof.
Penningmeester
: J. Meijer.
Lid
: J.J. Eikelboom.
Lid
: G. van Schoonhoven
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Huldiging Jubilarissen.
De heren W. Plasmeijer en N. de Graaf zijn beide 40 jaar lid van de club.
Beide heren wordt een pen met inscriptie en bos een bloemen aangeboden en bedankt
voor het vele werk wat zij voor de club doen. Ook mevrouw H. van Tol is 40 jaar lid
van de club. Zij kon niet aanwezig zijn en zal door Gerda thuis worden bezocht.

9.

Verslag Rastechnische Commissie (RTC).
Nico de Graaf doet kort verslag:
Bij de Hulstlander waren de speerpunten Type en Bouw dit is goed vooruit gegaan,
wat de pelsen betreft dit blijft een probleem, maar doen ons best om ook dit goed te
krijgen.
Bij de Thrianta’s waren de speerpunten de kleur. Het is en blijft en probleem om de
juist kleur te benoemen en wat de pelsen betreft, ook dit blijft een punt van aandacht.
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10.

Voorgenomen datum jaarvergadering en clubdag: 5 augustus 2017.
Dit is akkoord.

11.

Wat verder ter tafel komt.
- Gerda: Nieuw pr-materiaal: kom met suggesties, banners, clubblad.
- Gerda bedankt de volgende leden:
- W. Plasmeijer voor de prijzen voor de verloting.
- J.J. Eikelboom voor het gebak.
- Organisatie Tiel.
- E. Broekhuizen voor de diapresentatie.
- N. de Graaf voor cover en inhoud catalogus.
- Gerda verwelkomt Soraya Jansen, ze heeft een visuele beperking vandaar dat ze
met een hulp hond aanwezig.

12.

Rondvraag.
- W. Plasmeijer: heeft op eigen initiatief de historie van de club in kaart gebracht
op eigen kosten een boekje samengesteld/gemaakt. Aan B. Kleef en G. Nijenhuis
wordt een eerste exemplaar overhandigd.
Ook heeft Wil de uitslagen van zowel de Thrianta als de Hulstlanders op papier
gezet, Wil wordt bedankt voor het vele werk wat hij hier aan heeft gehad. Hij geeft
aan dat het hem wel waard is geweest om zoveel lees en uitpluis werk te verrichten.
- T. van Hintum: Bedankt de club voor de kaart die hij mocht ontvangen tijdens zijn
ziekte en bedankt het bestuur en de leden voor de titel als lid van verdienste.
- W. Plasmeijer zou graag weer helpen op de komende Championshow.

13.

Sluiting.
Het middagprogramma, de keuring zal worden georganiseerd door Geert Jan..
Nadat alle uitslagen bekend zijn en de prijzen uitgereikt zijn, deelt Geert Jan de
catalogus uit met de uitslagen.
De voorzitter bedankt Geert Jan en Nico voor de cover/inhoud en zij vindt het er goed
en verzorgd uitzien, nogmaals bedankt.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en wenst allen wel thuis en
tot de volgende keer.
Voorzitter,
G. Nijenhuis.

Secretaris,
G.J. Groenhof.
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Verslag keuring Noordshow 2016
We begonnen met de Thrianta’s, met de oude rammen en die waren van goede kwaliteit.
Er was één oude ram die iets lichte kaakranden liet zien.
Daarna de jonge rammen en voedsters, die mij wat tegen vielen.
Er waren verschillende rammen en voedsters bij die problemen hadden met het gewicht.
Ook waren er dieren die aan de lange kant waren. Maar ook verschillende konijnen waarvan
de achterhand ronder en gevulder moest zijn.
Er waren enkele dieren die goed stelden, maar bij diverse dieren waren voorbenen te lang en
de stelling beter kon.
De pels was bij verschillende dieren aan de lange kant en een aantal konden voller.
Bij de kop en oren trof ik geen problemen.
De kleur was lastig te beoordelen want het licht in de hal is slecht.
Het viel mij op dat er verschillende donkere dieren tussen zaten (rood). Ook lieten een aantal
dieren het in tussen- en grondkleur wat zitten.
Maar toch heb ik ook verschillende dieren met een mooie dekkleur gezien.
Als uitschieter een prachtige jonge voedster van type en bouw, maar ook een mooie kleur en
een schitterende stelling.
Daarna de Hulstlanders in totaal 12 stuks.
De kwaliteit was redelijk met veel verschil in type en bouw. Er zaten goede dieren tussen
maar ook heb ik veel de opmerking geplaatst: breder in voorhand, achterhand ronder en
voorbenen steviger.
De pelzen waren van lengte wel goed, maar een aantal moesten voller en steviger van
structuur.
Bij de kop en oren waren geen problemen.
Wat mij aan de kleur opviel was dan er verschillende dieren bij zaten die niet echt mooi wit
waren. Andere jaren is mij dit niet opgevallen.
En wat jammer was dat er enkele dieren met lange nagels tussen zaten en dat waren juist ook
nog mooie dieren. De kwaliteit van deze dieren op de Noordshow, was dan ook minder dan
die ik later zag op de Championsshow.
Ik wens jullie allemaal een goed fokseizoen en hoop op mooie keuringen met goede
Hulstlanders en Thrianta’s in 2017!
Vriendelijke groet,
Johan de Zeeuw
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Verslag keuring Championshow
Op de afgelopen Championshow mocht ik de Thrianta's en Hulstlanders keuren. Uiteindelijk
waren er 66 dieren ingestuurd in beide rassen, 40 Thrianta's en 26 Hulstlanders. Helaas was
het aantal ingeschreven Hulstlanders iets minder, als je kijkt naar vorig jaar. Bij de Thrianta's
was er, ten opzichte van vorig jaar, 1 dier meer ingeschreven.
Nadat ik samen met Wil Plasmeijer (aandrager), Gerda Nijenhuis en Edwin Broekhuizen
(schrijvers) een plekje had gevonden, kon de keuring gaan beginnen. Na een snel rondje langs
de kooien, bleek dat er 1 dier Thrianta absent was. Dat betekende dus 65 dieren om te keuren.
Ik ben mijn keuring begonnen met de Hulstlanders
Bij de Hulstlanders werd een jonge ram van Martin van Asperen uiteindelijk de beste van het
ras. Een mooie typedier, met een hele mooie pels zoals we dat graag willen zien bij de
Hulstlander. Jammer was wel, dat dit dier iets zwak in voorvoeten was. Twee oude rammen
van Gerda Nijenhuis werden respectievelijk twee en drie bij de Hulstlanders. De jonge ram
won het in dit geval, vanwege zijn pels. Net iets beter dan de twee oude rammen in dit geval.
Ik zal nu per positie mijn bevindingen bij de Hulstlander beschrijven en toelichten:
1. Gewicht. Bij de Hulstlanders helaas een paar dieren die niet op gewicht waren en op deze
positie al 1 of soms zelfs 2 punten laten liggen. Dit is een punt van aandacht! De dieren
moeten wel het juiste gewicht hebben. Dat is erg jammer, want hier leg je de basis voor het
eindpredikaat. De meeste dieren waren 2,5 – 2,6 kilogram, wat de volle 10 punten oplevert bij
de beoordeling.
2. Type, bouw en stelling. Zoals bij punt 1 al aangegeven waren er een aantal dieren die het
al lieten zitten op gewicht. Dat zie je terug in deze positie. Ook hier verlies je dan punten,
omdat de dieren het dan voornamelijk laten zitten in de voorhand. Ook een enkele keer de
opmerking moeten maken dat het type niet langer hoeft. We hebben de laatste jaren een goede
stap voorwaarts gezet met de Hulstlander, ook wat betreft type en bouw. Het zal jammer zijn,
als we dan weer naar de langere dieren toe gaan. Dat moeten we niet willen! Ook konden de
achterhanden van enkele dieren soepeler afgerond. Hier moeten we op blijven letten! Ook heb
ik een aantal keren een opmerking moeten maken over iets zwakke voorvoeten. Zoals eerder
gememoreerd, had zelfs de latere ras winnaar hier last van. Zwakke voorvoeten kan men vaak
herkennen aan het feit dat het loopvlak dan voorbij de duimnagel loopt. Dat is een goede
indicatie voor de fokker. Ook zaten er enkele dieren tussen met iets lange voorbenen, iets wat
we absoluut niet willen. De standaard verlangt korte en stevige benen. De lange voorbenen
gaat vaak samen met een wat langer type.
3. Pels en pelsconditie. Op dit punt valt nog altijd winst te behalen. Ik heb veel opmerkingen
moeten maken over pelzen die voller konden en vooral ook steviger van structuur. We zien
nog steeds dieren met een zachte/wollige pels. Gelukkig zaten er ook een aantal dieren met al
een hele behoorlijke pels, waaronder de latere ras winnaar. Een aantal keren heb ik 'F
dichtheid' op de kaart laten noteren. We moeten ook blijven letten dat de pelzen de juiste
lengte hebben/houden en niet te lang gaan worden.
4. Kop. De kop moet wel voldoende volume blijven houden. Het gaat niet alleen om de
ronding van het neusbeen en de sterk ontwikkelde kaken en wangen. Een aantal keer heb ik de
opmerking gemaakt over een iets vlak neusbeen.
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5. Oren. Bij de oren moeten we er voor waken dat de oren stevig van structuur zijn. Ook in de
oortoppen. Er zaten dieren tussen die qua structuur steviger konden in de oortoppen. Bij de
lengte moeten we er voor waken dat de ideale oorlengte ligt op 9 centimeter. Een enkel dier
schoot al door richting de 9,5 centimeter. Dit zie je ook vaak terug in de lengte van het dier.
Qua oorvorm heb ik weinig opmerkingen hoeven maken. Een enkel dier had last van iets dun
behaarde oren. Dit is een aandachtspunt voor de fokkerij!
6. Kleur. De oogkleur geeft in principe geen problemen. De lichaamskleur kan soms wat
witter. We moeten overigens hierbij niet vergeten dat ook de dichtheid van de pels hier
invloed op kan hebben. Wat erg opvallend was, was dat er een aantal dieren bij zaten die
aanzienlijk witter op de kop konden. Als je deze dieren inblaast op de kop, zie je eerst een
donker/grauwe ringetje en daaronder weliswaar een (spier)witte kleur. Maar ook op de kop
moeten Hulstlanders nu eenmaal smetteloos wit zijn. Hiervoor heb ik dan ook een aantal
keren een opmerking op de kaart laten schrijven. Gerda heeft hiervan nog foto's gemaakt,
welke we wellicht later nog eens kunnen bespreken tijdens een workshop of iets dergelijks.
7. Lichaamsconditie en verzorging. De dieren die het al op positie 1 laten zitten, verliezen
op deze positie vaak ook nog een halve punt. Ook dieren die niet helemaal schoon zijn of
lange nagels hebben verliezen hier halve tot een hele punt. Verder weinig opmerkingen
omtrent deze positie.
Na de keuring van de Hulstlanders wilden we even een bakje koffie/thee gaan drinken om
vervolgens verder te gaan met de keuring van de Thrianta's. Het liep echter even anders. Ik
had net de laatste Hulstlander gekeurd en uitgemaakt welk dier de ras winnaar werd en toen
ging het brandalarm. Eerst leek het erop alsof het om een storing of iets dergelijks ging, maar
we moesten toch met z'n allen naar buiten. Snel de dikke winterjas aan en op naar buiten dus.
De brandweer kwam ook op het brandalarm af en heeft een inspectie in het gebouw
uitgevoerd. Uiteindelijk mochten we na ongeveer een halfuurtje weer naar binnen. Snel een
kopje koffie/thee om vervolgens verder te gaan met de Thrianta's.
De grote winnaar bij de Thrianta's werd een jonge voedster van Wil Plasmeijer, op de voet
gevolgd door een jonge ram van Jan-Jaap Eikelboom. De fraaiste Thrianta op 2 na was een
jonge voedster van Wil. Stuk voor stuk prima vertegenwoordigers van het ras Thrianta.
Ook voor de Thrianta zal ik per positie mijn bevindingen en toelichten:
1. Gewicht. Ook hier, net als bij de Hulstlander, enkele dieren die moeite hadden met het
gewicht en hierdoor al 1 of 2 punten verloren op deze positie. Dit is jammer, want hierdoor is
de mogelijkheid tot een F predicaat in principe al bijna weg. De winnaars in de verschillende
klassen bij de Thrianta's, laten zien dat het gewicht helemaal geen probleem hoeft te zijn!
2. Type, bouw en stelling. Hier toch weer veel opmerkingen moeten maken over de
achterhand, die soepeler afgerond moest zijn. Ook enkele dieren met opmerkingen over de
breedte in de voorhand, deze dieren waren wat smal in de voorhand. We moeten er voor
blijven waken dat we voldoende breedte houden in de voorhand bij de Thrianta! Echt een
aandachtspunt voor de fokkers! Ook een enkel dier wat aan de lange kant was. Ook gelukkig
een aantal F type dieren. De benen horen kort en stevig te zijn. Een enkel dier had wat lange
benen. Een punt om op te letten bij de selectie!

3. Pels en pelsconditie. Hierbij heb ik vooral opmerkingen moeten maken over de dichtheid
en de structuur van de pels. Pelzen die vaak iets voller mogen en ook wat slap zijn van
structuur. Hier kan nog winst behaald worden door de fokkers.
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4. Kop en oren. Bij de positie over het algemeen weinig problemen. Aandachtspunten hier
zijn de stevigheid van de oortoppen (die vaak iets steviger kunnen) en soms ook wat
gevouwen oortoppen. Opvallend was dat er een aantal dieren bij zat, die behoorlijk lange oren
hadden (rond 9,7 of 9,8 cm.). Dit is iets wat afbreuk doet aan het totaalplaatje en is iets wat
we liever niet willen. De ideale oorlengte ligt op 9 centimeter.
5. Dek- en buikkleur. Opvallend was dat er veel dieren tussen zaten met een F intens
oranjerode dekkleur. Slechts een enkele keer een opmerking moeten maken over een iets
rode/donkere dekkleur of ticking op oren en achterhand. De winnende jonge voedster was een
uitblinker op dit punt. Opvallend was ook dat de oog- en nagelkeur in principe geen
problemen geven.
6. Tussen- en grondkleur. Slechts een enkele keer de opmerking hoeven maken dat de
grondkleur aan dek iets intenser moest. Voor de rest waren er op deze positie weinig
aanmerkingen.
7. Lichaamsconditie en verzorging. Net als bij de Hulstlander, kregen hier ook de dieren die
het laten zitten in gewicht vaak een halve punt aftrek. Dat is jammer, want hier heb je als
fokker ook invloed op! Verder weinig opmerkingen met betrekking tot dit punt.
Ik kijk terug op een leuke, vlot verlopen keuring met dank aan Wil, Edwin en Gerda voor de
prettige samenwerking. De kwaliteit van de dieren was zeer behoorlijk, met veel F predicaten.
Vooral bij de Thrianta was de kwaliteit van sommige dieren erg hoog. Een opvallend feit
hierbij was wel dat Wil Plasmeijer met 4 jonge voedsters F 96 wist te scoren en daarmee de 4
mooiste jonge Thrianta voedsters wist te showen. Een topprestatie!
Jenne Meijer

Ook op de kop moeten Hulstlanders smetteloos wit zijn.
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Workshop Thrianta- en Hulstlanderclub 2017
Op zaterdag 1 juli 2017 vond de workshop van de Thrianta- en Hulstlanderclub,
georganiseerd door de rastechnische commissie, plaats.
Dit jaar werd de workshop gehouden in de tuinderij van A. Huizer in Hendrik Ido Ambacht.
Ikzelf vond dit een prima locatie met voldoende materialen en prima licht om de dieren eens
goed te bekijken.
‘s Ochtends rond 9:00 uur kwamen de eerste fokkers en andere belangstellen de binnen. De
dieren konden worden ingekooid en er stond koffie met wat lekkers klaar.
De opkomst was prima, alhoewel er misschien wat meer fokkers aanwezig konden zijn.
Gelukkig hebben wij wel wat nieuwe leden mogen zien die pas zijn begonnen met het fokken
van Hulstlanders! Er waren voldoende keurmeesters met belangstelling voor onze clubrassen.
Na de koffie heeft Gerda de dag geopend en vertelt wat er op het programma stond. Ook Nico
heeft nog het een en ander toegevoegd. Jenne gaf hierna een korte uitleg over hoe we naar de
dieren moeten kijken en waar we vooral op moeten letten tijdens het beoordelen van de
dieren. Jenne wees ons nog eens goed op de geknepen achterhand van de dieren, persoonlijk
vind ik dit zelf ook nogal storend.
Van een bevriend fokker kreeg ik de tip om de dieren eens op de grond te zetten en ze dan
echt van bovenaf eens goed te bekijken. De geknepen achterhand is dan goed zichtbaar. Maar
ook het dier recht van achteren bekijken wil helpen bij het beoordelen van de dijen.
We zijn na de heldere uitleg aan de slag gegaan in groepjes. Hierbij waren de groepen
samengesteld uit Thrianta- en Hulstlanderfokkers. Er werden vier dieren op tafel geplaatst en
ieder groepje heeft deze dieren beoordeeld. Direct na het beoordelen van de vier dieren
werden deze dieren door Jenne en Johan besproken. Ik vond dit een prettige manier, zo hing
de groepsdiscussie nog vers in het geheugen en konden de fokkers direct horen wat de
keurmeesters van deze dieren vonden en die eventueel nog met elkaar bespreken. Voor de
lunch hebben we in dezelfde vorm nog vier dieren besproken.
Na de lunch zijn de Thriantafokkers samen met Jenne alle aanwezige Thrianta’s gaan
bekijken. Johan deed dit met de Hulstlanders en hun fokkers. Hierdoor hebben de fokkers
denk ik goed overleg met elkaar kunnen hebben. Ervaring delen is hierin naar mijn mening
een hele belangrijke, elkaar helpen om het ras te verbeteren is ten slotte het doen van een
workshop.
Rond 15:00 uur hebben we onder het genot van een drankje nog wat na gepraat en het was
fijn om te zien dat iedereen een steentje bij droeg tijdens het opruimen van de tafels en
kooien.
Er waren veel verschillende dieren aanwezig. De verscheidenheid in pelsen bij de
Hulstlanders waren erg leerzaam, zo ook de verschillende dekkleuren bij de Thrianta’s. Ik
vond het een prima dag en het was fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten.
De rastechnische commissie is voor de workshop voor het komend jaar op zoek naar een
locatie in het midden of noorden van het land. Als u een locatie weet zou u ons een plezier
doen om deze met ons te delen. Ik hoop u binnenkort tussen de kooien te mogen ontmoeten.
Heleen van der Velde.
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2 Clubs - 1 Show

Vraagprogramma voor de gezamenlijke clubdag van
De Chinchillaclub en de Thrianta- en Hulstlanderclub
op zaterdag 23 September 2017
Locatie: het clubhuis van T.K.V.
Bulkweg 1, 4005 LB Tiel.
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Voorwoord van de voorzitters
Gerda: Twee clubs, één show! Een suggestie die veel
gehoord wordt en waar veel bestuurders en fokkers over
praten. Maar laten we het gewoon een keer doen! Samen met
jullie club en de Thrianta- en Hulstlanderclub eens de handen
ineen slaan en plannen maken. Samen een fokkersdag
organiseren, zonder dat de clubs hun identiteit verliezen.
Fons: Deze samenwerking van onze speciaalclubs is een goed
voorbeeld van hoe simpel en vernieuwend het kan zijn. "
Gebundelde takken kun je niet breken ", is een oud gezegde, maar het werkt nog steeds.
Enthousiaste besturen en leden hebben we beiden.
Gerda: Ja, dat is een mooi Keniaans gezegde. Samen zijn we sterk, dat geldt symbolisch voor
de takken, maar ook voor mensen. En mooie dingen die gemaakt worden, wil je toch niet
breken?
En ik zeg maar zo “ Als het niet lukt, heb je niet gefaald, maar geleerd ”. Maar vooralsnog gaan
we er allebei helemaal van uit dat de samenwerking gaat lukken. Van tevoren hebben we de
zaken goed doorgesproken en inderdaad met enthousiaste mensen moet het slagen.
Fons: Waar ik me op verheug is dat we op deze manier de mogelijkheid krijgen om onze
fokkers hun ervaringen met elkaar te kunnen laten uitwisselen. Op kleinere shows is het bijna
onmogelijk om al onze rassen, zo bij elkaar te kunnen bewonderen. Het geeft nog meer
mogelijkheden en voordelen namelijk dat we onze clubkeurmeesters de gelegenheid aanbieden
voor een extra training . Daar kunnen beide speciaalclubs van profiteren. "Observeren is leren"
is mij door een oudere keurmeester geleerd. Een Hulstlander en een Zwart Grannen naast
elkaar; zoek de verschillen.
Gerda: Ja, dat is zeker boeiend om in totaal negen konijnenrassen bij elkaar te hebben op één
show van twee clubs. Ik hoop dat ieder ras op deze clubdag aanwezig is. Hoe uiteenlopend kun
je het krijgen; groot- en klein Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen,
Parelgrijze van Halle, Thrianta en Hulstlander bij elkaar. Het zou geweldig zijn. De Thrianta
geeft in het hele rijtje wel de kleur. Hoewel we als Thrianta- en Hulstlanderclub al een aantal
jaren een rastechnische dag organiseren en onze clubkeurmeesters weten wat de stand van
zaken van onze rassen is en wat de verbeterpunten zijn, hoop ik dat we als fokkers onderling
onze rassen gaan bekijken. Wie weet komt er nog eens een dag dat we ook nog eens een
gezamenlijke rastechnische dag op één locatie hebben. Maar goed dat is dan eventueel voor de
toekomst. Wil Plasmeijer heeft de historie van onze club opgeschreven. In de aanvulling op
deze historie neemt deze gezamenlijke clubdag een bijzondere plaats in.
Fons: Ook onze club heeft in haar 85 jarig bestaan een rijke historie opgebouwd en deze dag
zal er zeker aan gaan bijdragen. Terug kijken is boeiend en interessant, maar naar de toekomst
kijken is essentieel en in het algemeen van belang voor onze sport. Ik laat me dan ook
aangenaam verrassen over het aantal fokkers met vele mooie dieren die deze dag zullen gaan
bezoeken. De standaardcommissie is ook uitgenodigd, dus zij kunnen zich ook verwonderen
over het hoge pijl waarop onze rassen nu staan. Zeker interessant is de ontwikkeling van de
pelslengte van de zilvervos en de chinchilla. En wacht dacht je van het type en bouw van de
Hulstlander?
De start van het fokseizoen verliep wat traag, maar met de berichten die ik nu lees en hoor op
de sociale media, zit het venijn in de staart. Veel konijnen zijn geboren in de maanden maart,
april en mei. We hebben nu een mooie zomer, dus kunnen de jonge konijnen voorspoedig
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opgroeien, maar dienen wel na 10 weken beschermd te worden voor de beruchte RHD2
konijnenziekte.
Gerda: Prima! Vraagprogramma gemaakt: check, keurmeesters gecontracteerd: check, locatie
geregeld: check, prijzenschema’s opgesteld: check, verzorging inwendige mens: check….en ga
zo maar door. De voorbereidingen zijn in volle gang. En zoals eerder in dit voorwoord gezegd:
samen moet het gaan lukken. Schouders eronder, blik naar de toekomst en gaan! Op naar een
mooie samenwerking en een gezellige en leerzame gezamenlijke fokkersdag!
Met vriendelijke groet,
Fons Verrijdt (voorzitter Chinchillaclub)
Gerda Nijenhuis (voorzitter van de Thrianta- en Hulstlanderclub)

25

Geachte leden en sportvriend(din)en,
LEES DEZE INFORMATIE ALSJEBLIEFT ZORGVULDIG DOOR.
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het inschrijven van uw dieren op onze
gezamenlijke fokkersdag van onze speciaalclubs.
Deze zal worden gehouden op zaterdag 23 september 2017 in het clubhuis van de Tielse
Kleindier Vereniging (T.K.V.) aan de Bulkweg 1, 4005 LB te Tiel.
Aanvang van de keuring na de vergadering beider clubs. (Inkooien kan vanaf 8:30 uur tot
uiterlijk 9.15 uur).
Heeft u geen dieren om in te sturen, dan bent u natuurlijk altijd van harte welkom om de
gezamenlijke fokkersdag te komen bezoeken. Onze wens is, om op een dag als deze, zoveel
mogelijk leden van onze speciaalclubs te kunnen begroeten. Maar ook overige
belangstellenden zijn welkom.
Programma:
-

Inkooien en koffie/thee drinken tussen 8.30 uur en 9.15 uur (Zorg dat u op tijd bent!)
Vergaderen van 9.30 uur tot 11.30 uur
Keuren 11.30 uur tot 13.00 uur
Lunch 13.00 uur tot 14.00 uur
Afronden keuren, eindkeuring en rasbespreking 14.00 uur – 15.45 uur
Prijsuitreiking 15.45 uur – 16.00 uur (evt iets uitloop)
Opruimen 16.00 uur e.v.

Inschrijvingen:
Gevraagd worden dieren in al onze clubrassen, zowel mannelijk als vrouwelijk, oud en jong.
Ook dit jaar is de mogelijkheid om uw dieren in te schrijven in een zogenaamde jeugd
klasse, voorheen “C” klasse genoemd. Deze dieren dienen geboren te zijn na 30 april 2017
maar zij behoeven qua gewicht, grootte en oor lengte niet aan de eisen van de betreffende
standaard te voldoen.
Inschrijven kan enkel d.m.v. het bijgevoegde inschrijfformulier wat duidelijk met de
computer of in blokletters ingevuld dient te worden. Geef daarbij ook duidelijk aan of het gaat
om groot of klein Chinchilla en om welke kleurslagen.
Uw inschrijfformulier dient vergezeld te worden van een geldige entverklaring.
Inschrijfformulieren Chinchillaclub zenden naar:
Eric Maas, Moutheuvellaan 3, 6365 AX Schinnen.
Tel: 046 4435 390. Email: chinchillaclub@ziggo.nl
Inschrijfformulieren Thrianta en Hulstlanderclub zenden naar:
Geert Jan Groenhof, Zuidlaarderweg 39, 9468 AB Annen.
Tel: 06 22799995. E-mail groe002@xs4all.nl
Inschrijfformulieren dienen vóór zaterdag 16 september 2017 bij Eric en Geert Jan binnen te
zijn. Maandag 18 september wordt dan alles uitgewerkt en uitgedraaid. Stuur dus op tijd in.
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Keurmeesters:
Als keurmeesters voor de Thrianta’s en Hulstlanders fungeren: Dhr. A.G. Oomen, Dhr. P.J.T.
Oude Groothuis en Mevr. J. Bosch.
Als keurmeester voor de Chinchillaclub fungeren: Dhr. J. Kooiman, Dhr. W. Lindenboom en
Dhr. G. Meijer.
Prijzenschema fokkersdag 2017:
Fraaie beker voor het fraaiste dier van beide clubs. (Beschikbaar gesteld door Eric Maas)
Prijzenschema fokkersdag 2017 voor de Ned. Chinchillaclub:
Fraaie beker en erecertificaat voor het fraaiste dier van de Chinchillaclub.
Fraai erecertificaat voor het fraaiste dier oud van het geheel.
Fraai erecertificaat voor het fraaiste dier C-klasse van het geheel.
Fraai erecertificaat voor het fraaiste dier jong in ieder ras. Minimaal 3 ingezonden dieren
Fraai erecertificaat voor het fraaiste dier jong in ieder ras op 1 na bij minimaal 20 ingezonden
dieren.
Fraai erecertificaat voor het fraaiste dier jong in ieder ras op 2 na bij minimaal 30 ingezonden
dieren.
Prijzenschema fokkersdag 2017 voor de Thrianta en Hulstlanderclub:
Per keurmeester:
Fraaiste dier zijn/haar keuring
Fraaiste dier op 1 na zijn/haar keuring
Fraaiste dier op 2 na zijn/haar keuring
Algemene prijzen Thrianta- en Hulstlanderclub
Fraaiste dier Thrianta en Hulstlanderclub.
Fraaiste Thrianta van de dag
Fraaiste Hulstlander van de dag
Fraaiste Thrianta C-klasse van de dag
Fraaiste Hulstlander C-klasse van de dag
Inschrijfkosten:
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per ingeschreven dier voor de eerste 6 dieren.
Vanaf het 7de dier bedraagt het inschrijfgeld € 1,50 per dier.
Voorbeeld: U schrijft 8 dieren in, de kosten bedragen dan: 6 x € 2,00 = € 12,00
+ 2 x € 1,50 = € 3,00
Totaal inschrijfgeld:
€ 15,00
Kooilijsten en kooilabels:
U ontvangt na betaling van het inschrijfgeld en de lunch (á €10,00) bij binnenkomst in het
clubgebouw een catalogus. Aan de hand hiervan kunt u uw dieren inkooien.
U krijgt dus geen kooilijsten of kooilabels thuis toegestuurd. Maak daarom een kopie van uw
inschrijfformulier, schrijf het over of maak er een foto van met uw gsm voordat u deze
opstuurt. Zo kunt u het voor u zelf bewaren en weet u altijd welke dieren u heeft
ingeschreven.
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Nog enkele tips voor het deelnemen aan deze fokkersdag:







Probeer op tijd te komen, niets is vervelender voor een keurmeester dan te laat
beginnen en wachten op de dieren.
Zorg dat uw dieren schoon zijn en dat ze er verzorgd uitzien en gezond zijn.
Knip de nagels van uw dieren en kijk of ze geen klitten hebben.
We spreken hier over een fokkersdag waarbij niet enkel het dier centraal staat maar er
ook stevig wordt gekeken naar de verzorging van het dier door de fokker c.q eigenaar.
Zorg ervoor dat uw dieren geënt zijn tegen RHD, u dient een entbewijs bij zich te
hebben.
We willen deze dag graag een verloting organiseren waarvoor u in de pauze loten kunt
kopen. Uiteraard zorgen we weer voor mooie prijzen. Misschien dat u zelf ook in de
gelegenheid bent om iets voor de verloting mee te nemen. Dit gebaar wordt erg op
prijs gesteld.
Graag zien de besturen van de
Chinchillaclub en de Thrianta- en Hulstlanderclub
u op 23 september in Tiel.

De eind keuring van de Hulstlanders
tijdens de clubdag 2016

De eindkeuring van de Thrianta’s
tijdens de clubdag 2016

De clubdag 2016 bij TKV
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Uitnodiging jaarvergadering
Geachte leden en genodigden,
Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering
welke gehouden zal worden op zaterdag 23 september 2017 in het clubgebouw van de TKV,
Bulkweg 1, 4005 LB Tiel. Aanvang van de vergadering om 9.30 uur.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 2016
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken de vergadering betreffende
5. Uitgaande stukken de vergadering betreffende
6. Jaarverslag secretaris
7. Financieel verslag penningmeester
a. Begroting 2017/2018
b. Verslag kascontrole commissie
De commissie bestaat uit dhr. N. de Graaf en mevr. H. v.d. Velde
Reserve commissielid dhr. M. van Asperen
c. Benoeming kascontrole commissie
(In volgorde van aantreden treedt dhr. N. de Graaf af en blijft mevr. H .v.d. Velde
zitten. Reserve lid dhr. M. van Asperen treedt toe tot de commissie, en een nieuw
reserve lid wordt benoemt)
d. Vaststelling contributie 2018
8. Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn de heren G. J. Groenhof en J.J. Eikelboom.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
9. Activiteiten 2018:
- Workshop rastechnische commissie 2018
- Clubdag 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting vergadering
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