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Algemene Clubinformatie
De Thrianta-Hulstlanderclub is opgericht op 2 oktober 1976.
Erevoorzitters:
Ereleden:
Leden 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
(overleden 1 november 2017) 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: groe002@xs4all.nl

Penningmeester:
Dhr. J. Meijer, Smutstraat 16, 8172 CD Vaassen.
tel. 06-54787427, mail: jennemeijer@hotmail.com

Bestuurslid:
Dhr. G. van Schoonhoven, Offciersweg 36, 8162 ED Epe,
Tel. 06-20586879, mail: 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 (wordt ontworpen)
Info: info@thrianta-hulstlanderclub.nl
Facebook: Thrianta- en Hulstlander Club

Ras Technische Commissie:
G. Nijenhuis, Nico de Graaf, Heleen van de Velde, Jenne Meijer en Johan de Zeeuw.
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Van de voorzitter
Beste leden van de Thrianta- en Hulstlanderclub,
2017 is alweer bijna ten einde. Een jaar waarin weer het een en ander gebeurd is met
betrekking tot onze club.
We hadden dit jaar op 1 juli een mooie dag, georganiseerd door de rastechnische commissie,
in Hendrik Ido Ambacht. Met elkaar dieren beoordelen, kijken wat er anders en beter kan en
vooral ook gezelligheid en binding.
Ook hadden we onze eerste gezamenlijke clubdag met de Chinchillaclub bij TKV in Tiel. Als
bestuur zijn we het erover eens dat dit een geslaagde dag was. Hier en daar zijn dingen voor
verbetering vatbaar, maar daar wordt aan gewerkt. Ook het bestuur van de Chinchillaclub is
enthousiast over de gezamenlijke clubdag. We hebben
besloten om volgend weer een gezamenlijke clubdag te
organiseren bij TKV.
Helaas is op 1 november op 89-jarige leeftijd ons erelid Ben
de Bruin overleden. Ben had zich om gezondheidsredenen
al enige tijd geleden uit de actieve fokkerij teruggetrokken.
Hij bleef echter nog steeds geïnteresseerd in het reilen en
zeilen van de Thrianta en de club. Uit de voorzijde van de
rouwkaart blijkt overduidelijk zijn liefde voor dieren. Ben
heeft veel betekend voor het ras Thrianta en was altijd
bereid om andere fokkers te helpen. Op 7 november is Ben
begraven.
Zoals we afgesproken hebben tijdens de laatste
jaarvergadering gaan we u als leden op de hoogte houden
door middel van digitale nieuwsbrieven. De paar leden die niet over internet beschikken
krijgen de uitgeprinte nieuwsbrief thuisgestuurd.
De eerste heeft u in augustus ontvangen. Een nieuwsbrief kan nieuws bevatten, maar ook
willen we u allemaal op de hoogte brengen van wetenswaardigheden over elkaar. Het
besturen van een landelijke club is anders dan een plaatselijke vereniging. De contacten en
onderlinge band die je bij een vereniging hebt, kan soms wat lastiger te onderhouden zijn bij
een landelijke club. Maar daar kunnen we wel onze best voor doen.
In deze nieuwsbrief vindt u enkele korte artikeltjes door en over onze leden geschreven. Er is
per slot van rekening meer dan alleen konijnen fokken wat ons kan binden.
Maar ik wil u vooral vragen om ons te helpen om deze nieuwsbrief te vullen met mooie
verhalen, prachtige foto’s en nuttige informatie. Stuurt u ook iets in voor de volgende
nieuwsbrief? De volgende nieuwsbrief zal omstreeks eind april verschijnen.
Op onze facebook pagina heb ik vaak van de gelegenheid gebruik gemaakt om
wetenswaardigheden over onze club, uitslagen van tentoonstellingen en allerlei andere
zaken onder de aandacht te brengen. Dat wordt veel gelezen en er wordt regelmatig op
gereageerd. En mocht u willen weten hoe het onze club de laatste tien jaar is vergaan? De
laatste pagina’s van deze nieuwsbrief zijn gewijd aan een beknopte historie van de club. Leuk
om nog eens terug te lezen wat er allemaal heeft plaats gevonden.
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Om onze clubzaken en activiteiten breder onder de aandacht te brengen ben ik ook bezig
om een nieuwe website van de club te laten maken. Het heeft even tijd gekost om iemand te
vinden, maar er wordt aan gewerkt. Nog even geduld.
Dat PR belangrijk is weten we inmiddels. Behalve onze prkoffer, die ik begin dit jaar al maakte, hebben we sinds
deze week ook de beschikking over een prachtige banner.
We kunnen onze club en de activiteiten dus op een mooie
manier onder de aandacht brengen.
Ook in 2018 gaan we als club weer
verschillende activiteiten
organiseren. De rastechnische
commissie is op dit moment aan het kijken of er in het noorden van
het land een keer een fokkersdag georganiseerd kan worden. Bij het
uitgaan van deze nieuwsbrief is daar nog geen nieuws over te
melden, maar zodra dat het geval is hoort u dat van ons.
Op zaterdag 22 september zal er weer een gezamenlijke clubdag
met de Chinchillaclub plaats vinden bij TKV in Tiel. Dan wordt ook
weer onze jaarvergadering gehouden.
Maar allereerst hebben we over een paar weken de Noordshow.
Helaas zonder hoenders, maar gelukkig kan het voor de fokkers van
konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, siervogels en sierduiven wel
doorgang vinden. We zijn als bestuur heel erg verheugd over het
aantal inschrijvingen: 84 Thrianta’s en 39 Hulstlanders!
U kunt informatie vinden over de ingeschreven rassen en de
aantallen op:
https://www.animaloffice.net/nl/shows/noordshow-2018/inschrijvingen/statistieken
Ik hoop veel van onze leden te mogen ontmoeten
tijdens de show en ik kijk uit naar een paar dagen
door te brengen op een mooie show met mooie
dieren, veel contacten en vooral gezelligheid.
Tot slot wil ik al onze leden en lezers van deze
nieuwsbrief, mede namens de andere
bestuursleden, fijne kerstdagen en een liefdevol,
gezond en gezellig 2018 toewensen!
Tot gauw allemaal en een hartelijke groet,
Gerda Nijenhuis
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Kerst 2012-2017
Dit is een verslag dat met een knipoog geschreven is, maar zeker ook met dieperliggende
gedachte. We zijn tenslotte een speciaalclub die twee prachtige rassen vertegenwoordigd.
Inmiddels is het alweer vijf jaar geleden dat ik, hoe kan het
anders, rond kerst op bijzondere wijze in aanraking kwam
met de Hulstlander. Van een aardige bijzondere
persoonlijkheid, Bennie Bosman, kreeg ik op de
Championshow een Hulstlander voedster. Met de voedster
ging ik na de Championshow van 2012 naar huis. Ik wilde er
vijf jaar voor uit trekken om met dit ras de top van de
Nederlandse konijnen wereld te bereiken. Want alleen
meedoen is geen optie!
Zogezegd zo gedaan, ik liet mijn voedster dekken en het
eerste nest met 8 jongen was een feit. Ik dacht bij mezelf…
wat krijgen we hier, wat een superras. Als dat zo door gaat
moeten de andere rassen uit mijn stal, want zoveel hokken heb ik niet. Dus dat zou
betekenen dat ik maar één nest per jaar kon fokken. Inmiddels fok ik wel iets meer nesten.
Het ras bevalt me naar vijf jaar nog steeds super en dat heeft niet in het minst te maken met
A ...de club en B ...de kwaliteit.
De club is een levendige positief uitstralende club, die liefde uitstraalt voor de beide rassen.
Verder komt de club regelmatig positief voor in bladen en op sociale media en dat móét
gewoon in deze tijd. De nieuwsbrief en facebook zien er zeer verzorgd uit kortom petje af
voor degene die verantwoordelijk zijn.
Ik weet nog goed dat vijf jaar geleden de kwaliteit van de Hulstlanders niet heel erg
bijzonder was. Dat was ook de reden waarom ik er een vijf jaren plan van maakte. Vooral de
positie 2; bouw en type en positie 3; de pels, vroegen héél veel aandacht en dat was direct
de uitdaging die er stond. Hoe mooi is het dat er nu vijf jaar later al meerdere topdieren te
bewonderen zijn. Er worden met regelmaat F’en gehaald en laatst zelfs een U. Een aantal
jaren geleden werd een Hulstlander op de Championshow zelfs tweede in de groep wit. De
Hulstlanders zijn niet meer weg te denken op de shows, en dat verdiend het ras ook!
Tot slot is mijn wens... en dat is als we zo verder gaan met deze prachtige speciaalclub echt
geen droom …dat we met de Hulstlander en de Thrianta nog eens één en twee op een grote
landelijke show gaan worden.

Hartelijke kerstgroet van de kerstman
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Oude Max
Een paar jaar geleden had ik een oude ram over. Dekken deed hij niet meer. Via mijn zus, die
bij verstandelijk gehandicapten werkte, is die ram naar de afdeling gegaan van het tehuis.
Een paar weken terug kreeg ik deze mail terug:
"Beste Hilde,
Gisteravond is Max (de Thrianta die we van jou hebben gekregen) overleden. Max heeft 4
jaar lang heel veel vrolijkheid op de afdeling gebracht. Twee cliënten die geen contact maken
met mensen, hebben we leren kennen omdat Max voor hun een communicatiemiddel was.
Leuke anekdote: op een avond waren we Max kwijt. Nergens te vinden. 's Nachts ging de
nachtdienst langs bij de slaapkamers en zag Max bij een cliënt op bed liggen. Hij bleek hem
meegesmokkeld te hebben naar zijn kamer.
Max vond alles prima. Hij werd graag eindeloos geaaid, en kwam altijd bij mensen zitten als
hij losliep.
Zijn overlijden heeft in de cliëntengroep
veel los gemaakt. Hij was zo'n deel van
de groep dat zij nu echt een groepslid
missen. Ook het personeel mist Max.
Hij was echt geliefd.
We willen je bedanken voor dit
superlieve en vrolijke konijn. Op dit
moment komt er nog geen konijn
terug. Eerst moet dit verlies verwerkt
worden door de groep. Maar mocht
het zo ver komen dat we een nieuw
konijn willen, mogen we dan weer bij je
terugkomen?"
Wat een fantastische mail. Hier word ik blij van. Natuurlijk weet ik als geen ander wat dieren
in je leven kunnen betekenen, maar toch blijft het altijd mooi.
Hilde van der Burg
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Soraya Jansen, van fokster van Thrianta’s tot masseuse
Ik ben 27 jaar en woon in Holten. Ik fok al ruim 9 jaar Thrianta
konijnen. Ik heb destijds gekozen voor dit ras om hun rustige
karakter, het formaat en de bijzondere kleur. Daarnaast vind ik
het leuk om een ras te fokken dat niet iedereen heeft. Mijn
konijnenhokken staan in de garage bij mijn huis. Door mijn
visuele beperking is het nog meer een uitdaging om de juiste
konijnen te fokken. Dit doe ik veel op gevoel.
Hoe is de bouw, structuur, stelling en gewicht? Met het paar
procent zicht wat ik heb kan ik de oranje kleur nog zien. Detail
van de vacht zie ik niet. Is het dier te flets van kleur dan zie ik dat
niet. Of een wit haartje. Als het dier een andere kleur heeft door
de verharing dan voel ik dat aan de vacht.
Ga ik met mijn dieren naar shows, dan gaat er altijd nog een
viervoeter mee, mijn blindengeleidehond. Ze heet Lenny en is
sinds 3 maanden bij mij. We worden steeds meer een team.
Ze is niet meer weg te denk uit mijn
leven. De eerste maand vond ze het
bijvoorbeeld maar niks dat ik ging
sporten en dat zij moest rustig wachten.
Ze jankte en piepte en ze liep mee de
loopband op. Maar dat doet ze nu niet
meer. Ze gaat lekker liggen, zonder
gemopper. Ze is een toppertje! Ze is
mijn derde geleidhond.
Mijn vorige hond Loena is na 6 jaar mijn
geleidhond te zijn geweest met
pensioen gegaan.
Naast mijn konijnen hobby heb ik nog een grote hobby. Dat zijn
mijn paarden. Ik rijd paard op mijn twee lieve KWPN-merries.
(KWPN = Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland). Ook
paardrijden doe ik op mijn gevoel en gehoor. Mijn hond gaat ook
hier mee heen. Dan ligt zij in de hoek van
de bak, te wachten totdat ik weer klaar
ben om naar stal te gaan.
Door mijn visuele beperking kan ik een
heleboel. Mijn werk is uit gegroeid door
mijn gevoelige vingers, want ik ben
masseuse voor mensen, paarden en
honden. Ik werk in de schoonheidssalon
van mijn moeder, maar voor de massages
bij dieren ga ik bij de klanten op bezoek.
Voor de dieren massages Ik heb ik een opleiding gevolgd bij
Massage Hippique.
Door het horen van de wijze van lopen heb ik al snel door waar het
probleem zit. Mijn vingers zijn in mijn werk mijn ogen.
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Naast al deze werkzaamheden ben ik ook vrijwilligster bij
Bartiméus. Tot voor kort was ik ook werkzaam als gids bij het
MuZIEum in Nijmegen, maar daar ben ik mee gestopt. Maar ook
ben ik laatst met mijn hond Lenny voor een spreekbeurt geweest op
een school bij groep 5. Er werden veel leuke en goede vragen
gesteld. Ik heb ook laten zien hoe Lenny de trap zoekt en met mij
loopt, maar bijvoorbeeld ook een lege stoel aanwijst. Dat zijn hele
leuke dingen om te doen.
Groetjes van Soraya

In de BathmenseKrant stond in september 2016 een artikel over de
Jeugdshow in Laren waarin Soraya genoemd wordt:
http://bathmensekrant.nl/laren/blinde-konijnenfokster-oogstbewondering-op-jeugdshow-laren/

Beste Thrianta- en Hulstlander Club vrienden,
2017 is bijna voorbij en ik kan terug kijken op een prima fokjaar en
een uitstekend showseizoen. Samen met mijn dieren top resultaten
behaald met als hoogtepunt mijn voedster die de fokkersdag won.
Maar ook ben ik mega trots op dezelfde voedster die op de clubshow
in Hendrik Ido Ambacht beste van de keurmeester werd en op de HEPtafel mocht komen tussen al het konijnengeweld bij deze
topvereniging. In Ambacht was het dit jaar sowieso feest. In mijn
eigen keuring werd een prachtige Hulstlander van Martin van Asperen
mijn beste dier van de keuring en dit dier werd later door de HEP
verhoogd naar U98! Nogmaals van harte Martin een topprestatie!
Ik hoop dat jullie allemaal net zo’n top jaar hebben gehad met jullie dieren als dat ik heb
gehad.
Gelukkig is het showseizoen nog niet volledig voorbij en kunnen we in januari elkaar allemaal
ontmoeten in Assen. Er zijn een top aantal Thrianta’s en Hulstlanders ingeschreven, een
aantal waarop wij met zijn alle trots mogen zijn.
Onze clubkeurmeester J. Meijer kan ze zelfs niet allemaal keuren, doordat het aantal
gewoon te groot is!
Ik hoop jullie allemaal te mogen ontmoeten in volle gezondheid tussen de kooien in Assen.
Mag de beste winnen!
Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerst met familie en vrienden en een voorspoedige
jaarwisseling!
Tot ziens op 3-6 januari!
Groetjes, Heleen van der Velde!
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Ben Makker, een beginnende Thrianta fokker
Natuurlijk wil ik meewerken aan een stukje voor de nieuwsbrief.
Ik ben nog niet zo lang lid en ik vind het wel belangrijk dat leden elkaar kennen.
Als er bij onze GPKV zich een nieuw lid aanmeldt, vraag ik ook altijd of ze een stukje voor ons
clubblad willen schrijven waarin ze zichzelf even voorstellen.
Maar goed, of het een klein stukje wordt weet ik niet, ik ben nog wel eens lang van stof....
Ik woon in het prachtige Eemnes, 'waar het leven nog goed is', zeg ik er altijd bij. Maar dat is
ook echt zo! Mijn vriendin Jeanet woont in Dieren, en is plaatsgenote van o.a. Rinus
Verhelst. Hoe toevallig ook; ik ben gek op dieren, en Jeanet woont er!
Oudste dochter Joyce woont in Brno, in Tsjechië (voor werk, erg mooi land trouwens), zoon
Wessel woont in Laren en jongste dochter Christel studeert in Leiden en is vaak in de
weekenden bij mij in Eemnes.
In het dagelijks leven ben ik hovenier. Heb een eigen bedrijf met één
man personeel. Wij doen aanleg van tuinen, renovatie en
onderhoud (noot redactie: www.benmakker.nl)
Verder zing ik al 26 jaar in een kerkkoor, zit ik in een denktank van
het CDA, doe ik alweer 10 jaar het secretariaat en de PR van de
GPKV (Gooise Pluimvee- en Kleindierfokkers Vereniging) heb ik 5 jaar
in de organisatie gezeten van de Championshow, wandelen wij graag
(3 maal meegedaan met de Strand6daagse, waarvan 2 keer
uitgelopen) en als ik tijd over heb probeer ik ook nog een rondje
hard te lopen.
Toen ik een jaar of 7 of 8 was had ik mijn eerste konijn. Een grote gele Vlaamse Reus,
Moppie heette ze. Af en toe mocht Moppie naar de ram, en de jonge konijnen die daaruit
voortkwamen gingen meestal naar een opkoper, of belandden (zonder pels, en goed gaar)
op tafel tijdens de Kerstdis.
Later begon ik me meer voor de koeien te interesseren. Toen ik 13 was kreeg mijn vader
gezondheidsproblemen en moest ik 's ochtends voordat ik naar school ging eerst de koeien
melken. Mijn broer deed het melken 's avonds, want dan moest ik huiswerk maken. Maar in
die tijd is de hobby van 'het fokken’ ontstaan, want ik vond het altijd prachtig om de juiste
stier bij de juiste koe te zoeken. En dan keek ik niet alleen naar de productie maar ook naar
het exterieur van de koe. Benen, uier, etc. Met een vriend van mij die ook boerenzoon was
konden we daar uren over discussiëren, en haalden we de lijsten van de diverse stieren erbij.
Machtig interessant! Nog steeds ga ik met mijn broer nog wel eens naar vee
tentoonstellingen en pik ik zo de latere winnaar ervan tevoren uit. De show in Opmeer is
daarbij favoriet. Die kan ik iedereen aanbevelen.
Met fokken ben ik weer begonnen bijna 12 jaar geleden met kippen. En wel
Wyandottekrielen in de kleurslag blauw. Min of meer per ongeluk aan deze zeldzame en
moeilijke kleurslag aangekomen, en omdat ik het wel belangrijk vind dat zo'n zeldzame
kleurslag blijft bestaan ben ik er mee gaan fokken. In het begin was het echt niks, dieren
hadden geen type of niet de juiste blauwe kleur. Keurmeesters zeiden tegen mij dat ik niet
moest verwachten ooit in de prijzen te vallen met zo'n kleurslag....
Maar na een aantal jaren fokken (de juiste haan bij de juiste hen zetten) ben ik toch 2 jaar
achter elkaar clubkampioen geweest bij de GPKV. En daar ben ik trots op.
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Ondertussen ging mijn jongste dochter Christel graag mee naar tentoonstellingen en zij vond
dat fokken ook wel leuk. Maar dan wilde zij geen kippen fokken, maar konijnen. En
blauwoog Pooltjes vond zij erg leuk en schattig.
Toevallig dat wij bij ons in de vereniging een topfokker van dit ras hebben, (u kent hem wel;
Mees Brasser) en Mees heeft Christel toen erg goed op weg geholpen met goede dieren,
tips en adviezen. Zo goed zelfs dat ze met de '608' kampioen werd bij de jeugd op de
provinciale Bondsshow te Winkel en kampioen werd in de Europese klasse bij de jeugd op de
Internationale Dag van de Dwerg. Maar ja, zoals dat gaat met jeugd; ze werd 15 en kreeg
'andere interesses'. En omdat ik het zonde vond van het goede stammetje wat ze in die jaren
heeft opgebouwd heb ik nog een paar jaar verder gefokt met deze blauwoog Pooltjes. En zo
ben ik in de konijnenfokkerij terecht gekomen.
Kippen vormen nog steeds de hoofdmoot in mijn hokken. Inmiddels van de blauwe
Wyandottekrielen overgestapt naar de mooie kleurslag meerzomig zilverpatrijs. Nu heb ik
ook berkenkleurige krielen en ben ik bezig met het creëren van een nieuwe, nog niet
bestaande kleurslag, bij geen enkel ander ras. Daar ben ik nog wel een jaar of 10 mee
bezig.... Sinds een paar jaar heb ik ook Naakthalskrielen en sinds een paar dagen (!) ben ik
trotse bezitter van een trio Shamo vechthoenders. Dit ras heb ik altijd al mooi gevonden,
maar mijn moeder vond ze spuuglelijk! "Die komen de dam hier niet op, als je dat maar uit je
hoofd laat," zei ze dan. Haha. Als je eenmaal goed in de ogen hebt gekeken van die Shamo's,
dan ben je verkocht!
Hoewel het eigenlijk niet de bedoeling is heb ik nog steeds een paar Pooltjes. Eén voedster
mag niet weg van mijn dochters, dat is echt zo'n lief beest! Als ze drachtig is en je aait haar
even, dan gaat ze op haar rug liggen zodat je haar buik kunt aaien! Geweldig leuk! Zo'n
beestje waar je alles mee kunt doen, en als je daar dan in het voorjaar in de huiskamer een
nestje mee fokt is alleen maar leuk. En sinds de zomer van 2016 ook trotse bezitter van
Thrianta's, hierover later meer....
Doordat ik tegenwoordig zo goed als alleen woon is
het mijn hobby. Jeanet vindt dieren ook erg leuk,
maar niet om mee te fokken.
Grappig is wel dat dochter Christel nooit helemaal de
interesse in de hobby is verloren. Ze ging ook mee
naar Wil Plasmeier om goede Thrianta's uit te zoeken,
en nog steeds weet ze heel gerichte vragen te stellen
over de dieren, de hobby, de vererving etc. Dus wie
weet zien we haar in de toekomst nog eens terug
tussen de kooien.
Jaren geleden hadden wij een fokker (Johan van Kampen) in de vereniging die ook Thrianta's
had. Prachtig vond ik ze, maar ik was nog 'gewoon’ kippenfokker. Ik nam me toen al voor dat
mocht ik ooit konijnen gaan fokken, dat het dan Thrianta's zouden worden. Wel heb ik nog
even getwijfeld, want de Gouwenaar vind ik ook een erg mooi ras. Zo zijn er nog wel meer
mooie rassen, maar als ik die allemaal ga fokken heb ik ruimte te kort! haha.
De konijnen heb ik allemaal bij huis, en het grootste gedeelte van mijn kippen ook. Onze
vereniging GPKV is in het rijke bezit van een 12-tal hokken op de Hoenderhof te Bussum. Een
bezoek meer dan waard! En 2 van die hokken worden bewoond door mijn kippen.
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Na het afgelasten van de Championshow zag het ernaar uit dat ik sinds jaren weer eens op
vakantie kon in januari.
Ik was al voorzichtig naar een zonbestemming aan het kijken, toen Han Voerman mij belde
of ik mee wilde werken aan de NBS Bondsshow Avicultura, ondergebracht bij de Provinciale
Bondsshow van Zuid-Holland, in Boskoop. En dat doe ik heel graag. Dat is bijna leuker dan op
vakantie! Haha. En ik kijk echt uit naar deze show, ik heb er zin in!
Laatst op de provinciale Bondsshow in Winkel Noord-Holland had een
van mijn Thrianta voedster het heel goed gedaan.
Belandde op de eindtafel, ondanks een puntaftrek vanwege nog niet
op gewicht. (Is een diertje van de 7e maand en op de provinciale
bondsshow hebben ze geen C-klasse)
Ze werd uiteindelijk 4e van de middenrassen, en daar was ik erg blij
mee. Ik ben benieuwd wat ze gaat doen in Boskoop.
Echt een diertje met een hele mooie pelsstructuur. En als ik haar uit
het hok haal en op de tafel zet gaat ze staan. Ondertussen maak ik het
hok schoon en als ik haar dan weer ophaal staat ze nog! Geweldig,
daar kan ik echt van genieten.
Natuurlijk leer je elke keer weer als je met je dieren
naar een tentoonstelling gaat en je dieren zijn gekeurd.
Maar op een speciaalclubdag wordt er toch wat dieper
op de ras eigenschappen ingegaan, kun je een fok doel
stellen voor de toekomst en kom je ook veel
meer fokkers van je ras tegen waar je ook weer van
kunt leren. Bovendien is het gewoon erg gezellig op
zo'n speciaalclubdag heb ik gemerkt. En dat is ook heel
belangrijk.
Wat ik verder kwijt wil? Nou, ik zou graag zien dat er eens wat meer gelachen wordt op
tentoonstellingen. Dat klinkt misschien even raar, maar als je op een tentoonstelling
rondloopt en je ziet al die koppen van die fokkers…. uitzonderingen daar gelaten, maar het
gros loopt erbij als of ze net te horen hebben gekregen dat hun laatste uur geslagen heeft.
(en nu zeg ik het nog netjes...) Er kan nog geen glimlach van af. Waar is de humor gebleven?
Zo'n tentoonstelling met al die prachtige dieren, het samenzijn met al die fokkers, elk met
zijn eigen verhaal en achtergrond, dat is toch een feest!? Daar kun je toch alleen maar blij
van worden?
Beste Gerda, je ziet dat het nog een heel stuk is, maar ik heb het met plezier geschreven.
Misschien is het te lang maar dan kijk je maar wat je er mee doet. Ik had nog wel meer willen
vertellen, maar ik heb me ingehouden, haha.
Veel succes met het in elkaar draaien van de nieuwsbrief.
Groeten van Ben Makker
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Historie van de Thrianta- en Hulstlander Club van de laatste 10 jaar –
geschreven door Wil Plasmeijer en Edwin Broekhuizen 2007 t/m 2016
2007
Op de Noordshow 55 Thrianta’s gekeurd door P. van Lune. Fraaiste ram en voedster van W.
Plasmeijer. De ram werd ras winnaar. 33 Hulstlanders gekeurd door P. van Lune. Fraaiste
ram tevens ras winnaar van P. de Hart. Fraaiste voedster van H. Oude Elferink.
Op de Kleindieren Expo 80 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram tevens ras winnaar
van combinatie J&P van Lune. Fraaiste voedster van E. Broekhuizen. 27 Hulstlanders gekeurd
door J. van de Steeg. Fraaiste ram en voedster van L. Kroon. De voedster werd ras winnaar.
Op 18 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. De heren B. Houpst en G. Geutjes treden uit het
bestuur en worden opgevolgd door A. Houweling en E. Broekhuizen. Beiden zijn reeds zeer
actief, Arnaud doet de redactie van het clubblad en Edwin beheert de website. H. BrandDiphoorn en B. de Bruin zijn 25 jaar lid. De naam van de club wordt gewijzigd van
“Thriantaclub, waarin opgenomen de Hulstlander” in Thrianta-Hulstlanderclub. Er worden
dit jaar ook oude voedsters gevraagd en er wordt gekeurd op punten en predicaat. 104
Thrianta’s en 57 Hulstlanders ingeschreven voor de keuring. Fraaiste Thrianta ram van 2e
maand van A. Molenkamp. Fraaiste Hulstlander ram van 3e maand van L. Kroon.
Al jaren is het voor sommige leden een probleem om tijdig de contributie te betalen.
Ongelooflijk maar ieder jaar dient Berend vele betalingsherinneringen te versturen en soms
zelfs lidmaatschappen te beëindigen, omdat leden niet aan de betalingsverplichting voldoen.
Betalen per automatische incasso is de oplossing, wordt voor nieuwe leden een verplichting.
2008
Op de Noordshow 88 Thrianta’s gekeurd door P. Oude Groothuis. Fraaiste ram tevens ras
winnaar van W. van de Ruit. Fraaiste voedster van E. Broekhuizen. 23 Hulstlanders gekeurd
door A. Dijkstra. Fraaiste ram van G.J. Groenhof. Fraaiste voedster tevens ras winnaar van H.
Oude Elferink.
Op de Kleindieren Expo 84 Thrianta’s gekeurd door P. Oude Groothuis. Fraaiste ram en
voedster van W. van de Ruit. De ram werd ras winnaar. 25 Hulstlanders gekeurd door A.
Dijkstra. Fraaiste ram van L. Kroon. Fraaiste voedster tevens ras winnaar van A. van Hintum.
Op 15 maart werd de keurmeestersdag georganiseerd in Apeldoorn. Alle clubkeurmeesters
en 2 gast keurmeester waren aanwezig. De nadruk lag dit keer op de Hulstlander. De
aanwezige dieren werden gekeurd en de resultaten werden uitvoerig besproken. De
Hulstlander volledig en de Thrianta alleen op de posities pels en kleur.
Op 16 augustus de Fokkersdag in Apeldoorn. De 96 Thrianta’s en 32 Hulstlanders werden
gekeurd door 7 clubkeurmeesters. Fraaiste Thrianta, ram van 4e maand van H. van
Donselaar, fraaiste Hulstlander ram van 5e maand van P. Stoter. Fraaiste Thrianta van
jeugdlid van Tanya Louwes.
Berend geeft aan vanwege gezondheidsredenen te stoppen met het fokken van Thrianta’s.
Tot opluchting van de vergadering stelt hij zich nog wel herkiesbaar en blijft hij dus aan als
secretaris/penningmeester. B Melenhorst 25 jaar lid. Erevoorzitter J. Balder is gestopt als
(club)keurmeester, de club bedankt hem voor zijn enorme bijdrage die hij jarenlang heeft
geleverd. Kasper Faunafood sponsoort de club in de vorm van full color omslagen voor het
clubblad op hoogwaardig papier.
Combinatie Van Lune wordt met een Thrianta kampioen van hun clubshow met een U98.
Ons Engelse lid, Bernard Wrigley, stelt zich voor in een artikel in het clubblad. Hij fokt sinds
2002 Thrianta’s, komt regelmatig naar Nederland. Hij is de oprichter van de Engelse
Thriantaclub, Thrianta UK.
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2009
Op de Noordshow 86 Thrianta’s gekeurd door G. de Gooijer. Fraaiste ram tevens ras winnaar
van W. van de Ruit. Fraaiste voedster van W. Plasmeijer. 38 Hulstlanders gekeurd door G.
Meijer en G. de Gooijer. Fraaiste ram van H. ter Maat. Fraaiste voedster tevens ras winnaar
van P. Stoter.
Op de Kleindieren Expo 76 Thrianta’s gekeurd door P. Oude Groothuis. Fraaiste ram van W.
Plasmeijer. Fraaiste voedster tevens ras winnaar van W. van de Ruit. 21 Hulstlanders
gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram van A. van Houweling. Fraaiste voedster van
combinatie de Graaf.
Overleden zijn de heer B. Hekkelman, Bob Whitman (oprichter en voorzitter van de
Amerikaanse Thriantaclub) en Judith Oldenburg-Graf (degene die de Thrianta als eerste naar
Amerika haalde).
Op 15 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. 104 Thrianta’s en 40 Hulstlanders in de kooien. In
verband met het 25-jarig bestaan van de Hulstlander werd er een extra prijs toegekend.
Deze werd gewonnen door A. van Hintum. Ook wordt er door het bestuur een bokaal
beschikbaar gesteld die om het jaar op één van de clubshows gewonnen kan worden. A. van
Hintum is 25 lid. Ben de Bruin stelt voor Berend Kleef te benoemen tot erelid.
Door regelmatig via email feedback te geven aan onze Amerikaanse zusterclub wordt
voorkomen dat de kleur van de Amerikaanse Thrianta te rood wordt.
Een enquête brengt aan het licht dat de belangrijkste reden voor het teruglopend aantal
ingeschreven dieren is te weinig afwisseling van keurmeesters (20%). Om niet op beide
clubshows in te zenden wordt de reisafstand genoemd.
2010
Op de Noordshow 85 Thrianta’s gekeurd door P. Oude Groothuis. Fraaiste ram en voedster
van W. Plasmeijer. De ram werd ras winnaar. 25 Hulstlanders gekeurd door J. Meijer.
Fraaiste ram van H. Hecker. Fraaiste voedster tevens ras winnaar van H. ter Maat.
Op de Champion Show 92 Thrianta’s gekeurd door R. Schraa en G. de Gooijer. Fraaiste ram
van Combinatie J&P van Lune. Fraaiste voedster tevens ras winnaar van W. Plasmeijer. 21
Hulstlanders gekeurd door A. Hertogh. Fraaiste ram van H. Pierik. Fraaiste voedster tevens
ras winnaar van A. Houweling.
Op 7 maart is mevrouw G. Schipper overleden.
Vanwege het gering animo is de tweejaarlijkse keurmeesterdag geannuleerd.
Op 14 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. Het aantal dieren is zorgelijk, slechts 54 Thrianta’s
en 12 Hulstlanders. Meer dan een halvering ten opzichte van 2009. Arnaud Houweling stopt
met Hulstlander, trekt zich terug uit het bestuur en de redactie van het clubblad. A. van
Hintum volgt hem op. De contributie wordt iets verhoogd. Er zijn dit jaar geen jubilarissen.
Erelid Berend Kleef wordt nu formeel gehuldigd. Vorig jaar overviel zijn benoeming tot erelid
eenieder, zelfs het bestuur. Het clubblad verschijnt voor het eerst in digitale vorm, dat aan
alle leden waarvan een emailadres bekend is wordt toegezonden. Dit levert de club op
jaarbasis een niet geringe besparing.
2011
De club bestaat 35 jaar.
Op de Noordshow 87 Thrianta’s gekeurd door P. Oude Groothuis. Fraaiste ram van W.
Plasmeijer. Fraaiste voedster tevens ras winnaar van B. Melenhorst. 21 Hulstlanders gekeurd
door J. Derksen. Fraaiste ram en voedster van H. Hecker. De voedster werd ras winnaar.
Op de Champion Show 74 Thrianta’s gekeurd door W. de Groot en A. Dijkstra. Fraaiste ram
van E. Broekhuizen. Fraaiste voedster tevens ras winnaar van W. Plasmeijer. 19 Hulstlanders
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gekeurd door W. van der Vlugt. Fraaiste ram van H. Oude Elferink. Fraaiste voedster tevens
ras winnaar van G.J. Groenhof.
Op 13 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. Berend gaat zijn laatste periode (3 jaar) in als
secretaris/penningmeester. Edwin Broekhuizen treedt tussentijds uit het bestuur. Hij wordt
opgevolgd door Hans Kolk. Leon Claessen 25 jaar lid. Omdat een gehoorde klacht is dat begin
augustus veel fokkers op vakantie zijn, stelt het bestuur voor om de Fokkersdag te
verplaatsen naar de oude datum in juni. Voorstel wordt verworpen, Fokkersdag blijft 2e
zaterdag in augustus. Ons erelid P. Kroon geeft een geweldige dierbespreking. Hij is het nog
niet verleerd. Zijn motto “positief prikkelen, zie verbeterpunten als een uitdaging”.
De Hulstlander heeft het heel moeilijk. Aantal fokkers neemt af, contact tussen de fokkers
kan beter. Het idee van een workshop wordt geboren en het jaar daarop ook uitgevoerd.
Op de Zuiderzeeshow (districtsshow) wordt de Thrianta voedster van H. van der Kolk
algemeen kampioen met een U98.
Bernard Wrigley meldt ons met trots dat op 8 oktober de oprichting van de Britse
Thriantaclub “Thrianta UK” een feit is.
De website krijgt een volledig nieuw uiterlijk en de inhoud wordt herzien en verder
aangevuld. Daar heeft Edwin veel tijd in gestoken, dat verdient een pluim.
2012
Op de Noordshow 80 Thrianta’s gekeurd door G. van de Poel. Fraaiste ram tevens ras
winnaar van W. Plasmeijer. Fraaiste voedster van B. de Bruin. 24 Hulstlanders gekeurd door
A. Dijkstra. Fraaiste ram en voedster van A. van Hintum. De ram werd ras winnaar.
Op de Champion Show 74 Thrianta’s gekeurd door J. Hupjé. Fraaiste ram en voedster van W.
Plasmeijer. De ram werd ras winnaar. 29 Hulstlanders gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram
en voedster van A. van Hintum. De ram werd ras winnaar.
Een groot deel van de contributie wordt via automatische incasso geint. Voor nieuwe leden
een verplichting. Voor de penningmeester minder werk en het levert de club een besparing.
Op 2 juni wordt voor de 1e keer een workshop voor en door de Hulstlander fokkers
georganiseerd in Twello. De dag was zeer geslaagd.
Op 11 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. Ben de Bruin wordt op 84-jarige leeftijd benoemd
tot erelid. Ben is een gerenommeerd Thrianta fokker. Ook heeft hij dieren geëxporteerd naar
de VS en Engeland. Vanwege zijn hoge leeftijd en mindere gezondheid stopt Ben met actieve
fokkerij en stelt hij zijn fokdieren beschikbaar.
H. Kolk treedt tussentijds uit het bestuur en wordt opgevolgd door G.J. Groenhof. Dit jaar
geen jubilarissen. Voorheen werd er iedere 2 jaar een keurmeesterdag georganiseerd. Door
wederom een gering animo wordt besloten geen keurmeesterdag meer te organiseren,
maar daarvoor in de plaats eventueel een workshop.
Fokkers geven aan dat Thrianta’s met het juiste gedrongen type moeilijk op gewicht zijn te
krijgen. Zij stellen voor de ondergrens van de maximale beoordeling (10 punten) te verlagen
van 2,50 naar 2,40 kg. Standaardcommissie neemt dit over in hun voorstel.
Standaardcommissie stelt echter ook voor om het maximum gewicht van Thrianta en
Hulstlander van 2,75 kg met 10 punten te belonen. Daarin schuilt een risico. De termijn
waarop op dit voorstel gereageerd kan worden is verre van reëel.
2013
Op de Noordshow 63 Thrianta’s gekeurd door J. de Zeeuw. Fraaiste ram van W. Plasmeijer.
Fraaiste voedster tevens ras winnaar van W. van de Ruit. 23 Hulstlanders gekeurd door A.
Dijkstra. Fraaiste ram en voedster van S. Visser. De ram werd ras winnaar.
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Op de Champion Show 53 Thrianta’s gekeurd door G. van de Poel. Fraaiste ram tevens ras
winnaar van W. Plasmeijer. Fraaiste voedster van M. Smeets. 26 Hulstlanders gekeurd door
P. Huygens. Fraaiste ram en voedster van M. van Asperen.
Op 1 juni wordt voor een 2e keer een workshop gehouden voor de Hulstlanders in Twello.
Een zeer geslaagde dag. Ons lid van verdienste de heer J. Meursing beëindigt na 33 jaar zijn
lidmaatschap.
Op 10 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. Fraaiste Thrianta van H. van der Velde, fraaiste
Hulstlander van H. Hecker. J. Meijer komt in het bestuur en gaat het penningmeesterschap
van Berend overnemen. H. Hecker is 25 lid. De Standaardcommissie heeft de wijziging in de
beoordeling van het gewicht van zowel de Thrianta als Hulstlander per 1 april doorgevoerd.
Veel leden betreuren de geringe inbreng/betrokkenheid van de (leden van) speciaalclub. W.
Plasmeijer wordt kampioen op zijn verenigingstentoonstelling met een oude ram met een
U98.
2014
Op de Noordshow 52 Thrianta’s gekeurd door G. Lenselink. Fraaiste ram tevens ras winnaar
van W. Plasmeijer. Fraaiste voedster van B. Melenhorst. 33 Hulstlanders gekeurd door J. van
de Steeg. Fraaiste ram tevens ras winnaar van E. Nijenhuis. Fraaiste ram van S. Visser.
Op de Champion Show 44 Thrianta’s gekeurd door J. de Zeeuw. Fraaiste ram tevens ras
winnaar van W. van de Ruit. Fraaiste voedster van W. Plasmeijer. 31 Hulstlanders gekeurd
door J. van de Steeg. Fraaiste ram tevens ras winnaar van E. Nijenhuis. Fraaiste voedster van
M. Brasser.
In het voorjaar is de heer H. Hecker overleden.
In mei en juni is door het Centrum voor Genetische Bronnen in Nederland in samenwerking
met de KLN en Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) van zowel Thrianta als Hulstlander
rammen sperma afgenomen. Dit wordt opgeslagen in een genenbank, een belangrijke stap
in het veiligstellen van het genetisch materiaal van onze fraaie rassen. Op 7 juni wordt voor
de 3e keer een workshop voor de Hulstlander georganiseerd in Twello. Een leerzame dag,
waarbij onder leiding van keurmeester Martin Kok verbeterpunten worden gedefinieerd. Er
waren te weinig aanmeldingen voor de officiële Thrianta workshop, zodat enkele fokkers de
koppen bij elkaar gestoken hebben en alsnog op 14 juni bij elkaar zijn gekomen bij Willem
van de Ruit. Een gezellige en leerzame dag.
Op 9 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. De heren B. Kleef, J. Raterink en F. van de Wel 25
jaar bij de club. Met pijn in zijn hart heeft Berend Kleef na 22 jaar het bestuur verlaten. 21
jaar geleden nam hij het secretariaat/penningmeesterschap over van H. van Tol. Berend
heeft altijd vol passie deze dubbelfunctie invulling gegeven. Hij was de spil waar alles om
draaide. Berend wordt bedankt voor zijn enorme bijdrage. Hij draagt zijn taken over aan G. J.
Groenhof (secretaris) en J. Meijer (penningmeester). Een rastechnische commissie (RTC)
bestaande uit 7 leden (waarvan 2 keurmeester) wordt opgericht. De doelstelling is samen
met de fokkers beide rassen op een hoger niveau brengen en zorgen voor uniformiteit.
2015
Op de Noordshow 51 Thrianta’s gekeurd door J. van de Steeg. Fraaiste ram en voedster van
W. Plasmeijer. Ras winnaar werd de ram. 35 Hulstlanders gekeurd door J. van de Steeg.
Fraaiste ram tevens ras winnaar van E. Nijenhuis. Fraaiste voedster van G. Schoonhoven.
Op de Champion Show 27 Thrianta’s gekeurd door G. Lenselink. Fraaiste ram en voedster
van W. Plasmeijer. Ras winnaar werd de ram. 31 Hulstlanders gekeurd door G. Lenselink.
Fraaiste ram van E. Nijenhuis. Fraaiste voedster tevens ras winnaar van J. Blokzijl.
Na vier jaar afwezigheid is Bernard Wrigley weer over uit Engeland. De Thrianta doet het
daar zeer goed, het aantal fokkers neemt toe, zo ook het aantal inzendingen op de shows.
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Op 18 april geeft Jenne Meijer op de landelijke keurmeestersdag een presentatie over de
Hulstlander. Op 30 mei wordt door de RTC een workshop Hulstlanders georganiseerd bij
Gerda Nijenhuis. Op 21 juli overlijdt Jan Balder onze erevoorzitter tevens medeoprichter van
onze club. Namens de club en privé zijn Wil en zijn vrouw Ria naar het afscheid geweest.
Op 8 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. De heren L. Kroon en W. Hermans 25 jaar bij de
club. W. Plasmeijer en A. van Hintum treden uit het bestuur, zij worden opgevolgd door J.J.
Eikelboom en G. van Schoonhoven. W. Plasmeijer, medeoprichter van de club, wordt
benoemd tot erelid. De P. van Eijk bokaal wordt voor de laatste keer uitgereikt aan W.
Plasmeijer. Aangekondigd wordt dat J. Meijer en J. de Zeeuw de komende jaren op de
Noordshow en Champion Show de Thrianta’s en Hulstlanders gaan keuren. Op de
distritsshow ondergebracht bij de Oostermoershow (Drenthe) helaas geen Thrianta’s. W.
Plasmeijer wordt op zijn clubshow geridderd. Hij ontvangt deze onderscheiding voor zijn
grote bijdrage aan zijn club, maar natuurlijk ook aan de herintroductie en het verbeteren van
de Thrianta en onze club.
Jan-Jaap Eikelboom neemt de redactie van het clubblad op zich.
2016
Op de Noordshow 52 Thrianta’s gekeurd door J. Meijer. Fraaiste ram tevens ras winnaar van
combinatie J&P van Lune, fraaiste voedster van W. van de Ruit. 22 Hulstlanders gekeurd
door J. Meijer. Fraaiste ram en voedster van E. Nijenhuis. De ram werd ras winnaar.
Op de Champion Show 39 Thrianta’s gekeurd door J. de Zeeuw. Fraaiste ram en voedster van
W. Plasmeijer. Ras winnaar werd de voedster. 37 Hulstlanders gekeurd door J. de Zeeuw.
Fraaiste ram en voedster van E. Nijenhuis. Ras winnaar werd de ram. Beide, de Thrianta en
Hulstlander deden het zo goed in de eindkeuring dat ze allebei verhoogd zijn naar F 97
punten.
Bernard Wrigley meldt dat de standaard van de Thrianta in Engeland weer voor 4 jaar door
de British Rabbit Council is aangenomen. Deze standaard is gelijk aan de onze, daar heeft
Bernard zich hard voor gemaakt.
Heleen van der Velde is geslaagd voor keurmeester Thrianta en Hulstlander.
Op 6 augustus de Fokkersdag in Apeldoorn.
Waar blijft de tijd, het is alweer 40 jaar geleden dat de club werd opgericht.

2017 aangevuld door Gerda Nijenhuis
2017
Ook dit jaar gold er weer een verplichte RHD2 enting voor de tentoonstelling konijnen.
Op de Noordshow keurde Johan de Zeeuw 44 Thrianta’s en 17 Hulstlanders.
Bij de Thrianta’s werd Wim van der Ruit winnaar met een jonge voedster. Bij de Hulstlanders
was de winnaar was Gert van Schoonhoven met een jonge ram. Er waren 6 Hulstlanders
absent, waaronder de konijnen van Gerda Nijenhuis die niet mocht inzenden omdat haar
woonplaats in besmet vogelgriep gebied lag. Bij de jeugdshow zijn de Thrianta's gekeurd
door Gerard van der Poel. De fraaiste Thrianta is de jonge voedster van Britt en Demie
Botter. Helaas zijn beiden geen lid van onze club.
Op de Championshow, die gehouden werd op 26 januari, werden onze rassen
gekeurd door keurmeester Jenne Meijer. Hij keurde in totaal 26 Hulstlanders en 40
Thrianta’s.
De winnaars bij de Hulstlanders waren:
1. Martin van Asperen met een jonge ram
2. Gerda Nijenhuis met een oude ram
3. Gerda Nijenhuis met een oude ram
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De winnaars van de Thrianta's waren:
1. Wil Plasmeijer met een jonge voedster
2. Jan-Jaap Eikelboom met een jonge ram
3. Wil Plasmeijer met een jonge voedster
Over het 40-jarige jubileum van de club verscheen een prachtig artikel in de
september uitgave van Kleindier Magazine.
Op 1 juli werd een fokkersdag gehouden die georganiseerd werd door de
rastechnische commissie. De dag vond plaats bij de Fa. Huizer in Hendrik Ido Ambacht. Een
prachtige locatie waar we meer dan welkom waren. Door de fokkers werden de
meegebrachte dieren gekeurd onder toeziend oog van onze clubkeurmeesters. Al met al een
zeer geslaagde dag.
Ook vond op 23 september voor de eerste keer een gezamenlijke clubdag plaats met
de Chinchillaclub. Ieder club hield zijn eigen jaarvergadering en regelde zijn eigen keuringen.
De locatie, de lunch, de verloting en de catalogus werd gezamenlijk georganiseerd. Een
mooie gezellige dag die voor herhaling vatbaar is.
Algehele winnaar van deze clubdag werd een jonge Thrianta voedster van Heleen van der
Velde. En de overige uitslagen waren:
Mooiste van de keurmeester Dhr. Oomen:
1e Kooinummer: 123 = Thrianta, jonge ram van W. Plasmeijer
2e Kooinummer: 122 = Thrianta, jonge ram van F. van der Wel
3e Kooinummer: 161 = Hulstlander, jonge ram van G. van Schoonhoven
Mooiste van de keurmeester Dhr. Oude Groothuis:
1e Kooinummer: 129 = Thrianta, jonge voedster van H. van der Velde
2e Kooinummer: 181 = Hulstlander, jonge voedster van G. van Schoonhoven
3e Kooinummer: 175 = Hulstlander, jonge voedster van Comb. de Graaf
Mooiste van de keurmeester Mw. Bosch:
1e Kooinummer: 188= Hulstlander, jonge ram C-klasse van N. van Verseveld
2e Kooinummer: 183= Hulstlander, jonge ram C-klasse van M. van Asperen
3e Kooinummer: 150= Hulstlander, oude ram van G. Nijenhuis
Mooiste van de Club: Kooinummer: 129= Thrianta, jonge voedster van H. van der Velde
Mooiste Thrianta: Kooinummer 129= jonge voedster van H. van der Velde
Mooiste Hulstlander: Kooinummer: 161= jonge ram van G. van Schoonhoven
Mooiste Thrianta C-klasse: kooinummer 146= jonge voedster C-klasse van B. Melenhorst
Mooiste Hulstlander C-klasse : kooinummer: 188= jonge ram C-klasse van N. van Verseveld
Op 1 november overleed op 89-jarige leeftijd ons erelid Ben de Bruin. Ben had zich
om gezondheidsredenen al enige tijd geleden uit de actieve fokkerij teruggetrokken. Hij
bleef echter nog steeds geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de Thrianta en de club. Uit
de voorzijde van de rouwkaart blijkt overduidelijk zijn liefde voor dieren. Ben heeft veel
betekend voor het ras Thrianta en was altijd bereid om andere fokkers te helpen. Op 7
november is Ben begraven.
Aan promotie is volop aandacht besteed: de facebook pagina wordt drukbezocht en
een nieuwe pr-koffer en rolbanner werden gemaakt. De website is helaas nog niet in de
lucht, maar daar wordt aan gewerkt.
2018……wordt vervolgd
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