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Van de voorzitter 

Wat een jaar is 2020 geweest mensen! Covid-19 

heeft ons dagelijks leven beheerst. En bij dat 

dagelijks leven hoort voor de leden van onze club 

ook het fokken en tentoonstellen van onze mooie 

rassen. Ik heb zelf gelukkig nog aan twee jongdieren 

keuringen deel kunnen nemen, maar dat was het dan 

ook voor dit seizoen. Het is niet anders, dat weten 

we, en van veel groter belang is onze gezondheid! 

“Gezondheid is je grootste goed” heb ik altijd geleerd, 

en eens te meer blijkt dat waar te zijn.  

Hopelijk staat de pandemie het voortzetten van de 

fokkerij van Thrianta’s en Hulstlanders ons niet in de 

weg. En stiekem hopen we natuurlijk dat 2021 weer 

de mogelijkheid biedt voor shows en hokbezoeken. 

Ook dit jaar gaan we als bestuur weer proberen om 

een rastechnische dag te organiseren in mei en onze 

gezamenlijke clubdag op 18 september 2021 bij TKV 

in Tiel. Hopelijk gaat dat lukken. 

Vanuit de werkgroep communicatie KLN, waar ik deel 

van uit maak, hebben we al aardig wat activiteiten 

online georganiseerd. Daar is als laatste bij gekomen 

de Expert Meetings. De eerste meeting heeft plaats 

gevonden en de tweede is in de maak. U kunt het 

nieuws daaromtrent volgen op facebook en website 

van KLN.. 

Hoe leuk en leerzaam zou het zijn wanneer een paar 

(ervaren) Thrianta en Hulstlander fokkers live willen 

vertellen over onze rassen en wat daar bij komt 

kijken. Zijn er fokkers die dat willen doen? Laat het 

me weten en dan gaan we aan de slag! 

Beste leden, ik stuur jullie mijn                              

warme wensen voor gelukkige                       

feestdagen en een gezond 2021!                                

Ik hoop zó dat we mekaar weer                                

snel kunnen ontmoeten. 

Gerda  
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Even voorstellen: Geert Meijering. 

In de nieuwsbrief word gevraagd of nieuwe leden een stukje willen schrijven over 
zichzelf en hun dieren. 

Mijn naam is Geert Meijering ben 64 jaar en 
woon samen met mijn vrouw Lammie aan de 
Wilhelminastaat in het Drentse Westerbork. We 
hebben een zoon en een dochter waarvan de 
laatste nog thuis woont. Ik ben werkzaam als 
monteur in de elektro en installatie techniek. 
Geboren in Mantinge, een klein dorpje dat 
grenst aan het natuurgebied Goudplevier.  

Thuis hadden we een boerderij dus omgang met 
dieren is er altijd al geweest. In mijn jeugdtijd 
heb ik verschillende konijnenrassen gehad zoals 
Rexen, Weners, Vlaamse reuzen, Russen, 
noem maar op, niet voor de show maar gewoon 
voor de lol.  

Na een aantal jaren maakten de konijnen plaats voor 
postduiven een mooie hobby met gezonde spanning, 
als de duiven thuis kwamen van een verre vlucht 
bonkte het hart in je lijf, eenmaal in het hok 
aangekomen vlug de gummiring van de poot halen 
en in de klok drukken en de tijd aflezen. Onmiddellijk 
de telefoon erbij en je sportvrienden bellen of ze al 
duiven binnen hadden.  

Toen we naar Westerbork verhuisden kwamen de 
duiven mee maar al snel bleek dat het daar niet zo 
lukte mede door een wat ongunstige ligging en ook 
hadden we veel hinder van roofvogels. Toen de 
oudste ging voetballen werd ik leider van dat jeugd 
elftal en werden de duiven van de hand gedaan. 
Toen de kinderen volwassen werden en hun eigen 
weg gingen heb ik nog een aantal jaren aan 

wedstrijdvissen meegedaan.  

Ieder jaar in januari bracht ik een bezoek aan de Noordshow en lopend langs de 
lange rijen kooien met vele konijnenrassen begon het weer te knagen. Toen dat zo'n 
veertien jaar geleden weer het geval was trof ik wijlen Jans Zandvoort aan bij de 
kooien met zwarte Tans. Na enig overleg kreeg ik van hem de eerste Tan voedster 
mee en het fokken van tentoonstelling dieren kon beginnen. Een dekking werd 
gehaald in het dorp bij de toen nog actieve Tanfokker Willem Meijering, overigens 
geen familie. Het werd een nestje van drie en de vier toen nog aanwezige hokken 
waren gelijk gevuld. Tegen de achterwand van het tuingereedschap schuurtje 
werden nog een negental hokken bij gemaakt zodat er voorlopig ruimte genoeg was. 
Nog een paar extra dieren bijgehaald om er wat sneller in te komen. Voor je er erg in 
hebt is ook dat te weinig dus maar weer hout halen voor nog meer hokken, het 
schuurtje werd een keer zo groot en in tweeën gedeeld. Een deel voor het 
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tuingereedschap en een deel voor de 
konijnen van ongeveer 4 bij 2,5 meter 
waarin totaal 20 hokken in geplaatst. 
Inmiddels ben ik weer aan het veranderen, 
want ja, er moesten Thrianta's bij komen 
een heel mooi ras die je in je hokken moet 
hebben.  

Vorig jaar heb ik van Heleen van der Velde 
een paar mooie dieren overgenomen en de 
eerste jonge Thrianta's zitten er klaar voor 
maar helaas hebben we nog steeds te 
maken met die vervelende corona. Gelukkig 
heeft onze vereniging daar iets op 
gevonden namelijk “Midden Drenthe Show 
on tour''. Keurmeesters komen aan huis om 
de dieren te keuren, op die manier krijgen ze toch een predikaat. Inmiddels is de 
schuur weer groter geworden en geïsoleerd, ik heb nu zo'n 30 hokken ter 
beschikking die nog afgewerkt moeten worden, komt nog wel als ik tijd heb. Op het 
dak liggen zonnepanelen die de hitte van de zon enigszins afremmen. 

Mijn hokken hebben een bodem van 
betonplex behandeld met witte 
grondverf, over de natte verf strooi ik 
zilverzand om te voorkomen dat de 
konijnen wegglijden. Als strooisel 
gebruik ik gehakseld koolzaadstro en 
gerstestro. Water geef ik in flessen met 
een gaatje in de dop, wanneer ze er 
aan likken druppelt het water eruit, op 
die manier vervuilen ze de bodem niet 
en het water blijft schoon. Tijdens 
temperaturen boven de 30 graden vul ik 
jeneverflessen met steenkoud water die 
ik in de hokken leg daar maken ze 
dankbaar gebruik van en liggen er de 
hele dag tegenaan. Verder voer ik brok 
van Havens en muesli. Goed hooi en 
wortels krijgen ze ook. 

Tot zover mijn verhaal. Iedereen fijne dagen en een goede jaarwisseling en een top 

fokjaar.  

Groeten,  
Geert.  
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Even voorstellen: Robin Heida. 

Ik zal me even voorstellen aan jullie! Ik ben Robin 
Heida, 18 jaar oud en kom uit Friesland. Een 
nieuw lid sinds dit jaar van jullie club, ik zag 
Thrianta’s en was op slag verliefd! Ik kocht dieren 
van iemand over die wel serieus aan het fokken 
was had ik het idee, zo kwam het verhaal wel 
over. Helaas bij de eerste nesten bleek het toch 
niet perfect te zijn, zo had ik al raad gevraagd bij 
een bekende Thrianta fokker. In de genen was iets 
doorgekruist, ik heb mijn dieren dus weggedaan. 
Maar de liefde voor Thrianta’s is nooit verdwenen. 
Sindsdien ben ik wel weer op zoek naar geschikte 
fokdieren. Het is dus meteen handig dat ik me hier 
voorstel, want misschien is er een fokker die 
mij wil helpen aan dieren.  

Sinds ik klein was heb ik al van allerlei dieren gehad, tegenwoordig heb ik de 
minifarm Waadhoeke die veel op het nieuws is geweest zoals op tv en verschillende 
kranten en bladen. Ik ben al jaren bezig om de jeugd te promoten van onze prachtige 
kleindierhobby! Ook bezit ik meerdere FB groepen waar ik mijn kennis en ervaring 
deel met verschillende konijnenhouders. Ik heb al jaren in de hokken: Vlaamse 
reuzen in konijngrijs, chinchilla, blauwgrijs en zwart. Dan heb ik nog Lotharinger groot 
in bijna alle kleurslagen, zwart/blauw/geel/driekleur/isabel etc. Tenslotte heb ik nog 
Rijnlanders en Nederlandse hangoordwergen lopen. Bij elkaar heb ik een mooi 
konijnenbestand waar ik erg trots op ben, tevens ben ik ook al gevraagd of ik met al 
mijn enthousiasme de keurmeester opleiding wil doen, dit is zeker iets voor later! 

Ik heb verder nog verschillende rassen/soorten kippen, duiven, eenden, varkens en 
kwartels lopen. Zoals je kunt horen heb ik een heel dierenbestand, met alle dieren 

fok ik serieus naar de ras standaard en fok 
ik dieren in hoge kwaliteit! Zelfs in het 
verre buitenland lopen al dieren van mij! Ik 
ben lid van de plaatselijke vereniging die ik 
inmiddels heb geholpen aan wat nieuwe 
leden, ook ben ik lid van meerdere 
speciaal clubs die ook al vele leden rijker 
zijn geworden door mijn doen. Met 
positiviteit en samenwerking kom je 
verder! 

Zoals de meesten wel weten is onze 
hobby op een afgrond beland, onze hobby 
staat vaak in een slecht daglicht in de 
media of op social media. Dat terwijl het 
zo’n prachtige hobby is en wij ‘fokkers’ 

echt niet zomaar wat doen! Daarom probeer ik via social media te laten zien wat een 
fokker nou doet en betekent. Want vaak hebben mensen een verkeerd beeld over 
ons terwijl we juist zo belangrijk zijn! Ook heb je verschillende partijen in onze 
kleindierhobby, zo jammer! Vaak lees ik alleen maar negativiteit, terwijl we samen 
moeten werken, zo kom je tenminste verder. Alleen zeuren en niks doen brengt ons 
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helemaal nergens. Doordat we met velen 
samenwerken naar een doel, bereiken we 
het sneller en komen we verder met 
elkaar. Ik ben daarom ook blij dat de 
Thrianta-Hulstlanderclub een hele 
gezellige club is met een goeie sfeer!  

Ik hoop dat ik in de club mijn steentje kan 
bijdragen, voor nu wens ik een ieder fijne 
feestdagen en alvast een gelukkig 
nieuwjaar! Blijf gezond en zorg voor 
elkaar. 

Mocht je contact willen opnemen met mij mag je gerust via Facebook mij een 
berichtje doen: Robin Heida of Minifarm Waadhoeke, of via 
www.minifarmwaadhoeke.nl kan het ook. Ook nodig ik jullie uit om lid te worden van 

de konijnenclub.nl, een groep of Facebook voor fokkers en liefhebbers!  

Groetjes, 
Robin. 
 

Even voorstellen: Combinatie Kluin en Jordi Kluin. 

Mogen wij ons even voorstellen…. 

Er is mij gevraagd of ik een stukje wou schrijven voor de Thrianta- en 
Hulstlanderclub. Laat ik ons eerst even voorstellen. Wij zijn Herman, Gerrie en 
Patricia Kluin, samen vormen wij de Combinatie Kluin. Daarnaast is Jordi, jeugdlid bij 
de KLN en Thrianta -en Hulstlanderclub. Wij wonen in Wenum Wiesel, een 
buurtschap ten noorden van Apeldoorn. Wij zijn fokkers van konijnen in de rassen 
Marter Midden Geel en de Hulstlander. Daarnaast hebben we nog Cochin krielen en 
de Chabo’s. Jordi is fokker van de Hulstlander en Pool Roodoog. Naast de 
kleindieren kweken wij ook nog Oorspronkelijke duifjes en Tropische Vogels, 
waaronder Gouldamadines, 
Zebravinken, Zilverbekjes en 
Rijstvogels.  

Sinds de Fokkersdag van de 
Thriantha en Hulslanderclub 2020 
zijn wij in het bezit van 
Hulstlanders. Dat showseizoen 
hebben we geshowd met deze 
dieren. De resultaten waren goed. 
Maar natuurlijk wil je met eigen 
dieren showen. In het fokseizoen 
hebben we een 20-tal jonge 
Hulstlanders gefokt. Ik denk toch 
wel dat dit voor ons de mooiste tijd 
van het jaar is. Al het jonge spul in 
de hokken. 
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Maar toen kwamen de Corona-perikelen. Niet verwacht dat de meeste shows 
afgelast zouden worden. Een van de weinige shows die doorgang kon vinden waren 
de Jongdierendag van KDS Ons Ideaal, de IJsselvliedtshow te Wezep en de Open 
Show van TKV Tiel, wel natuurlijk met de nodige maatregelen. Maar ook in deze tijd, 
waarin we ons bevinden, merk je wel dat het fijn is om met de dieren bezig te zijn, al 
missen we de gezelligheid van de shows wel. 

Wij beleven aan de Hulstlanders veel plezier. Het is een heel plezierig konijntje in de 
stal. Een vrolijk en aanhankelijk ras. Maar wit hoort wit te zijn. De hokken van ons zijn 
60 x 80 cm. Deze worden 1 x in de week volledig schoongemaakt. De Hulstlanders 

zitten bij ons ‘gewoon’ op stro. Dit 
bevalt ons erg goed. 

Ondanks alle perikelen van 
afgelopen seizoen, gaan wij met 
een goed gevoel het nieuwe 
fokseizoen in. Wij hopen dat we de 
corona-perikelen achter ons 
kunnen laten en volgend jaar weer 
een ‘normaal’ showseizoen kunnen 
draaien. Want om eerlijk te zijn, 
onze hobby draait toch ook om de 
gezelligheid? Discussiëren met 
andere fokkers, maar ook een 
gezellig praatje met de andere 
fokkers. 

Rest ons nog om jullie allemaal Fijne Feestdagen toe te wensen en een Gezond 

2021 met een succesvol fokseizoen.  

Vriendelijke sportgroeten. 

Comb en Jordi Kluin 

 

Woordzoeker Thrianta- en Hulstlanderclub  

Op de pagina hierna hebben we een woordzoeker 
geplaatst. Zoals u ziet helemaal gemaakt voor onze eigen 
club. Altijd leuk om op te lossen tijdens een van de stille 
dagen rondom Kerst. We voegen de woordzoeker als los 
bestand bij de verzendmail, zodat u de pagina evt. los uit 
kunt printen. Veel puzzel plezier! 

Het bestuur van de Thrianta- en Hulstlanderclub wenst al 
haar leden fijne kerstdagen en een gezond 2021 toe! We 
hopen u allemaal weer te zien in het nieuwe jaar. Veel 

succes met fokken van onze mooie rassen!  
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Standaardwijziging Hulstlander pels. 

In juli 2020 heeft de standaardcommissie veel wijzigingen 
in de standaard door gevoerd. Bijna alle Nederlandse 
rassen hebben nu dezelfde gewichtstabel en oormaten als 
in de Europese standaard. Voor de Thrianta en de 
Hulstlander geldt dit nog niet. 

Wel heeft de standaardcommissie de omschrijving van de 
Hulstlanderpels op aanvraag van de Thrianta- en 
Hulstlanderclub gewijzigd. 

De omschrijving is nu als volgt: 
De pels is van normale lengte, zeer dicht ingeplant en rijk 
aan onderhaar. De pels is iets fijn van structuur en 
enigszins elastisch. 

De standaardwijziging zou door de Thrianta- en 
Hulstlanderclub worden toegelicht in een kleine workshop 
voor de Hulstlanderfokkers. Helaas kon deze niet 
doorgaan in verband met corona. De wijziging zal nu 
worden besproken tijdens de workshop in mei. Heeft u als Hulstlanderfokker al 
eerder vragen over deze wijziging? Neem dan contact op met het bestuur. Zij kunnen 
u helpen met uw vragen en u eventueel verwijzen naar een van onze 

clubkeurmeesters.  

 

De stelling van vorige keer. 

De standaard (gewichten en oormaten) voor zowel de Thrianta als de 
Hulstlander moeten zo snel mogelijk worden aangepast naar de Europese 
standaard net zoals al veel andere speciaalclubs hebben gedaan. 

Helaas hebben wij geen reacties ontvangen van de leden. Daarom is besloten om 
bovenstaande stelling te laten staan en jullie nogmaals de kans te geven om reacties 
in te sturen. 

We hopen dus dat jullie even kort de tijd willen nemen en een reactie willen schrijven 
op bovenstaande stelling. Reacties kunnen worden gemaild naar Heleen 

(heleen@thrianta-hulstlanderclub.nl)  

 

 

 

 

 

Een kritische beoordeling van de pels 
tijdens de Noordshow 2019 
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Konijnen en hun zintuigen. 
Geschreven door Heleen van der Velde. 

Konijnen hebben net als mensen verschillende zintuigen: de tast, reuk, gehoor, zicht 
en smaak. In dit artikel vergelijken we de zintuigen van de mens met die van het 
konijn. We gaan vooral in op de reuk en het zicht, de tast en het gehoor worden kort 
besproken. 

Reuk. 

Mensen zijn waarschijnlijk de slechtste ruikers 
onder de zoogdieren. Het reukvermogen van 
het konijn is vele malen beter dan die van ons. 
We zien konijnen vaak langer aan een bepaald 
voorwerp, bijvoorbeeld een takje, stukje 
groente of een vreemd voorwerp, ruiken. 

Het reukvermogen is voor het konijn heel belangrijk. Het zorgt voor veiligheid en 
beoordeeld de kwaliteit van het voedsel. Ook is de reuk een belangrijk onderdeel van 
de communicatie. 

Als konijnen ergens aan ruiken zien we dat het neusje vaker op en neer gaat dan 
anders. In werkelijkheid is het niet het neusje dat beweegt, maar de ritmische 
beweging van de bovenlippen. We noemen dit ook wel flehmen. We kennen dit 
fenomeen beter bij paarden en katten. Door te flehmen brengen dieren lucht in een 
extra reukorgaan, het orgaan van Jacobson. Bij mensen is dit reukorgaan 
gedegenereerd en heeft het geen functie meer. 

Het orgaan van Jacobsen wordt gebruikt als het konijn een geur ontdekt die hij niet 
direct herkent. Het orgaan ligt boven in het gehemelte. Door te flehmen ontstaat er 
een luchtstroom vóór in de mond die langs het orgaan van Jacobsen stroomt. 

De geur is een belangrijk onderdeel bij de communicatie tussen konijnen onderling 
en hun omgeving. Een belangrijke groep geurstoffen zijn de feromonen. Feromonen 
zijn chemische boodschappers die door individuen van dezelfde soort kunnen 
worden opgepikt. Mensen scheiden ook feromonen af, deze worden bijvoorbeeld 
gebruikt bij het maken van parfum.  

Konijnen produceren meerdere feromonen. Één daarvan wordt gemaakt door de 
melkklieren. Jonge konijnen, die blind geboren worden, vinden de tepel door de geur 
van het feromoon te volgen. Konijnen hebben ook uitscheidende feromoonklieren in 
de liezen, onder de kin en bij de anus. Ook in urine en konijnenkeutels zitten 
bepaalde feromomen. Hiermee bakenen konijnen hun 
territorium af en lokken vrouwtjes de mannetjes als zij 
vruchtbaar zijn. Konijnen markeren met hun 
feromonen niet alleen hun omgeving maar ook 
elkaar. Tijdens de paring markeert de ram soms de 
voedster door met zijn kin over haar heen te wrijven 
en door over haar heen te plassen. Hij geeft hiermee 
aan dat “zij van hem” is. 
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Gezicht. 

Bij mensen en roofdieren staan de ogen naar voren 
gericht. Zo kunnen wij goed diepte bepalen en kunnen 
roofdieren de afstand naar hun prooidier goed inschatten. 
Het nadeel van naar voren staande ogen is dat het 
gezichtsveld kleiner is.  
Konijnen hebben de ogen niet naar voren gericht staan, 
maar opzij van de kop. Doordat de ogen groot zijn en wat 
buiten de oogkas uitsteken, hebben zij een zeer ruim 
blikveld. Ze kunnen zelfs achter zich kijken zonder de kop 
te hoeven draaien.  

Bij mensen en roofdieren overlappen de zichtsvelden van beiden ogen iets, bij 
konijnen gebeurd dit niet. Hierdoor is afstand schatten erg lastig voor konijnen. 
Bewegingen waarnemen kunnen konijnen erg goed. Roofdieren zijn dus snel gezien. 

In het licht kunnen mensen erg veel kleuren zien. Dit 
komt doordat mensen een netvlies hebben met veel 
staafjes en kegeltjes. De staafjes zorgen voor de 
zwart-wit contrasten en met de kegeltjes zien we 
kleuren (als er voldoende licht is).  

Mensen hebben drie soorten kegeltjes, die gevoelig 
zijn voor rood, blauw en groen licht. Konijnen hebben 
in hun netvlies ook staafjes en kegeltjes, maar wel in 
andere verhoudingen. Zo missen konijnen de 
kegeltjes voor de kleur rood. Ze zien dus wel kleuren, 
maar anders dan wij. De kleuren groen en blauw zijn 

voor konijnen prima waar te nemen, maar kleuren die met rood te maken hebben 
niet.  

Konijnen hebben ook maar voor 8% aan kegeltjes op hun netvlies, de rest zijn 
staafjes. Hierdoor kunnen konijnen veel beter zien in de schemering en in de nacht 
dan mensen. De combinatie van groen en blauwe kegeltjes heeft nog een ander 
voordeel: in de schemering kunnen konijnen hierdoor beter contrasten zien. Konijnen 
zijn wel verziend: ze kunnen dichtbij relatief slecht zien.  

Tast en gehoor. 

Ook de tast en het gehoor zijn bij konijnen beter 
ontwikkeld dan bij ons. Konijnen hebben hele 
gevoelige lippen en meerdere tastharen rondom de 
snuit en ogen. De lange en open oren vangen 
geluiden goed op en herkennen zo onraad en gevaar.  

De lange oorschelpen kunnen door de konijnen in alle 
richtingen worden gedraaid. Konijnen kunnen, als een van de weinige zoogdieren, 
ook goed lage tonen waarnemen. Ook hoge tonen kunnen ze goed horen. Konijnen 
kunnen met gemak geluiden tot 50 kHz horen terwijl mensen geluiden boven 20kHz 
al niet meer kunnen waarnemen. 
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Konijnen maken zelf maar erg weinig geluiden. Bij gevaar stampen konijnen één of 
maal op de grond om vervolgens zich te verstoppen. Als een konijn in levensgevaar 
is kan het heel hoog en hard “gillen”. Als dit de rover niet afschrikt heeft het in ieder 

geval andere konijnen gewaarschuwd.  

Toch nog een show! 

Op 11 en 12 december heeft TKV Tiel zijn jaarlijkse open show gehouden. Het was 
tot op de dag zelf spannend of het allemaal door mocht gaan in verband met Corona. 

Gelukkig bleven strengere maatregelen allemaal uit en kon de show met al zijn 
aanpassingen toch door gaan. Er mochten maximaal 500 dieren in de hal, zodat de 
kooien ver genoeg uit elkaar konden blijven. 

De inkooitijd was zo ruim dat alle inzenders tijd genoeg hadden om in te kooien en 
drukte vermeden werd. Er werden 354 konijnen en bijna 150 duiven tentoongesteld. 
Hoenders en watervogels mochten helaas niet aanwezig zijn inverband met de 
vogelgriep.  

Op vrijdagavond was de hal twee uurtjes open en mochten er maximaal 30 mensen 
binnen. Zaterdag was de uitkooidag. De dag was opgedeeld in drie momenten. 
Inzenders konden hun dieren ophalen tijdens één van deze drie momenten, 
afhankelijk van de provincie waarin de inzender woont. Gerwin en ik mochten vanaf 
14:00 uur in de hal en uitkooien tussen 15:30 en 16:00 uur.  

De show was goed georganiseerd, wel jammer dat je niet alle dieren kunt 
bewonderen. Uiteraard wel heel begrijpelijk en toch echt een dikke duim voor de 
organisatie van de show. In deze lastige tijd toch een show weten te organiseren met 
500 dieren en met inzenders uit veel verschillende provincies is wel een compliment 
waard! 

Mijn twee Thrianta rammen behaalden 
beide F95 en oogden wat aan de rode kant 
in de hal van Tiel. Mijn vijfde maand 
voedster behaalde F96,5 en werd tweede 
bij de kleine rassen achter de klein zilver 
midden blauw van Bert Heijkoop die 
uiteindelijk reservekampioen van de show 
werd. 

Kampioen werd een zwarte kleurdwerg met 
U98 van combinatie Kelderman. De C-
klasse werd gewonnen door Patrick Kuster 
met een kleurdwerg in Isabella kleur. 

Er waren ook nog Hulstlanders aanwezig in Tiel! Combinatie Kluin showde twee 
Hulstlanders en behaalde een ZG 92,5 en 93,5. Ook Jordi showde een Hulstlander 

en behaalde een ZG93,5.  

Groetjes, 
Heleen. 

 

De Hulstlanders van Patricia en Jordi 
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Berichtje van de penningmeester. 

Inmiddels hebben de leden die volgens mijn administratie nog geen contributie over 
2020 voor de Thrianta en Hulstlanderclub hebben betaald een bericht van mij gehad 
met het verzoek om dit alsnog te betalen. Op het moment dat ik dit stukje schrijf 
lopen we al richting het einde van het jaar en wordt het weer tijd om het financiële 
verslag van 2020 op te maken. Vandaar ook nog het verzoek richting de leden die 
nog niet hun contributie alsnog voor eind 2020 te betalen. De contributie is voor 
seniorleden € 17,50 en voor jeugdleden € 7,50 euro. De contributie kan worden 
overgemaakt naar rekeningnummer: NL07INGB0002065218 t.n.v. Thrianta club. 

Mochten er nog leden zijn die voor komend seizoen gebruik willen maken van een 
automatische incasso, dan is dat mogelijk. In dat geval ontvang ik graag het 
rekeningnummer waar dit bedrag voor contributie geïnd kan worden. 

Mocht je nog vragen hebben over de contributiebetaling of iets dergelijks, schroom 

dan niet om contact op te nemen!  

Groet, Jenne Meijer. 

Activiteiten 2021. 

In 2021 zullen wij nog steeds te maken hebben met het corona virus. Wel zal het 
bestuur proberen om, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk activiteiten te organiseren. 

Workshop                mei 2021 
Fokkersdag en jaarvergadering  18 september 2021 

 

Het kerststuk op de foto werd gemaakt door ons jeugdlid Jordi Kluin 


