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Van de voorzitter 

Elk jaar zijn er weer een aantal leden die stoppen met het fokken van Thrianta’s en 
Hulstlanders. Maar gelukkig komt er ook weer nieuwe aanwas bij. Daar doen we ons best 
voor met behulp van promotie en een aantal fokkers hebben goed fokmateriaal aan kunnen 
schaffen via bestuursleden en fokkers uit de club. Goed fokmateriaal is immers nodig voor 
een beste start.  

Ditmaal hebben we de volgende fokkers mogen verwelkomen:  

Patricia Kluin en haar zoon Jordi Kluin. Jordi is jeugdlid. Ze fokken beiden Hulstlanders en 
wonen in Wenum-Wiesel.  

Job Segers fokt Thrianta’s. Hij is ook jeugdlid en woont in Son en Breugel.  

Robin Heida fokt Thrianta’s, is net geen jeugdlid meer en woont in Sint-Annaparochie.  

En als laatste de heer F. Nijmeijer uit Diever. Hij fokt Thrianta’s.  

Ik ben er reuzeblij mee en heet onze nieuwe leden nogmaals van harte welkom en wens 
jullie allemaal veel fokplezier en goede resultaten. We hopen jullie te mogen ontmoeten op 
de clubdag op zaterdag 19 september.  

Want net als voorgaande jaren organiseren we dus ook dit jaar, samen met de besturen van 
de Chinchillaclub en de Zilverclub, een clubdag in Tiel. Dat is altijd een zeer geslaagde dag 
met veel verschillende konijnenrassen. Als het meezit zijn er zomaar 11 konijnenrassen te 
bewonderen. Mooi om elkaar daar te ontmoeten. Ik hoop u daar te zien mits de corona crisis 
onze plannen niet verstoord! 

Het is goed om steeds weer naar de 
rastechnische aspecten van onze rassen te blijven 
kijken als club. We hebben zeer deskundige 
keurmeesters binnen onze club, die ons kunnen 
helpen en de stand van het ras met ons kunnen 
delen. Dat doen ze o.a. door de verslagen van 
hun keuringen met jullie te delen. We hopen dat 
ook dit jaar keurmeesters die recent geslaagd zijn 
voor de keurbevoegdheid van beide rassen uit 
interesse aanwezig willen zijn. We hadden ze 
graag ontmoet tijdens onze rastechnische dag in 
Zwolle dit jaar, maar helaas kunnen we die niet 
organiseren i.v.m. de corona crisis.  

En naast de interesse voor de rassen, mag er ook 
de aandacht voor elkaar zijn. Er is tenslotte meer 
dan alleen konijnen fokken! 

Gerda Nijenhuis.  
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Keurverslag van de Thrianta & Hulstlander dag te Tiel  

door Hannes van de Steeg 

Zaterdag 21 september was de jaarvergadering en de jongdierenkeuring van de Thrianta & 

Hulstlanderclub. 

De vergadering had een vlot verloop, alles was perfect voorbereid, en werd ook duidelijk 

weergegeven. Voorzitter Gerda Nijenhuis blikte even kort terug op het afgelopen jaar, helaas 

kon de workshop niet doorgaan i.v.m. te weinig animo, toch jammer dat dit zo gelopen is, 

want het zijn altijd leerzame dagen. 

Voor het komende jaar 2020 is het voornemen om weer een workshop te houden, verder is 

alles wel goed verlopen, ook deze dag en de voorbereidingen en de samenwerking met de 

andere speciaalclubs is perfect verlopen. 

Na de jaarvergadering werd er aan de keuring begonnen, Geert Jan had alles goed 

voorbereid, dus konden wij snel aan de keuring beginnen. 

Mijn keuring was 18 Thrianta’s en een 5-tal Hulstlanders. 

De Thrianta’s waren over het algemeen zeer goed tot fraai, een paar dieren die wat breder 

in de voorhand konden, maar verder zg tot fraaie types, de benen bij wat dieren iets aan de 

lange kant, en konden iets steviger. 

De pelsstructuur was wel verschillend, sommige dieren wat lang en wat grof van structuur, 

gelukkig ook fraaie fijne pelsen erbij, maar wel een punt van aandacht voor de fokkers. 

Kop en oren, de kopvorm over het algemeen weinig opmerkingen, maar de oorvorm en 

structuur daarentegen wel wat opmerkingen, sommige oren erg gevouwen en dun van 

weefsel(structuur) zeker een aandachtspunt voor de toekomst 

Dan de kleur, ja daar zat best behoorlijk verschil in, het 

blijft moeilijk om de goede kleur erop te krijgen, en vast 

te houden, dat blijkt zeker wel door de jaren heen, 

maar wij moeten toch proberen te gaan voor het 

Oranje Rood, en niet andersom. Wel is het zo dat men 

een iets donker dier (iets Rood) nodig heeft voor de fok, 

maar wees daar wel voorzichtig mee. Aan de andere 

kant is het zo dat men ook dieren tegenkomt die, zoals men dat vaak noemt, erg geschift zijn 

van kleur. Dit duidt op wat weinig pigment in de kleur. Enkele dieren hadden echt geen 

goede kleur, daar is ook op de kaart gezet dat de kleur zuiverder moet. En als wij even kijken 

naar de buikkleur, dan is ook daar niet alles rozengeur en maneschijn. Gelukkig waren er 

dieren bij met een echt fraaie buikkleur en met ook een prima staartkleur. Maar ook 

Te lichte onderzijde staart
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kwamen wij tegen dat de buikkleur wat licht was, zo ook het broekgedeelte en de onderzijde 

staart. Dit hebben wij de fokkers ook laten zien, en geprobeerd zo goed mogelijk uit te 

leggen, wat er nou wat beter zou moeten. Mooi dat er ook fokkers waren die dit herkenden 

bij hun eigen dieren en dan ook vroegen hoe hier mee om te gaan en of er mee gefokt kan 

worden e.d. Een goede discussie, die ook positief verliep. Want het behoeft niet zo te zijn 

dat een dier die iets donker van kleur is gelijk een laag predicaat moet krijgen, beslist niet. 

Als het dier verder fraai is, kan er best wel een goed predicaat gegeven worden. Het 

benoemen op de kaart is zeker zo belangrijk als aftrek van punten, natuurlijk moet men wel 

iets punten in mindering brengen als de kleur afwijkt, maar wij moeten echt niet gaan 

straffen, want daar komt niemand verder mee. Maar nogmaals duidelijk aangeven wat de 

opmerkingen zijn op de kleur, dat is belangrijk voor de fokkers. 

De tussen- en grondkleur was over het algemeen zeer goed. Een enkel dier met een erg 

goede grondkleur in dek, let daar goed op, want dat moeten wij erin hebben bij onze 

Thrianta’s. 

De conditie en verzorging was goed, maar let als fokkers er goed op voordat men dieren 

inzendt dat de nagels goed geknipt zijn en dat er geen anders gekleurde haren in de pels 

zitten. Ook letten op: aanslag bij geslachtsdelen, vuile voetzolen en controleer vooraf het 

gebit. Voel even aan de staart of het dier niet wat mist, zoals een vergroeiing in de staart of 

een spijkerstaart. Deze laatste komen wij nogal eens tegen bij verschillende rassen. 

Deze bovenstaande punten kunnen wij als fokkers zelf heel gemakkelijk controleren. 

Dan even iets over de Hulstlanders. 

Om te beginnen vind ik dat de Hulstlanders de laatste paar jaar goed vooruit zijn gegaan. Ik 

heb er 5 gehad tijdens de keuring, en het waren dieren van de C-klasse. Mooie dieren, type 

bouw zat er goed in en ook de voorbenen vielen mij mee. En deze dieren hadden echt fraaie 

bolle koppen en de oorstructuur is ook wel wat beter geworden, maar er moet nog wel wat 

aan gesleuteld worden. Strenge selectie kan hierbij helpen. 

De pelsen is echt nog wel een punt van aandacht. Een echte fraaie pels kom je nagenoeg nog 

niet tegen. Maar op 5 dieren kun je daar ook niet echt het goede oordeel over geven naar de 

Hulstlanders toe in het algemeen. 

Maar de pelsen zijn vaak nog wat zacht, wollig, soms ook iets lang, dan mist men gelijk de 

stevigheid van de pels. Dus 200% aandacht voor de pelsen. 

De kleur moet vlekkeloos wit zijn rondom, nou deze dieren waren dat ook. Dan heb je daar 

in ieder geval 15 punten. 

Conditie was zeer goed en verder de onderdelen nagelopen zoals omschreven is bij de 

Thrianta’s. 
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Dus kort samengevat: 

Aandachtspunten bij de Thrianta:  

• Type en Bouw blijft altijd de aandacht vragen 

• Wat lange voorbenen, moeten/kunnen steviger 

en wat korter 

• Kleur en dan met name oranje/rode dekkleur 

• Tussen en grondkleur niet scherp begrensd en 

zoveel mogelijk doorlopen naar de haarwortel 

Aandachtspunten Hulstlanders: 

• Type en Bouw altijd voorop dus constant de 

aandacht hierop houden 

• Oorstructuur  

• Pels, denk om niet wollig of zacht en lang, maar 

normale lengte en stevig van structuur, maar niet 

grof natuurlijk 

• Kleur smetteloos wit 

Met veel genoegen heb ik deze dieren mogen beoordelen, hierbij werd ik bijgestaan door 

een perfecte aandrager Martin van Asperen en een prima schrijver Hendrik Hoogerbrugge. 

Tot slot: Bestuur en leden ga zo door op de ingeslagen weg, want er zijn echt stappen 

voorwaarts gemaakt, en dat doet men samen. 

Nog even een korte mededeling van mijn kant. 

Op de jongdierendag in Twello heb ik aantal mooie Hulstlanders gehad van Fokker Pierik. 

Echt mooie dieren, de Fraaiste van deze keuring in zijn geheel was dan ook een Hulstlander 

van deze fokker. De woorden van de fokker: “ Dat geeft de burgermoed. Hier ben ik echt 

heel blij mee, dit doet mij goed!” 

 

Dan op de Rivierenlandshow in Kerkwijk (nieuwe show) en de keuring was 4 oktober. 4 

Hulstlanders van Ton van Hintum. Vier prachtige dieren, deze behaalden 2 keer F 95.5, 1 

keer F 96 en 1 keer F96.5. Kortom prachtige Hulstlanders waarvan één erbij met een fraaie 

pels. Deze fokker fokt niet veel dieren, mede ook door zijn gezondheid, maar wat hij fokt en 

brengt zijn prima dieren, en hagelwit. 

Deze fokker had ook de fraaiste op de clubdag dat getuigd dus van kwaliteit. 

Ook deze fokker was erg blij met deze mooie dieren, maar ook met deze fraaie 

beoordelingen. 

Hannes van de Steeg. 
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Verslag keuring fokkersdag 2019 door Jenne Meijer 

 

Dit jaar hadden we als club wederom de fokkersdag in Tiel en na een succesvolle 

samenwerking met de Chinchillaclub, hadden we dit jaar zelfs een fokkersdag met 3 

speciaalclubs (Thrianta en Hulstlanderclub, Chinchillaclub en de Zilverclub). Dit zorgde voor 

een gemoedelijke dag in Tiel en een mooie promotie voor onze hobby. 

Na de gebruikelijke jaarvergadering werd het startsein gegeven voor de keuring. Geert Jan 

had alles weer perfect voor elkaar en zorgde voor de benodigde administratie voor ons als 

keurmeester. 

Mijn keuring begon met de oude dieren bij de Thrianta’s. 3 dieren (2 rammen en 1 voedster), 

allen ingestuurd door Heleen v/d Velde. In beide klassen scoorde Heleen een F, waarbij de 

oude ram de beste werd van de oude Thrianta’s met F95,5. 

Daarna volgde een klasse met jonge rammen van januari, februari en maart. Nico de Graaf 

had in deze klasse de beste jonge ram met F95,5. Jan Sietze Valk wist ook nog een F95 in 

deze klasse te scoren. Veel dieren in deze klasse hadden toch nog wat last van de verharing 

en dergelijke, wat logisch is gezien de tijd van het jaar en vooral ook de erg warme zomer die 

we ook in 2019 hebben gehad.  

Ook jongste voedsters die waren ingestuurd bij de Thrianta’s (alle ingestuurde voedsters 

waren getatoeëerd op de 5e maand) was aan mij toebedeeld. Martin van Asperen bracht de 

beste in deze klasse met F95,5. Ik ben heel benieuwd hoe dit dier zich verder heeft 

ontwikkeld inmiddels. Bennie Melenhorst haalde ook een F95 in deze klasse.  

In het geheel genomen waren er een paar leuke Thrianta’s ingestuurd, waarbij de eerste 

oude ram van Heleen van de Velde de beste van mijn keuring werd. We moeten blijven 

letten op de juiste type en bouw bij onze Thrianta’s. Positie 2 (type, bouw en stelling) is de 

basis voor een goede beoordeling! Hier moet je als fokker dan ook scherp op letten! Ook de 

pels (en dan met name de dichtheid) verdient de aandacht! Hoewel veel dieren in de 

verharing zijn op het moment van keuren, kan de pels wel vaak voller/dichter ingeplant. En 

er moet aandacht zijn voor misschien wel het moeilijkste punt bij de Thrianta: de kleur. De 

kleur dient intensief oranjerood te zijn en egaal over het gehele lichaam. Natuurlijk heb je 

nuanceverschillen in de kleur van de verschillende dieren, maar wat vooral opvalt is dat veel 

dieren geen egale kleur hebben. Vaak zijn de kleuren onregelmatig (deels door verharing) of 

erger nog: de kleur is geschift. Hier moeten we absoluut scherp in zijn bij de fokkerij van de 

Thrianta.  

Na de Thrianta’s kreeg ik ook nog een paar Hulstlanders ter keuring aangeboden. De oude 

rammen waren prima van kwaliteit, al lieten ze het door de tijd van het jaar nog wat zitten in 

de pels. De oude ram van Comb. De Graaf werd de beste met F95,5, op de voet gevolg door 

een ram van Huib Diederik. Ook de jongste voedsters bij de Hulstlander kwamen bij mij op 
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de keurtafel. Erg jonge dieren allemaal, waarbij Martin van Asperen een F95,5 wist te 

scoren.  

Bij de Hulstlanders moeten we er ook voor blijven waken dat de dieren voldoende breedte 

houden in de voorhand. Dit is essentieel voor de juiste type en bouw! De pels blijft een 

aandachtspunt. Veel zachte/slappe pelzen en ook een aantal pelzen die voller/dicht 

ingeplant kunnen zijn. Ik denk dat het verstandig is om de pels van de Hulstlander beter te 

omschrijven in de standaard. De huidige omschrijving laat mijns inziens nog veel ruimte voor 

interpretatie en dat zorgt daarmee ook automatisch voor veel verschillen in de verschillende 

keuringen in een seizoen. Een betere en heldere omschrijving kan hierbij zeker helpen. Wij 

zijn hier al mee gestart door middel van de enquête die is uitgedeeld op de fokkersdag aan 

onze leden en daarnaast is dezelfde vragenlijst ook uitgedeeld op jaarlijkse vergadering voor 

keurmeesters (KKV). Wordt vervolgd! Ter inspiratie op het invullen van de vragenlijst had 

Heleen geregeld dat er een aantal verschillende rassen (met verschillende pelzen) aanwezig 

waren, zodat de aanwezige leden deze dieren konden voelen voordat de enquête ingevuld 

werd.  

Uiteindelijk hebben Hannes en ik de 

kampioenen bij Thrianta’s uitgezocht, waarbij 

een jonge voedster van Heleen duidelijk de 

beste van de dag was. Een dier dat in de keuring 

al F96,5 had gehad. Een mooie 

rasvertegenwoordiger! De mooiste Hulstlander 

(waarbij Heleen ook aansloot in de HEP-jury) 

werd een jonge Hulstlander van Ton van 

Hintum. De Thrianta van Heleen werd de 

winnaar van de dag van onze club. Dit dier is 

later nog voor de algehele dagwinnaar op de 

tafel geweest. Van alle 3 de speciaalclubs kwam 

een prachtige rasvertegenwoordiger op tafel. 

Voor de Chinchillaclub een zilvervos, voor de 

Zilverclub een middenzwarte klein zilver en voor 

de Thrianta en Hulstlanderclub dus de voedster 

van Heleen. Ik zelf had de eer om de HEP-jury plaats te nemen namens onze club. Zoals 

gezegd waren het 3 prima rasvertegenwoordigers, waarbij de middenzwarte klein zilver toch 

een klasse apart was. Wat een juweel van een dier! Ik denk dat we als club, ondanks het wat 

mindere animo, terug mogen kijken op een geslaagde en gezellige dag! Rest mij nog om mijn 

schrijver en aandrager te bedanken voor de prettige samenwerking tijdens de keuring.  

Jenne Meijer. 
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Keurverslag fokkersdag 2019 door Heleen van der Velde. 

Mijn keuring begon met wel geteld 1 Thrianta. Deze jonge ram van de vijfde maand had 
potentie maar moest echt nog wat doorgroeien.  

Daarna waren er voor mij 21 Hulstlanders in de kooien gebracht door 5 fokkers. 
De eerste drie oude rammen waren niet slecht. De beste oude ram kreeg F95,5 punt en 
werd geshowd door Comb. De Graaf. Een mooie oude ram met een prima pels. Echt al wel 
een pelsje zoals we in de toekomst graag gaan zien. 

De jonge rammen waren met 14 stuks prima vertegenwoordigd. Een jonge ram zat tussen de 
jonge voedsters. Dit werd ook de mooiste jonge ram. 
Bij de jonge rammen was er nogal wat verschil te merken. Een aantal mooie rammen waren 
er absoluut bij. Wat belangrijk is: blijf goed selecteren op type en BOUW. Veel rammen 
konden worden gevoeld op de achterhand. Dit is absoluut niet wenselijk.  
Alle jonge rammen hadden een mooie kopvorm. Let als fokker wel op de kopgrootte, een 
aantal jonge dieren hadden een wat kleine kop. Uiteraard moeten die nog groeien, maar er 
is zeker wel verschil te zien wat kopgrootte betreft. 
De beste jonge ram werd geshowd door M. van Asperen. Een mooie type ram met mooie 
stevige benen die goed werden gebruikt. De pels had voldoende granbeharing en daardoor 
de gewenste structuur. De pels had nog wat voller gemogen, maar dit kan zeker nog komen 
na een volgende verharing. 

De jonge voedsters waren maar met 7, 
maar hier was de kwaliteit zeker beter 
te noemen! 
Veel mooie voedster waarvan de 
achterhand ronder was dan die bij de 
rammen. Ook qua pelzen waren de 
voedster een slag beter. Mooie dichte 
en volle pelzen komen we hier tegen. 
De beste jonge voedster was van A.J. 
van Hintum. Een schitterde jonge 
voedster! 

Deze jonge voedster werd de beste 
van mijn keuring en later ook beste 
Hulstlander van de dag. Gefeliciteerd! 
Tweede in mijn keuring werd de jonge 
ram van M. van Asperen.  

Als laatste hoop ik dat er volgend jaar 
weer meer leden aanwezig zullen zijn 
en dat zij allemaal een aantal dieren in 
de kooien brengen! Zo krijgen wij weer 
wat meer clubrassen in de kooien en 
dat is echt wel wenselijk! 

Groetjes, 
Heleen. 
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Oproepje aan nieuwe leden! 
 
We hebben aardig wat nieuwe leden te verwelkomen. Ik wil daarom de volgende nieuwe 
leden vragen om een klein stukje te schrijven over zichzelf en hun dieren: 

• Patricia en Jordi Kluijn 

• F. Nijmeijer 

• Robin Heida 

• Andre Wassink 

• Geert Meijering 

• Harold Meijer 

• Job Segers 

Jullie mogen jullie stukje en eventuele foto’s sturen naar heleen@thrianta-hulstlanderclub.nl  

We zullen jullie stukjes plaatsen in het volgende clubblad! 

De stelling: 
 

Mijn Hulstlander/Thrianta zal nooit gemengd voer krijgen 
en krijgt alleen maar kant en klare persbrok 

 
Reactie van Martin van Asperen. 
 
Bij deze mijn reactie op de 
stelling over het voeren van 
enkel persbrokken.  
  
Ik ken inderdaad fokkers die 
niets anders voeren, zelfs geen 
hooi, ze zetten hun konijnen op 
stro, en voeren enkel brok. 
Deze fokkers brengen vaak heel 
mooie dieren voor, waar wat 
conditie betreft niets op aan te 
merken is. 
Wat ik mij wel afvraag, is over 
het welzijn van deze dieren, de 
verveling wordt m.i. steeds groter, ze hebben een veel saaier leven. 
Zelf voer ik dagelijks persbrok, gemengd met paardenmuesli, 1 deel op 4 delen brok, 
dagelijks een handje hooi, en altijd wat groen, zoals nu in de winter boerenkoolstronk, appel, 
winterpenen, voederbieten, en wekelijks een stukje wilgenhout, die ze netjes afkluiven, 
zodat ik ze weer kan gebruiken als aanmaakhoutjes voor de kachel. 
In de zomer voer ik regelmatig een handje gras bij, of een andijvie blaadje, of aardpeer e.d. 
Mijn ervaring in deze is, dat ze eerst aan het groenvoer beginnen, alvorens aan de brok. 
Wat wel belangrijk is, dat het groen bijvoer blijft, als snoepgoed, zodat ze wel de brok 
opeten, en de konijnen wel hard blijven. 

mailto:heleen@thrianta-hulstlanderclub.nl
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Voor mijzelf heb ik wel het idee, dat de 
konijnen gelukkig zijn met deze variatie, en 
ook voor mijzelf, omdat het leuk voeren is. 
Het nadeel van dit alles is wel, dat witte 
konijnen meer kans hebben op wat 
aanslag, zeker op de kop. 
Wat wel van belang is, dat er geen groen 
achterblijft in het hok, en het direct 
opgegeten wordt, om smet te voorkomen. 
  

Ik zeg niet dat dit de juiste wijze is, maar zelf heb ik positieve ervaring hiermede, weinig 
uitval en gelukkig heel weinig last van dikke buikenziekte. 

 

Reactie van Gerda Nijenhuis. 

Mijn Hulstlanders krijgen als basis de 
sportkorrel van Kasper Faunafood. 
Ik meng deze korrel regelmatig met 
paardenmuesli. Hier zitten veel vezels in. 
Vooral de paardenmuesli met appel ruikt ook 
nog eens lekker. 
Ook geef ik mijn konijnen regelmatig een 
snufje erwten en linzen: goed voor de 
tanden. 
Ook een wilgentak, een schijf wortel of een 
stukje hard gedroogd brood is regelmatig te 
vinden op het menu. 
En of dat nog niet genoeg is krijgen ze af en 
toe wat gedroogde peterselie en lijnzaad.  
Een zeer gevarieerd menu zoals je ziet. 
Ik vergeet nog het verse hooi van eigen land en vers drinkwater. 

 

 

Reactie van Inge pastoor.  

Mijn Thrianta’s krijgen geen gemengd voer omdat ze anders gaan zitten snacken.  
Dan halen ze eerst de lekkerste onderdelen uit hun voer en laten minder lekkere onderdelen 
(te) lang liggen.  
Onze konijnen krijgen “selective” korrels en moeten eerst hun bakjes leegeten voordat we 
weer bijvullen.  
Ze zijn gek op deze korrels en hebben vrijwel nooit meer problemen met ontlasten.  
Helaas is het voer wel wat duurder dan gewone korrels.  
We geven ze wel regelmatig hooi en ook af en toe een stukje verse wortel voor de variatie. 
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Reactie van Ben Makker. 

Ik voer mijn konijnen de kant en klare persbrok. 
De persbrok is tot in de puntjes uitgebalanceerd en in principe zit daar alles in wat ze nodig 
hebben. 
Het bevalt mij erg goed en de konijnen zijn er dol op. 
Ik heb geen ervaring met gemengd voer, maar ik kan me zo voorstellen dat de konijnen eerst 
alle lekkere ingrediënten opeten, en alleen als ze echt honger hebben ook de rest van het 
voer. 
Verder geef ik ze hooi en af en toe een stukje groenvoer. 

Reactie van Heleen van der Velde. 

Mijn Thrianta ’s (en overige raskonijnen) krijgen gemengd voer. Wij mengen dit zelf aan met 
drie verschillende broksoorten. Als eerste zit er kasper faunafoods sportbrok (1 deel) in,  
ook krijgen de dieren havens Kuni M5 (2 delen) en paardenmuesli van Havens (3/4 deel) met 
extra laag eiwitgehalte.  
De jonge konijnen tot drie maanden krijgen twee keer per dag te eten. Ze krijgen dan in 
principe onbeperkt voer. Zodra de dieren drie maanden zijn worden ze nog maar 1 maal 
daags gevoerd en krijgen dan dezelfde hoeveelheid voer als een gemiddelde volwassen 
Thrianta. 
Langzame groeiers zijn de beste groeiers! Tenminste dat vind ik!  
Onze konijnen krijgen nooit hooi. In balen hooi is het eiwitgehalte altijd schommelend. Dit 
betekent dat de darmen van het konijn daar iedere keer aan moeten wennen. Hierdoor kan 
het zijn dat de dieren een aantal dagen dunne mest krijgen. 
Onze konijnen zitten wel lekker op stro, hierin zitten nagenoeg geen eiwitten. Ze kunnen dus 
lekker stro knabbelen en zo toch voldoende vezels binnenkrijgen. 
In de winter krijgen de Thrianta ‘s winterpeen bij gevoerd en de zogende voedster krijgen 
iedere dag een halve witlof. Witlof zorgt voor een betere melkproductie. 
Uiteraard beschikken de dieren altijd over vers drinkwater! 

 

Nieuwe stelling: 

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. 

We zien uw reactie op de nieuwe stelling graag tegemoet. We plaatsen alle reacties! 
Mocht uw reactie missen, mail ons dan! Dan plaatsen we de reactie uiteraard alsnog! 
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Keurverslag van de Thrianta’s op de Noordshow. 

Wij hadden 86 Thrianta’s om te beoordelen, dus een volle keuring. 

In het kort zal ik proberen de 7 posities te doorlopen. 

Pos 1 Gewicht: enkele dieren die hier echt 

moeite mee hadden, en dan ook 8 of 9 punten 

kregen bij deze pos. De Thrianta moet, als deze 

volwassen is, toch minimaal 2.5 kg wegen. 

Maar voorkeur is 2.6 tot 2.7 kg dan heb je 

meer volume, en dat behoeft niet in de lengte 

te zitten. Nee juist niet, men moet dieren 

hebben die ook breed in de voorhand zijn en 

die als men deze vastpakt hard moeten zijn in rug, dus vlees erop. 

Pos 2 Type en bouw: bij deze pos wel wisselend, maar gelukkig het grootste aantal had een 

fraai type en meest met een zg bouw, of ook wel dieren met een fraaie bouw. 

Het verschil van z.g. bouw of fraaie bouw, moet men meest zoeken in de voorhand dat deze 

nog iets breder mag dan spreken wij van zg bouw, is het dier mooi breed met fraaie 

afgeronde achterhand dan spreken wij over fraaie bouw> Men zal zeggen dat is vaak maar 

minimaal, ja dat kan, maar wel belangrijk dat dit genoemd wordt. En het resultaat 18.5 punt, 

en bij fraaie bouw en type 19 punten. Het is maar een halve punt, maar je hebt deze onderin 

hard nodig. 

Ook wat dieren die wat vlak in de dijen waren, die hebben wij wel behoorlijk aangepakt, 

want dat is echt erfelijk, de achterhand moet rondom geheel gevuld en fraai rond zijn. 

De voorbenen, ja een bekend euvel bij veel rassen, dus ook bij de Thrianta. Er waren dieren 

bij die steviger op de benen moesten. En sommige hadden ook nog van die sloffen, (platte) 

voorvoeten, daar moet men echt streng op selecteren anders wordt het nooit beter. 

Pos 3 de Pels: de pelslengte was wel goed. Enkele dieren met een iets lange pels, maar 

verder wel zg tot fraaie lengte en dichtheid, daar hadden wat meer dieren moeite mee. 

Sommige dieren met echt wat weinig onderhaar. Dan de structuur, daar zat best wel wat 

verschil in. Gelukkig hadden wij aardig wat dieren met een fraaie fijne pelsstructuur, dat is 

wel eens anders geweest. De iets stuggere en iets grovere pelsen hebben wij maximaal 17 

tot 17.5 gegeven. En dan de fraaie pelsen, ja die waren erbij met 19 punten, geweldig zulke 

mooie pelsen die dieren hadden. 

Pos 4 Kop en oren: wat de kop aan gaat weinig opmerkingen hierop. Maar daar tegenover de 

oorstructuur en vorm, ja daar is nog wel wat aan te verbeteren. Veel dieren met wat 

gevouwen oren en die moeten dus steviger van structuur. Dit is zeker een punt van 

aandacht, want dit moet bij veel dieren beter. Dus let daarop bij het fokken van de dieren. 
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Pos 5 dek en buikkleur: laat ik beginnen dat de kleur over het algemeen beter was dan een 

aantal jaren terug. Toen zaten er veel dieren die wat donker waren of met veel ticking op 

dek en oren. Nu was dat minder, veel dieren met een zg tot fraaie dekkleur, dit is ook 

beloont in punten. Dus 15 punten is vaak gegeven bij deze positie. De wat donkere(rode) 

dieren werden lager in punten gewaardeerd en dat is duidelijk vermeld op de kaart. Ook een 

aantal keren is erop gezet dat de kleur zuiverder moest. Wij hebben het vaak over dekkleur 

geschift, maar dat betekent dat de dekkleur zuiverder van kleur moet zijn. Het ontbreekt 

gewoon aan te weinig oranje/rood pigment. Deze dieren blijven geschift, dat is het 

probleem. Ook moeten de dieren vrij zijn van ticking op dek en oren. Nou ziet men op de 

oren vaak wel dat deze iets donkerder zijn dan de dekkleur, maar dat heeft alles te maken 

met de wat kortere beharing. Dus dat mag men wel noemen maar niet straffen. 

Dan de buikkleur; nou de buikkleur was nog niet echt het probleem, maar bij een aantal 

dieren was het broekgedeelte en de onderzijde staart erg aan de lichte kant. Dit is ook zeker 

wel een punt van aandacht, want zulke dieren komt men nog regelmatig tegen. De dekkleur 

behoort als het ware door te lopen onder de buik door, natuurlijk is de buikkleur wat matter 

maar het gaat erom dat de kleur goed doorloopt naar en op de buik. 

Pos 6 grond- en tussenkleur: hier ook bij een aantal dieren met de opmerking dat deze wat 

sterker konden, en dan met name in de grondkleur, die vaak wat lichter was. De dekkleur 

moet zover mogelijk doorlopen naar de haarwortel toe en als de pels dicht is, dan is dat ook 

enigszins in het voordeel van de kleur. Maar gelukkig ook dieren met een fraaie onderkleur 

in dek. 

Pos 7: conditie. Weinig opmerkingen, alleen 

dieren erbij die wat lange nagels hadden, maar 

dat is vermeld op de kaart. Dus neem aan dat de 

fokker deze nu wel geknipt zal hebben. 

De winnaar was zowel bij de rammen als in de 

voedster klasse van Wil Plasmeijer. Fraaie dieren 

met een fraai type en bouw en een fraaie kleur. 

Deze fokker weet ze toch ieder jaar maar weer 

te brengen. Maar ook verder nog veel Fraaie dieren die allemaal vermeld staan in de 

catalogus. 

Met veel plezier heb ik dit mooie ras de Thrianta gekeurd. 

Ik wens dat iedereen mooie dieren fokt, en deze laat zien op de komende clubdag in Tiel. 

Want daar mag men als fokker(ster) in mijn ogen niet ontbreken, of men moet wel een heel 

goede reden hebben. 

Hannes van de Steeg. 

 



14 
 

Keurverslag Hulstlanders op de Noordshow 2020 door Heleen van der Velde 

Noordshow 2020, de show van verandering! Voor het eerst werken met hoofdkeurmeesters 

(obmannen zoals ze Europees heten). Naar mijn mening een verfrissing en goede 

verbetering! 

Ik mocht als eerst een hele grote groep met fantastisch mooie Alaska’s keuren. Mocht u hier 

meer over willen lezen dan staat mijn keurverslag op de website van de zevenrassenclub. 

Gelukkig had ik een goede schrijver wat het was een hele klus! Gerda dank je wel! Ook mij 

aandrager was perfect, echt wel heel belangrijk bij een volle keuring is mijn mening! 

Helaas waren er maar 17 Hulstlanders ingeschreven. In 

vergelijking met vorig jaar niet veel. 

Ik hoop dat er volgend jaar meer Hulstlanders te bewonderen 

zijn, want het zou zonde zijn als dit mooie ras weer achteruit holt 

in aantallen na zoveel goede jaren! 

Drie oude dieren waren er ingeschreven waarvan er 1 een F 

verdiende. Een mooie oude ram die in 2014 geboren is! Knap om 

zo’n dier nog in showconditie te hebben. De vijf daaropvolgende 

jonge rammen waren heel erg verschillend qua kwaliteit. Een 

aantal jonge rammen waren wat scherp op de rug. Dit kan 

meerdere oorzaken hebben. Het is goed om als fokker alert te zijn bij zulke waarnemingen, 

het kan immers erfelijk zijn! Uiteraard kan er iets onder de leden zijn geweest bij de dieren 

waardoor het ook voelbaar is/blijft. De mooiste jonge ram was van M. van Asperen. 

Ook bij de negen jonge voedsters waren een aantal dieren te voelen op de rug en 

achterhand. Echt een belangrijk aandachtspunt dus voor de Hulstlander fokkers. 

Als men echt een hoog predicaat wil behalen mogen de dieren nooit te voelen zijn op de rug 

en achterhand! 

 

Uiteraard waren er wel een aantal goede dieren in de 

kooien te vinden. Zo showde combinatie de Graaf een 

mooie voedster, Gerda Nijenhuis showde een mooie 

voedster en ook Martin van Asperen deed dit. 

Helaas bleef een van de mooiste Hulstlander is de 

kooien zitten en viel buiten de prijzen. Deze voedster, 

van Martin van Asperen, had een fraaie blauwe 

onderzijde staart. Wel fijn als fokkers zo goed hun best 

doen om de dieren hagelwit in de kooien te krijgen        

Gerda Nijenhuis showde de mooiste Hulstlander (voedster). Gerda gefeliciteerd! 

 

Fraaie blauwe onderzijde staart 
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Ik heb een aantal dieren gekeurd die echt al een betere pelsstructuur krijgen. Ga zo door 

fokkers! Maar let op de achterhanden en de oorstructuur is soms ook wat aan de dunne 

kant! 

 

Groetjes, 

Heleen. 

Activiteiten 2020. 

Het zal u uiteraard niet ontgaan zijn: het coronavirus. Het bestuur hoopt dat u en uw 

dierbare alle in goede gezondheid verkeren. Het virus heeft grote invloed op ons dagelijkse 

leven en op alle activiteiten die normaal gesproken worden ondernomen. 

 

Zo hebben wij moeten besluiten om de jaarlijkse workshop in juni af te gelasten. Bennie: 

Heel erg bedankt voor de al getroffen voorbereidingen. We hopen volgend jaar weer een 

beroep op je te mogen doen, zodat we dan weer een workshop in Zwolle kunnen 

organiseren.  

We hebben voor alsnog geen besluit genomen over de overige activiteiten van de club. 

We wachten de verdere vorderingen rondom het virus af. Als wij besluiten een van onze 

activiteiten te annuleren krijgt u hierover een mail en kunt u dit lezen op onze website en 

facebook pagina. 

Data:  

Fokkersdag 2020 inclusief jaarvergadering – Zaterdag 19 september 2020 te Tiel. 

Hulstlander bijeenkomst pelsstructuur bespreking - Najaar/winter 2020.  

 

 

 


