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Van de voorzitter 

Beste leden van de club, 

Hopelijk gaat het dit jaar dan toch echt door; 

onze gezamenlijke fokkersdag in Tiel. Ik kijk er 

naar uit om iedereen weer te zien en om met 

eigen ogen te zien hoe de kwaliteit van onze 

dieren is. Uiteraard hebben we ons te houden 

aan de door het RIVM dan nog geldende regels 

m.b.t. Covid-19. Doe dat allemaal alsjeblieft 

ook! Voor jezelf en voor anderen.  

Helaas zijn ons leden ontvallen. Wim van Gils en 

Ton van Hintum zijn niet meer onder ons. We 

zullen hen missen en koesteren de goede 

herinneringen aan hun.  

Als bestuur en ook door een aantal leden wordt 

veel inzet gepleegd om onze rassen te 

promoten. Het aantal leden loopt terug, maar 

gelukkig zijn er nog steeds liefhebbers voor de 

Thrianta en Hulstlander. Enige tijd geleden zag ik 

in Swifterbant een huis dat ‘Triantha’ heet en ik 

dacht ‘Hé, dat is een mooie reclame voor het 

ras.’ Maar je schrijft het dus met 1 h minder. 

Toen ik ging Googlen bleek dat het een 

vleesetende plant is die je in het veengebied van  

de westkust in Noord-Amerika kunt tegen 

komen. Nou, doe mij dan toch maar zo’n fraaie 

oranje langoor 😊 

Beste fokkers, hopelijk tot snel op 18 

september! Hartelijke groet, 

Gerda Nijenhuis 
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Jaarverslag secretaris 

Beste leden, 

In het kort geef ik het clubjaar 2019 weer. 

We zijn begonnen in januari 2019 met 67 leden en we hadden in december 2019 66 leden. Zoals 
u ziet één lid minder. 

Bestuursvergadering. 

Op zaterdag 30 maart 2019 en zaterdag 24 december 2019 hadden we de 
bestuursvergaderingen in de kantine van het bedrijf van Gert en Bas van Schoonhoven in Epe. 

Wederom twee bestuursvergaderingen, waarin genoeg te bespreken was m.b.t. de Noordshow 
en de activiteiten in het afgelopen seizoen die door de club georganiseerd werden. 

En natuurlijk niet te vergeten wat gaan we het komende seizoen doen, hoe gaan we om met de 
districtsshows, wie gaan we vragen om te keuren op de clubshow en de Noordshow. Maar ook 
de activiteiten m.b.t. het komende seizoen en daarbij vooruit kijken naar de komende jaren en 
wie pakt wat op. 

Fokkersdag. 

Op zaterdag 21 september 2019 hebben we onze jaarvergadering en de derde gezamenlijke 
fokkersdag met de Chinchillaclub en de eerste gezamenlijke fokkersdag samen met de 
Chinchillaclub en de Zilverclub gehouden in het clubhuis van T.K.V. in Tiel. 

Er waren 32 Thrianta’s en 33 Hulstlanders ingeschreven. In 2017 waren dit ook 44 Thrianta’s en 
45 Hulstlanders, dus bij de zowel Thrianta’s als de Hulstlanders iets minder. 

Laten we proberen in 2020 deze lijn vast te houden. 

De dieren werden per maand ingedeeld en ook gekeurd. Dit was een wens van de inzenders. 

De beste Thrianta van de dag was van Mevr. H. v.d. Velde. 
De beste Thrianta in de C-klasse was van dhr. M. van Asperen. 
Bij de Hulstlanders was de beste van dhr. A.J. van Hintum. 
Bij de Hulstlanders in C-klasse was de beste van dhr. M. van Asperen. 
Fraaiste van de Club, een Thrianta van mevr. H. v.d. Velde, dit dier werd ook de fraaiste van 
beide specialclubs. 

Jaarvergadering. 
 
Wat de jaarvergadering betreft verwijs ik naar de aparte notulen verder op in de nieuwsbrief. 

Districtsshows. 

Dit jaar had het bestuur besloten geen districtsshows toe te kennen vanwege de zeer geringe 
aanvraag en de zeer geringe inzendingen van de afgelopen jaren, wel heeft het bestuur 
gemeend de prijzen op de clubshow (Noordshow) te moeten verhogen en zal de tweede 
clubshow plaats vinden op de Fokkersdag in Tiel. 
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De Clubshow op de Noordshow. 

Onze clubshow werd ondergebracht bij de Noordshow. 
Het aantal inzendingen was prima, namelijk 79 Thrianta’s en 26 Hulstlanders. 

De winnaars waren als volgt: 

Bij de Thriantas: 
1e H.E.A. v.d. Velde. 
2e W.B.C. Plasmeijer. 
3e W.B.C. Plasmeijer. 
4e F. Nijmeijer. 
5e H.E.A. v.d. Velde. 
6e W.B.C. Plasmeijer. 
7e H.E.A. v.d. Velde. 

Bij de Hulstlanders: 

1e G. Nijenhuis. 
2e Comb. De Graaf. 
3e G. Nijenhuis. 
4e G. Nijenhuis. 
5e M. van Asperen. 

De secretaris van de Thrianta- en Hulstlanderclub, 

Geert Jan Groenhof 

 

Jaarverslag penningmeester  

door Jenne Meijer 

Financieel verslag 2020 Thrianta en Hulstlanderclub 
 
Inkomsten      Uitgaven 
 
Contributie  € 811,50   Abonnementen  €     23,00 
       Bestuurskosten  €     12,99 
       Website   €     48,00 
       Secretariaatskosten  €   104,60 
       Bankkosten   €   127,20 
       Voordelig saldo  €   495.71
  
Totaal:   € 811,50   Totaal    €   811,50 
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Begroting 2021 

Inkomsten      Uitgaven 

Contributie  € 1.040,00     Website   € 100,00 
Fokkersdag  € 550,00     Fokkersdag   € 650,00 
Rente   € 5,00      Bestuurskosten  € 200,00 
           Ereprijzen   € 320,00 
          Secretariaatskosten  € 50,00 
          Workshop   € 100,00 
          Bankkosten   € 130,00 
          Diversen   € 45,00 

Totaal   € 1.595,00     Totaal    € 1.595,00 

 

Notulen jaarvergadering 2019 

Datum : 21 september 2019. 
Locatie : Clubhuis van T.K.V. te Tiel. 
Aanwezig : 13 leden. 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Een speciaal woord van 
welkom aan leden van verdienste en ereleden Er zijn meerdere fokkers afwezig doordat er 
andere evenementen zijn zoals Jongdierendagen en de Jeugddag ook op deze datum vallen. 

Met kennisgeving afwezig: dhr. B. Kleef, Mw. I. Pastoor, Dhr. G. van Schoonhoven, Mw. S. 
Jansen, Dhr. E. Broekhuizen, Dhr. A. Wassink, Dhr. W.B.C. Plasmeijer, Dhr. J.J. Eikelboom, dhr. I. 
Seijner. 

2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 22 september 2018. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Mededelingen de vergadering betreffende. 

De afwezigen zoals genoemd bij de opening. 

4. Ingekomen stukken de vergadering betreffende. 

- Toekenning subsidie voor de aanschaf van de banners. 
- Een gift van een vereniging uit Poortugaal. 
- Definitieve toezegging van keurmeesters. 
- Brief standaard commissie omtrent aanpassing standaard-eisen Thrianta en Hulstlander. 
- Brief van B. Kleef. 
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5. Uitgaande stukken. 

Er zijn geen uitgaande stukken. 

6. Jaarverslag secretaris 2018. 

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

7. Jaarverslag penningmeester 2018. 

Jenne geeft nog enig uitleg over het financieel verslag. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen 
op het verslag. 

a. Begroting 2018/2019.  
De begroting voor het jaar 2019/2020 word zonder opmerkingen goed gekeurd. 
b. Verslag kascontrole commissie. 
Dhr. M. van Asperen en dhr. H. Hoogerbrugge hebben de kas gecontroleerd. Dhr. M. van 
Asperen doet verslag en alles zag er keurig en netjes uit en ze hebben geen onrechtmatigheden 
kunnen vinden en stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. 
c. Benoeming kascontrolecommissie 2019. 
1. Dhr. H. Hoogerbrugge. 
2 Dhr. N. de Graaf. 
3. Reserve dhr. J.S. Valk. 
d. Vaststellen contributie 2020 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2020 niet te verhogen het blijft € 17,50 
voor een seniorlid en € 7,50 voor een jeugdlid. 

8. Bestuursverkiezing. 

Periodiek aftredend en herkiesbaar is mevr. G. Nijenhuis. De voorzitter wordt door de 
vergadering herkozen. Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter : G. Nijenhuis. 
Secretaris : G.J. Groenhof. 
Penningmeester : J. Meijer. 
Lid : G. van Schoonhoven 
Lid : H. v.d. Velde. 

9. Activiteiten 2020. 

* De workshop van 2019 is afgelast vanwege een geval van RHD en er hadden zich dermate 
weinig fokkers opgegeven dat het zich niet loonde om een dag te organiseren. Voor 2020 staat 
er weer een workshop gepland, waarschijnlijk op dezelfde plaats als die van 2018 in Zwolle, weer 
dezelfde opzet als toen. 

* Clubdag is op 19 september 2020, net als het afgelopen jaar (2019) met misschien een club 
erbij. 

* Heleen doet een korte uitleg omtrent de wijziging van de pels en dan vooral de structuur bij de 
Hulstlander. 
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Binnen de speciaalclub is er wel eenduidigheid hoe de pels eruit dient te zien, alleen bij de 
keurmeesters in den lande is er nogal eens onduidelijkheid. 

Op het afgelopen keurmeesters congres is er door Heleen een vragenlijst uitgedeeld door de 
aanwezige keurmeesters ingevuld, omtrent de uitslag waren de keurmeesters nogal verdeeld 
hoe de pels eruit dient te zien. 

Na de jaarvergadering en de keuring zullen de aanwezige leden gevraagd worden hoe zij de pels 
er graag uit zouden zien. Er zijn een Holicer, Klein Chinchilla en Thrianta aanwezig om te kijken 
hoe de pels eruit dient te zien. 

Op het stukje wat Heleen heeft geschreven in het clubblad zijn geen opmerkingen gekomen. 

11. Rondvraag. 

Dhr. B. Nederhoed, het enten van de dieren voor de workshop is een dure aangelegenheid, 
volgens Gerda kunnen de oude dieren nog net meedoen. 

Dhr. J. v.d. Steeg, hij geeft het bestuur complimenten voor de ingeslagen weg, ga zo door. 

12. Sluiting. 

Het middagprogramma en de keuring van de fokkersdag worden georganiseerd door Geert Jan, 
daar waar nodig in samenwerking met Eric Maas. 

Nadat alle uitslagen bekend zijn en de prijzen uitgereikt zijn, zal de uitslagen lijst per mail 
nagestuurd worden. 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en wenst allen een leuke en gezellige 
middag. 

Voorzitter,       Secretaris, 
G. Nijenhuis.       G.J. Groenhof. 

 

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2021 

Geachte leden en genodigden, 

Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen tot het bijwonen van de 
jaarvergadering welke gehouden zal worden op zaterdag 18 september 2021 om 9.30 uur in 
het clubgebouw van de TKV, Bulkweg 1, 4005 LB Tiel. 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen jaarvergadering 2019 
3. Mededelingen 
4. Ingekomen stukken de vergadering betreffende 
5. Uitgaande stukken de vergadering betreffende 
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6. Jaarverslag secretaris 
7. Financieel verslag penningmeester 

a. Begroting 2020/2021 
b. Verslag kascontrole commissie 
(De commissie bestaat uit de heer H. Hoogerbrugge en N. de Graaf) 
c. Benoeming kascontrole commissie (In volgorde van aantreden treedt de heer H. 
Hoogerbrugge af, er zal een twee lid en nog een nieuw reserve lid voor kascontrole 
commissie gekozen dienen te worden).  

8. Bestuursverkiezing. 

a. Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: 
G.J. Groenhof (2020) 
H. v/d Velde (2020) 
J. Meijer (2021) 

b. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is: 
G. van Schoonhoven (2021)  

9. Jubilarissen 

10. Activiteiten 2021/2022: 

a. Hulstlander- en/of Thrianta dag najaar 2021 
b. Rammenshow in samenwerking met de Zeven rassenclub maart 2022 
 c. Workshop/keurmeestersdag mei 2022 
d. Fokkersdag 17 september 2022 

11. Rondvraag 

12. Sluiting vergadering 

 

Vraagprogramma fokkersdag 2021 

Geachte leden en sportvriend(din)en, 

LEES DEZE INFORMATIE AANDACHTIG DOOR. 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het inschrijven van uw dieren op de 
fokkersdag van onze speciaalclub. Ook ditmaal wordt de fokkersdag gezamenlijk gehouden 
met de Chinchillaclub en de Zilverclub.  

Deze zal worden gehouden op zaterdag 18 september 2021 in het clubhuis van de Tielse 
Kleindier Vereniging (T.K.V.) aan de Bulkweg 1, 4005 LB te Tiel.  

Het inkooien kan vanaf 8:30 uur tot uiterlijk 9.15 uur.  
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Aanvang van de keuring zal plaats vinden na de jaarvergadering die aanvangt om 09.30 uur. 

Ook dit jaar zullen er loten verkocht worden in de lunchpauze, zodat we de kas van de club 
weer wat tegemoet komen en u wellicht met een leuk prijsje naar huis gaat.  

Programma:  

- Inkooien en koffie/thee drinken tussen 8.30 en 9.15 uur 
- Vergaderen van 9.30 tot 10.30 uur 
- Keuren 10.30 tot 13.00 uur 
- Lunch 13.00 tot 14.00 uur + verkoop loten voor de verloting 
- Afronden keuren, eindkeuring en bespreking door keurmeesters 14.00 - 15.00 uur 
- Prijsuitreiking 15.00 - 15.30 uur (evt. iets uitloop) 
- Opruimen 15.30 uur e.v. 

Inschrijvingen: 

Gevraagd worden dieren in onze clubrassen, zowel mannelijk als vrouwelijk, oud en jong.  

Ook dit jaar is de mogelijkheid om uw dieren in te schrijven in een zogenaamde jeugd klasse, 
voorheen ‘C- klasse’ genoemd. Deze dieren dienen geboren te zijn na 30 april 2021 maar zij 
behoeven qua gewicht, grootte en oorlengte niet aan de eisen van de betreffende standaard 
te voldoen.  

Inschrijven kan enkel d.m.v. het bijgevoegde inschrijfformulier wat duidelijk met de 
computer of in blokletters ingevuld dient te worden.  

Uw inschrijfformulier dient vergezeld te worden van een geldige entverklaring. 

Inschrijfformulieren Thrianta en Hulstlanderclub zenden naar:  

Geert-Jan Groenhof  
Zuidlaarderweg 39  
9468 AB Annen 
Tel:  06 22799995 
E-mail secretaris@thrianta-hulstlanderclub.nl 

Maandag 13 september wordt dan alles uitgewerkt en uitgedraaid. Stuur dus op tijd in! 

Keurmeesters: 
 
Als keurmeesters zullen deze dag fungeren dhr. Peter Oude Groothuis en dhr. Erik James 

Prijzenschema fokkersdag 2021: 

- Fraaie beker voor het fraaiste dier van de drie speciaalclubs. 

Prijzenschema fokkersdag 2021 voor de Thrianta en Hulstlanderclub: 

 

mailto:secretaris@thrianta-hulstlanderclub.nl
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Per keurmeester: 

- Fraaiste dier zijn/haar keuring 
- Fraaiste dier op 1 na zijn/haar keuring 
- Fraaiste dier op 2 na zijn/haar keuring 

Algemene prijzen Thrianta- en Hulstlanderclub 

- Fraaiste dier Thrianta en Hulstlanderclub. 
- Fraaiste Thrianta van de dag 
- Fraaiste Hulstlander van de dag 
- Fraaiste Thrianta C-klasse van de dag 
- Fraaiste Hulstlander C-klasse van de dag 

(de Fraaiste Thrianta of Hulstlander in zowel de gewone klasse als jeugd klasse komt niet in 
aanmerking voor de keurmeester prijzen, deze schuift dan eentje op). 

Inschrijfkosten: 

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per ingeschreven dier.  

Kooilijsten en kooilabels: 

U ontvangt na betaling van het inschrijfgeld en (wanneer u dat wenst) de lunch (á €10,00) bij 
binnenkomst in het clubgebouw een catalogus. Aan de hand hiervan kunt u uw dieren 
inkooien. U krijgt dus geen kooilijsten of kooilabels thuis toegestuurd. Maak daarom een 
kopie of foto van het inschrijfformulier voordat u deze opstuurt. Zo weet u altijd welke 
dieren u heeft ingeschreven. 

Nog enkele tips voor het deelnemen aan deze fokkersdag: 

• Zorg dat u op tijd bent, niets is vervelender voor een keurmeester dan te laat beginnen en 
wachten op de dieren.  

• Zorg dat uw dieren schoon zijn en dat ze er verzorgd uit zien en gezond zijn.  

• Knip de nagels van uw dieren en kijk of ze geen klitten hebben.  

• We spreken hier over een fokkersdag waarbij niet enkel het dier centraal staat maar er ook 
stevig wordt gekeken naar de verzorging van het dier door de fokker c.q. eigenaar. 

Graag zien wij u op 21 september in Tiel, 

De besturen van de Chinchillaclub, Zilverclub en de Thrianta- en Hulstlanderclub 
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Ook apart bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 

Inschrijfformullier 
Fokkersdag Thrianta- en Hulstlanderclub 

18 september 2021 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode: ………………………………………………………………………........................................ 
Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………. 
Jeugdlid JA/NEE: …………………………………………………………………………………………………. 

Alle ingeschreven dieren dienen geënt te zijn tegen RHD2. Denk aan uw entformulier! 

Ras Man/Vrouw Jong/Oud Merk 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ik wil graag schrijven / aandragen (doorhalen wat niet van toepassing is). 

Dit formulier graag mailen of opsturen voor 11 September 2021 

Aan:  

Geert-Jan Groenhof  
Zuidlaarderweg 39  
9468 AB Annen 
Tel:  06 22799995 
E-mail secretaris@thrianta-hulstlanderclub.nl 
 

Aantal:   

 Konijnen á €2,50 € 

 Lunch á €10,00 € 

 Admin + catalogus  €2,00 

 Ereprijs € 

 Totaal € 

mailto:secretaris@thrianta-hulstlanderclub.nl
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Op bezoek bij Nico 

Dieren uitwisselen is altijd leuk! Nico de Graaf heeft het afgelopen jaar één van mijn 
thriantavoedsters (van 2019) gebruikt.  
 
Ikzelf was eigenlijk nooit zo weg van deze voedster, maar Gerwin verzekerde mij dat het wel 
een mooi dier was en dat ik er zeker mee moest fokken. (Dus ik heb netjes geluisterd en van 
deze voedster een nestje gefokt. Inderdaad leuke diertjes en daarvan heb ik dit jaar weer 
een voedster gebruikt om mee verder te fokken.) Toen Nico vorig jaar bij mij was pikte hij 
deze voedster er zo uit om een nestje mee te 
willen fokken. 

De voedster heeft dus afgelopen jaar bij Nico 
gezeten en het was weer tijd om deze terug te 
halen. Aangezien Nico al meerdere malen bij ons 
thuis was geweest besloten we om naar Nico toe 
te gaan en de voedster op te halen.  

Uiteraard hebben we eerst alle Hulstlanders 
bekeken. Er zaten mooie en beloftevolle dieren bij. 
Gerwin en ik waren vooral gecharmeerd van het 
dier op de foto. Een prachtige jonge Hulstlander 
met een mooie ronde achterhand en al een prima 
pels. Na nog wat verharingen komt dit dier heel 
dicht in de buurt van hoe wij de Hulstlanderpelzen graag willen hebben! 

Ook de door Nico gefokte Thrianta’s zagen er goed uit. De gebruikte voedster had mooi 
gepakt met Nico zijn lijn en in het nestje zaten prima dieren om weer mee verder te kunnen. 
Nico had ook een tweetal prachtige thriantarammen gefokt. We hebben daarom besloten de 
voedster nog even bij Nico te laten zitten, totdat de jonge ram geslachtsrijp is. Nico doet dan 
mijn voedster onder de jonge ram en zo kan ook ik weer verder met wat vers bloed. 

Samen zijn we sterk! 

Groetjes, 
Heleen. 
 

In memoriam Willem Gils 

En dan gaat de telefoon… 

Op dinsdag 16 februari 2021 bereikte ons het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerde 
sportvriend Willem Gils is overleden. We wisten dat het met zijn gezondheid de laatste jaren 
niet echt goed ging maar dit bericht kwam onverwacht en hard aan. 
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Willem geboren op 30 april 1952 in Holthe op het ons allen 
welbekende adres, de plek waar hij z'n hele leven heeft gewoond 
en de laatste jaren samen met z'n vrouw Dineke. Willem was al 
vanaf zijn jeugd lid van Kleindierenvereniging Beilen en was echt 
een verenigingdier en konijnenman en kon genieten van de vele 
rassen die op tentoonstellingen te zien waren en wist er ook veel 
vanaf.  

De Thrianta was zijn grote favoriet en die heeft hij ook bijna z'n 
hele leven gehad. Wat heeft deze man veel betekend voor KB en 
de laatste jaren voor Kleindieren Vereniging Midden Drenthe. Hij 
is jarenlang een geweldig tatoeëerder geweest en was een aantal 
jaren bestuurslid en maakte deel uit van het jongdierendag comité. Het organiseren van 
jongdierendagen en het Midden Drenthe show gebeuren hadden zijn volle aandacht en 
Dineke nam plaats achter de verlotingskraam.  

Willem was niet alleen liefhebber van kleindieren ook hield hij van voetbal, muziek en 
motorsport. De meeste thuiswedstijden van FC Emmen werden bezocht, een club die hem 
na aan het hart lag. Als liefhebber van countrymuziek bezocht hij meerdere malen het 
optreden van Ben Steneker maar ook Hank en Don Williams en Boudewijn de Groot vond hij 
prachtig. Uitstapjes naar Nieuwegein of een Duitse show vond hij berengezellig en ook het 
deelnemen aan onderlinge competitie met omliggende verenigingen.  

Er kwam een tijd dat het allemaal niet meer zo ging zoals hij zelf wel wilde, de gezondheid 
liet hem in de steek en de conditie werd minder. Het niet meer mee kunnen doen zoals op- 
en afbouw knaagde aan hem: “Ja, jongens ik wil wel 
maar het gaat niet meer” zei hij dan. Begrijpelijk voor 
ons, maar moeilijk voor hem. Hij was er dan ook 
bijzonder mee ingenomen dat het tatoeëren door 
Linda van Weers werd overgenomen en later door 
Fernando Lubbing die het nog steeds naar ieders 
tevredenheid doet. Voorbereidingen voor 
jongdierendagen zoals het schrijven van kooikaarten 
deden we bij hem en Dineke thuis, op die manier kon 
hij een bedrage blijven leveren.  

Eerst koffie of thee met een dikke koek en dat wat anders met nodige nootjes, kaas en worst 
alsof we er het hele weekend bleven. Altijd gezellig en de kooikaarten werden ingevuld met 
behulp van Dineke. Willem was een gedreven persoon als het om zijn vereniging ging, nooit 
een kwaad woord over anderen.  

Langzaam ging het minder en moest hij worden opgenomen in het Emmer Scheper 
ziekenhuis en Dineke verzorgde de konijnen. En dan gaat de telefoon met het bericht dat 
Willem is overleden.  
 

We zullen hem missen. Wij wensen familie en vrienden veel sterke met dit verlies. 
Geert Meijering. 
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In memoriam Ton van Hintum 

Op 2 augustus jongstleden bereikte ons als bestuur van Thrianta en Hulstlanderclub dat ons 
lid van verdienste Ton van Hintum was overleden op 29 juli 2021.  

 
Ton, een actieve fokker en liefhebber van de 
Hulstlander, was altijd  bereid om wat te betekenen 
voor onze club. De club waar hij 35 jaar lid van was en 
waar hij ook actief bij betrokken was. Op fokkersdagen 
bijvoorbeeld deed je nooit tevergeefs een beroep op 
hem om te schrijven of aan te dragen.  
 
Het feit dat Ton zeer betrokken was bij onze club blijkt 
wel uit het feit dat hij in 2016 tot lid van verdienste 
werd benoemd voor zijn vele verdiensten binnen onze 
club. Zichtbaar geëmotioneerd werd hij ten 
overstaande van de toen aanwezige leden gedecoreerd 
als lid van verdienste en kreeg hij een mooie 
fotocollage. Een extra mooi tintje kreeg deze dag toen 
aan het eind van de dag bleek dat Ton ook de mooiste 
Hulstlander van de dag meegebracht had.  
 

Ton was een rustige man, maar zodra hij over zijn 
passie voor de Hulstlander ging vertellen zag je hem 
glunderen en genoot hij zichtbaar. Hoewel zijn echte 
passie bij de Hulstlander lag, kon hij ook genieten van 
een mooie klasse Thrianta’s in de kooien.  
  
Helaas kreeg Ton de laatste jaren wat te maken met 
klachten qua gezondheid. En daardoor was hij ook niet 
altijd meer op de clubdagen e.d. aanwezig. 
Desondanks bleef hij wel zeer betrokken bij onze club.  
 
Wij verliezen in Ton een gewaardeerd lid van onze 
club, maar bovenal een enthousiast fokker en 
liefhebber van de Hulstlander. Wij wensen zijn familie 
en vrienden veel sterkte met dit verlies. 
 
Het bestuur van de Thrianta en Hulstlanderclub 
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Activiteiten 2021/2022 

Ook komend seizoen zullen wij nog te maken krijgen met de maatregelen die rondom de 
corona pandemie gelden. Daarom zijn al onze activiteiten onder voorbehoud. 

a. Fokkersdag zaterdag 18 september 2021 
b. Hulstlanderdag najaar 2021 
c. Thriantadag najaar 2021 
d. Rammenshow 12 maart 2022 in samenwerking met de Zeven rassenclub  
e. Workshop/keurmeestersdag mei 2022 
f. Fokkersdag zaterdag 17 september 2022 

 

KLN ExpertMeeting             
Raskonijnen door de ogen van een keurmeester 

Op 8 april 2021 is door de KLN 
communicatie werkgroep een online 
expert meeting georganiseerd. Jenne 
Meijer en Heleen van der Velde (beide 
B keurmeester konijnen) vertellen van 
alles over de opleiding tot A 
keurmeester konijnen, hoe 
keurmeesters naar konijnen kijken en 
hoe ze worden beoordeeld.  U gaat 
hierdoor misschien wel anders naar 
uw eigen dieren kijken. Verder delen 
ze wat tips over het keuringsklaar 
maken van de dieren, waardoor er 
misschien een half tot heel puntje 
extra kan worden verdiend op een 
keuring. 

U kunt de meeting terug kijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=NqACkWvgbjE  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NqACkWvgbjE
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Kruiswoordpuzzel 

 

 

 

De oplossing van de puzzel zal in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.  
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Copy gezocht! 

Mocht je iets leuks hebben om te vertellen of te laten zien? Stuur het ons dan toe! 

We zitten echt te wachten op leuke stukjes, het mag werkelijk overal over gaan! 

Jij en jouw konijnen, jouw konijnenschuur, behaalde resultaten, meningen over eerder 
geschreven stukken, leuke weetjes, enzovoort. 

Wij hopen op veel reacties! We plaatsen ze allemaal! 

Groetjes, 
De redactie! 

 

 

 

 

 

 


