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 Nieuwsbrief 
Thrianta- en  

Hulstlanderclub 

Bestuur 
Voorzitter: Gerda Nijenhuis 
voorzitter@thrianta-hulstlanderclub.nl 
Tel. 06-22161482 
 
Secretaris: Geert Jan Groenhof  
secretaris@thrianta-hulstlanderclub.nl 
Tel. 06-22799995 
 
Penningmeester: Jenne Meijer 
penningmeester@thrianta-hulstlanderclub.nl 
Tel. 06-54787427 
 
Bestuurslid: Martin van Asperen 
martin@thrianta-hulstlanderclub.nl   
Tel. 06-23011081 
 
Bestuurslid: Heleen van der Velde 
heleen@thrianta-hulstlanderclub.nl 
Tel. 06-28406839 
 
Algemeen mailadres van de club: 
info@thrianta-hulstlanderclub.nl  
 
Website: www.thrianta-hulstlanderclub.nl 
Facebook: 
www.facebook.com/thrianta-hulstlanderclub 
 

Van de voorzitter 

Beste leden van de club. Hopelijk krijgen we een 
seizoen waarin het showen mogelijk is en blijft. We 
zijn een konijnenclub, dus van vogelgriep hebben we 
in die zin geen last. Maar we zijn het er vast over 
eens dat de gezondheid van mens en dier voorop 
moet staan, ook binnen onze sport.  
 
De Thrianta- en Hulstlanderclub ligt mij na aan het 
hart en ik heb me in de afgelopen jaren volop 
ingezet om de club te besturen en te promoten. 
Maar toch ben ik van mening dat het goed zou zijn 
wanneer iemand anders, met nieuwe ideeën en 
energie, het stokje eens over zou nemen. 
Er staat al veel moois en het zou fijn zijn wanneer er 
iemand is die het verder op wil oppakken. 
We hebben Heleen vooralsnog bereid gevonden om 
ad interim de plaats van voorzitter in te nemen.  
Ik blijf Hulstlanders fokken en ik blijf verbonden aan 
de club. 
 
In de afgelopen jaren heb ik het af en toe lastig 
gevonden dat er soms weinig binding is tussen de 
leden. Het is ook lastig wanneer mensen zo 
verspreid door het land wonen. Voor mijzelf vind ik 
het belangrijk dat er behalve de passie voor dezelfde 
rassen ook aandacht is voor elkaar. Dat heb ik 
geprobeerd over te brengen en ik heb er zelf mooie 
vriendschappen aan over gehouden. 
 
Mijn boodschap aan de leden is dan ook: heb 
aandacht voor elkaar en help elkaar met onze mooie 
rassen! 
 
Ik hoop u allemaal te zien op 17 september! 
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Jaarverslag 2020-2021 secretaris 

Beste leden, 

In het kort geef ik het clubjaar 2020-2021 weer. 

We zijn begonnen in januari 2020 met 66 leden en we hadden in december 2021 66 leden. 
Een stabiel aantal dus. 

Bestuursvergadering. 

In 2020 konden we geen bestuursvergaderingen houden vanwege de aanwezigheid van 
COVID-19 in Nederland en iedereen aan strikte regels was gebonden. Op zaterdag 17 juli 
2021 en zaterdag 27 november 2021 hadden we de bestuursvergaderingen bij ons 
bestuurslid Heleen van de Velde 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. 

Helaas kon de fokkersdag van 2020 niet doorgaan vanwege COVID-19. Op zaterdag 18 
september 2021 hebben we onze jaarvergadering en de vierde gezamenlijke fokkersdag met 
de Chinchillaclub en de tweede gezamenlijke fokkersdag samen met de Chinchillaclub en de 
Zilverclub gehouden in het clubhuis van T.K.V. in Tiel. Er waren 61 Thrianta’s en 24 
Hulstlanders ingeschreven. In 2019 waren dit 32 Thrianta’s en 33 Hulstlanders, dus bij de 
Thrianta’s een flinke vooruit gang de Hulstlanders iets minder. Laten we proberen in 2022 
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 dhr. M. van Asperen. 
De beste Thrianta in de C-klasse was van dhr. P. van Rosmalen. 
Bij de Hulstlanders was de beste van dhr. M. van Asperen. 
Bij de Hulstlanders in C-klasse was niet van toepassing. 
Fraaiste van de Club, een Thrianta van dhr. M. van Asperen. 

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 inzendingen van de afgelopen jaren, wel heeft het bestuur gemeend de prijzen op 
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de clubshow (Noordshow en de Fokkersdag) te moeten verhogen en zal de tweede clubshow 
plaats vinden op de Fokkersdag in Tiel. 

De Clubshow op de Noordshow 

Onze clubshow werd ondergebracht bij de Noordshow, helaas kon de Noordshow niet 
doorgaan vanwege COVID-19 en de aanwezige vogelgriep. 

De secretaris van de Thrianta- en Hulstlanderclub, 
Geert-Jan Groenhof. 

 

Jaarverslag penningmeester 

Financieel verslag 2021 Thrianta en Hulstlanderclub 
 
Inkomsten      Uitgaven 
 
Contributie 2021  € 916,50   Abonnementen  € 23,00 
 
Contributie 2020  € 17,50   Bestuurskosten  € 178,76 
 
Contributie 2022  € 52,50   Website   € 96,00 
 
Fokkersdag 2021  € 554,70  Fokkersdag 2021  € 825,62 
 
Nadelig saldo                 € 288,04   Ereprijzen   € 515,25  
 

Secretariaatskosten  € 49,52 
 

Bankkosten   € 141,09 
 
Totaal:   € 1829,24   Totaal    € 1829,24 
 
Saldo per 1 januari 2021  € 4.454,91 
 
Nadelig saldo    € 288,04 - 
 
Saldo per 31 december 2021  € 4.166,87 
 
 

Begroting 2023 

Inkomsten      Uitgaven 

Contributie   € 952,50   Website   € 100,00 

Fokkersdag   € 550,00  Fokkersdag   € 650,00 
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Rente    € 0,00    Bestuurskosten  € 200,00 

Ereprijzen   € 232,50 

Secretariaatskosten  € 50,00 

Workshop   € 100,00 

Bankkosten   € 130,00 

Diversen   € 40,00 

Totaal    € 1.502,50   Totaal    € 1.502,50 

 

Bericht van onze penningmeester 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf gaat Nederland gebukt onder een hittegolf. 
Desondanks wel even de tijd om een kort stukje te schrijven voor onze nieuwsbrief. 

De automatische incasso van de contributie zal medio augustus plaats vinden. 

Toch zijn er nog steeds leden die geen gebruik maken van een automatische incasso. Een 
aantal daarvan maken standaard uit zichzelf de contributie over, dank daarvoor! Een aantal 
leden heeft daar soms een herinnering voor nodig. Deze wordt ook per mail naar deze 
mensen verstuurd, maar hierbij het verzoek. Maak alsjeblieft de contributie handmatig 
over voor 2022. De contributie is voor seniorleden € 17,50 en voor jeugdleden € 7,50 euro. 
De contributie kan worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL07INGB0002065281 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! 

Jenne Meijer. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Notulen jaarvergadering 2021 

Datum : 18 september 2021. 
Locatie : Clubhuis van T.K.V. te Tiel. 
Aanwezig : 18 leden. 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  
De voorzitter keek nog even terug naar het jaar 2020 waar heel Nederland in greep was van 
COVID-19, er konden geen bestuursvergaderingen, geen clubdagen en nagenoeg geen shows 
plaatsvinden. 
Een speciaal woord van welkom aan ons erelid W. Plasmeijer. 
Ook een speciaal woord van welkom aan onze nieuwe leden en keurmeesters die deze dag 
gaan keuren. 
Met kennisgeving afwezig: Comb. v.d. Meer, Mevr. H. v.d. Berg, Mevr. S. Jansen, Mevr. I. 
Pastoor, Dhr. P. Kroon, Dhr. H. v. Donselaar, Dhr. J.J. Eikelboom, H. v.d. Steeg, wegens 
gezondheid redenen afwezig B. Kleef. 

2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 21 september 2019. 

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

3. Mededelingen de vergadering betreffende 

Er zijn het afgelopen jaar twee leden overleden te weten T. van Hintum en W. Gils voor 
beide heren wordt een minuut staande stilte gehouden. 

4. Ingekomen stukken de vergadering betreffende. 

Er zijn geen inkomen stukken betreffende deze vergadering. 

5. Uitgaande stukken 

Er zijn geen uitgaande stukken. 

6. Jaarverslag secretaris 2019 

Deze stond afgedrukt in de nieuwsbrief. Hierop zijn geen op- of aanmerkingen. 
Er was nog een vraag/opmerking van W. Plasmeijer of het zinvol is om de dagwinnaar op de 
gezamenlijke Fokkersdag uit te maken. De vergadering vind dit echter leuk en zinvol en we 
besluiten om het te laten zo als het is. 

7. Jaarverslag penningmeester 2019-2020 

Jenne geeft nog enig uitleg over het financieel verslag. Er is een gift binnen gekomen van de 
vereniging uit Poortugaal (deze hield op te bestaan) van € 1000,-- en € 500,-- en er is een 
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subsidie verkregen van de KLN voor de aanschaf van banners. Heleen geeft nog een 
toelichting waarom we als club de gift van de verevening uit Poortugaal hebben gekregen. 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op het verslag. 

a. Begroting 2022 

De begroting voor het jaar 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

b. Verslag kascontrole commissie 

Dhr. H. Hoogerbrugge en dhr. N. de Graaf hebben de kas gecontroleerd. 
Dhr. H. Hoogerbrugge 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 décharge te 
verlenen. 

c. Benoeming kascontrolecommissie 2022 

1. Dhr. N. de Graaf. 
2. Dhr. P. van Rosmalen. 
3. Reserve dhr. B. Makker. 

d. Vaststellen contributie 2022 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2022 niet te verhogen het blijft € 
17,50 voor een seniorlid en € 7,50 voor een jeugdlid. 

8. Bestuursverkiezing 

Doordat we in 2020 geen jaarvergadering konden houden zijn nu de volgende personen 
periodiek aftredend en herkiesbaar voor 2020 Dhr. G.J. Groenhof en mevr. H. v.d. Velde en 
2021 Dhr. J. Meijer, allen worden met een applaus door de aanwezige leden herkozen. 

Verder was aftredend (2021) en niet-herkiesbaar G. van Schoonhoven, Gert is in 2014 lid 
geworden van de speciaalclub en al in 2015 werden zijn bestuurlijke kwaliteiten ontdekt en 
werd hij gevraagd voor het bestuur en gekozen in het bestuur. Gert fungeerde meestal op de 
achtergrond met een persoonlijke eigen mening. We konden altijd op hem rekening wat 
werkzaamheden betrof. De bestuursvergaderingen werden altijd bij Gert gehouden in de 
kantine van zijn eigen bedrijf en de lunch die we aldaar kregen aangeboden was altijd 
perfect geregeld door zijn vrouw en wederom op de achtergrond Gert. Gert nog bedankt we 
zullen het gaan missen. Gert heeft geen dieren meer in het hok maar je weet nooit waar het 
bloed gaat kruipen. Gert bedankt voor alles wat je hebt gedaan! Gert geeft zelf nog even een 
toelichting waarom hij stopt, hij had te veel functies bij verschillende verenigingen wat hij te 
veel vond en de konijnen werden wat achter gesteld. 

Als nieuw bestuurslid heeft het bestuur dhr. M. van Asperen bereid gevonden om zitting te 
nemen in het bestuur. Dit stond niet op de agenda, omdat Martin ja heeft gezegd nadat alle 
stukken en de nieuwsbrief al klaar waren voor deze vergadering. 

De vergadering gaat akkoord met verkiezing van dhr. M. van Asperen als nieuw bestuurslid. 



7 
 

Martin van Asperen stelt zich even voor, fokt Thrianta’s en Hulstlanders en is 8 jaar lid van 
de speciaalclub. 

De voorzitter wordt door de vergadering herkozen. 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Voorzitter : G. Nijenhuis. 
Secretaris : G.J. Groenhof. 
Penningmeester : J. Meijer. 
Lid : M. van Asperen 
Lid : H. v.d. Velde. 

9. Jubilarissen 

De volgende leden krijgen een aandenken en een bos bloemen aangeboden, mits ze 
aanwezig konden zijn. 

Dhr. P. Kroon 40 jaar lid van de speciaalclub. 
Mevr. I. Pastoor 25 jaar van de speciaalclub. 
Dhr. H. v. Donselaar 25 jaar van de speciaalclub. 

10. Activiteiten 2021-2022 

* Hulstlander- en/of Thrianta dag najaar 2021. 

Aan het eind van 2021, eventueel in Zwolle men krijgt hiervan bericht. 

* Rammenshow in samenwerking met de Zeven rassenclub maart 2022. 

Maart 2022 Rammenshow in Wenum-Wiessel. 

* Workshop/keurmeestersdag mei 2022. 

In mei 2022, afhankelijk van de corona regels. 

* Fokkersdag 17 september 2022. 

De keurmeesters die gecontracteerd zijn worden opgenoemd. 

11. Rondvraag 

Dhr. N. de Graaf, zou graag weten voor aanvang van de fokkersdag welke keurmeester welke 
dieren gaat keuren. 

Dhr. W Plasmeijer vraagt of alle dieren op het onderdeel gewicht 10 pt. kunnen krijgen 
behalve als te zwaar zijn. 

12. Sluiting 

Het middagprogramma en de keuring van de fokkersdag worden georganiseerd door Geert 
Jan, daar waar nodig in samenwerking met Eric Maas. 
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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 sluit de jaarvergadering om 
10.15 uur af en wenst allen een leuke en gezellige middag. 

Voorzitter,          Secretaris, 
G. Nijenhuis.         G.J. Groenhof. 
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Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2022 

Geachte leden en genodigde, 

Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen tot het bijwonen van de 
jaarvergadering welke gehouden zal worden op zaterdag 17 september 2022 om 9.30 uur in 
het clubgebouw van de TKV, Bulkweg 1, 4005 LB Tiel. 

Agenda. 

1. Opening. 
2. Notulen jaarvergadering 2021. 
3. Mededelingen. 
4. Ingekomen stukken de vergadering betreffende. 
5. Uitgaande stukken de vergadering betreffende. 
6. Jaarverslag secretaris. 
7. Financieel verslag penningmeester. 

a. Begroting 2023. 
b. Verslag kascontrole commissie. 

(De commissie bestaat uit dhr. N. de Graaf en dhr. P. van Rosmalen) 
c. Benoeming kascontrole commissie 2017. 

(In volgorde van aantreden treedt dhr. N. de Graaf af en zal de reserve 
dhr. B. Makker de plaats innemen en zal een nieuw reserve lid voor 
kascontrole commissie gekozen dienen te worden). 

8. Bestuursverkiezing. 
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is mevr. E.N. Nijenhuis. 
Het bestuur stelt voor om mevr. H. van der Velde tijdelijk aan te stellen als 
a.i. voorzitter. 

9. Verslag Rastechnische Commissie (RTC). 
10. Datum jaarvergadering en Fokkersdag, 16 september 2023. 
11. Wat verder ter tafel komt. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting vergadering. 
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Vraagprogramma fokkersdag 2022 

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. Ditmaal wordt de fokkersdag gezamenlijk met de 
Chinchillaclub en de Zilverclub georganiseerd. 

Deze zal worden gehouden op zaterdag 17 september 2022 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. 

Aanvang van de keuring zal plaats vinden na de vergadering. 

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. 

Onze wens is, om op een dag als deze, zoveel mogelijk leden van onze speciaalclub te 
kunnen begroeten. Heeft u geen dieren om in te sturen, dan bent u – ook met gasten -
natuurlijk altijd van harte welkom om de fokkersdag te komen bezoeken. 

Programma: 

• Inkooien en koffie/thee drinken tussen 8.30 uur en 9.15 uur 

• Vergaderen van 9.30 uur tot 11.30 uur 

• Keuren 11.30 uur tot 13.00 uur 

• Lunch 13.00 uur tot 14.00 uur + verkoop loten voor de verloting 

• Afronden keuren, eindkeuring en rasbespreking 14.00 uur – 15.45 uur 

• Prijsuitreiking 15.45 uur – 16.00 uur (evt. iets uitloop) 

• Opruimen 16.00 uur e.v. 

Inschrijvingen: 

Gevraagd worden dieren in 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 2022. Dieren 
geboren in het jaar 2022 behoeven tijdens de keurdag nog niet het gewenste gewicht en 
oorlengte, zoals beschreven staat in de standaard, te hebben.  

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. 
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Inschrijfformulieren Thrianta en Hulstlanderclub zenden naar: 
Geert Jan Groenhof,  
Zuidlaarderweg 39,  
9468 AB Annen.  
Tel: 06 22799995.  
E-mail secretaris@thrianta-hulstlanderclub.nl 

Inschrijfformulieren dienen vóór zaterdag 9 september 2022 bij Geert Jan binnen te zijn. 
Maandag 16 september wordt dan alles uitgewerkt en uitgedraaid. Stuur dus op tijd in. 

Keurmeesters: 

Als keurmeesters zullen deze dag fungeren  
Dhr. J. Meijer,  
dhr. H. v.d. Steeg,  
dhr. P.A. Bakker. 

Prijzenschema fokkersdag 2022: 

• Fraaie Prijs voor het fraaiste dier van de drie speciaalclubs. 

Prijzenschema fokkersdag 2022 voor de Thrianta en Hulstlanderclub: 

Per keurmeester: 

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

Algemene prijzen Thrianta- en Hulstlanderclub 

• Fraaiste dier Thrianta en Hulstlanderclub. 

• Fraaiste Thrianta van de dag 

• Fraaiste Hulstlander van de dag 

• Fraaiste Thrianta C-klasse van de dag 

• Fraaiste Hulstlander C-klasse van de dag 

Verder zijn op deze dag van de speciaalclub de prijzen van onze 2e clubshow van toepassing. 
(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: 
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U ontvangt na betaling van het inschrijfgeld en de lunch (á €12,00) 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 uw inschrijfformulier of schrijf het over voordat u deze opstuurt. Zo weet u altijd welke 
dieren u heeft ingeschreven. 

Nog enkele tips voor het deelnemen aan deze fokkersdag: 

• Probeer op tijd te komen, niets is vervelender voor een keurmeester dan te laat 
beginnen en wachten op de dieren. 

• Zorg dat uw dieren schoon zijn en dat ze er verzorgd 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 17 september in Tiel, 

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

Inschrijfformullier 
Fokkersdag Thrianta- en Hulstlanderclub 

17 september 2022 

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 9 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 €12,00 € 

 Admin + catalogus  €2,00 

 Ereprijs € 

 Totaal € 

mailto:secretaris@thrianta-hulstlanderclub.nl


14 
 

 

Standaard aanpassingen Thrianta en Hulstlander 

Helaas kon de workshop van onze mooie speciaalclub eerder dit jaar geen doorgang vinden 
in verband met een te warme temperatuur. Tijdens deze workshop zou de standaard 
wijziging voor de Thrianta en Hulstlander worden besproken door Tonnie Oomen en Jenne 
Meijer. Ook was het de bedoeling dat de fokkers hier zelf praktisch mee aan de slag zouden 
gaan. We hebben Tonnie bereidt gevonden om voor ons als alternatief een stuk te schrijven 
over deze wijziging. Tijdens de algemene ledenvergadering op 17 september 2023 zal de 
rastechnische commissie terug komen op dit onderdeel en nemen we met elkaar een besluit 
over de te wijzigen standaardomschrijvingen van de Thrianta en Hulstlander. 

Tekst en foto’s Tonnie Oomen 

Vanwege het niet door gaan van de workshop van de Thrianta en Hulstlanderclub, waarvoor 
ik was gevraagd om als gespreksleider voor de bespreking van de Thrianta en Hulstlander 
aanwezig te zijn. Heeft het bestuur mij gevraagd om een stukje te schrijven voor het 
clubblad. 

Dit zal in hoofdzaak gaan over de volgende onderwerpen. 

- Een verruiming van het maximum gewicht bij de Thrianta en de Hulstlander, welke aansluit 
bij de Europese standaard en bij de overige rassen en clubs in Nederland. 

- Een verruiming van de orenmaat bij de Thrianta en de Hulstlander, welke aansluit bij de 
Europese standaard en bij de overige rassen en clubs in Nederland. 

De huidige gewichtstabel voor de Thrianta en de Hulstlander is als volgt: 

Punten   8   9   10 
Gewicht in kg   2,00 – 2,20  >2,20 – 2,40  >2,40 – 2,75 

De Europese standaard voor de Hulstlander volgt de Nederlandse standaard. 
De Europese gewichtstabel voor de Thrianta is als volgt: 

Punten    8   9   10 
Gewicht in kg   2,00 – 2,25  >2,25 – 2,50  >2,50 – 3,00 

De orenmaat voor de Thrianta en de Hulstlander zijn in de Nederlandse standaard als volgt: 
de minimummaat is 8 cm en de maximummaat is 10 cm en ideaal is 9 cm voor beide rassen. 

De orenmaat voor de Thrianta in de Europese standaard is als volgt: minimummaat is 8 cm 
en de maximummaat is 10 cm en de ideale maat passend bij het lichaam is 8,5 tot 9,5 cm. 

De orenmaat voor de Hulstlander in de Europese standaard is als volgt: minimummaat is 7 
cm en de maximummaat is 11 cm en de ideale maat passend bij het lichaam is 8 tot 10 cm 

De hierboven staande gegevens zijn de huidige standaard omschrijvingen in de des 
betreffende standaards. 
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Wat is de huidige stand van de Thrianta en de Hulstlander in Nederland, in onderstaande 
kolommen kunt U zien hoeveel dieren er de laatste 4 jaar in Nederland zijn getatoeëerd en 
wat de terugloop is de Thrianta 77 stuks minder en de Hulstlander 97 minder dit ras is in 4 
jaar bijna de helft terug gegaan. 

Getatoeëerde Thrianta en Hulstlander konijnen in Nederland: 

Thrianta  
2018  2019  2020  2021 
422  438  350  345 

Hulstlander  
2018  2019  2020  2021 
188  152  140  91 

Hier uit blijkt dus dat we moeten gaan werken aan een oplossing om het voortbestaan van 
deze rassen te waarborgen. 

Wat zijn dan de mogelijkheden voor de Thrianta zou ik dan kijken naar de Sachsengold 
hiervan zijn er 7616 in Duitsland in 2020 getatoeëerd. 

En voor de Hulstlander zou ik kijken naar het nieuwe ras in Duitsland de Kleine Wener wit 
hiervan zijn er 238 getatoeëerd. 

Voor beide rassen zou ik willen voor stellen de gewichtstabel van de Thrianta en de 
orenmaat die bij dit ras staat omschreven naar de Europese standaard aan te passen, zo 
krijgt men dan meer mogelijkheden voor beide rassen om ze voor de toekomst te behouden. 

Sachsengold 

 

 

In de Europese standaard is de Sachsengold bij de kleine rassen ingedeeld. 
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Puntenschaal    Punten 
1. Type Lichaamsvorm Bouw  20  
2. Gewicht     10 
3. Pels      20 
4. Kop en Oren    15 
5. Dekkleur en gelijkmatigheid  15 
6. Grondkleur     15 
7. Conditie     5 

100 

1. Type, Lichaamsvorm en Bouw 

De lichaamsvorm is kort, gedrongen en de rug belijning verloopt regelmatig met een goed 
afgeronde achterhand. De voedster is in het geheel iets sierlijker en vrij van wam vorming. 
Bij oude voedsters is een wam aanzet toegestaan. 

2. Gewicht 

Punten  8  9    10 
Gewicht in kg  2,25 – 2,50  >2,50 – 2,75   >2,75 – 3,25 

De Sachsengold heeft een Idaalgewicht van >2,75 - 3,25 kg. Het Minimumgewicht is 2,25 kg. 
Het maximumgewicht is 3,25 kg. 

3. Pels 

De pels is van normale lengte, met een gelijkmatige granbeharing en is zeer dicht ingeplant. 
De oren zijn goed behaard. 

4. Kop en oren 

De brede en korte kop van de Sachsengold zit dicht aan het lichaam. De korte oren zijn stevig 
en van een prima structuur en zijn passend bij het lichaam. Ze hebben een ideale lengte van 
9 tot 11 cm. Een zware fout is oren korter dan 8,5 cm en langer dan 12 cm 

5. Dekkleur en gelijkmatigheid 

De dekkleur is intensief roodgeel en bevind zich over het gehele lichaam. Van gelijke kleur 
zijn de buik, benen en staart. De ogen zijn bruin, de nagels zijn hoornkleurig tot 
donkerhoornkleurig. Een gelijkmatige kleur is gewenst, wanneer deze intensieve roodgele 
kleur zich over het ganse lichaam, kop, oren, borst en benen bevind. In begrepen is ook de 
buikkleur, die toch altijd iets lichter zal zijn. Een crèmekleurige onderzijde staart is 
toegestaan. 

6. Grondkleur 

De grondkleur volgt de dekkleur zo ver mogelijk het liefst tot op de huid en is vrij van 
doorlopend anders gekleurde haren. De grondkleur is des te beter hoe zuiverder ze is. 
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7. Conditie 

Hoe beter een dier verzorgd is hoe beter de tentoonstellingsconditie is. De pels en de nagels 
zijn vrij van mest en andere verontreinigingen. De oren en de geslachtsdelen van het dier zijn 
schoon. 

Kleine Wener Wit 

 
 

In de Duitse standaard is de Kleine Wiener bij de kleine rassen ingedeeld. 

Puntenschaal     Punten 
1. Gewicht     10 
2. Type Lichaamsvorm Bouw  20 
3. Pels      20 
4. Kop      15 
5. Oren     15 
6. Kleur     15 
7. Conditie     5 

100 

1. Gewicht 

Punten  8   9   10 
Gewicht in kg  2,00 – 2,24  2,25 – 2,49  2,50 – 3,25 

De Kleine Wener heeft een Ideaal gewicht van 2,50 - 3,25 kg. Het Minimumgewicht is 2,00 
kg. Het maximumgewicht is 3,25 kg. 

2. Type, Lichaamsvorm en Bouw 
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De lichaamsvorm is licht gestrekt, wals vormig, voor en achter van gelijke breedte en de rug 
belijning verloopt regelmatig met een goed afgeronde achterhand. De borst is breed en de 
hals is kort met een krachtige nek. De benen zijn krachtig en middellang met een middel 
hoge stelling. De voedster is vrij van wam vorming. 

3. Pels 

De pels bezit een zeer dichte onderhaar beharing en is van normale pelslengte met een 
gelijkmatige granbeharing. De oren zijn goed behaard. 

4. Kop 

De kop is kort en krachtig en bezit een breed voorhoofd en snuit. De wangen zijn goed 
ontwikkeld. 

5. Oren 

De oren zijn goed ingeplant en lepelvormig afgerond en van een stevige structuur. De ideale 
lengte van 8.5 tot 11 cm passend bij het lichaam en type van de Kleine Wener. Een zware 
fout is oren korter dan 7 cm en langer dan 12 cm 

6. Kleur 

De dekkleur, met een goede glans, is zuiver wit en bevindt zich zonder een kleurafwijking 
over het gehele lichaam, kop, oren, buik en benen. Even zo de buik en die zich niet van de 
dekkleur onderscheid. De ogen zijn blauw en de nagels kleurloos. 

7. Conditie 

Hoe beter een dier verzorgd is hoe beter de tentoonstellingsconditie is. De pels en de nagels 
zijn vrij van mest en andere verontreinigingen. De oren en de geslachtsdelen van het dier zijn 
schoon. 

Deze twee boven genoemde rassen: de Sachsengold en de Kleine Wener wit zijn prima 
bruikbaar om onze rassen de Thrianta en de Hulstlander te verbeteren. Maar wat zeker zo 
belangrijk is door de gewichten en de oren maten aan te passen aan de Europese standaard, 
zoals in bovenstaande al beschreven is, zal de (genetische) basis voor onze rassen een stuk 
breder worden. 

Voor diegene die informatie willen van adressen van fokkers van Sachsengold die kan ik voor 
U verzorgen, en adressen van fokkers van de Kleine Wener wit heb ik er zo ongeveer 20 ter 
beschikking. 

Tonnie Oomen. 
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Berichtje van Heleen. 

Lieve fokvrienden, 

Afgelopen maand heb ik besloten om volgend fokseizoen fors minder thrianta’s te gaan 
houden en fokken. Momenteel zitten er ongeveer 30 thrianta’s in stal en dit zal terug 
gebracht worden naar vijf á zes dieren. Dit betekend dat er veel jonge veelbelovende dieren 
vrij komen en te koop zijn. Ook zullen er een aantal oude fokvoedsters te koop komen die al 
meerdere fraaie jongen hebben groot gebracht. 

De jonge dieren blijven tot na het showseizoen bij mij, maar ze kunnen zeker al uitgezocht 
en gereserveerd worden! De oude fokvoedsters mogen direct de stal verlaten. 

Voor de gewaagde fokker, die weet wat hij/zij doet, heb ik ook nog een enkel dier zitten uit 
een kruising met een holicer. Prachtige dieren, maar die zijn er nog niet! Je moet dus goed 
weten wat je doet. Ik bepaal om die reden ook graag zelf of deze dieren daadwerkelijk ook 
verkocht worden en aan wie.  

Mocht je interesse hebben in één of meerdere dieren, neem dan contact met mij op. 

Sportieve groetjes, 
Heleen 
06-28406839 

 

Berichtje van Gerda 

Op dit moment heb ik 30 prachtige Hulstlanders in mijn hokken. Geselecteerd en 
gevaccineerd tegen RHD2. Oude en jonge 
dieren.  

Aan het einde van het showseizoen zou ik 
graag wat dieren vrij geven voor de verkoop 
aan geinteresseerde en gemotiveerde fokkers. 

Het ras Hulstlander kan wel wat van die 
fokkers gebruiken. Laat het me weten 
wanneer je belangstelling hebt. 

Gerda, 
06-22161482 
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Activiteiten 2022/2023 

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

a. Fokkersdag zaterdag 17 september 2022 
b. Hulstlander-dag najaar 2022 
c. Thrianta-dag najaar 2022 
d. Rammenshow 11 maart 2023 in samenwerking met de Zeven rassenclub  
e. Workshop/keurmeestersdag mei 2023 
f. Fokkersdag zaterdag 16 september 2023 

 

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! 

 

 


