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Van de voorzitter 

Op het moment van schrijven is de Noordshow net 

achter de rug. Moe maar voldaan kijk ik terug op 3 

hele mooie dagen vol plezier en goede gesprekken. 

De aantallen Thrianta’s en Hulstlanders vielen mij 

alles behalve tegen en ik denk dat we hier als club 

best trots op mogen zijn. Verderop in deze 

nieuwsbrief vind je de keurverslagen van Robert 

Meijer en mijzelf. 

Zeer binnenkort zien we elkaar weer in Beemte 

Broekland tijdens de rammenshow samen met de 7-

rassenclub. Vorig jaar was dit een prachtige eerste 

editie en ik hoop op weer een leuk aantal rammen in 

de kooien. Schrijft u er ook 1 of meerdere in? 

Een nieuw jaar ligt voor ons en ik wil jullie allemaal 

een zeer fijn fokseizoen wensen met veel 

kwaliteitsvolle jongen en ik hoop dat het komende 

showseizoen voor een ieder vol successen en mooie 

prijzen zal zijn. Nog veel belangrijker: ik wens jullie 

een mooi jaar vol gezondheid, geluk en liefde met 

alle mensen die jullie dierbaar zijn. 

Sportieve en warme groet, 

Heleen. 
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Terugblik rammenshow 2022 

Vorig jaar was de eerste editie van de rammenshow samen met de                            

7-rassenclub. De aanwezige leden gaven aan het einde van de dag aan dat het een 

geslaagde dag was geweest en voor herhaling vatbaar. Ook de fokkers van de         

7-rassenclub waren tevreden en hebben een goede dag gehad.  

Een oude Havana ram van J.H. Tromp werd de beste en de Thrianta ram van Fokke 

Nijmeijer werd tweede. Beide werden verhoogd naar U98! Gaan beide heren dit jaar 

weer winnen of gaat een ander er met de prijzen vandoor? 

 

 

 

Foto’s Gerda Nijenhuis. 
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Uitnodiging  rammenshow 2023 

Het bestuur van de Thrianta- en hulstlanderclub en het bestuur van de 7-

rassenclub nodigt u uit om 1 of meerdere rammen in te sturen op 11 maart 

2023 in Beemte Broekland. Hieronder vind u het vraagprogramma en het 

inschrijfformulier. We hopen u te mogen ontmoeten in het clubhuis! 

Dorpshuis Ons Huus, Beemterweg 25A, 7341 PB Beemte Broekland. 

De agenda voor deze dag is als volgt: 

• 09.00 uur - Ontvangst met koffie en inkooien van de meegebrachte dieren 

• 10.00 uur - Opening door voorzitter Henri van Weelden, vervolgens indelen 
van aandragers, schrijvers en clubkeurmeesters voor de keuring 

• 10.15 uur - Keuring van de dieren 

• 12.30 uur - Koffietafel met na afloop een verloting ten bate van de clubkas 

• 14.00 uur – Korte bespreking aanwezige dieren door de keurmeesters 

• 15.00 uur – Prijsuitreiking 

• 15.30 uur - Sluiting en uitkooien van de dieren 

Voor de rammen show worden zowel oude als jonge dieren gevraagd. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per dier.  
Thrianta rammen kunnen ook worden ingeschreven in de Europese klasse.  
Deze dieren doen niet mee voor de hoofdereprijzen. Bij minimaal 5 dieren in de 
Europese klasse is er een prijs van €5 voor de beste ram van de Europese klasse. 
 
Voor de fraaiste ram is een ereprijs van € 15,00 beschikbaar, voor de fraaiste ram op 
1 na € 10,00 en voor de fraaiste ram op 2 na € 5,00.  

Deelname aan de koffietafel bedraagt € 15,00 inclusief een kop koffie bij aankomst. 
Betaling van inschrijfgeld en uitreiking van kooinummers vindt ’s morgens bij 
binnenkomst plaats. 

Inschrijfformulier, met kopie van het entformulier, graag tijdig en uiterlijk zaterdag 4 
maart 2023 inleveren bij J.H. Tromp, Zuideinde West 3 E, 8278 AP Kamperveen. 
Mailen naar htromp1@hotmail.com mag natuurlijk ook, je ontvangt een bevestiging. 

De naam en adresgegevens van de 
inzender worden vermeld in de 
inzenderslijst van de catalogus. 

LET OP! De inschrijflijsten moeten 

naar het secretariaat van de 7-

rassenclub (Henk Tromp)!  
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Inschrijfformulier rammenshow 2023 

Inschrijfformulier voor de rammenshow op 11 maart 
2023. 

Inzender: 

Naam:………………………………………………………………………. 
Adres:………………………………………………………………………. 
Postcode en Woonplaats:………………………………………………… 
Telefoonnummer:………………………………………………………….. 
Emailadres:………………………………………………………………… 
 

Geeft ……. personen op voor de koffietafel ad € 15,00 =  €……………… 
Schrijft ……. dieren in voor de keuring ad € 2,50 =   €……………… 
Totaal          €……………… 

RAS Oormerken Ram oud / jong 
/ EU-klasse 

Kooinummer 
(niet invullen) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Inzender geeft toestemming om zijn persoonsgegevens te registeren en 
te gebruiken. 

Inschrijfformulier met kopie entformulier uiterlijk 4 maart 2023 sturen of 
mailen naar: J.H. Tromp, Zuideinde West 3 E, 8278 AP KAMPERVEEN. 
E-mail: htromp1@hotmail.com 
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Verslag workshop december 2022 

Op zaterdag 3 december 2022 hebben wij als Thrianta en Hulstlanderclub weer een 
workshop gehouden. Na een paar jaar door Corona geen workshop te hebben 
gehouden, was het nu wel weer mogelijk om wat te organiseren. We waren te gast bij 
Nico Kouwen in Giethmen. Nico, geen onbekende in de kleindierenwereld stelde zijn 
schuur en kantine beschikbaar. Voordeel was dat er al kooien aanwezig waren en 
deze stonden al keurig opgesteld voor de aanwezige dieren. Zowel de Thrianta als 
de Hulstlander waren met zo’n 6 dieren vertegenwoordigd. Niet geheel verrassend 
was dat er onderling veel verschil in de dieren zaten. Hier hadden Heleen en Jenne 
ook moeite voor gedaan, om te zorgen dat de verschillen ook getoond konden 
worden in de nabespreking. 

Op de afgelopen fokkersdag in Tiel was al kort 
gesproken over een eventuele gewichtsverhoging 
voor onze clubrassen. Destijds is afgesproken dat 
we dit thema op de workshop centraal zouden 
stellen en op de workshop zouden stemmen voor 
of tegen een gewichtsverhoging. Op de fokkersdag 
is ook direct de datum van 3 december 
gecommuniceerd, zodat een ieder daar rekening 
mee kon houden in de agenda. 

Rond 9.30 waren de eerste fokkers al in Giethmen en ontstond al snel een 
vertrouwde sfeer onderling zoals we die kennen binnen onze club. Hoewel de groep 
groter had mogen zijn, hadden toch zo’n 14 geïnteresseerden de moeite genomen 

om wel naar Giethmen te komen. Een mooie mix 
van ervaren fokkers, maar ook enthousiaste 
fokkers die net begonnen zijn met het fokken van 
één onze clubrassen waren aanwezig. Rond de 
klok van 10 uur opende Heleen de dag en zei te 
hopen op een goede dag met open discussies 
met elkaar. Deze discussie ontstond al snel toen 
Jenne een korte inleiding gaf met het doel van de 
dag. Na een goede discussie, met respect voor 
elkaar was het tijd om te beginnen met de 
keuring.  

De keuring was zo opgezet dat de aanwezige fokkers in groepjes werden verdeeld, 
om zodoende zelf de meegebrachte dieren te beoordelen op positie 2 (type, bouw en 
stelling) en kop en oren. De groepjes kregen een toelichting op de keuring en kregen 
2 duidelijke (extra) opdrachten mee. De eerste betrof het zelf schatten van het 
gewicht als basis van de verdere beoordeling en de andere opdracht was om van 
alle meegebrachte dieren het mooiste type dier te kiezen. Dit als input voor de 
nabespreking. De groepen gingen uiteen en werden voorzien van de dieren. 
Uiteindelijk waren er 12 dieren ter beoordeling. Jenne en Heleen beoordeelden de 
dieren ook gezamenlijk, om zodoende de resultaten van de keurmeesters te kunnen 
vergelijken met de fokkers. 
Tijdens de beoordeling kwamen de fokkers er toch achter dat het beoordelen van 
dieren toch niet zo makkelijk is als het soms lijkt. Het kostte de nodige moeite om de 
goede omschrijving te vinden voor de beoordeling. Daarnaast was er onderling vaak 
een mooie discussie. Dat was mooi om te zien en ook precies de bedoeling. De 
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beoordeling van de dieren werd allemaal vastgelegd op 
speciale beoordelingskaarten die Heleen had gemaakt en 
het totaaloverzicht werd bijgehouden door Jenne. Alle 
dieren waren door alle groepen beoordeeld voor de lunch. 
Nico en zijn vrouw hadden de moeite gedaan om goed 
verzorgde lunch voor ons te maken, waar wij dankbaar 
gebruik van hebben gemaakt.  

Na de lunch was het woord aan Jenne om de verschillen in de beoordeling te 
bespreken en te laten zien met de aanwezige dieren. 
Onderling tussen de groepen waren er toch nog wel wat 
verschillen te zien. Het gaat te ver om alle dieren te 
bespreken in dit verslag, maar via deze weg wel 
nogmaals dank aan de fokkers die dieren hadden 
meegenomen naar deze dag! Zoals eerder gezegd was 
één van opdrachten het aanwijzen van het beste 
typedier. Eén dier werd door twee van de 3 groepen 
aangewezen als beste dier. Geschat gewicht was 2,75 
kg bij beide groepen. Uiteraard hadden Jenne en Heleen 
wel een weegschaal tot hun beschikking en de 
weegschaal gaf aan dat het betreffende 3,1kg. woog. 

Een behoorlijk verschil dus en dat toont ook aan dat het schatten van gewicht nog 
niet zo makkelijk is. Daarnaast was dit dier echt aan de lange/grove kant voor het 
ideaalbeeld wat we voor ogen hadden. Uiteraard was er voor gezorgd dat er ook een 
dier met F type en bouw aanwezig was. Een dier van 
2,8 kg, maar wel een stuk korter en breder dan het 
dier dat nota bene 2 keer als beste type dier 
gekozen was. Het dier van 2,8 kg. werd overigens 
ook gewoon beoordeeld door de groepen, dus best 
apart dat dit dier er door geen van de groepen is 
uitgepakt. Tijdens de nabespreking kon Jenne heel 
mooi het verschil laten zien en dat zorgde voor veel 
verbaasde gezichten. Het dier van 2,8 kg. liet dus 
zien waar we als club naar toe willen. Een kort, maar 
ook breed dier. Gewicht dat in de breedte zit en niet 
in de lengte. Dat is de uitdaging.  

Na de bespreking van de dieren werd het tijd voor de stemming over de 
gewichtsverhoging. De stemming werd schriftelijk gehouden. Uiteindelijk was een 
ruime meerderheid van de aanwezige leden voor een gewichtsverhoging voor onze 
clubrassen. Op het moment van schrijven van het verslag is de standaardcommissie 
inmiddels ook akkoord met ons advies en zal de gewichtsverhoging per 1-4-2023 a.s. 
in de standaard opgenomen worden. En zoals eerder aangegeven, hoeven onze 
clubrassen nu echt niet 2,9 of 3,0 kg. te wegen. Het gaat om de verhoudingen dus 
een dier met de juiste verhoudingen binnen de huidige gewichtsgrenzen kan nog 
steeds gewoon winnen. De redenen voor de gewichtsverhoging hebben we eerder al 
gecommuniceerd. 

We kunnen als club terug kijken op een geslaagde dag in Giethmen. De volgende 
technische dag zal zoals het nu lijkt in mei 2023 gehouden worden. We hopen op 
een mooie opkomst op deze dag. 

Jenne Meijer. 
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Standaardwijzigingen 

De standaardcommissie heeft het verzoek tot standaard aanpassingen behandeld en 

gehonoreerd. De wijzigingen worden per 1 april 2023 van kracht. 

De volgende gewichtsschaal en oormaten zullen vanaf dan gelden: 

Gewicht 2.0 – 2.2 kg >2.2 – 2.4 kg >2.4 – 3.0 kg 

Punten 8 9 10 

 

De oorlengte is van 8 tot 10 cm. Ideaal is tussen de 8,5 en 9,5 cm, in harmonie met 

het lichaam. 

Voor u als fokker veranderd er niet veel. U kunt alleen meer dieren showen 

aangezien de marges zijn verruimd. De dieren moeten nog steeds kort en gedrongen 

zijn. 

Het keuren in verhoudingen is dit jaar een hot item bij de keurmeesters. Ook vorig 

jaar is er al ruim aandacht besteed aan dit onderwerp tijdens de regionale KKV 

avonden. Hier moeten keurmeesters verplicht aansluiten. Zo hebben alle regio’s een 

presentatie gehad over hoe de juiste verhoudingen er per type uit zien. Daarna zijn 

de keurmeester is groepjes aan de slag gegaan met een aantal rassen en hebben zij 

in een korte presentatie hun bevindingen aan elkaar terug gekoppeld. 

Komende april is de landelijke KKV rastechnische dag. Ook tijdens deze dag zijn de 

keurmeesters verplicht om aanwezig te zijn. Op deze dag worden de nieuwe 

erkenningen besproken en daarna is er een theoretisch en praktisch gedeelte over 

keuren in verhoudingen.  

Jenne Meijer zal hier voor alle keurmeesters van Nederland een presentatie houden 

over keuren in verhoudingen bij de Thrianta en de Hulstlander. Het is fijn dat onze 

clubrassen tijdens zo’n dag worden besproken, alle keurmeesters komen dan weer 

even met de neuzen dezelfde kant op. Uiteraard geldt het verhaal van Jenne voor 

veel meer rassen uit onze standaard. 

Tijdens het praktische gedeelte van deze dag zullen de keurmeester een aantal 

dieren van onze clubrassen moeten gaan beoordelen, waarna ze door Jenne worden 

nabesproken. 

We zullen zorgen dat er in het volgende clubblad een verslag komt over deze dag. 
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Keurverslagen Noordshow 2023 

Keurverslag Thrianta’s op de Noordshow door Robert Meijer: 

Eindelijk weer een Noordshow. Na twee coronajaren mocht het gelukkig weer en dan 
ook nog eens op een nieuwe locatie. Het bestuur en alle vrijwilligers hebben hun 
uiterste best gedaan om een prachtig evenement neer te zetten en dat is zeker 
gelukt. Ondanks het ontbreken van de hoenders en sier- en watervogels was er van 
alles te beleven voor jong en oud. 

Voor mij was het de eerste keer dat ik op de Noordshow Thrianta’s mocht keuren. Als 
echte getogen Drent kon ik daar extra van genieten. Het genieten begon eerlijk 
gezegd pas bij de jonge dieren. De oude dieren vielen erg tegen met zelfs meerdere 
O-predikaten. Diverse dieren kwamen niet aan de ondergrens van het ideale gewicht 
en hadden dus al in positie 1 puntverlies. Oude dieren moeten met gemak 2,5 
kilogram wegen. Mooiste oude ram was van B. Makker en mooiste oude voedster 
van M. Bakker, zal toeval dan toch bestaan? 

Bij de jonge dieren begon echt het plezier in het keuren. Vele F-dieren van meerdere 
fokkers. Qua kleur komt er steeds meer uniformiteit in de dieren. Een warme 
oranjerode kleur zonder ticking en zo egaal mogelijk. Zowel bij de rammen als 
voedsters had Heleen van der Velde mooiste. De ram was van dusdanig fraaie 
kwaliteit dat hij was aangemeld voor de hoofdkeurmeesters met verzoek het dier 97 
punten te geven. Zonder enige discussie zijn deze punten toegekend. Het was de 
tweede keer dat er met hoofdkeurmeesters werd gewerkt op de Noordshow en mijns 
inziens met succes. Naast het verbeteren van de eindkeuring is het ook nog een keer 
een extra waardering voor de fokker van een dier met 97 punten of meer. Er zijn 
immers 3 keurmeesters enthousiast over een dier. Naast Heleen van der Velde 
showden de fokkers Bakker, Plasmeijer en Nijmeijer meerdere F-dieren. Kwaliteit in 
de breedte, iets wat belangrijk voor het komende fokseizoen. 

Naast het keuren van de 49 Thrianta’s stonden er ook nog 34 Belgische Hazen op de 
keurlijst. Een volle keuring en eigenlijk 10 dieren te veel. Gelukkig kon ik rekenen op 
de uitmuntende hulp van Gerda Nijenhuis en Geert Meijering, beste mensen 
nogmaals dank voor de zeer prettige samenwerking. 

Met 
vriendelijk 
groet, 

Robert Meijer 

Foto’s Gerda 
Nijenhuis 
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Hulstlanders op de Noordshow 2023. 

Een prachtig aantal van 27 Hulstlanders door drie fokkers in de kooien gebracht dit 
jaar! Erg leuk. Naast de Hulstlanders mocht ik ook de Havana’s, Luchsen, Beiges en 
Marburger Feh’s keuren. In totaal 64 dieren te keuren, een mooi aantal. 
Ik ben begonnen met het keuren van de Hulstlanders.  
11 jonge rammen met een zeer wisselende kwaliteit. Bij een aantal dieren was het 
erg duidelijk dat er een kleine (grote) wener was ingekruist. Typische wenerkoppen 
waren te zien op verschillende dieren. Hierbij is het kopvolume fraai te noemen, maar 
zie ik liever een andere en meer typische Hulstlander kopvorm. Bij een aantal 
rammen mocht het kopvolume wat meer. 
Er waren verschillende rammen met een lang type. Iets wat wij absoluut niet willen 
zien bij de Hulstlanders. Er waren gelukkig ook genoeg rammen met een fraai type 
en een prima bouw.  
De pelzen waren ook zeer verschillend. De kwaliteit zat hem in het einde van deze 
klasse. De beste pelzen lagen op de laatste vijf dieren. 
De beste jonge ram was een dier van M. van Asperen met F95,5 punt. 
Dezelfde kwaliteit komen we tegen bij de voedsters.  
Een aantal dieren waren aan de lange kant en konden breder in de schouderpartij. 
Niet alle achterhanden waren rond en dit is wel echt een belangrijk punt, zeker bij 
witte dieren. 
De pelzen waren wisselend van kwaliteit. Er waren nog een aantal dieren met een 
echte zachte pels. Deze willen we niet meer zien. De granbeharing moet fijn en 
enigszins elastisch zijn. De kleine wener kan hier prima voor gebruikt worden, maar 
je moet wel het korte type weten vast te houden! 
Ook bij de voedsters lag de kwaliteit in het staartje van de klasse. Helaas waren er 
een aantal dieren met een wat volle borst, waardoor ze een half puntje verliezen in 
positie 2.  
Een prachtige voedster kwam op tafel. Dit dier was helaas nog niet helemaal klaar, 
maar had een fantastisch kort en breed lijf. De pels was prachtig vol, met een prima 
lengte en ook aan de structuur ontbrak het niet. Een prachtig dier! Voor dit dier heb ik 
een briefje ingevuld en de hoofdkeurmeesters kwamen om te controleren of deze 
voedster 97 punten mocht hebben. De beide heren waren het hier mee eens en zo 
kreeg dit dier het prachtige F97 predicaat. Hiermee werd de jonge voedster ook 
direct de beste Hulstlander. 
 
Bij de overige rassen in mijn keuring was de kwaliteit ook wisselend. Het licht in de 
hal maakte het lastig om dieren met een blauwe kleur goed te keuren. Bij de 
Havana’s zaten een aantal prachtige dieren. Het beste dier kreeg helaas een O in 
verband met een heel klein wit vlekje op de neus. Een jonge Havana ram van J.H. 
Tromp werd met F97 de beste in mijn keuring. De Hulstlander voedster van M. van 
Asperen werd tweede. 
 
Ik heb een erg fijne keurdag gehad met een prettige aandrager en een zeer goede 
schrijfster. Het is super dat er altijd enthousiaste mensen zijn die tijdens de 
keurdagen komen helpen. 
Ik wil alle prijswinnaars in mijn keuring feliciteren en ik hoop dat de fokkers elkaar ook 
dit jaar weer helpen aan goed fokmateriaal om zo weer het ras een beetje te kunnen 
verbeteren met elkaar. Alleen kunnen we het niet! 
 
Groet, 
Heleen van der Velde 
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Whats App clubleden app 

Op de fokkersdag van 2022 is door Geert Meijering 

gevraagd om een clubleden app via Whats App te maken. 

Hierin kunnen fokkers van onze club verhalen met elkaar 

delen over de hobby, dieren te koop/te ruil aanbieden en 

ook afspreken om met elkaar te carpoolen naar 

verschillende shows en activiteiten van de club. 

Deze Whats App groep bestaat inmiddels en er is al een 

leuk groepje fokkers in de App aanwezig.  

Wilt u ook graag deelnemen aan de appgroep? Dan bent u van harte welkom. U kunt 

een berichtje sturen aan Heleen, zodat zij u kan toevoegen in de groepsapp. Het 

nummer van Heleen is: 0628406839. 

 

Vooraankondiging workshop 2023 

Op zaterdag 13 mei organiseert de rastechnische commissie een workshop voor de 

leden van de Thrianta- en Hulstlanderclub. De workshop zal plaatsvinden in het 

clubgebouw van de kleindierenvereniging in Huizen. Overige adresgegevens volgen 

in de officiële uitnodiging. 

Tijdens deze dag zullen Jenne Meijer en Heleen van der Velde uitleg geven over de 

opleiding tot konijnenkeurmeester, hoe keurmeesters naar onze raskonijnen kijken 

en geven zij uitleg over verschillende termen die we vaak tegen komen op de 

keurkaarten. 

Jenne en Heleen hebben in 2021 een KLN expertmeeting gegeven over dit 

onderwerp. Mocht je niet kunnen wachten tot mei, dan kan je de meeting via de 

volgende link terug kijken. 

KLN ExpertMeeting | Raskonijnen door de ogen van een keurmeester - YouTube 

 

 

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


11 
 

Activiteiten 2023 

Datum Activiteit Locatie 

11 maart 2023 Rammenshow samen met 
de 7-rassenclub 

Beemte Broekland 

13 mei 2023 Workshop: door de ogen 
van de keurmeester 

Huizen 

16 september 2023 Fokkersdag Tiel 

Januari 2024 Noordshow  Hardenberg 

 

 

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 


