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Van de voorzitter

Bestuur

Ik blijf het ‘lastig’ vinden wanneer iemand onze mooie
hobby niet meer kan uitoefenen. Recent heeft Auke
Wiersma bedankt voor zijn lidmaatschap. Hij schrijft
ons dat het zijn bedoeling was om naast het fokken
van Tans ook Thrianta's te gaan fokken, maar dat hij
vanwege gezondheidsproblemen afstand heeft
moeten doen van zijn Tans. Van het fokken van
Thrianta’s is het niet gekomen.
Ook Judy Schuldeis in Florida heeft recent haar
lidmaatschap opgezegd omdat ze geen Thrianta’s
meer heeft.
Gelukkig mogen we ook nieuwe leden verwelkomen.
Sinds 2017 zijn Huib Diederik (HL), Cor en Chantal van
Dijk (HL), Ben Makker (TH) en Niek van Verseveld (HL)
lid geworden. En ook in 2018 hebben we nieuwe
leden mogen verwelkomen: Wiebe Froma (TH), Koen
Zuur (HL), Marielle Zeijl (TH+HL) en Martijn Smeets
(TH). Uiteraard zijn we erg blij met deze leden. Een
aantal kennen we inmiddels en een aantal hopen we
te mogen ontmoeten op 22 september op de clubdag.
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Zoals u ziet bevat ons clubblad ditmaal 23 pagina’s.
We hebben al meerdere malen tijdens de jaar- en
bestuursvergaderingen gesproken over de hoge
portokosten. Het bestuur wil daarom voorstellen om
het clubblad alleen nog digitaal te verstrekken.
Voorzover u het nog niet gedaan hebt, geef dan een
mailadres door aan de secretaris. Dat mag uiteraard
ook het mailadres zijn van een familielid of een
bevriend persoon zodat diegene de nieuwsbrief voor
u kan ontvangen en uitprinten. Zo helpt u de club veel
portokosten besparen. Uitprinten en opsturen blijft
wel mogelijk, maar dan tegen een vergoeding voor
het printen en portokosten.
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Vorig jaar hebben we een gezamenlijke clubdag
georganiseerd met de Chinchillaclub. Dat is goed
bevallen en we hebben daar positieve reacties op
gekregen. Daarom hebben we besloten om de
samenwerking te continueren. Ik hoop u allemaal te
zien op 22 september!
Gerda Nijenhuis
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Jaarverslag 2017 secretaris Thrianta- en Hulstlanderclub
Beste leden,
In het kort geef ik het clubjaar 2017 weer.
We zijn begonnen in januari 2017 met 67 leden en dit waren in december 2017 nog 65
leden. Zoals u ziet hebben 2 leden hun lidmaatschap opgezegd omdat ze geen dieren
meer hadden of om andere reden gestopt zijn met de hobby.
Bestuurvergadering
Op zaterdag 25 februari 2017 en zaterdag 11 november 2017 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
districtshows, 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 23 september 2017 hebben we onze jaarvergadering en eerste gezamenlijke fokkersdag met
de Chinchillaclub gehouden in het clubhuis van T.K.V. in Tiel.
Er waren 49 Thrianta’s en 46 Hulstlanders ingeschreven. In 2016 waren dit ook 49 Thrianta’s en 51
Hulstlanders, dus bij de Thrianta’s een gelijk aantal en iets minder Hulstlanders.
Laten we proberen in 2018 de stijgende lijn weer vast te pakken.
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. B. Melenhorst.
Bij de Hulstlanders was de beste van dhr. G. v. Schoonhoven.
Bij de Hulstlanders in C-Klasse was de beste van dhr. N. v. Verseveld.
Fraaiste van de Club, een Thrianta van mevr. H. v.d. Velde, dit dier werd ook de fraaiste van beide
speciaalclubs.
Jaarvergadering
Wat de jaarvergadering betreft verwijs ik naar de aparte notulen verder op in de nieuwsbrief.
Districtshow’s
Deze waren dit jaar ondergebracht bij de Hanzeshow, E.W.K.C. & P.V. en de Wieringerlandshow.
De eerste districtshow werd gehouden op de E.W.K.C. & P.V. show, er waren 20 Thrianta’s en 9 Thrianta’s
in C-klasse ingezonden. De fraaiste Thrianta was van dhr. Schoehuijs een jonge ram, op 1 na was dhr.
Broekhuizen met een oude ram, fraaiste in de C-klasse was ook dhr. Broekhuizen met een jonge ram. Er
waren geen Hulstlanders ingezonden.
De tweede districtshow werd gehouden op de Wieringerlandshow. Er was 1 Thrianta in de open klasse en
5 Thrianta’s in C-klasse ingezonden. Helaas zijn geen prijzen uitgekeerd vanwege het geringe aantal. Maar
toch wil ik nog even vermelden dat de mooiste Thrianta van dhr. Eisendoorn was, een oude ram. In de Cklasse was de mooiste van dhr. Broekhuizen, een jonge ram. Ook op deze show waren geen Hulstlanders
ingezonden.
De derde districtshow werd gehouden op de Hanzeshow. Er waren 17 Thrianta’s in de open klasse en 4
Thrianta’s in de C-klasse ingezonden. De fraaiste en de op één mooiste Thrianta waren van dhr. J.J.
Eikelboom. Beiden jonge voedsters. In de C-klasse was de mooiste van dhr. B. Melenhorst, een jonge
voedster. Wederom ook hier geen Hulstlanders ingezonden.
De secretaris van de Thrianta- en Hulstlanderclub,
Geert Jan Groenhof
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Notulen Jaarvergadering 2017 Thrianta en Hulstlanderclub
Datum
Locatie
Aanwezig

: 23 september 2017.
: Clubhuis van T.K.V. te Tiel.
: 17 leden.

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Een speciaal
woord van welkom aan leden van verdienste en ons erelid Mevr. H. van Tol.
Zoals u ziet zijn er maar 3 bestuursleden, Jenne is afwezig vanwege een keuring en Jan Jaap heeft
besloten om zijn bestuursfunctie neer te leggen vanwege privé omstandigheden.
Met kennisgeving afwezig: mevr. M. Dekkers, dhr. P. van Rosmalen,
dhr. G. Schoehuijs, dhr. J. Meijer, mevr. H. v.d. Velde, dhr. G. Brouwer,
dhr. G. Meijer en dhr. J. v.d. Steeg.
De voorzitter vraagt aandacht voor de nieuwe digitale nieuwsbrief en informeert of het voorziet in de
behoefte. Het merendeel van de aanwezige leden vindt het een leuk en goed initiatief. Wil Plasmeijer
vind de digitale nieuwsbrief heeft liever een papieren versie, maar hij begrijpt ook wel dat we met de
tijd mee moeten en dat het goedkoper is. Edwin Broekhuizen geeft aan dat hij in het verleden ook al
heeft geopperd om een digitale nieuwsbrief uit te brengen, maar toen werd het helaas afgewezen.
De voorzitter meldt dat we voorlopig verder gaan met een digitale nieuwsbrief en nodigt iedereen uit
om een bijdrage te leveren.
2.
Notulen van de jaarvergadering d.d. 26 november 2016.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.
3.
Mededelingen de vergadering betreffende
Er zijn geen mededeling.
Edwin Broekhuizen uit zijn ongenoegen over de werkzaamheden van de secretaris die
niet gereageerd zou hebben op een brief. Verder is hij teleurgesteld over de gang van zaken m.b.t. de
website die hij heeft opgezet. ,
4.
Ingekomen stukken de vergadering betreffende.
Brief van dhr. G. Brouwer. Deze wordt behandeld door de voorzitter en de punten worden uitvoerig
besproken met de leden. Het bestuur zal voor een juistere vastlegging van de notulen zorgen,
trachten de districtshows beter te scheiden en het prijzengeld eerder uit te betalen.
Dhr. Oude Groothuis stelt dat de club zelf zijn districtshows moet gaan vast stellen. Het bestuur zal
dit onderwerp in een volgende bestuursvergadering gaan bespreken.
5.
Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken.
6.
Jaarverslag secretaris 2016
Deze stond afgedrukt in de nieuwsbrief.
Hierop zijn geen op- of aanmerkingen.
7.
Jaarverslag penningmeester 2016
Het jaarverslag wordt tijden de vergadering uitgedeeld.
Een opmerking van dhr. Oomen dat hij de begrote rente (€ 20,--) in begroting
van 2017 bij de inkomsten erg hoog vind, aangezien in het financieel verslag over 2016 maar € 4,86
aan rente is ontvangen.
a. Begroting 2017/2018
Edwin Broekhuizen geeft aan dat de begroting van 2017 eigenlijk niet meer nodig is, want het jaar is
bijna om.
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Hij vindt de porto kosten van het clubblad erg hoog. De kascontrole in naam van Nico de Graaf, geeft
aan dat dat komt omdat de begroting is opgemaakt eind 2016/begin 2017. Toen waren de cijfers van
nu nog niet bekend, de cijfers zullen echter niet veel veranderen. Eventueel zou het boekjaar
aangepast kunnen worden.
b. Verslag kascontrole commissie
Dhr. de Graaf doet verslag en zegt namens de kascontrole commissie dat Jenne het goed doet. Het
ziet er netjes uit. Helaas hebben we het jaar af moeten sluiten met verlies, maar dat was bekend. Het
beleid van het bestuur is goed. De kascontrole commissie stelt voor om het bestuur decharge te
verlenen.
c. Benoeming kascontrolecommissie 2017
1. Mevr. H. v.d. Velde
2 Dhr. M. van Asperen.
3 Reserve dhr. N. de Graaf.
d. Vaststellen contributie 2018
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2018 niet te verhogen het blijft € 17,50 voor
een seniorlid en € 7,50 voor een jeugdlid.
8.
Bestuurverkiezing
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is J.J. Eikelboom.
Jan Jaap heeft zich op een vrij laat moment afgemeld als bestuurslid, nadat de digitale nieuwsbrief is
verschenen. Dit kon dus niet eerder gecommuniceerd worden, zoals bij de opening al gezegd heeft
hij zich om privé omstandigheden afgemeld.
Periodiek aftredend en wel herkiesbaar is G.J. Groenhof.
Geert Jan wordt door de vergadering herkozen. Hij bedankt de vergadering in het hem
gestelde vertrouwen.
Het bestuur zal nog op zoek gaan naar een vijfde bestuurslid.
Na de wijziging is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter
: G. Nijenhuis.
Secretaris
: G.J. Groenhof.
Penningmeester
: J. Meijer.
Lid
: G. van Schoonhoven
9.
Activiteiten 2018
Er zal weer een workshop worden georganiseerd in 2018.
Van de workshop van 2017 stond een verslag in de nieuwsbrief, de opzet was goed.
Wil Plasmeijer vindt de opzet echter niet goed omdat beginnende fokkers van
Hulstlanders/Thrianta’s ook dieren moeten keuren die zij niet het hok hebben. Persoonlijk is Wil er
ook op tegen om Hulstlanders te moeten keuren, laat gewoon
Hulstlander fokkers de Hulstlanders keuren en Thrianta fokkers de Thrianta’s.
De voorzitter heeft nog een suggestie om de jaarvergadering te verplaatsen naar de
morgen van de workshop. Daarop heeft de vergadering nogal wat bedenkingen, men denkt dat dan
minder leden komen naar de fokkersdag. Dhr. Oomen stelt voor een enquête te houden over dit
voorstel, het bestuur neemt dit mee.
Dhr. de Graaf zegt gewoon zo doorgaan en niet te veel schuiven.
Dhr. Kleef zegt niet te veel gaan schuiven met data.
Dhr. Plasmeijer vindt dus dat de opzet veranderd dient te worden en geeft tevens aan
dat hij ook andere dingen kan gaan doen op de datum van de workshop, waarmee hij
aangeeft dat hij misschien dan wel niet meer naar de workshop komt. Er zijn meerdere
leden die vinden dat de opzet veranderd dient te worden.
De datum voor de jaarvergadering en fokkersdag in 2018 is 22 september.
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10.
Rondvraag
W. Plasmeijer: hij heeft nog geen prijzengeld ontvangen. Dit wordt besproken in de
eerstvolgende bestuursvergadering.
Ereleden werden altijd persoonlijk uitgenodigd, waarom nu niet meer. Ook dit wordt
in de eerst volgende bestuursvergadering besproken.
11.
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.
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Promotie Thrianta in Frankrijk
Op zaterdag 19 mei 2018 organiseert de Lapin Club Francilien haar jaarlijkse technische
dag. De club bestaat 20 jaar en viert dus haar 20 jarig jubileum.
Jean-Jacques Menigoz, voorzitter van de club en de Fédération Française de
Cuniculiculture (Franse konijnenbond) en een goede vriend van ons (Koos de Weerd en
ondergetekende) heeft ons voor deze dag uitgenodigd. En ons verzocht een presentatie
te geven over de Thrianta. Daar geven we natuurlijk met alle plezier gehoor aan.
Dus op vrijdagmiddag richting Parijs en daar
overnachten bij Jean Jacques en zijn vrouw.
Zaterdagmorgen op naar Leudon-en-Brie (nog wel even 70
km rijden), alwaar de activiteit plaatsvindt in een prachtige
accommodatie van het dorp. Naast de leden van de club,
waren er ook een aantal genodigden uit o.a. België en
Zwitserland, in totaal zo'n 50 personen. Ook de voorzitter
van de Franse Rexen Club en de voorzitter van de
Association Nationale des Eleveurs de lapins de races Feu,
Feh et dérivésde lapins de races Feu, Feh et dérivés
(A.N.E.F., Franse Tanclub) waren aanwezig.
Nadat we waren ontvangen met koffie en cake, werd de
ochtend besteed aan een drietal presentaties. Michel
(keurmeester uit Zwitserland) hield een presentatie over de
Renard Suisse (Zwiterse Voskonijn) en Jean-Jacques zelf hield
een presentatie over de Rex. Daarna mocht ik mijn presentatie
geven over de Thrianta. Men was zeer geïnteresseerd in onze
fraaie Thrianta. Wie weet gaat de Thrianta de harten van de
Fransen ook nog eens veroveren. Dat zou heel mooi zijn.
Na de presentaties was het tijd voor het paté concours. Fransen
zijn namelijk dol op konijnen in alle vormen. In totaal waren er
door de leden 16 verschillende soorten zelfgemaakte patés. Deze kon men proeven en beoordelen.
Ik moet eerlijk bekennen, ze smaakte verrukkelijk.
Daarna werden de genodigden bedankt en ontvingen een
aantal leden een oorkonde voor hun bijdrage aan de club.
Toen was het de hoogste tijd voor de gezamenlijke
maaltijd. Deze werd afgesloten met een prachtige taart
ter ere van het 20 jarig
jubileum. De voorzitter en
secretaris van de club kregen
een aandenken voor hun grote
inzet.
Daarna vertrokken de meeste richting huis en werd de zaal netjes
opgeruimd.
Na gedane arbeid weer tijd voor een hapje en drankje, gevolgd door een
maaltijd. Fransen houden van konijnen, maar ook zeker van heerlijk eten
en drinken.
Het was een heel leuke, gezellige en leerzame dag. De lange reis (ruim 650
km) zeker waard.
Edwin Broekhuizen
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Onderstaand artikel is geschreven door dierenarts èn konijnenfokker Piet van Dijk. Zijn visie met
betrekking tot het enten tegen RHD en de daarachter liggende gedachten geeft hij weer.

De bescherming tegen RHD bij raskonijnen
De afgelopen twee tentoonstellingsseizoenen 2016-2017 en 2017-2018 gold op de KLNtentoonstellingen de verplichting dat de aanwezige konijnen tegen RHD type 2 moesten zijn ingeënt.
Voor het komende seizoen 2018-2019 geldt deze verplichting eveneens volgens een besluit van het
hoofdbestuur KLN. Alleen geënte dieren waarvan een door de dierenarts getekend entformulier
aanwezig is, mogen worden ingezonden. Dit zijn tamelijk ingrijpende maatregelen want het verplicht
ons als liefhebbers van tentoonstellingen extra kosten te maken. De vraag rijst al gauw of dit allemaal
nog steeds nodig is. Daarom goed om met elkaar na te gaan wat we weten over de RHD besmetting
en welke ervaringen er tot nu toe zijn opgedaan.
In 2015 deed een nieuwe variant van het al enkele tientallen jaren in ons land aanwezige Rabbit
Haemorrhagic Disease Virus (RHD) zijn intrede. Evenals bij de introductie van het RHD-virus in de
negentiger jaren trad er veel sterfte op onder zowel jonge als volwassen konijnen. Dit werd gezien
zowel onder de in het wild levende dieren als onder de tamme dieren. Er bleek in 2015 sprake te zijn
van een nieuwe variant van het RHD- virus, welke is aangeduid als type 2 (als onderscheid met het
eerdere virus, het type 1). De bestaande entstoffen boden geen bescherming en nieuwe entstoffen
zijn ontwikkeld en in productie genomen. Deze werden in Nederland geregistreerd in 2016.
De grote infectiekansen en de ernst van de ziekte maakten het noodzakelijk dat de KLN maatregelen
afkondigde om er in elk geval voor te zorgen dat via tentoonstellingen onder haar
verantwoordelijkheid geen verspreiding van deze ziekten zou voorkomen. Zoals hierboven
aangehaald heeft de KLN daarin ook haar verantwoordelijkheid genomen door het instellen van een
entverplichting. Op de site van de KLN is te lezen dat de verplichting inhoudt dat ingezonden dieren
minimaal 10 dagen voor de tentoonstelling geënt moeten zijn en dat de enting maximaal 1 jaar oud
mag zijn.
Deze maatregel heeft als gevolg dat veel
konijnenhouders de dieren die zij willen inzenden zullen
laten enten maar zullen nalaten om de dieren die thuis
blijven ook te enten. Als moment van enten zal dikwijls
gekozen worden voor een datum vlak voor de
jongdierendagen en het tentoonstellingsseizoen. Door
het enten verzekert men zich ervan te kunnen inzenden.
Met andere woorden: het motief om te enten is het
bezoek aan de tentoonstelling. Het afgelopen jaar is bij
een aantal fokkers echter al in de periode mei-juni een
uitbraak van RHD type 2 vastgesteld, die vooral onder de
jonge dieren maar ook bij enkele oude dieren aanleiding
was tot grote verliezen. Dit is een teleurstellende
ervaring die het gevolg is van het gebruikte entschema.
Het gekozen entschema is het gevolg van het entmotief.
Waarom ga ik enten? Omdat de KLN het voorschrijft?
Dan kunt u rustig verder gaan op dezelfde weg met het
risico dat u onverwacht en ongewild ondanks de
gemaakte inspanningen en kosten toch wordt
geconfronteerd met een uitbraak bij uw dieren. Maar als het motief om te enten is het gezond
houden van de dieren, dan zal u vaker moeten enten. Leidend bij de advisering van het entschema
moet zijn de gegevens die de fabrikant van de entstof in de bijsluiter publiceert.
7

Voor de entstof Eravac, die alleen beschermt tegen RHD type 2, geldt, dat vanaf de leeftijd van 10
weken geënt, om de zes maanden een herenting moet worden gegeven. Voor de entstof Filavac VHD
K C+V, die beschermt tegen type 1+2, geldt, dat een herenting moet worden gegeven na 1 jaar, tenzij
er een verhoogde kans op infectie is. Nu weet niemand wanneer er een verhoogde kans op infectie
is. Kennelijk heeft de fabrikant onvoldoende gegevens om een harde garantie te geven dat de
bescherming na enting echt een jaar lang voldoende is om binnendringende virussen te elimineren.
Ook bij de toepassing van Filavac loop je dus als eigenaar risico dat je dieren weer vatbaar zijn indien
ze langer dan 6 maanden geleden zijn geënt.
Helaas moeten we vaststellen dat er onvoldoende gegevens met betrekking tot de oorzaak van
sterfte onder konijnen (zowel wilde als tamme), beschikbaar zijn. De reden daarvan is bekend: wilde
dieren worden dikwijls niet gevonden (kruipen weg of worden opgegeten door roofdieren en
aaseters) en wij als konijnenfokkers laten onderzoek vaak achterwege vanwege de hoge kosten die
zo’n onderzoek met zich meebrengt.
Wat weten we nu zeker over de verspreiding van RHD in Nederland?
1) Sinds 2015 is bij alle onderzochte konijnen geen RHD type 1 gevonden maar uitsluitend type 2.
2) De verspreiding van RHD type 2 is door heel het land en het virus is dus overal aanwezig.
3) De ziekte is zeer besmettelijk en kan op veel manieren worden overgebracht: via direct contact,
schoeisel, transportmiddelen, hooi en stro, groenvoer, insecten etc.
Er bestaat geen medicatie voor aangetaste dieren; uitsluitend preventieve maatregelen (enten, geen
contact met ongeënte dieren, hygiëne) zijn effectief.
KLN adviseert om alle dieren (dus ook die thuis blijven) 1 x per jaar te enten tegen RHD type 1+2.
Mijn advies is om 2 x per jaar alle dieren te enten tegen RHD type 2. Bij voorkeur in januari-februari
en in juli-augustus. Wanneer er veel jonge dieren zijn, is een extra entronde voor de jonge dieren
ernstig te overwegen (b.v. in mei-juni). Wanneer dat gezamenlijk met meerdere fokkers gebeurt en
duidelijke afspraken worden gemaakt met de dierenarts, blijven de kosten te overzien. Met dit
schema, dat uitgaat van drie maal per jaar een entmoment, is de kans op ziekte-uitbraken in elk geval
een stuk minder dan bij het entschema dat KLN adviseert.
Piet van Dijk

Op de website van de KLN is het volgende bericht te lezen:
Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is
vermelding van de maximale geldigheidsduur van de
entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten
vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.
Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu
alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de
website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de
startpagina).
Het nieuwe formulier kunt u via onderstaande link ook downloaden
https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/KLN_entverklaring_RHD.pdf
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Nut en noodzaak van de promotie van onze rassen
Als leden van de Thrianta- en Hulstlanderclub hebben we in het verleden al veel aan promotie van
onze mooie rassen gedaan. Er is veel naslagwerk te vinden. En ook op dit moment wordt er ook nog
het nodige aan promotie gedaan. We maken daarbij gebruik van websites, een facebookpagina,
Kleindier Magazine, promotiematerialen (banners, folders, filmpjes, foto’s) etc.
En u heeft al een paar keer kunnen lezen dat Edwin Broekhuizen in het buitenland actief is om de
Thrianta onder de aandacht te brengen. Tijdens de laatste Noordshow was er vanuit Duitsland ook al
interesse in de Hulstlanders.
Maar ook zijn er prachtige boeken en artikelen geschreven.
In het boek Nederlandse Huisdierrassen, geschreven door Ad Taks
met foto’s gemaakt door zijn vrouw Wilma, wil hij de lezer een
dynamisch tijdsbeeld laten zien van ons nationaal levend erfgoed.
Het boek is ingedeeld in rasgroepen en bij ieder ras staat een
korte rasbeschrijving en een foto. Op de foto zijn heel bewust
mens en dier in beeld gebracht. Van de foto’s straalt de liefde en
passie voor de dieren af. De rasgroepen die worden afgebeeld en
beschreven zijn hoenders, konijnen, sierduiven, watervogels,
honden, schapen, geiten, varkens, runderen, paarden en bijen.
Maar dan wel uitsluitend Nederlandse huisdierrassen.
Maar wat is de boodschap van het boek? Ad en Wilma hebben beoogt om een boodschap uit te
dragen in maatschappelijke zin. Ze vinden het van groot belang dat mensen en organisaties de zorg
en plicht op zich nemen om een of meerdere rassen te blijven fokken. Fokkers en liefhebbers van
Nederlandse huisdierrassen, die zich organiseren om de rassen in stand te houden, zijn van groot
belang.
Voor je plezier en vanuit de
belangstelling voor de natuur dieren
houden , zo houden we de genenbank
in stand. Op die manier leveren we
een directe bijdrage aan het behoud
van ons uiterst waardevolle cultureel
erfgoed. Wij zijn dus met z’n allen de
schatbewakers van ons levend
erfgoed!
In het boek is ook aandacht besteed
aan de Thrianta en de Hulstlander.
Arnaud Houweling staat afgebeeld
met een Hulstlander. Een fokker die
helaas geen Hulstlanders meer fokt.
Even verderop in het boek staat
Jurgen de Wijngaart afgebeeld met
een Thrianta. Hij fokt nog steeds
Thrianta’s en is ook lid van onze
speciaalclub. Prachtige foto’s en
met een korte beknopte
beschrijving van de historie en
raskenmerken.
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Ook vanuit de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen (SZH) is aandacht
voor onze rassen. In door deze
stichting uitgegeven boekjes wordt
een overzicht gegeven van de
zeldzame huisdierrassen. Naast
paarden, koeien, honden etc. ,
komt ook zeer specifiek de
Thrianta aan bod vanwege de
historie.

In een ander boekje van de SZH wordt uitgebreid geschreven over de
status van de oorsprong van de Nederlandse rassen. Het geeft ook weer
waarom oorspronkelijke Nederlandse rassen zeldzaam zijn geworden. En
wanneer wordt een ras als van oorsprong als Nederlands beschouwd?
‘Als de populatie dieren 40 jaar en 6 generaties apart van buitenlandse
ras(sen) waar het uit ontstaan is, gefokt wordt. Vanuit het oogpunt van
genetische diversiteit voegt het CGN (Centrum voor Genetische Bronnen
Nederland) ook jong erkende Nederlandse rassen aan de rassenlijst toe,
zoals het Schijndelaar hoen, het Hulstlander konijn, de Zeeuwse
Dwergkropper en Nederlandse krulverderkropper.”
In een overzicht van konijnenrassen van Nederlandse oorsprong wordt aangegeven dat de
risicostatus van de Thrianta bedreigd maar stabiel is en dat van de Hulstlander kritiek en afnemend.
‘De kleindierrassen zijn qua populatieomvang allemaal bedreigd of kritiek. Het
voortplantingsvermogen van deze diersoorten is klein en meestal ‘grijs’ en dat zorgt voor risico’s. het
is van belang dat de diversiteit aan rassen en hun genen behouden blijven. Daarom is het zaak om bij
te houden wat we nog hebben.’
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De Universiteit Wageningen (WUR) ondersteunt
de overheid bij het bewaren van de genetische
diversiteit van diverse soorten dieren. Het gaat
daarbij vooral om zeldzame
landbouwhuisdieren waarvan in de genenbank
materiaal opgeslagen wordt ter ondersteuning
van bedreigde rassen, met andere woorden ze
hebben een hele grote spermacollectie van
diverse diersoorten en -rassen.
Ook van Nederlandse konijnenrassen is sperma
opgeslagen in de genenbank.
De rassen die als eerste in aanmerking kwamen
voor opname in de genenbank waren de rassen
Beige, Deilenaar, Eksterkonijn, Gouwenaar,
Havana, Hulstlander, Sallander en Thrianta.
Een aantal konijnenfokkers van Nederlandse
rassen kregen een uitnodiging om op 30 mei
2014 te komen kijken hoe het veilig stellen en bewaren van dat genetische materiaal allemaal in z'n
werk gaat. Dat was een interessante presentatie op Stadsboerderij ‘Presikhaaf’ in Arnhem. Aan het
einde van de dag werden door 28 verschillende fokkers 69 rammen van de genoemde 8 rassen
achtergelaten om daar in de komende weken sperma van te winnen. Na het gebruik kregen de
fokkers na verloop van tijd hun rammen terug.
Een inseminatieproef heeft aangetoond dat het mogelijk is om nakomelingen te verwekken van
ingevroren sperma van konijnen uit de genenbankcollecties van het Centrum voor Genetische
Bronnen Nederland (CGN). Ruim de helft van de voedsters werd drachtig van het diepvriessperma.
Ter vergelijking is een deel van de voedsters geïnsemineerd met vers sperma. Zoals verwacht leverde
dit een hoger drachtigheidspercentage op. Het aantal jongen per worp lag voor beide spermasoorten
tussen de zeven en acht.
Het opgeslagen sperma levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het lange-termijnbehoud van de
diversiteit van zeldzame konijnenrassen.
Wilt u er meer over lezen klik dan op onderstaande link:
http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Diepvriessperma-van-zeldzamekonijnenrassen-levertnakomelingen.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=GKN+Zeldzame
+landbouwhuisdieren&utm_term=29
De historie van de Thrianta blijft voor velen interessant. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen
lezen hoe de media met Bevrijdingsdag een artikel maakte over de Thrianta.
En enige tijd geleden gaf ik op verzoek een interview aan een student van de WUR. Vooraf stuurde hij
een vragenlijst en de volgende informatie:
Introductie
Waarom doen we dit project?
We zijn bezig met een “Academic consultancy training”. Hierbij leren we om onze kennis te gebruiken
om een probleem voor een opdrachtgever op te lossen. Onze opdrachtgevers voor dit project zijn de
CGN en de SZH.
Wie zijn we?
We zijn een groep Masterstudenten van de Wageningen Universiteit en we zijn dus door de CGN en
de SZH gevraagd om de huidige risicoanalyse voor het monitoren van de zeldzame rassen te
verbeteren.
Waarom moet de risicoanalyse verbeterd worden?
Momenteel wordt de risicostatus van een ras bepaald aan de hand van de populatiegrootte en dan
specifiek het aantal vrouwelijke fokdieren in de populatie. Dit geeft echter niet het complete plaatje
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weer. Er zijn namelijk meerdere factoren die invloed hebben op de risicostatus van een ras. Ons doel is
dus om deze factoren te gebruiken om de risicoanalyse te verbeteren om zo te kunnen bijdragen aan
het behoud van de zeldzame rassen.
Toelichting:
Bedankt dat je bereidt bent om mee te werken zodat wij een goede methode kunnen ontwikkelen en
testen waarmee de risico status van zeldzame rassen bepaald kan worden. Monitoring draagt bij aan
het behoud van het ras. Momenteel zijn we nog op zoek naar welke factoren we zouden kunnen
gebruiken om goed in te schatten hoe kritiek de situatie voor een ras is. Dit zijn ook sociale factoren
en hangt sterk af van welke informatie een club beschikbaar heeft. Aangezien het over Nederlandse
rassen gaat (omdat de opdracht niet alleen van het Centrum voor Genetische Bronnen maar ook van
Stichting Zeldzame Huisdierrassen komt) zouden we graag met jou in gesprek gaan gezien je
betrokkenheid bij de thrianta-hulstlanderclub dat twee Nederlandse rassen herbergt. We proberen
alle diersoorten mee te nemen. Ik denk dat het konijn in dit soort zaken vaak onderbelicht is, dus zou
deze graag een plekje geven.
Na alle vragen beantwoord te hebben legde ik na een telefoongesprek van 1,5 uur mijn telefoon
neer. Daarna mailde ik hem nog wat foto’s en linken naar websites. Het kost even tijd, maar het is
fijn om er aan mee te kunnen en mogen werken. Alles voor het behoud van onze rassen! Promotie
van onze hobby, en in dit geval van onze mooie Nederlandse rassen, gewoon doen!

Promotie in verschillende vormen
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Even voorstellen: Martijn Smeets
Mijn naam is Martijn Smeets en ik woon
met mijn vrouw en kinderen in het kleine
dorpje Sint Joost (Midden-Limburg). Voor
enkelen van jullie ben ik geen onbekende.
Ik ben vanaf 2010 t/m 2014 lid geweest van
de Thrianta- en Hulstlanderclub. Helaas
moest ik destijds even stoppen met het
fokken van Thrianta’s. Inmiddels zijn we
drie kinderen rijker. Lynn, ons oudste kind,
is inmiddels 5 jaar. Lynn wordt opgevolgd
door haar jongere broertje Ward van drie.
En op 30 oktober 2017 is onze jongste telg
Tuur geboren.
Uit de oude doos: Ben de Bruin en Wil Smeets

In het dagelijks leven ben ik als docent
dierverzorging verbonden aan het CITAVERDE College. De laatste 11 jaar heb op de locatie Zuid
(Heerlen) gewerkt, maar vanaf komend schooljaar ga ik mijn horizon verbreden door ook op de
locatie Horst lessen te gaan verzorgen. Mijn vrouw werkt als verpleegkundige in de thuiszorg.
Het “Thriantavirus” is op mij overgedragen door wijlen Ben de Bruin. Ik ging
in het kader van ons onderwijs enkele Thrianta’s halen en Ben heeft mij
destijds overtuigd ook met het ras te beginnen. Met dank aan Ben draaide ik
meteen goed mee en ik wist zelfs de eerste clubdag te winnen. De winnende
voedster 1GK-102 heb ik tot haar overlijden (2017) thuis in het hok gehad.
Buiten het feit dat de Thrianta een bijzondere geschiedenis kent, vind ik het
een prachtig ras om in de hokken te hebben. Ze zijn energiek en bijzonder
lief en aanhankelijk. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het in stand
houden van dit bijzondere konijnenras.
Op het moment dat ik dit artikel schrijf, heb ik de eerste dieren in de hokken
zitten. Daarnaast ben ik druk in de weer met het vervaardigen van nieuwe
hokken (zie afbeelding). Op 22 september wordt de clubdag georganiseerd.
Ik hoop u allen daar persoonlijk te mogen ontmoeten. Tot dan!
Martijn Smeets

De eerste Thrianta’s weer in de nieuwe hokken
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De winnende voedster van
destijds: 1GK-102

Verslag rastechnische dag te Zwolle
Op de rastechnische dag, die gehouden werd op
zaterdag 16 juni j.l. te Zwolle, was er weer veel te
zien en te leren m.b.t. onze rassen Thrianta en
Hulstlander.
Dit jaar was de rastechnische dag in het noordelijke
deel van Nederland gepland. Via Bennie Melenhorst
uit Zwolle konden we beschikken over de
accommodatie van de kinderboerderij in de wijk Alanden in het hartje van de stad Zwolle. Zomaar
midden in de stad èn dicht bij de snelweg A28, een
geweldige locatie met veel soorten dieren en volop
rust en ruimte.
Speciaal voor deze dag werden er kooien aangevoerd
door Gert van Schoonhoven en hadden ook onze
konijnen een geweldige dag. Ondanks de zon hadden
ze een mooi plekje in de schaduw.
Net als voorgaande jaren was het aanbod van de
dieren weer heel divers. Ook op verzoek waren er
een aantal dieren speciaal gevraagd voor deze dag.
Het is echt geweldig dat die speciaal gevraagde
dieren ook beschikbaar en aanwezig zijn.
Aan de hand van kleine groepjes werden de aanwezige dieren besproken op bouw, type en pels. De
overige onderdelen werden niet beoordeeld tenzij er bijzonderheden werden waargenomen die het
vermelden waard waren.
Verrassend is het dat je na slechts een paar jaar al kunt zien dat er bij de beide rassen wel degelijk
onderdelen verbeterd zijn ten opzichte van een
enkele jaren terug. Dat werd ook duidelijk aan
de hand van enkele aanwezige oudere dieren.
Het is wel opmerkelijk dat we als relatief kleine
speciaalclub beschikken over een ruim aantal
clubkeurmeesters die ook op dit soort dagen
aanwezig zijn. Dat komt mooi uit, want zo kun
je met veel kleinere groepjes onder leiding van
een bevoegd 'vakman/-vrouw' enorm goed de
diverse onderdelen bespreken en vooral goed
op papier benoemen.
De praktijk heeft die dag geleerd dat het zinvol
is om met elkaar de onderdelen te benoemen
die opvallen en tijdens de nabespreking dan ook
samen tot de conclusie komen dat er
vooruitgang is geboekt. Maar we zijn het er ook
over eens dat we er nog niet zijn.... er blijft
altijd wel iets te verbeteren.
De ingezette lijn van enkele jaren terug heeft
zijn vruchten al wel afgeworpen, maar
ondertussen zijn we het er allemaal wel over
eens dat ook de rest best onze aandacht blijft
vragen.
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Je ziet nu bij de beide rassen de uniformiteit in bouw en type gelukkig weer terugkeren. Ook als je
meerdere dieren op een rij zet van verschillende fokkers, kun je weer de ras-specifieke
overeenkomsten of verschillen zien.
Bij de Thrianta is dat o.a. de kleur die opvalt. Er waren een aantal dieren die licht oranje waren, maar
ook dieren die wat donkerder oranje waren.
Bij de Hulstlander zie je gelukkig momenteel veel meer uniformiteit in bouw en type dan een aantal
jaren geleden en ook hier en daar in de kwaliteit van de pels.
Bij de nabespreking van de dieren door keurmeester Jenne Meijer werd een en ander aan de hand
van de meegebrachte dieren met voorbeelden aangetoond. Dat was een heel erg leerzaam moment:
door een deskundige gewezen worden op de verschillen, de overeenkomsten èn uiteindelijk met
voorbeelden aantonen waar we wel en niet naartoe moeten bij onze dieren.
Wat wel een speciaal aandachtspunt is
voor de Hulstlander fokkers, is de
juiste bewoording vinden voor de
omschrijving van de goede pels. De
standaard geeft een omschrijving die
door iedereen anders 'beleefd' wordt.
Dat is natuurlijk ook meteen het
moeilijke punt: hoe krijgen we een
voor iedereen duidelijke bewoording
van de omschrijving voor de juiste pels
op papier waarbij iedereen ook dan de
juiste beleving gaat krijgen. Kort
gezegd: dus dat die ras-eigen juiste
pels dan ook op de juiste waarde
wordt weergegeven op elke
willekeurige beoordelingstafel èn op
de beoordelingskaart.
De omschrijving in de standaard luidt:
De pels is van normale lengte, zeer
dicht ingeplant en rijk aan onderhaar.
De beharing moet goed aanliggen en
de grannenharen mogen niet veel
uitsteken. Pelsconditie: zie het
algemene gedeelte.
In het algemene gedeelte staat:
Ideaal is een geheel doorgehaarde pels zonder een dun behaard of kaal plekje. De pels moet glanzend
en aanliggend zijn. Verharing herkent men duidelijk aan de oude afstervende haren en het nieuwe
krachtig gekleurde haar, dat al is waar te nemen. Niet enkel in het rond vliegende haren, maar flink
loslatende haren is als verharing te beschouwen.
Een fraaie pels moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
Het haar moet regelmatig van lengte zijn
Het haar moet goed aanliggen
De verhouding grannen-, dek- en onderhaar moet fraai zijn
De elasticiteit van het grannen- en dekhaar moet stevig zijn
De pels moet glanzen
De pels moet volledig doorgehaard zijn
Bij inblazen mag de huid niet waarneembaar zijn
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Het samen vaststellen van die juiste pelsomschrijving hebben de Hulstlander fokkers dan ook als
'huiswerk' meegekregen. Misschien dat we daar onderling op de komende fokkersdag in Tiel nog
weer eens nadrukkelijker naar kunnen kijken en over kunnen praten. Indien iedereen nog niet zover
is, kunnen we dit ook op een later tijdstip gezamenlijk nog eens gaan doen. Het is de bedoeling om
als speciaalclub een voorstel voor deze wijziging van de pelsomschrijving bij de standaardcommissie
in te dienen. Uiteraard met het doel om deze dan als zodanig in de standaard op te nemen.
Zoals uit het bovenstaande wellicht valt op te maken is het ook dit jaar weer een leerzame dag
geweest. De aanwezige fokkers en keurmeesters waren dan ook van mening dat we weer opnieuw
een belangrijke stap voorwaarts zijn gekomen met onze konijnen, maar ook dat we in de toekomst
nog best wel wat te verbeteren blijven houden met onze rassen.
Laten we daarom volgend jaar maar weer opnieuw een ras-technische-dag gaan houden, wellicht
rond hetzelfde tijdstip in het jaar. Misschien dan weer op een locatie in een ander deel van
Nederland zodat we opnieuw vast kunnen stellen dat de speciaalclub ook naar de leden/fokkers toe
blijft komen, zodat iedereen een keer deze leerzame dag in zijn eigen regio kan bezoeken.
Weet of heeft u bij u in de buurt een geschikte locatie? Laat het ons tijdig weten!
Namens de ras-technische commissie,
Nico de Graaf.
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Beste sportvrienden,
Sinds het vorige clubblad is er weer een hoop gebeurd
rondom mijn hobby. Ik vind dit altijd wel prettig. Soms is er
wel eens een periode in onze hobby waarin er in de schuur
voldoende gebeurd, maar daar buiten eigenlijk vrij weinig.
De periode tussen de laatste shows in februari/begin maart
tot de eerste jongdierendagen is zo’n periode waarin wij
fokkers elkaar soms niet vaak zien.
Afgelopen Bevrijdingsdag ben ik te zien geweest op de RTL nieuws pagina met een promo filmpje
over de Thrianta en zijn geschiedenis.
Gerda had mij daarvoor benaderd om het filmpje met mijn Thrianta’s op te laten nemen. Samen
hebben wij er met promotie materiaal en aankleding wat moois van gemaakt. Wat is er nu een
mooiere reclame voor ons prachtige ras?! Ik ben van mening dat wij iedere mogelijkheid om onze
clubrassen onder de aandacht te kunnen brengen moeten aanpakken. Ik hoop ook dat u dit altijd zal
doen als u wordt benaderd. Alleen samen kunnen wij onze prachtige hobby in stand houden!
Afgelopen seizoen zijn er verschillende fokkers Thrianta’s bij mij
komen halen om ook te beginnen met de Thrianta-fokkerij.
Gelukkig heb ik sinds maart/april voldoende gefokt om zo goede
dieren mee te kunnen geven. Altijd fijn om mensen op weg te
kunnen helpen!
Eerst is Huib Diederik bij mij geweest. Hij fokt al Hulstlanders en
heeft nu dus ook wat Thrianta’s in de hokken. Hij heeft een oude
voedster, een oude ram en twee jonge dieren mee gekregen.
Ook Martin van Asperen heeft inmiddels ‘oranje’ in zijn hokken.
Martin heeft een aantal jonge dieren uit mijn stal meegenomen.
Afgelopen week is ook Martijn Smeets bij mij geweest. Martijn was even gestopt met het fokken van
Thrianta’s, maar is nu gelukkig weer terug bij ons prachtige oranje ras. Martijn heeft twee jonge en
een oude voedster meegekregen. Hij had ook al prachtige dieren van Jan-Jaap Eikelboom gekregen
en kan nu dus weer aan zijn eigen stammetje gaan werken.
Ik hoop dat jullie alle drie veel plezier en goede fok- en showresultaten zullen bereiken! En daarbij
hoop ik dat jullie de resultaten op onze rastechnische- en clubdag laten zien.
De jongdierendagen staan weer voor de deur. Gelukkig is
het een stuk minder warm en kunnen we dieren die de
hitte goed doorstaan hebben hopelijk showen. Ook op
deze shows is het promoten van de hobby en onze
clubrassen heel belangrijk.
In de laatste week van de hittegolf ben ik helaas één van
mijn fokvoedsters verloren. Een aantal andere dieren
hebben ook een tijd slecht gegeten. Gelukkig is het bij
één dode gebleven. Ik hoop dat jullie dieren er ook goed
doorheen gekomen zijn.
Ik hoop jullie allemaal te mogen ontmoeten op 22 september in Tiel waar wij de sportieve strijd aan
zullen gaan om de beste van het ras, de beste van onze club en misschien wel de beste van de dag te
worden!
Sportieve groetjes, Heleen.

17

VRAAGPROGRAMMA
Geachte leden en sportvriend(din)en,

LEES DEZE INFORMATIE DUIDELIJK 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 met de
Chinchillaclub georganiseerd.
Deze zal worden gehouden op zaterdag 22 september 2018 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 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 2018 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
Inschrijfformulieren dienen vóór zaterdag 15 september 2018 bij Geert Jan binnen te zijn.
Maandag 17 september wordt dan alles uitgewerkt en uitgedraaid. Stuur dus op tijd in.
Keurmeesters:
Als keurmeesters zullen deze dag fungeren Dhr. J. de Zeeuw, Dhr. J. v.d. Steeg en
Mevr. H. v.d. Velde.

18

Prijzenschema fokkersdag 2018:
Fraaie beker voor het fraaiste dier van beide clubs.
Prijzenschema fokkersdag 2018 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
Inschrijfkosten:
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per ingeschreven dier.
Kooilijsten en kooilabels:
U ontvangt na betaling van het inschrijfgeld en de lunch (á €11,00) 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 22 september in Tiel,
De besturen van de Chinchillaclub en de Thrianta- en Hulstlanderclub.

19

Uitnodiging jaarvergadering

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 22 september 2018 om 9.30 uur
in het clubgebouw van de TKV, Bulkweg 1, 4005 LB Tiel.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 2017
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken de vergadering betreffende
5. Uitgaande stukken de vergadering betreffende
6. Jaarverslag secretaris
7. Financieel verslag penningmeester
a.

Begroting 2019

b.

Verslag kascontrole commissie
(De commissie bestaat uit de heer M. van Asperen en mevrouw H. v.d. Velde.
Reserve commissielid N. de Graaf)

c.

Benoeming kascontrole commissie
(In volgorde van aantreden treden de heer M. van Asperen en Mevr. H. v.d. Velde af.
Reserve lid de heer N. de Graaf treedt toe tot de commissie, er zal nog een nieuw lid
en een reserve lid voor kascontrole commissie gekozen dienen te worden).

8. Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn J. Meijer en G. van Schoonhoven.
Het bestuur stelt voor om Mevr. H. v.d. Velde te benoemen als algemeen lid in het bestuur.
9. Aandacht voor jubilarissen binnen onze club.
10. Activiteiten 2019:
•
•
•

Workshop rastechnische commissie 2019
Clubdag 2019
Districtshows

11. Rondvraag
12. Sluiting vergadering
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Begroting 2019
Inkomsten
Contributie
Fokkersdag
Rente

€ 1127,50
€ 550,00
€
5,00

Totaal

€1682,50

Uitgaven
Website
€ 100,00
Fokkersdag
€ 650,00
Porto clubblad €
25,00
Bestuurskosten
€ 200,00
Ereprijzen
€ 330,00
Secretariaatskosten €
50,00
Workshop
€ 100,00
Bankkosten
€ 127,50
Diversen
€ 100,00
Totaal

€ 1682,50

De nieuwe AVG
Beste leden,
Ook als Thrianta- en Hulstlanderclub ontkomen we er niet aan om ons aan de nieuwe regels van de
Algemene Verordening Gegevensverstrekking te houden. Aan deze wet is iedereen gebonden.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die de regels
voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de
hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van
persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van
gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor
alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke
personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of
producten. De verordening verving de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op
de huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties kregen tot 25
mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen
Ook al zijn wij maar een kleine vereniging en houden we maar beperkt persoonsgegevens bij, toch
moeten we dus ook maatregelen nemen.
Op onderstaand formulier leggen we aan u uit welke gegevens we willen vastleggen. En we willen
daarom aan alle leden vragen om dit formulier te ondertekenen. Daarmee tonen we aan dat we als
bestuur onze best doen om alles zo goed mogelijk te regelen.
Om het makkelijk te maken kunt u het formulier tijdens de clubdag ondertekenen. Er liggen dan
formulieren klaar, die u na ondertekening bij de secretaris in kunt leveren. Wanneer u niet op de
vergadering aanwezig bent kunt u het formulier ook uitprinten en opsturen of mailen aan:
G.J. Groenhof, Zuidlaarderweg 39, 9468 AB Annen.
E-mail: secretaris@thrianta-hulstlanderclub.nl
Mede in het kader van de privacy hebben we onderaan het inschrijfformulier voor de clubdag n we
een extra regel opgenomen die luidt:
NB. Tijdens de clubdag worden foto’s gemaakt van de aanwezigen en de dieren. Indien u bezwaar
heeft tegen het vermelden van uw gegevens in de catalogus, of het maken van foto’s van u of uw
dieren of het afdrukken en/of plaatsen daarvan, dan kunt dat aangeven bij één van de
bestuursleden van de Thrianta- en Hulstlanderclub.
Geef het dus alstublieft aan bij het bestuur wanneer u bezwaar heeft tegen bovengenoemde zaken.
21

AVG-LEDENFORMULIER Thrianta- en Hulstlanderclub
Vanaf 25 mei 2018 wordt de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Ook
verenigingen hebben dan meer verplichtingen bij het verwerken en het bewaren van
persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meet nadruk op de verantwoordelijkheid van iedere
organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt als het gaat om het zorgvuldig omgaan
met privacygevoelige informatie. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat ook de Thrianta- en
Hulstlanderclub met documenten moeten kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en
technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen. Dit heeft ook invloed op de
ledenadministratie en de registratie van allerlei gegevens die de leden betreffen.
Het bestuur van de Thrianta- en Hulstlanderclub heeft in het kader van de AVG de volgende aanpak
gekozen:
a) Aan ieder lid wordt persoonlijk gevraagd om zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres te geven voor de verenigingsadministratie waardoor deze informatie bekend wordt bij de
secretaris en het bestuur van de Thrianta- en Hulstlanderclub waarbij men zich als lid heeft
aangesloten. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor de communicatie tussen het bestuur en dit
lid. Indien dit lid daarmee uitdrukkelijk instemt wordt deze informatie ook opgenomen op een
ledenlijst die alleen aan leden wordt verstrekt. Deze informatie wordt niet verstrekt aan niet-leden of
derden door het bestuur en mag evenmin door leden voor andere doeleinden dan
onderlinge communicatie worden gebruikt.
b) Aan ieder lid wordt persoonlijk gevraagd om contributie door middel van een girale of bancaire
overschrijving op het bankrekeningnummer van de Thrianta- en Hulstlanderclub te betalen en
daardoor wordt het rekeningnummer van dit lid bekend bij uitsluitend de penningmeester. Dit
bankrekeningnummer wordt niet verstrekt aan andere leden of derden.
c) Leden, personen die hun lidmaatschap opzeggen en oud-bestuursleden dienen te verklaren dat zij
alle informatie die leden van de Thrianta- en Hulstlanderclub aangaan niet verstrekken aan derden
en dienen zich steeds aan deze verklaring te houden. Bij beëindiging van hun (bestuurs-)
lidmaatschap van de Thrianta- en Hulstlanderclub dienen zij ook alle informatie die zij in die
hoedanigheid hebben gekregen, te vernietigen zodat deze nooit openbaar kan worden.
d) Het bestuur van de Thrianta- en Hulstlanderclub ziet erop toe voor zover haar kennis en kunde dat
toelaat, dat alle (digitale)bestanden met informatie die de leden betreffen, op een voor dat moment
voldoende deugdelijke wijze worden afgeschermd zodat deze niet vrijelijk kunnen worden
geraadpleegd of kunnen worden gekopieerd of verspreid zonder toestemming van de persoon of
personen waarop deze informatie ziet of waarvan deze informatie vandaan komt.
Informatie voor de vastlegging in het leden register van de vereniging
1
Naam
2
Adres
3
Postcode + woonplaats
4
Telefoonnummer
5
e-mailadres
6
Bankrekeningnummer
+ t.n.v.
De onder 1 t/m 5 vermelde informatie mag worden opgenomen in een register dat openbaar is
en/of verstrekt mag worden aan personen die zich als lid hebben aangesloten bij de vereniging.
Het bovenvermelde lid van de Thrianta- en Hulstlanderclub verklaart kennis te hebben genomen van
vorenstaande punten A tot en met D en bijgaande informatie en stemt ermee in dat de specifiek van
het lid gevraagde informatie genoemd onder 1 t/m 5 wordt opgenomen in het voor leden openbare
ledenregister/de ledenlijst. Door middel van ondertekening blijkt deze uitdrukkelijke instemming.
Handtekening en datum
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