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Beste Thrianta- en Hulstlanderclub leden, 
 
Wij nodigen u graag uit voor de workshop, georganiseerd door de ras technische 
commissie van de Thrianta- en Hulstlanderclub, welke gehouden zal worden op 
zaterdag 18 mei 2018. 
 
Net als vorig jaar vindt de workshop plaats in Wijkboerderij 'De Eemhoeve', 
Eemlaan 25, 8032 EB Zwolle. Op het terrein is voldoende parkeergelegenheid. 
 
Vanaf 09.30 uur staat er koffie/thee met iets lekkers voor alle deelnemers klaar.  
Rond de klok van 10.00 uur starten wij graag met het programma. 
Globaal zal de dagindeling verder als volgt zijn:  

- 10.00 uur - uitleg over het verschil tussen de Nederlandse en Europese standaard m.b.t., 
de Thrianta en de Hulstlander. 

- 10.45 uur - Uitleg standaardwijziging Hulstlanderpels en inbreng van leden aan de hand 
van dieren. 

- 11.30 uur in groepjes ras eigenschappen beoordelen van de meegebrachte dieren. 
- Aanvang lunch ongeveer 12.30 uur. 
- 14.00 uur gezamenlijke bespreking van de dieren en de bevindingen van de ochtend. 
- 16.00 uur sluiting en opruimen. 

 
We willen in groepjes dieren gaan beoordelen die door fokkers zijn meegenomen. Deze fokkers 
zijn vooraf benaderd. Er zijn kooien aanwezig.  
Heb je als fokker een dier, waar je zelf vragen over hebt, overleg dan even met Jenne en Heleen of 
je het dier mee kunt nemen ter bespreking. 
 
De beoordeling zal plaats vinden in groepjes, waarbij fokkers een aantal dieren ter beoordeling 
krijgen. We kiezen er voor om in de groepjes zowel Thrianta’s als Hulstlanders te beoordelen. 
Thrianta fokkers zullen dus ook Hulstlanders beoordelen en andersom, want we zijn per slot van 
rekening een gemengde club en we kunnen leren van elkaars rassen.  
Per dier kunnen de positieve en negatieve punten aangegeven worden. Daarna gaan we na de 
lunch de opmerkingen gezamenlijk bespreken waarbij Jenne Meijer en Heleen van der Velde de 
begeleiding op zich nemen.  
 
U kunt u aanmelden door vóór 6 mei een e-mail te sturen naar Heleen:  
heleen@thrianta-hulstlanderclub.nl 

In deze mail vermeldt u uw naam en met hoeveel personen u wilt komen.  
Wij bieden dit jaar wederom de gelegenheid om fokkers van andere rassen, aspirant fokkers of 
geïnteresseerden mee te nemen om hen op deze manier kennis te laten maken met onze mooie 
rassen en de speciaalclub. Om alles zo goed mogelijk te organiseren willen we daarom van tevoren 
wel graag weten met hoeveel personen u komt.  
 
Voor deze dag vragen wij een bijdrage van € 10,00 per persoon (dus ook voor evt. gasten), welke u 
op de dag zelf contant kunt voldoen bij Jenne. Voor dit bedrag bent u de gehele dag voorzien van 
een hapje, een drankje en een lunch.  
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op deze leerzame en vooral gezellige dag! 
 
Vriendelijke groeten namens de rastechnische commissie van de Thrianta- en Hulstlanderclub, 
Nico de Graaf, Bennie Melenhorst, Jenne Meijer, Heleen van der Velde en Gerda Nijenhuis. 
 
N.B. Denk aan de RHD-enting van uw dieren. 
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