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Met enige trots presenteer ik u, ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van onze 
club, dit boekwerkje. 
 
De inhoud van dit boekje bestaat uit een bundeling van informatie afkomstig uit de 
vele clubbladen, de administraties van de secretarissen en enkele historische 
documenten, hier en daar aangevuld met een beschrijving van zaken die mij te 
binnen schoten, mijn ervaringen die ik graag met u wil delen. U moet mij niet kwalijk 
nemen dat deze soms beschreven zijn vanuit mijn perspectief. 
 
Ik hoop met dit boekje de historie van onze club in een tastbare vorm, voor u en de 
velen die zich na ons zullen richten op het fokken en verbeteren van onze rassen of 
daarin interesse tonen, te hebben vastgelegd. Zodat deze niet verloren gaat. 
 
Mijn dank gaat uit naar de redacteuren en velen die kopij hebben aangeleverd, zodat 
de ruim 100 clubbladen konden worden samengesteld. Mijn dank gaat ook uit naar 
iedereen die mij heeft geholpen bij het verzamelen van de informatie en samen-
stellen van dit boekje en degene die mij de gelegenheid heeft gegeven daaraan vele 
uren te besteden. Mijn dank gaat ook uit naar Edwin Broekhuizen, die mij in een 
prima samenwerking voortreffelijk heeft geholpen in een periode dat ik het niet meer 
zag zitten. 
 
Ik heb bij het samenstellen van dit boekwerkje zoveel mogelijk de tijdslijn als leidraad 
aangehouden. 
 
Tijdens het verzamelen en ordenen van de informatie realiseerde ik mij steeds meer 
hoezeer ik verbonden ben met de Thrianta en de club. Ik begin nu te begrijpen 
waarom men mij soms “Mister Thrianta” noemt. 
 
Ik realiseer me dat de informatie in dit boekje nooit volledig zal zijn. Dat is ook nooit 
mijn opzet geweest. Het betreft een bewuste selectie uit de enorme hoeveelheid 
informatie, maar geeft volgens mij wel degelijk een goed beeld van wat er zich de 
afgelopen 40 jaar binnen en rond de club en onze rassen heeft afgespeeld. 
 
Als laatste wens ik u heel veel leesplezier. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wil Plasmeijer 
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Wat er voorafging aan de oprichting en het ontstaan van de Saksengoudclub, later 
de Thriantaclub en sinds 2007 de Thrianta-Hulstlanderclub. 

1970 

Bij een bezoek aan de tentoonstelling van “Ornithophilia” in de Jaarbeurs in Utrecht 
was ik op zoek naar Rode Nieuw Zeelanders, die ik had gezien op een show in 
Nieuwkoop. Ik was onder de indruk van die mooie rode kleur. Er zaten daar ook een 
aantal Sachsengolds, hier had ik nog nooit van gehoord!  Sachsengold een stuk 
kleiner, korter van type en zachtere kleur meer rood-oranje dan de Rode Nieuw 
Zeelander. Deze konijnen waren van de heer Gelein (Coen) uit Aalsmeer. De heer 
Gelein had ik leren kennen toen ik op zoek was naar konijntjes voor ons zoontje van 
vier. Ik was onder de indruk van zijn stal Hollanders, vandaar mijn interesse voor 
raskonijnen. Op de show bij ”Ornithophilia” heb ik hem gesproken en daar kon ik een 
ram en voedster van hem kopen. Hij wilde mij wel adviseren bij de fok. Ik ben toen 
meteen lid geworden van konijnensportvereniging “Onze Langoren” De Hoef e.o  en 
dat ben ik nog steeds. 
De heer Gelein was voorzitter van deze vereniging. De Sachsengold, zoals het toen 
heette, was oorspronkelijk in Nederland als Thrianta ontstaan. Een creatie van de 
heer Andreae, een amateurgeneticus uit Assen. Hij gebruikte hiervoor de Papillon 
(toen nog een klein ras), de Havanna en de Tan. 
Uit chauvinisme tegen de Duitse bezetter tijdens de 2e Wereldoorlog. Hij zette altijd 
goudsbloemen voor zijn ramen, maar dat werd hem verboden. Dan ga ik toch oranje 
konijnen fokken! Wat hem na een aantal jaren lukte. Hij noemde het ras THRIANTA 
(de oudhollandse naam voor Drenthe)  
In 1946 door de NKB (Nederlandse Konijnenfokkersbond) erkend als nieuw ras. In 
de jaren die volgde was er veel gedoe. Er werden eisen gesteld die niet haalbaar 
waren, vandaar de tanende belangstelling van de Thrianta. Later is het ras 
omgedoopt tot Oranje Tan en in 1966 als ras uit de Standaard verdwenen. 
De laatste restjes Thrianta’s zijn naar Duitsland verkocht o.a. aan de heer Kissner uit 
Darmstad (D). Daar werden ze gebruikt om de Sachsengold te verbeteren.  

1968 

De Sachsengolds, die qua type nog het meest op de Thrianta leken, zaten achter het 
IJzeren Gordijn. Coen Gelein heeft ze daar getraceerd en met een slimme ruil met 
Hollandse Witkuiven (een kippenras), met een bijzonder transport terug in Nederland 
weten te krijgen. Voor de gehele historie verwijs ik u naar de website 
(www.thriantaclub.nl). 

1969 

De heer Gelein is zelf begonnen met de fok met als doel ze weer in Nederland onder 
fokkers te verspreiden en erkend te krijgen. Daar was ik er een van. Ook de heer 
Bordewijk uit Den Haag, de heer S. Beetstra uit IJlst (nu ruim 90 jaar), de heer M. 
Huizinga uit Groningen en de heer Nooitgedacht uit Sneek. De Sachsengold was 
terug in Nederland. 
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1970 

De heer Gelein wilde graag dat door mij aangekochte Sachsengolds onder mijn 
naam in november ingezonden werden naar de Europashow in Wells Oostenrijk, 
zoals ook gebeurd is en met zeer goede predicaten, een ZZG en ZG. 

1971 

Als Saksengoud opnieuw erkend in Nederland.  
Het ras Sachsengold werd in 1971 erkend onder de Nederlandse naam Saksengoud. 
In dit jaar ben ik het fokken gestart met één ram en één voedster. Deze wierp 5 
jongen, 4 rammen en 1 voedster. Mijn eerste show was “Ornithophilia” in Utrecht met 
3 rammen en een voedster. Het resultaat 3 x F en 1 x ZG gegeven door A-
keurmeester B. Remeijer (Sr). Daarna de eigen clubshow. Van de jonge voedster 
had ik in september al een nestje leuke jongen gefokt. Zodoende had ik een paar 
extra voedsters voor de fok. 

1972 

De eerste keer geshowd op de Bossche Bondstentoonstelling (BTT). Daar waren 
toen 10 Saksengouds ingeschreven en vanaf dat jaar tot op heden geen keer de BTT 
overgeslagen. Op “Ornithophlia” had de heer A. van de Broek uit Ermelo een Tan 
bruin voedster met een uitmuntend predicaat zitten, die mij imponeerde. Ik dacht als 
ik deze eens kon gebruiken, dat zou een stap vooruit zijn! Van deze keurmeester en 
Tan-fokker heb ik op advies van Coen Gelein een span Tan bruin aangeschaft. Met 
gratis advies van de keurmeester A. van de Broek (stond bekend als een autoriteit). 
Hij kende de hele historie van de Thrianta vanaf de creatie door de heer Andreae. 
Evenals Otto Vermeulen uit Bunnik, hij had regelmatig contact met Andreae over de 
ontwikkeling van het nieuwe ras.  

1973  

Op de BTT waren 8 Thrianta’s, verder helaas geen gegevens bekend. 
Bovengenoemde Tans heb ik ingezet voor een kruising met de Thrianta om het type 
en de buikkleur te verbeteren. Dit idee pakte prima uit. In de eerste generatie 
Thrianta ram x Tan bruin voedster: 5 jongen alle haaskleurig, maar er was geen 
voedster bij. Bij de tweede worp zaten 3 voedsters, met 2 daarvan heb ik door gefokt. 
In de F2 generatie had ik al 50% mooie Saksengouds. Dit was echt een sprong 
voorwaarts. Een ram uit deze combinatie heeft bij mij wel 5 jaar als fokram dienst 
gedaan. Ik weet het oornummer nog uit mijn hoofd. Van deze haaskleurige dieren 
heeft Cor Wesselius (ook een bekend geneticus in die tijd) enkele opgehaald. Hij was 
bezig met het creëren en verbeteren van haaskleur Kleurdwergen en heeft dat 
succesvol gedaan. Ik kreeg in die tijd veel aanvragen voor fokmateriaal. Iedereen 
wilde er mee beginnen. Het ras zat echt in de lift. Ik ben ook lid geworden van de 
Tanclub en heb na de kruisingen een paar jaar Tan bruin gefokt. 

1974 

Op de BTT waren 19 Thrianta’s, waarvan verder helaas geen gegevens bekend. 
Ik ben met mijn allereerste auto, een Citroen 2CV (“lelijke eend”), naar Henk Houpst 
in Ommen gereden. Wij hebben onze rammen uitgewisseld. Hij had namelijk 
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Sachsengolds uit West Duitsland gehaald. Die toonden een langer type, maar waren 
wel mooi van kleur. Dit was een prima zet, we gingen er allebei op vooruit. 
Ik heb samen met Henk Houpst geprobeerd om ons ras bij een bestaande 
speciaalclub onder te brengen. Helaas zagen de Tanclub en de Rode Nieuw 
Zeelander (Fa-Ro-De) Club dat niet zitten. Waarop voorzitter Henk Ridderhof, 
voorzitter en keurmeester van de Fa-Ro-De Club en Deilenaarfokker, adviseerde een 
eigen club te beginnen. Toen heb ik zelf een poging ondernomen en via 
catalogussen van shows adressen verzameld en een aantal mensen aangeschreven. 
Henk Houpst heeft een oproep in Fokkersbelangen geplaatst. Van mensen die 
Saksengoud showden kregen we weinig reacties, maar opgeven was geen optie. 

1975 

Helaas van de BTT geen aantal en gegevens bekend. 
Hermien de Jong - van Tol uit Ede (later onze eerste secretaris) kwam bij me om 
Saksengoud konijnen aan te schaffen. Met de bus van Ede naar Aalsmeer, waar ik 
haar van de bushalte heb afgehaald. We konden elkaar niet, maar ze was niet 
moeilijk te herkennen met een kooitje onder haar arm. Een echte dierenliefhebster en 
erg enthousiast met haar Saksengoud. Ze was Hollanderfokster van wildkleuren, 
maar Thrianta werd haar lijfras. 
Ook Hans Damhaar uit Goes (later medeoprichter van de club) heeft dat jaar bij mij 
dieren aangekocht. Ook hij raakte in de ban van de Saksengoud en droeg dat uit. 
Ook vele anderen wisten de Legmeerdijk in Amstelveen (mijn woonadres) te vinden, 
o.a. Jaap Gille uit Rozenburg, C. Kraaij uit Wilnis, Jan van Leeuwen en Co Korsuize 
uit Sassenheim. 

1976   

Op de BTT 23 Thrianta’s, die werden gekeurd door D. Kuiper. Fraaiste ram en 
voedster van W. Plasmeijer. De voedster werd raswinnaar. 
Opnieuw had ik een poging ondernomen om geïnteresseerde fokkers te vinden en zo 
tot een speciaalclub te komen. Via brieven, handgeschreven met enkele 
doordrukvelletjes (van een stencil of kopieermachine had ik nog nooit gehoord!), heb 
ik toen 40 adressen aangeschreven. Hierop kwam voldoende respons. Op de BTT 
kwam ik in gesprek met keurmeester Jan Balder. Hij raakte enthousiast en heeft ook 
hard meegewerkt de club van de grond te krijgen. Ook Hans Damhaar heeft hieraan  
meegewerkt. Henk Houpst heeft zijn steentje bijgedragen met artikelen in 
Fokkersbelangen.                                        
Jan Balder regelde de aanvraag bij de bond en we hebben toen na toestemming van 
de NKB een oprichtingsvergadering belegd op 2 oktober 1976 tijdens de 
tentoonstelling van “Ornithiphilia“ in de Jaarbeurs te Utrecht. Alle ons bekende 
Thriantafokkers hadden hiervoor een uitnodiging ontvangen.  
De commissie van voorbereiding: W. Plasmeijer (Aalsmeer), M. Schoonhoven 
(Weesp), J. Damhaar (Goes) en voorlopig secretaris/penningmeester J. Balder 
(Breukelen). Van de heer Schoonhoven is niets meer vernomen na de oprichting. 
Bij de oprichtingsvergadering waren ongeveer 20 kandidaat leden aanwezig. Er 
werden doelen gesteld en plannen gemaakt. Tevens werd er een voorlopig bestuur 
gekozen. 21 leden hadden zich aangemeld. De vergadering wilde elk jaar een 
fokkersdag organiseren op de 1e zaterdag van juni. 
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De Saksengoudclub was een feit. 
 
Voorzitter J.  Balder, Breukelen 
Secretaris H. de Jong - van Tol, Ede 
Commissaris H. Houpst, Ommen 
 
Als eerbetoon aan de heer Andreae heeft de standaardcommissie met ingang van de 
nieuwe Standaard op 1 oktober 1976 de naam Thrianta (de oudhollandse naam voor 
Drenthe) in ere hersteld. 
De Saksengoudclub werd veranderd in Thriantaclub. Het waren met name Coen 
Gelein en B. Wermer van de standaardcommissie, die zich voor deze naamswijziging 
hadden ingezet. 

1977  

Onze eerste clubshow tijdens de BTT (Bossche Bondstentoonstelling) in de 
Brabanthallen. 42 Thrianta’s gekeurd door keurmeester A. Ebink. Zowel fraaiste ram 
als voedster van Wil Plasmeijer. 
De fokkersdag in het NVV-gebouwtje “Eigen Gebouw” te Ede werd een succes. 
Broodjes werden door de dames Balder en Gille klaargemaakt en de zelf gemaakte 
soep van Hermien, die door haar man met de fiets met aanhangkarretje (heel 
bijzonder) werd gebracht. Een korte vergadering en een keuring en bespreking. Het 
aantal leden was gegroeid naar 38! 

1978 

De club groeit, inmiddels 54 leden en 26 Thrianta’s op de Bondsshow tijdens de BTT. 
En weer een fokkersdag in het NVV-gebouwtje in Ede. Het bestuur bleef ongewijzigd 
en er werd ook op diverse andere shows ingezonden o.a. Ornithophilia en Intershow, 
met leuke successen. 

1979  

De club telt 60 leden en 86 Thrianta’s op de BTT, een explosie! Keurmeester J. 
Balder had zijn handen vol. Ook de fokkersdag was weer in NVV-gebouwtje in Ede. 
Er komen steeds meer mensen op af, want als je wat wil leren over het ras moet je 
erbij zijn en het was er ook nog gezellig!! 

1980 

Het ledental blijft maar groeien, het zijn er nu 83. De Thrianta staat erg in de 
belangstelling. Op de BTT, onze clubshow dit keer 82 Thrianta’s die werden gekeurd 
door keurmeester J. Balder. Winnaar de heer M. Janssen met een ram en bij de 
voedsters mevrouw L. Vermast . Er waren 17 Thrianta’s  op “Ornithophilia”. Winnaar 
werd Arjen Jongebreur. Op de Intershow in de Bosch 25 Thrianta’s. Winnaars Hans 
Damhaar en Lotte Vermast. 
Op de fokkersdag in Ede werden de 70 Thrianta’s gekeurd door J. Balder en Jac de 
Graaf. We hebben 3 nieuwe clubkeurmeesters: J.H. Derksen, J. de Graaf en J. 
Noordzij. Tijdens de vergadering werd aandacht besteed aan de Europashow. Op 27 
november 1981 georganiseerd door SAVOA in de RAI te Amsterdam. De 
Thriantaclub stond daar met een stand om voorlichting en informatie te geven over 
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de Thrianta. Er werden wat extra prijzen beschikbaar gesteld, voor elke door een lid 
van de club ingeschreven Thrianta 5 gulden reductie van de Thriantaclub. 
Volgend jaar het eerste lustrum, 5 jaar THRIANTACLUB. 
Begin jaren ’80 wordt de Thrianta erkend in Engeland. 

1981 

Het jaar werd begonnen met 83 leden. Veel leden wilden hun lidmaatschap 
beëindigen. 15 leden werden geroyeerd wegens niet betalen van de contributie. Er 
bleven 72 leden over. 
Op de Noordshow 16 Thrianta’s gekeurd door J. Bloemendaal. Fraaiste ram en 
voedster ram van combinatie Veldsink. De ram werd raswinnaar. 
Op de BTT 72 Thrianta’s ingeschreven, waarvan 15 helaas absent (reden 
onbekend). Ze werden gekeurd door keurmeester Jac de Graaf. Fraaiste ram van J. 
Gille, fraaiste voedster tevens raswinnaar van H. de Jong - van Tol. 
Een primeur, er komt voor het eerst een clubblad. Verantwoordelijk hiervoor was ons 
nieuwe lid Piet Kroon uit Ede (redacteur). Een gouden greep, bij de club gehaald 
door Hermien de Jong, waar iedereen erg blij mee was. Want hij heeft bergen werk 
verzet voor de club. 
Vergadering en fokkersdag in Ede altijd eerste zaterdag in juni. Ook een stukje in het 
clubblad van Jac de Graaf. Hij was een groot tegenstander van het kruisen van de 
Thrianta met andere rassen. 
Een citaat van hem “Laten we a.u.b. alle kruisingen voortaan achterwege laten”. Ik 
ben blij dat ik (ik was toen al eigenwijs) me er niet aan gehouden heb. Jac hamerde 
erg op de pelsstructuur i.v.m. de kleurindruk. Tijdens de bestuursverkiezing werd het 
bestuur uitgebreid met twee nieuwe leden P.A. Kroon en H.J. de Graaf (Nico). 
De Europashow in de RAI te Amsterdam georganiseerd door SAVOA. Een groot 
evenement met 10.000 dieren, waarvan 22 Nederlandse Thrianta’s. Ingeschreven als 
Nederlands ras, zodat ze niet hoefde te kampen met de Duitse en Zwitserse 
Sachsengold en er ook voor de Thrianta een Europese prijs beschikbaar was. 
Keurmeester was J. Balder. Uitslag 1e F 96 voor W. Plasmeijer, hij werd daarmee 
Europees Kampioen en daarnaast behaalde hij nog 3x een F 95. 
ZG voor dieren van: K. Bosma 93 punten,  F. Kil 92 punten, K. Bosma  2x 93 punten 
in de rammenklasse. 
Bij de voedsters een ZG voor: van Essen met 2x 93 punten, F .Kil met 93 en 94 
punen, een G predicaat voor: K. Bosma met 91 punten, H. de Jong 2x 90 punten en 
W. Plasmeijer 89 punten. 
Alle inschrijvers van de Thrianta’s en Sachsengolds kregen een lustrumtegel 
aangeboden. De Duitse en Zwitserse fokkers konden dit erg waarderen. 
1981 was een bewogen jaar. Met een mooi verhaal. De Thriantaclub had een stand 
met bemanning op de Europashow. Hermien onze secretaris was met de trein en bus 
uit Ede gekomen en zeulde een behangerstafel met daarop een uitgesneden tempex 
konijn vast gebonden een tas en een verzendkist in de ander hand mee. Ze vroeg 
aan de buschauffeur of hij langs de RAI reed. Gaat u de RAI behangen? Een heel 
werk hoor, maar ik stop er wel even. 
De stand werd veel bezocht. Tientallen vragen over de Thrianta uit vele landen. Het 
boekje “Het Drents Oranjekonijn” van auteur Jac de Graaf werd er ook verkocht. 
Al met al drukke maar gezellige dagen daar in de RAI. 
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1982 

Op de BTT 54 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram tevens raswinnaar van  
W. Plasmeijer, fraaiste voedster van L. Vermast. P.A. Kroon en D. Stobbelaar 
slaagden als keurmeester voor de Thrianta. 
Er was dat jaar discussie over de spelling, was het nu Thrianta of Thriantha. 
De afdeling voorlichting van de provincie Drenthe bracht uitkomst, het kon allebei, 
dus het bleef Thrianta. 
Jan Balder trekt aan de bel met een artikel in het clubblad “Het Sein op rood”. Bij de 
keuring van de Thrianta’s op “Ornithophilia” moet hij van de 22 aanwezige dieren 9x 
een onvoldoende geven. Oorzaak lange types, uitstaande knieën en te licht van 
gewicht. Vele adviezen o.a. let op het type van de ouders v/d fok. 
Het clubblad wordt vanaf nu gedrukt door Nico de Graaf. Ons lid J. Lupker is 
geslaagd als keurmeester voor de Thrianta. 

1983 

Op de Noodshow werden 9 Thrianta’s ingezonden. Helaas geen uitslag bekend. 
Op de BTT 73 Thrianta’s. Dit was de eerste grote keuring voor keurmeester P.A. 
Kroon. Fraaiste ram tevens raswinnaar van W. Plasmeijer, fraaiste voedster van H. 
Brand-Diphoorn. 
Verzoek van het bestuur i.v.m. de nieuwe Standaard om een verlaging van het 
maximum gewicht naar 2.6 kg, met 2.3 kg als ideaal. Ook de term warm-roodoranje 
vervangen door dekkleur is intensief zuiver oranje. 
Met ingang van de nieuwe Standaard op 1 april 1984 wordt het dekkleur oranjerood 
en als ideaalgewicht 2.5 kg, minimum en maximum gewicht resp. 2.0 en 2.75 kg. 
De fokkersdag wederom in Ede. Enkele nieuwe leden aangemeld o.a. Ben de Bruin 
uit Apeldoorn en Theo Plas uit Delft. Beide zijn belangrijke personen geworden 
binnen de club. 

1984 

Op de Noordshow 37 Thrianta’s gekeurd door keurmeester J. Balder. Winnaar werd 
de ram van mevrouw Bijma-Huisman. 
Op de BTT 70 Thrianta’s eveneens gekeurd door J. Balder. Zowel fraaiste ram als 
voedster van W. Plasmeijer. De voedster werd raswinnaar. 
Tijdens de BTT in Den Bosch werd de Hulstlander ter erkenning voorgedragen aan 
de standaardcommissie. De Hulstlander, een nieuwe creatie van ons lid en 
clubkeurmeester Jac de Graaf, waaraan hij vanaf 1977 met wisselend succes heeft 
gewerkt. Hij heeft er 17 generaties voor nodig gehad om tot dit resultaat te komen, 
een enorm prestatie van deze volhouder. Als kroon op zijn werk werd de Hulstlander 
tijdens de BTT te Den Bosch in januari 1984 voorlopig (voor 3 jaar) erkend. 
Hans Damhaar slaagt als Keurmeester voor de Thrianta. 
Tijdens de fokkersdag op 16 juni in Ede werd besloten van de Noordshow een 
districtshow te maken. De fokkersdag in Ede werden 35 Thrianta’s ingeschreven. 
Deze werden gekeurd door J. Lupker. Tiny Pijnenborgh en Wil Plasmeijer keurde de 
nesten. 
Na de keuring werd door Piet Kroon met de leden een quiz gehouden wat bijzonder 
leerzaam was. 
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1985 

Op de Noordshow 49 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram tevens 
raswinnaar van H. Brand-Diphoorn en fraaiste voedster van S. Wichers. 
Op de BTT 76 Thrianta’s gekeurd door Jac de Graaf. Fraaiste ram tevens raswinnaar 
van J. Gille en fraaiste voedster van H. de Jong - van Tol. 
Jan Ewald breekt een lans voor opname van de Hulstlander in onze club met een 
artikel in het clubblad. Daar was nogal wat weerstand tegen en het werd niet zonder 
slag of stoot geaccepteerd. Maar na een stemming was de meerderheid voor om ze 
voorlopig onderdak te bieden binnen onze club, zodat ze als er voldoende leden 
waren op eigen benen konden gaan staan. Later dat jaar verschenen de eerste 
Hulstlanders op de regionale shows. 

1986 

Het jubileum, 10 jaar Thriantaclub staat voor de deur. 
Op de Noordshow 38 Thrianta’s gekeurd door M.J. Huizinga. De fraaiste ram en 
voedster van B. Lomulder. Ook waren hier 26 Hulstlanders aanwezig, die gekeurd 
werden door J. Abma. De fraaiste ram en voedster waren van J. Hoogeveen. 
Op de BTT 87 Thrianta’s gekeurd door H. Bults. De fraaiste ram tevens raswinnaar 
van W. Plasmeijer, de fraaiste voedster van Hermien de Jong - van Tol. 
Op 20 juni overleed ons lid Theo Plas uit Delft op slechts 54 jarige leeftijd. Hij was 
een zeer enthousiast en kundig fokker. Hij startte de rubriek “Met eigen woorden” in 
het clubblad. 
Onze nieuwe locatie voor de clubdag wordt Tiel. We zijn uit ons jasje, het gezellige 
NVV-gebouw in Ede, gegroeid. Het wordt een feestelijk programma, 10 jaar 
Thriantaclub met een keuring door keurmeesters en een groepskeuring door fokkers, 
die strenger waren dan de echte keurmeesters. Elk aanwezig lid kreeg een mooi 
vaantje en er waren wat extra prijzen beschikbaar. 
Er speelt ook een verhoging van het gewicht van de Hulstlander. Jac de Graaf krijgt 
zijn idee er niet door. De standaardcommissie stelt het ideaal gewicht op 2.5 kg. Piet 
van Eijk denkt het meerdere gewicht terug te vinden in de lengte. 
Secretaris Hermien krijgt een luxe pennenset en schrijfmap aangeboden van haar 
mede bestuursleden, omdat ze haar elfde jaar als secretaris in ging. 

1987 

Op de Noordshow 49 Thrianta’s gekeurd door G. Jurriens. Fraaiste ram van P. Kroon  
en fraaiste voedster tevens raswinnaar van E. van Etten. 22 Hulstlanders gekeurd 
door C. Gelein. Fraaiste ram van H. de Jong - van Tol, fraaiste voedster tevens 
raswinnaar van Jac de Graaf. 
Op de BTT 72 Thrianta gekeurd door J. Balder en J. Damhaar. De fraaiste ram van J. 
Gille en fraaiste voedster van B. de Bruin. Ook hier inmiddels Hulstlanders aanwezig 
en wel 27 stuks. Zij werden gekeurd door B. Wermer. De fraaiste was van Jac de 
Graaf, de createur van het ras. 
Fokkersdag wederom in Tiel. Onze voorzitter J .Balder krijgt tijdens de Intershow van 
de NKB de W. Weijmans Sr. penning uitgereikt voor zijn jarenlange bestuurlijke 
activiteiten als secretaris van de Provinciale Afdeling Utrecht. 
Per 1 maart wordt de Hulstlander definitief als Nederlands ras erkend. 
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J. van Eijk behaald bevoegdheid voor de Thrianta en P. van Eijk slaagt voor de  
theorie. 

1988 

Eindelijk erkenning op de Noordshow voor de Thrianta. 66 Thrianta,s ingescheven, 
een mooi aantal. Ze worden gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram tevens raswinnaar 
van H. Brand-Diphoorn. Fraaiste voedster van H. de Jong - van Tol. 38 Hulstlander 
gekeurd door P. Oosterloo. Fraaiste ram van D. Burgers, fraaiste voedster van J. 
Hoogeveen. 
Op de BTT 72 Thrianta’s gekeurd door J. Damhaar. Fraaiste ram van W. Plasmeijer, 
fraaiste voedster tevens raswinnaar van J. van Eijk. 27 Hulstlanders gekeurd door 
Jac de Graaf. Fraaiste ram tevens raswinnaar van F. van de Buys, fraaiste voedster 
van G. Tabak. 
De fokkersdag werd gehouden in Tiel. Piet van Eijk stelt een vraag op de 
vergadering: Wanneer komt er een Hulstlanderclub of blijven ze bij de Thriantaclub? 
De Hulstlanders zijn nog steeds wat druk en wild op tafel. Het advies, meer trainen 
en rustig benaderen. 

1989 

Op de Noordshow 60 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram van B. de 
Bruin, fraaiste voedster tevens raswinnaar van C. Wolswinkel. 26 Hulstlanders. 
Fraaiste ram van J. Naessens en fraaiste voedster tevens raswinnaar van combinatie 
Burgers. 
Op de BTT 70 Thrianta’s gekeurd door Jac de Graaf. Fraaiste ram tevens raswinnaar 
van J. Balder. Fraaiste voedster van W. Plasmeijer.  21 Hulstlanders gekeurd door G. 
Pijnenborgh. Fraaiste ram van G. Tabak, fraaiste voedster van G. Claessen, 
raswinnaar onbekend. 
De fokkersdag in Tiel. De vereniging ontvangt een zelf gemaakte voorzittershamer 
van H. Damhaar. De voorzitter ontvangt een bon voor het nieuwe boek van de NKB  
ter ere van het 12½ jarig bestaan van de club. Een leuke geste. 
De Hulstlander wint terrein. De aantallen op de shows vertonen een stijgende lijn. 
H. Damhaar bevoegdheid voor de Hulstlander. Jac de Graaf wordt A keurmeester. 
Er verschijnt een herziene druk van de Standaard. Hoewel het minimale en maximale 
gewicht gelijk blijft wordt de puntentoekenning gedetailleerder. Voor de Thrianta 
wijzigt de nagelkleur en voor de Hulstlander de omschrijving van de pels. 

1990 

Op de Noordshow 59 Thrianta’s gekeurd door P. van Eijk. Fraaiste ram tevens 
raswinnaar van B. Melenhorst. Fraaiste voedster van H. de Jong - van Tol.  41 
Hulstlanders gekeurd door Jac de Graaf. Fraaiste ram van R. Melles, fraaiste 
voedster tevens raswinnaar van H. de Jong - van Tol. 
Op de BTT 69 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram tevens raswinnaar van 
W. Plasmeijer en fraaiste voedster van G. Brasser. 19 Hulstlanders gekeurd door J. 
Balder. Fraaiste ram van G. Claessen, fraaiste voedster tevens raswinnaar van G. 
Claessen. 
De Hulstlander gaat ook goed vooruit.en we zijn voor het eerst de honderd leden 
gepasseerd (104 leden om precies te zijn). De heer Damhaar heeft zijn twijfels over 
het keuren naar het land van oorsprong op de aanstaande Europashow, daar komt 
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niets van terecht. Volgens P. van Eijk geldt dit ook voor de Hulstlander, maar dit ras 
heeft geen tegenhanger. De heer P. Kroon zegt “Niet zo maar toegeven, maar blijven 
vechten”. 

1991 

Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de Thriantaclub is door Jac de Graaf 
een boekwerkje samengesteld. 
Op de Noordshow 56 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram  van F. de 
Jong, fraaiste voedster tevens raswinnaar van H. Brand-Diphoorn. 56 Hulstlanders 
gekeurd door P. van Eijk. Fraaiste ram van Combinatie Rekker, fraaiste voedster  
van J. Veenstra. 
Op de BTT 80 Thrianta’s gekeurd door P. van Eijk. Fraaiste ram van G. Geutjes, 
fraaiste voedster tevens raswinnaar van combinatie Putjens-Hermans. 27 
Hulstlanders gekeurd door M. Verhelst. Fraaiste ram van L. Claessen, fraaiste 
voedster tevens raswinnaar van F. Dommerholt. 
Op 8 juni Fokkersdag na 5 jaar in Tiel nu weer in Ede, dit keer in de Koningin-
Emmaschool waar P. Kroon directeur is. Aanwezige dieren worden gekeurd door 
keurmeesters en fokkers. 72 Thrianta’s ingeschreven. Fraaiste Thrianta werd 
voedster van 2e maand van B. de Bruin. 10 Hulstlanders ingeschreven, fraaiste wordt 
de ram van de 1e maand van G. Cleassen. 
J. Balder concludeert dat na 15 jaar Thriantaclub de Thrianta het goed doet. Kijken 
we naar aantal ingezonden dieren op de shows dan doet de Thrianta het beter dan 
andere Nederlandse rassen zoals de Deilenaar en Sallander. Dankzij een groeiend 
aantal enthousiaste fokkers en keurmeesters is ook de kwaliteit van onze Thriana 
toegenomen. Er is een grotere uniformiteit in type, bouw en kleur. Natuurlijk zijn er 
altijd wensen, zoals beter afgeronde achterhanden, betere vorm en structuur van de 
oren, betere kopvorm. Zeker ook intensiteit van de kleur blijft om aandacht vragen. 
B. de Bruin heeft Rode Nieuwzeelander (voedster) ingekruist. Het uiteindelijk 
resultaat (vierde generatie) is de voedster die fraaiste is geworden op de 
Fokkersdag. Uitspraken van B. de Bruin: “We hebben geen Sachsengold nodig, dat 
heb ik hiermee wel bewezen. Thrianta, Rode Nieuwzeelander en Sachsengold 
moeten duidelijk verschillend blijven, zowel qua gewicht als kleur”.   
Op 27 oktober is de heer H. Bos overleden. 

1992 

Op de Noordshow 54 Thrianta’s gekeurd door Jac de Graaf. Fraaiste ram van 
Combinatie Kleef. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van B. de Bruin. 
50 Hulstlanders gekeurd door P. van Eijk. Fraaiste ram en voedster (tevens 
raswinnaar) van G.J. Groenhof. 
Op de BTT 67 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram en voedster van W. 
Plasmeijer. Raswinnaar werd de voedster. 21 Hulstlanders gekeurd door J. Balder. 
Fraaiste ram tevens raswinnaar van G .Tabak, fraaiste voedster van G. Claessen. 
Op 6 juni Fokkerdag wederom in de school van P. Kroon in Ede. Helaas kon hij er 
vanwege ziekte zelf niet bij zijn. Er was een bestuurswisseling. B. Kleef werd 
gekozen als tegenkandidaat van H.J. de Graaf na stemming met 30 voor en 1 
blanco. Er was veel kritiek van onder andere B. de Bruin dat er dieren een F 
predicaat krijgen die nauwelijks het minimumgewicht halen. Hij vindt dit geen goede 
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zaak. De heer de Gooijer vindt dat een F moet kunnen, maar niet op de ereprijstafel. 
J. van Eijk, altijd zorgen voor goede conditie. 
Op 22 september 1992 overleed onze clubkeurmeester Jac de Graaf na een 
slopende ziekte. Jac die vanaf het begin bij de Thriantaclub was betrokken en vele 
keuringen voor de clubdagen had verricht. Hij was ook de maker van de Hulstlander. 
We zijn hem veel dank verschuldigd. 
1992 was ook het jaar van de Europashow te Zuidlaren. De show werd op 27 
november 1992 in de Bernard hallen te Zuidlaren gehouden. Een groot evenement  
met in totaal 27.000 dieren. Leden krijgen een korting van 5 gulden op het 
inschrijfgeld voor elke Thrianta of Hulstlander. De Thrianta’s en Hulstlanders worden 
gekeurd naar de nationale standaard. De NKB regelt de keuringen. De keurmeesters 
worden van te voren niet bekend gemaakt. 106 Thrianta’s worden gekeurd door J. 
Balder. Hij gaf  1x U, 17x F en 36x ZG. De overige moesten met minder genoegen 
nemen. De oude ram van W. Plasmeijer werd Europees kampioen met U 98 punten. 
De fraaiste voedster was van B. Hekkelman met F 96 punten. De 39 Hulstlanders 
worden gekeurd door J. Boering. 1x U, 13x F en 22x ZG. Europees kampioen werd 
de jonge ram van B. Schuit met U 98 punten. Er was voor het publiek dat in ruime 
aantallen toestroomde veel te genieten. 
Judith Oldenburg-Graf is in Amerika bezig met het ontwikkelen van de Red 
Netherland Dwarf (oranje Kleurdwerg). Ze verneemt dat er in Europa een mooi 
oranje-rood konijn bestaat (de Thrianta). Ze legt contacten en importeert haar eerste 
dieren. Dit blijken onzuivere Sachsengolds te zijn. 

1993 

De Noordshow is dit jaar komen te vervallen in verband met de Europashow. 
Op de BTT 61 Thrianta’s worden gekeurd door H. Wildeboer. Fraaiste ram tevens 
raswinnaar van W. Plasmeijer. Fraaiste voedster van G. Brasser. 40 Hulstlanders 
worden gekeurd door J. Lanting. Fraaiste ram tevens raswinnaar van A. van Hintum. 
Fraaiste voedster van L. Claessen. 
De Fokkerdag en ledenvergadering in Ede in de Emmaschool. Het was prima weer, 
om 8 uur besluiten de leden om de kooien buiten op te stellen. Tot er een buurman 
van de Emmaschool vond dat zijn postduiven, die van een vlucht thuis moesten 
komen, afgeleid zouden worden door de langoren. Dus na enige discussie werden 
de kooien met dier en al door de Thrianta-Boys verplaatst naar een ander gedeelte 
van het grasveld. Om 10.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een korte 
herdenking en een minuut stilte voor het overlijden van Jacob de Graaf, onze 
clubkeurmeester en maker van de Hulstlander. We namen afscheid uit het bestuur 
van Hermien van Tol (17 jaar secretaris, vanaf het begin) en Piet Kroon (12 jaar 
redacteur en gespreksleider op de clubdagen). Zij werden beide benoemd tot erelid, 
kregen een bloemetje en een oorkonde. Ze waren zeer verrast, maar het was meer 
dan verdiend. Wil Plasmeijer en Ton van Hintum komen het bestuur versterken en 
Berend Kleef wordt onze nieuwe secretaris/penningmeester. Om 11 uur gaan we 
naar buiten om de oude rammen te keuren. Alle wolken waren weg en onze dieren 
zaten in de zon te zweten, wat een paniek!!!. De kooien werden in een sneltreinvaart 
opgepakt en naar binnen verhuisd. Na water en wat winterpeen knapten de dieren 
snel weer op. De oude rammen werden na het middagprogramma gekeurd. De 
verloting bracht een mooi bedrag op van fl 327,50. Een discussie onder leiding van 
Piet Kroon over TYPE-BOUW-KLEUR. Hij weet als geen ander de meningen eruit te 
krijgen. Het was voor de club een bijzondere dag. 
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Een stukje in het clubblad van G. Struik, “Afkraker van de maand”. Bij AKC op de 
Kerstshow worden 17 Thrianta’s gekeurd door, volgens G. Struik, een keurmeester 
met een antipathie tegen het ras. Het zal altijd onduidelijk blijven. Van de 17 
Thrianta’s 12x onvoldoende, 3x voldoende en 2x Goed. Kortom een vernedering voor 
de inzenders en dat in Assen, de bakermat van het ras 

1994 

Op de Noordshow 44 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram van combinatie 
Kleef. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van H. Kingma. 37 Hulstlanders gekeurd 
door P. van Eijk. Fraaiste ram en voedster van G.J. Groenhof. De voedster werd 
raswinnaar. 
Op de BTT 52 Thrianta’s gekeurd door J. van Eijk. Fraaiste ram tevens raswinnaar 
van W. Plasmeijer. Fraaiste voedster van B. de Bruin. 32 Hulstlanders gekeurd door 
J. Leeflang. Fraaiste ram en voedster van A. van Hintum. De voedster werd 
raswinnaar. 
“Gefeliciteerd, 45 jaar Thrianta”, een artikel in het clubblad van Piet Kroon. Hij vond in 
een dumpzaak in Amsterdam een standaard de 10e druk uit 1949 met een stempel,  
handtekening en diverse aantekeningen van Otto Vermeulen uit Bunnik. Otto had 
regelmatig contact met de maker van de Thrianta, de heer H. Andreae en dus 
waardevolle informatie. Piet vermoedde dat de familie deze na zijn overlijden hier 
gedumpt hadden. Hier heb ik (Wil Plasmeijer) mijn twijfels over. In die jaren heb ik 
stappen ondernomen om het materiaal boven water te krijgen. Via de vereniging  
“Ornithophilia” kreeg ik te horen dat de familie de informatie had overgedragen aan 
deze vereniging. Met name de secretaris/penningmeester, die uit zijn functie ontzet 
was, was volgens mij hiervoor verantwoordelijk. De informatie was niet meer te 
traceren, is wat ik te horen kreeg. Dat blijft erg jammer. 
Een zwarte dag voor de Thriantaclub. Het plotselinge overlijden van  
Piet van Eijk door een tragische bedrijfsongeval. Piet was voor mij een persoonlijke 
vriend. We hebben samen in het bestuur van onze Vereniging “Onze Langoren“ 
gezeten. Hij was een kundig keurmeester en kenner van de beide rassen en een  
zeer goede caviafokker en keurmeester. Hij was een voortrekker van de Hulstlander. 
Een anekdote. Hij keurde de Thrianta’s op de BTT in die donkere hallen. Hij had 
inmiddels 15 dieren gekeurd toen hij ontdekte dat hij helemaal op de verkeerde weg 
was. Hij liep een keer naar een lichtkoepel hij zag dat het helemaal mis was met de 
kleur. Hij verscheurde de 15 beoordelingskaarten en begon de keuring opnieuw met 
blanco kaarten (grote klasse). Dat vergeet je niet gauw. 
Op 18 oktober overleed Sjraar Claessen zeer onverwacht 2 dagen na een 
hersenbloeding. Claessen was een Hulstlander fokker in hart en nieren. 
Bolwerk verplaatst van Ede naar Mijdrecht op de clubshow van ”Onze Langoren” 
De Hoef e.o. Er waren 40 Thrianta’s ingeschreven door slechts een viertal fokkers; J. 
Uiterwijk, W. van de Ruit, G. Brouwer en W. Plasmeijer. 

1995 

Het bestuur besluit om ook de Noordshow als 2e clubshow aan te wijzen naast de 
BTT. Daar zal dan ook een stand van de Thriantaclub bemand worden. 
Op de Noordshow 57 Thrianta’s gekeurd door G. Meijer. Fraaiste ram van H. 
Kingma. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van combinatie Kleef. 26 Hulstlanders 
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gekeurd door H. Wildeboer. Fraaiste ram en voedster van A. Dijkstra. De voedster 
werd raswinnaar. 
Op de BTT 72 Thrianta’s gekeurd door H. Wildeboer. Fraaiste ram tevens raswinnaar 
van W. Plasmeijer. Fraaiste voedster van B. de Bruin. 31 Hulstlanders gekeurd door 
J. Balder. Fraaiste ram en voedster van A. van Hintum. De voedster werd 
raswinnaar. 
Er worden door Duitsers Thrianta’s aangekocht. Zij voelde zich aangetrokken door dit 
mooie “kleine rote Kaninchen”. Ook de Engelsen hebben belangstelling en voor de 
Hulstlanders is er nog steeds belangstelling uit Zweden. Tijdens de BTT slaagde ons 
lid Ilse Hollander als keurmeester voor de Thrianta en Hulstlander. 
In het clubblad van september 1995 geeft J. de Graaf een uiteenzetting  over de 
creatie van de Hulstlander door zijn broer (Jac de Graaf, overleden 22 september 
1992). 
Watersnood in de Bommelerwaard. Ton van Hintum uit Hedel moest met familie en 
dieren naar hoger gelegen gebieden. Zo ook ons lid Gerrit Geutjes uit Millingen a/d 
Rijn. Vluchten voor de extreem hoge waterstand in de Waal. 
Op 3 juni de fokkersdag dit jaar in het clubgebouw van A.K.V in Amersfoort. Er waren 
veel klachten van fokkers over deze locatie (slecht licht voor beoordeling kleur 
Thrianta) en catering en een erg rommelige ruimte. Niet voor herhaling vatbaar. Het 
middagprogrammma onder leiding van Piet Kroon ging vooral over selecteren. Hoe 
doe jij dat en wat weeg en meet je. Ieder heeft wel zijn eigen manier. In ieder geval 
een leuk onderwerp. Jammer dat er te weinig tijd voor was door een ellenlange 
vergadering over de beschrijvingsbrief van de NKB. Die kan beter op 
verenigingsniveau worden behandeld, zonde van de tijd.  
De Europashow in Herning Denemarken komt er aan. De club stelt fl 5,00 reductie 
beschikbaar voor elke Thrianta en Hulstlander die wordt ingezonden. 
De Europashow in Herning wordt echter afgelast vanwege de daar aanwezige 
pseudo vogelpest. Wij, Willem van de Ruit en Wil Plasmeijer hadden al ingeschreven 
en de vliegtickets al geboekt, helaas!! 
Gastschrijver van de maand in clubblad december 1995 is Coen Gelein. De man die 
de Thrianta terug naar Nederland haalde (smokkelde). 
  
Thrianta herinneringen 
In de oorlog maakte ik kennis met de ontwikkeling van de Thrianta door de heer 
Andreae. Wijlen Otto Vermeulen en de heer Hamaker. Zij gaven hem veel adviezen. 
Tijdens de ziekte van de heer Hamaker (overleden in 1959) kreeg ik al zijn gegevens 
en raakte geboeid door dit oranje ras. Midden vijftiger jaren fokte mijn vriend Jos van 
Andel uit Hoofddorp ze met goed succes en plezier. De genadeklap, in 1958  
verdween Thrianta als ras uit de standaard en werd het oranje Tan. Het knelpunt was 
de eis: het verschil tussen de lichaamsdelen en de tantekening moet echter zijn te 
onderscheiden. De kleur werd oranje genoemd, de dieren werden toen weggekeurd 
en behaalde hoogstens het predikaat Goed, maar meestal minder. 
Duitse belangstelling. 
Dr. Kissner kocht alle oranje Tans, die hij kon vinden. In Duitsland was Richard 
Bennack al vanaf 1925 bezig met een mengeling van rassen. Hij boekte resultaat 
door met een zwarte Tan te kruisen. Dr. Kissner kruiste de Nederlandse Thrianta’s 
met de Sachsengold en won enorm in kleur. Via de heer Schaedler (autoriteit in 
Nederland op het gebied van konijnen) hoorde ik van de beste dieren daar en deze 
zaten in Oost-Duitsland. Ik nam contact op met Dr. Kissner en hij wilde bemiddelen. 
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Ik kon 1 ram en 2 voedsters gratis krijgen, omdat ik hem geholpen had met de 
aankoop van Thrianta’s. Heel moeilijk langs legale weg dus het moest illegaal. 
Transport 
In Vinkeveen woonde Piet van Dijk. Hij had topkwaliteit Hollandse Witkuiven. In 
Duitsland wilde men ze erg graag hebben en zij hadden een oplossing. Vanuit 
Duitsland haalde men gesneuvelde soldaten op die hier begraven lagen. Tijdens 
deze transporten namen ze o.a. Witkuiven mee naar Duitsland, want deze 
transporten werden niet gecontroleerd. Op de heenreis waren deze kisten leeg 
en na veel praten en bemiddelen met broedeieren namen ze de Sachsengolds mee 
naar IJsselstein in de Peel en daar heb ik ze opgehaald. Het zijn prachtige dieren 
geworden en de nafok was zeer goed. Deze dieren heb ik over gedaan (verkocht) 
aan Wil Plasmeijer uit Aalsmeer. Een nieuw lid in onze vereniging “Onze Langoren” 
De Hoef e.o., waar ik toentertijd voorzitter (22 jaar oud) was, van 1943-1980. Een 
bekwaam fokker, die er veel goeds mee heeft gedaan. 
Mijn advies 
Om de kwaliteit te houden moet men inkruisen met een Duitse zwarte Tan met een 
lakzwart dek, een sterke tankleur en een beste sterke nagelkleur. De sterke Tankleur 
vererft onafhankelijk van de andere eigenschappen. De tankleur vererft min of meer 
recessief en heeft een intermediair karakter. Men zal moeten experimenteren en 
selecteren. Kruisen met zwarte Tan geeft beslist niet meer ticking dan het kruisen 
met bruine tan, De bruine Tan zal beslist iets meer waas geven. Men zal het moeten 
proberen. Nu roepen de mensen die het nog nooit geprobeerd hebben, het is fout. 
 

Ing  C. Gelein, Aalsmeer. 

1996 

De club bestaat 20 jaar. 
Op de Noordshow 68 Thrianta’s gekeurd door H. Wildeboer. Fraaiste ram van B. de 
Bruin. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van W. Plasmeijer. 35 Hulstlanders 
gekeurd door H. Geeraets. Fraaiste ram tevens raswinnaar van H. Hecker, fraaiste 
voedster van L. Claessen. 
Op de BTT 109 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram en voedster van W. 
Plasmeijer. De voedster werd raswinnaar. 29 Hulstlanders gekeurd door A. Dijkstra. 
Fraaiste ram en voedster van A. van Hintum. De ram werd raswinnaar. 
Op 24 maart komen twee Amerikaanse foksters bij B. de Bruin op bezoek om zijn 
oranje Kleurdwergen te bewonderen. Ze vielen echter voor de Thrianta’s. Op 27 
maart hebben ze de Thrianta’s opgehaald en zijn naar Amerika vertrokken. 
Op 8 juni voor het eerst de Fokkersdag in het Duivensportcentrum te Apeldoorn. 
Vanwege  wijzigingen in het verenigingsrecht is het noodzakelijk de statuten te 
wijzigen. Het bestuur gaat dit voorbereiden. Er wordt voorgesteld de naam van de 
club te wijzigen in “Thrianta- en Hulstlanderclub”. Omdat het geen agendapunt was, 
kan er niet over gestemd worden. Volgend jaar op de agenda dus. 
Voor de inschrijving van nieuwe leden wordt een nieuw inschrijfformulier 
geïntroduceerd. Tevens wordt ingesteld dat opzegging van het lidmaatschap altijd 
schriftelijk en vóór 1 januari bij de secretaris dient te geschieden. Het innen van 
contributie blijft een probleem. Betalingsherinneringen kosten de club veel geld. De 
heer A. Varsebroucq wordt aangewezen als contactpersoon voor België en Zeeuws 
Vlaanderen.  
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Er zijn in totaal 97 Thrianta’s en slechts 8 Hulstlander ingeschreven. Fraaiste 
Thrianta voedster van de 1e maand van combinatie Kleef. Fraaiste Hulstlander 
voedster van de 3e maand van L. Kroon. De Stichting Zeldzame huisdierrassen stel 
een eremedaille beschikbaar voor de fraaiste Hulstlander. Na de keuring een 
dierbespreking onder leiding van P. Kroon, de aspecten kopvorm, oren en beenwerk 
worden aan de hand van fraaie tekeningen uitvoerig besproken. 
In het clubblad staat een interessant artikel over het ontstaan en de historie van “het 
Saksisch Goudkonijn”. Wat de heer Andreae is voor de Thrianta, is de heer R. 
Bennack voor “het Saksisch Goudkonijn”, de huidige Sachsengold. 
Op de Kampioensshow in Diever (Drenthe) heeft Combinatie Bolding met een 
Thrianta een U behaald. 
Judith Oldenburg-Graf uit Amerika komt naar Nederland en koopt 8 Thrianta’s (3 
rammen en 5 voedsters) van B. de Bruin. 

1997 

Op de Noordshow 83 Thrianta’s gekeurd door H. Wildeboer en A. Dijkstra. Fraaiste 
ram en voedster van B. de Bruin. De ram werd raswinnaar. 36 Hulstlanders gekeurd 
door A. Dijkstra. Fraaiste ram van R. Barteld, fraaiste voedster tevens raswinnaar 
van A. van Hintum. 
Op de BTT 97 Thrianta’s gekeurd door P. van Eijk. Fraaiste ram tevens raswinnaar 
van G. Struik. Fraaiste voedster van de heer Varsebroeck. 27 Hulstlanders gekeurd 
door I. Hollander. Fraaiste ram tevens raswinnaar van G.J. Groenhof. Fraaiste 
voedster van A. van Hintum. 
Op zaterdag 5 april vindt voor de eerste keer een “trainingmiddag” voor de 
clubkeurmeesters plaats. Doel: meer eenheid in de beoordeling van onze rassen. De 
aanwezige dieren werden beoordeeld op 7 posities. Bij de Thrianta lag het 
zwaartepunt op type/bouw en dek-/buikkleur, bij de Hulstlander op de pels. Kunstlicht 
(met name TL-verlichting) heeft een grote invloed op de kleurwaarneming bij en dus 
beoordeling van onze Thrianta. 
Op 7 juni Fokkersdag in Apeldoorn. J. Meursing, sinds 1989 bestuurslid treedt in 
verband met afnemende gezondheid tussentijds uit het bestuur. Gezien zijn grote 
bijdrage aan de club, o.a. redacteur van het clubblad, notulist en standhouder wordt 
hij benoemd tot lid van verdienste. H. Kingma neemt zijn plaats in. De contributie 
wordt met fl. 5,00 verhoogd en bedraagt met ingang van 1998 fl. 25,00 voor een 
seniorlid. 
Er zijn in totaal 102 Thrianta’s en 11 Hulstlanders ingeschreven. Fraaiste Thrianta 
werd de voedster van 3e maand van G. Brouwer. Fraaiste Hulstlander de jonge ram 
van L. Kroon. De nabespreking wordt geleid door, hoe kan het ook anders, P. Kroon. 
Deze richtte zich op de pels kwaliteit. 
In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de nodige wijzigingen aangebracht 
en dit is notarieel vastgelegd. De club is ingeschreven in het verenigingsregister van 
de Kamer van Koophandel. Onze club heeft daarmee volledige rechtsbevoegdheid 
verkregen. 
De club doet voorstellen voor de nieuwe standaard aan de standaardcommissie van 
de NKB. 
De heer J. de Graaf zegt na jaren actief te zijn geweest als clubkeurmeester en een 
kenner van onze twee rassen zijn lidmaatschap op. Hij gaat het een stuk rustiger aan 
doen. 
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P. Kroon geeft in een verhelderend artikel in het clubblad aan hoe de Thrianta in de 
afgelopen 10 jaar wel degelijk verbeterd is dankzij de enorme inzet van een aantal 
enthousiaste fokkers. Natuurlijk is er nog veel te doen. In het clubblad ook nieuws 
over de Thrianta’s in België. Vier Belgische keurmeesters zullen zich inzetten om de 
Thrianta in België te behouden. 

1998 

Op de Noordshow 123 Thrianta’s gekeurd door G. de Gooijer en H. Wildeboer. 
Fraaiste ram van B. de Bruin. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van combinatie 
Kleef. 44 Hulstlanders gekeurd door G. de Gooijer. Fraaiste ram tevens raswinnaar 
van J. Siemons, fraaiste voedster van mevrouw Gunster. 
Op de BTT (100 jarig jubileum NKB) een record aantal van 125 Thrianta’s gekeurd 
door P. van Eijk en J. Boering. Fraaiste ram tevens raswinnaar van W. Plasmeijer. 
Fraaiste voedster van combinatie Kleef. 28 Hulstlanders gekeurd door A. Dijkstra. 
Fraaiste ram tevens raswinnaar van A. van Hintum. Fraaiste voedster van L. Kroon. 
Bernard Wrigley en zijn vrouw Pam uit Engeland bezoeken de BTT en zijn zeer 
geïnteresseerd in de Thrianta. 
Dit jaar helaas geen “trainingsmiddag” voor de keurmeesters vanwege het groot 
aantal afzeggingen. 
Op 6 juni Fokkersdag en jaarvergadering in Apeldoorn. Er zijn twee Belgische 
keurmeesters aanwezig. Zij hebben interesse in onze club en onze fraaie rassen. 
De nieuwe NKB standaard komt uit. De op verzoek ingezonden wijzigingen in de 
beschrijving van onze beide rassen zijn door de standaardcommissie zonder overleg 
met het bestuur genegeerd. Een uiterst vreemde gang van zaken. 
J. Balder geeft aan dat hij trots is voorzitter te zijn van zo’n club en wil graag de 25 
jaar volmaken. Familie de Graaf doet een voorstel tot naamsverandering van de club 
in “Nederlandse Thrianta- en Hulstlanderfokkersclub”. Na stemming wordt het 
voorstel afgewezen, immers de Hulstlander is tijdelijk bij de club ondergebracht. 
In totaal zijn 106 Thrianta’s en 13 Hulstlanders ingeschreven. Fraaiste Thrianta werd 
de ram van de 1e maand van J. Spitse. Fraaiste Hulstlander de jonge voedster van L. 
Kroon. 
De Thrianta haalt de landelijke TV in het programma “Alle dieren tellen mee” van 
dierenarts Henk Lommers. 
Op 9 oktober wordt de jonge Hulstlander voedster van L. Kroon algemeen kampioen 
op de Waterlandshow te Purmerend met een U. 
Op de Noordshow zijn een aantal Thrianta’s (van o.a. B. de Bruin) verkocht aan een 
Italiaan. Uit een briefwisseling blijkt dat hij ze gebruikt om te kruisen met zijn 
Sachengolds. 

1999 

Op de Noordshow 119 Thrianta’s gekeurd door J. Boering en A. Dijkstra. Fraaiste 
ram tevens raswinnaar van J. Meursing. Fraaiste voedster van B. de Bruin. 44 
Hulstlanders gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram van L. Kroon, fraaiste voedster 
van Jac de Graaf. 
Op de BTT 75 Thrianta’s gekeurd door J. Boering. Fraaiste ram van B. de Bruin. 
Fraaiste voedster tevens raswinnaar van W. Plasmeijer. 11 Hulstlanders gekeurd 
door J. Boering. Fraaiste ram en voedster van combinatie de Graaf. De voedster 
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werd raswinnaar. Bernard en Pam zijn weer over uit Engeland en kopen hun eerste 
Thrianta’s, een ram van Willem van de Ruit en een voedster van Ben de Bruin. 
In het clubblad van maart 1999 geeft H. Kingma aan dat het hem niet meer lukt de 
redactie van het clubblad te doen. Tijdens de Fokkersdag wordt bekend dat hij hulp 
krijgt van Marion van de Ruit, ja de vrouw van. Besloten wordt 4 clubbladen per jaar 
aan te houden. 
Op de “trainingsmiddag” voor clubkeurmeesters op 10 april waren slechts 5 
keurmeesters aanwezig. Aan de hand van de aanwezige Thrianta’s werden onder 
leiding van P. Kroon 5 aandachtspunten uitvoerig besproken. Helaas waren er geen 
Hulstlanders aanwezig. 
Op 1 mei was het precies vijftig jaar gelden dat de Thrianta door de Standaard-
commissie van de NKB werd erkend. 
Op 12 juni Fokkersdag in Apeldoorn. Twee bevriende fokkers uit Duitsland zijn te 
gast. De jubileumcommissie wordt benoemd bestaande uit H. van Tol, P. Kroon, J. 
Meursing en B. Kleef. Afgesproken wordt dat de Fokkersdag tot 2004 zal plaatvinden 
op de 1e zaterdag in juni in Apeldoorn. In totaal zijn 118 Thrianta’s en 18 Hulstlanders 
ingeschreven. Deze worden gekeurd door 5 clubkeurmeesters. Fraaiste Thrianta 
voedster van 1e maand van H. van Donselaar. Fraaiste Hulstlander voedster van de 
2e maand van G. Bosboom. Dierbespreking door P. Kroon. 
Keurmeester J. van Eijk wordt op zijn verzoek wegens het bereiken van de door de 
NKB gestelde leeftijd van de lijst met clubkeurmeesters gehaald. 
Met ingang van 2000 zullen er jaarlijkse twee districtsshows worden toegewezen. In 
principe wordt er één aan de Intershow toegewezen en kunnen verenigingen een 
aanvraag indienen voor de andere, de ledenvergadering dient jaarlijks haar 
instemming te geven. 
Er wordt een voorstel gedaan om een PR-video te maken, die dan op de clubshows 
vertoond kan worden. 
Op de shows in den lande wordt 2 keer met een Thrianta U predikaat behaald. 
Voorlopige erkenning van de Hulstlander in België met dank aan de heer W. 
Janssens. 
Fokkers uiten kritiek op de keurmeesters die in den lande de Hulstlander aanduiden 
als een agressief, bijterig konijn en dit ook meenemen in hun beoordeling. De 
Hulstlander wordt daarmee tekort gedaan. Veel trainen met de showdieren en 
selecteren op karakter is een schone taak voor de Hulstlander fokkers. Het ras 
positief benaderen een taak van de keurmeesters. 
Mr. Tom Power uit Ierland komt Thrianta’s halen. Willem van de Ruit en Wil 
Plasmeijer ontvangen hem, tonen hem hun stallen en dieren en nemen hem mee 
naar de clubkeuring van “Onze Langoren”. Tom is onder de indruk. Met vier fraaie 
dieren (1 ram en 4 voedsters) en nadat er een gezondheidsverklaring was geregeld, 
vertrekt Tom weer naar Ierland. Dat was niet zo eenvoudig. Omdat de dieren niet 
direct van Nederland naar Ierland mogen, moeten ze via Engeland. Er wordt 
gekozen voor de trein, eerst naar Brussel en dan met de Eurostar naar Engeland. 
Helaas de dieren mogen niet met de Eurostar mee. Dan maar met de taxi naar 
Calais, met de boot over, dan met de trein via Londen naar Noord-Engeland, dan 
met de boot naar Dublin en uiteindelijk met de taxi naar huis. Twee dagen later belde 
Tom dat de Thrianta’s goed waren aangekomen. Wat was hij er blij mee. Tom werd 
lid van onze club. 
We worden benaderd door een fokker uit de Verenigde Staten met het verzoek of we 
even 4 Thrianta’s willen opsturen. Bij hun blijkbaar een normale vraag, maar daar 
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kunnen we natuurlijk niet aan voldoen. De fokker vraagt ook om informatie, dat 
kunnen we hem natuurlijk wel via email relatief eenvoudig doen toekomen. 
Ook vanuit Engeland benadert een Thrianta fokker (Steve) ons. Via email wordt hem 
informatie gestuurd. 

2000 

Op de Noordshow 98 Thrianta’s gekeurd door J. Boering. Fraaiste ram van W. 
Kranenborg. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van combinatie Kleef. 35 
Hulstlanders gekeurd door G. Meijer. Fraaiste ram en voedster van L. van de Veen. 
De ram werd raswinnaar. 
Op de BTT 56 Thrianta’s gekeurd door J. Boering. Fraaiste ram tevens raswinnaar 
van W. Plasmeijer. Fraaiste voedster van K. Prins. 16 Hulstlanders gekeurd door J. 
Boering. Fraaiste ram en voedster van combinatie de Graaf. De ram werd 
raswinnaar. 
Clubkeurmeester G. de Gooijer en onze voorzitter J. Balder zijn benoemd tot lid van 
verdienste van de NKB. J. Balder noemt in zijn voorwoord aandacht voor het tijdig 
vaccineren tegen RHD eventueel Myxomatose. Toen dus ook actueel. P. Kroon doet 
een oproep aan alle fokkers/leden om kopij aan te leveren voor het jubileumboek. De 
titel van het jubileumboek wordt “Thrianta boven”. 
Op 1 april “trainingsmiddag” voor de clubkeurmeesters in Apeldoorn onder leiding 
van P. Kroon. De opbouw van de 7 positie keurkaart wordt besproken en voor beide 
rassen krijgen de 7 posities invulling, waarbij de NKB standaard als leidraad dient. 
Op 3 juni Fokkersdag in Apeldoorn. 84 Thrianta’s en 16 Hulstlanders ingeschreven 
voor de keuring. Fraaiste Thrianta ram van de 1e maand van D. Pascha. Fraaiste 
Hulstlander voedster van de 3e maand van A. Houweling. 
De heer W. Janssens geeft aan dat de Thrianta in België goed wordt gekeurd. 
Sommige keurmeester geven de voorkeur aan donkere dieren. Of de Thrianta in 
België echt zal doorbreken is de vraag. Op dit moment zijn er maar een paar fokkers, 
waaronder de heer Janssens. 
Voorzitter J. Balder blikt in zijn laatste voorwoord voor het clubblad terug op de 
historie van de Thrianta, het ontstaan en de eerste 25 jaar van de club. 

2001 

De club bestaat 25 jaar. 
Op de Noordshow 102 Thrianta’s gekeurd door G. de Gooijer en A. Dijkstra. Fraaiste 
ram van W. van de Ruit. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van K. Prins. 33 
Hulstlanders gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram van mevrouw Gunster, fraaiste 
voedster van R. Barteld. 
Op de BTT 67 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram van W. van de Ruit. 
Fraaiste voedster tevens raswinnaar van K. Prins. 13 Hulstlanders gekeurd door J. 
Balder. Fraaiste ram van combinatie de Graaf. Fraaiste voedster tevens raswinnaar 
van A. Houweling. 
Op 27 januari op de BTT in Utrecht de jaarvergadering, zodat de Fokkersdag in 
Apeldoorn geheel in het teken van het jubileum kan staan. J. Balder zijn laatste 
vergadering als voorzitter. Hij draagt naar 25 jaar de voorzittershamer over aan J. 
van der Steeg. De heer H. Kingma treedt uit het bestuur en wordt opgevolgd door L. 
Kroon. In voorbereiding op de Euro wordt de contributie vastgesteld op € 12 (senior) 
en € 6 (jeugd). De Hulstlander wordt officieel erkend in België, mede door inzet van 
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de heer W. Janssens. A. Houweling komt met een vernieuwde omslag voor het 
clubblad waar nu ook de Hulstlander op afgebeeld is. 
Op 2 juni de Jubileumdag in Apeldoorn. De voorbereiding en organisatie werd 
gedaan door een speciale commissie bestaande uit P. Kroon, H. van Tol, J. Meursing 
en B. Kleef. Piet Kroon was dagvoorzitter. De keuring van de 49 dieren werd gedaan 
door de aanwezige fokkers. Daarna volgde een open eindkeuring door een drietal 
keurmeesters. Fraaiste Thrianta werd een ram van de 3e maand van J. Overweg. 
Fraaiste Hulstlander een oude ram van L. Kroon. Ook de inwendige mens werd 
rijkelijk voorzien, gebak van J.J. Eikelboom, heerlijke hapjes o.a. van de eieren 
geschonken door B. de Bruin en een Chinees buffet. In de middag werd er een quiz 
gedaan, opgezet door Piet Kroon, waarbij het thema was de clubrassen vroeger en 
nu. Winnaar werd G. Dermois. De volgende jubilarissen (25 jaar lid) werden 
gehuldigd: J. Gille, H. van Tol, W. Plasmeijer, G. van Dam, N. de Graaf en J. Balder. 
De heer W. Plasmeijer, medeoprichter van de club, werd benoemd tot lid van 
verdienste. De heer J. Balder wordt gehuldigd voor het feit dat hij 25 jaar het bestuur 
heeft voorgezeten en wordt benoemd tot ere-voorzitter. J. Balder ontvangt uit handen 
van Piet Kroon (auteur/samensteller) het eerste exemplaar van het jubileumboek 
“Thrianta boven”. Een boek met veel interessante informatie over de historie en 
genetica van onze fraaie clubrassen. Dit boek wordt mede dankzij sponsoren gratis 
aan ieder lid beschikbaar gesteld. Een uiterst geslaagde Jubileumdag met dank aan 
de jubileumcommissie, die 1½ jaar naar de Jubileumdag toegewerkt heeft. In 
Fokkersbelangen verschijnt een mooi artikel over de Jubileumdag geschreven door 
J. van Lune. In het decembernummer van Avicultura eveneens een verslag en een 
apart artikel over de Thrianta door G. Grooten. 
Judith Oldenburg-Graf uit Amerika komt naar de Jubileumdag en gaat met 18 dieren 
terug naar Amerika. Zij doet in Amerika een eerste poging om de Thrianta daar 
erkend te krijgen, in 2002 nogmaals, helaas (nog) zonder succes. 

2002 

Op de Noordshow 86 Thrianta’s gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram en voedster  
van H. Hartman. De voedster wordt raswinnaar. 42 Hulstlanders gekeurd door G. de 
Gooijer. Fraaiste ram van H. Hecker, fraaiste voedster van mevrouw Gunster. 
Op de BTT 67 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram tevens raswinnaar van 
B. de Bruin. Fraaiste voedster van M. Brasser. 15 Hulstlanders gekeurd door J. 
Balder. Fraaiste ram tevens raswinnaar van A. Houweling. Fraaiste voedster van A. 
van Hintum. 
Bernard Wrigley maakt kennis met Wil Plasmeijer. Vanaf 2001 t/m 2011 zijn Bernard 
en Pam vaste gast op één van de clubshows. Bernard is de promotor van onze 
Thrianta in Engeland. 
A. Houweling heeft voor de club een website gemaakt. De club is nu ook bereikbaar 
op het wereldwijde web (internet), een prachtig medium om informatie uit te wisselen. 
In februari brengt Berend Kleef een bezoekje aan de zoon van de heer Andreae. Hier 
wordt duidelijk dat de Thrianta door zijn vader niet zozeer gecreëerd is als uiting van 
zijn koningsgezindheid, maar meer als uitdaging voor een gedreven geneticus. 
De Euro wordt ingevoerd, voor de penningmeester en leden effe wennen. 
Op 30 maart een keurmeestersdag in Putten. Alle genodigde keurmeesters op één 
na waren aanwezig. De dag werd geleid door de heer R. van Assem van de 
Standaardcommissie. Gewenste kleur van de Thrianta en de punten die bij de 
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Hulstlander extra aandacht/sturing behoeven (type, pels, kop-/oorvorm) werden 
uitvoerig besproken. 
Judy le Marchant (keurmeester/fokker) en een andere fokker komen over uit 
Engeland om kennis op de doen van de Hulstlander en ook een paar goede 
fokdieren mee te nemen. De Hulstlander wordt erkend in Engeland. 
Op 1 juni Fokkersdag in Apeldoorn. Contributie werd verhoogd naar €14 (senior) en 
€6 (jeugd). Voor de keuring op de Europashow worden G. de Gooijer (Thrianta), A. 
Dijkstra (Hulstlanders) en G. Meijer (reserve) voorgedragen. In totaal 97 dieren 
ingezonden voor de keuring. Op tafel worden de dieren door zowel fokkers als 
keurmeesters beoordeeld. Gelukkig liggen ze op één lijn. Wat opvalt is dat de 
keurmeesters anders dan op de keurmeestersdag was afgesproken toch weer kiezen 
voor het donkerste dier. Het blijft moeilijk hè, die kleur. Fraaiste Thrianta ram van 2e 
maand van B. Hekkelman. Fraaiste Hulstlander ram van 3e maand van A. Houweling. 
L. Kroon verlaat om persoonlijke reden tussentijds het bestuur en de redactie van het 
clubblad. A. Houweling gaat zich volledig richten op het clubblad, dat heeft tot gevolg 
dat helaas de website niet meer onderhouden wordt. Door ontbreken van voldoende 
kopij wordt besloten het clubblad nog maar 3 per jaar uit te brengen. 
In Amerika wordt gediscussieerd over de naamgeving van de Thrianta. Men wil het 
ras daar mogelijk “Red Amsterdam” gaan noemen. Omdat deze naam de kleur en 
oorsprong van onze fraaie Thrianta in het geheel niet vertegenwoordig, wordt dit 
vanuit Nederland ten sterkste afgeraden. Men neemt de enig juiste beslissing en 
handhaaft de naam Thrianta. Tevens neemt men de Nederlandse standaard vrijwel 
ongewijzigd over. 
Glen Carr laat 8 Thrianta’s (3 rammen en 5 voedsters) van B. de Bruin overkomen 
naar Amerika. Hij gebruikt helaas geen van deze rammen voor de fok. 

2003 

Op de Noordshow 91 Thrianta’s gekeurd door G. Meijer en A. Dijkstra. Fraaiste oude 
en jonge ram van B. Kleef, de oude ram werd raswinnaar. Fraaiste voedster van W. 
Kranenborg. 26 Hulstlanders gekeurd door G. Meijer. Fraaiste ram tevens raswinnaar 
van H. Hecker. Fraaiste voedster van mevrouw Gunster. 
Op de BTT 76 Thrianta’s gekeurd door G. de Gooijer. Fraaiste ram en voedster van 
W. Plasmeijer. De ram werd raswinnaar. 11 Hulstlanders gekeurd door A. Dijkstra. 
Fraaiste ram en voedster van A. Houweling. De voedster werd raswinnaar. 
A. Houweling geeft aan dat hij onvoldoende tijd heeft om de redactie van het 
clubblad en het beheer van de website te doen. E. Broekhuizen, nog maar een jaar 
lid, neemt het beheer over en zet een volledig nieuwe website op. Het ziet er 
fantastisch uit en altijd up-to-date. Hier mag hij trots op zijn. Mensen die de website 
bezoeken zijn altijd lovend over de prachtige website. A. Houweling kan zich nu 
volledig richten op het clubblad. 
De Fokkersdag stond in eerste instantie gepland op 7 juni in Apeldoorn, maar kon 
helaas niet doorgaan vanwege de vogelpest. Toen deze was verdwenen is er alsnog 
een Fokkersdag georganiseerd op 23 augustus nu echter in Tiel. Helaas slechts 83 
Thrianta’s en 8 Hulstlanders. Fraaiste Thrianta wordt ram van de 2e maand van J. 
van der Steeg. Fraaiste Hulstlander een jonge voedster van A. van Houweling. Na de 
keuring een dierbespreking geleid door P. Kroon. De heer G. Geutjes treedt toe tot 
het bestuur en volgt daarmee de tussentijds afgetreden L. Kroon op. 
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2003 zou het jaar worden van de Europashow, maar door de vogelgriep kon dit 
helaas niet doorgaan. In het land worden vele shows afgelast. Ondanks de vogelpest 
worden er op meerdere shows relatief veel Thrianta ingezonden. Een goede zaak. 
Op 16 oktober wordt ons erelid de heer P. Kroon tijdens de opening van de 
Kernhemshow te Ede koninklijk onderscheiden. 
Reeds in 2002 doet Judith Oldenburg-Graf bij Wil Plasmeijer een verzoek om 
Thrianta’s. Om vele redenen (o.a. ziekte van Judith en overlijden van haar vader) 
gaan er uiteindelijk pas in 2003 vier fraaie Thrianta’s van Wil naar Judith. Deze 4 
Thrianta’s kunnen gezien worden als de basis van de huidige populatie Thrianta’s in 
Amerika. 
Glen Carr, een in Amerika gerenommeerd fokker en keurmeester, brengt de Thrianta 
weer voor erkenning. De Amerikaanse standaardcommissie regeert positief en geeft 
toestemming. Het duurt echter tot 1 februari 2006 voordat de Thrianta officieel door 
de Amerikaanse Bond (ARBA) wordt erkend.  

2004 

Dit jaar geen Noordshow aangezien de Europashow zou plaatsvinden. Dit ging 
helaas niet door als gevolg van de vogelgriep. 
Op de Kleindieren Expo 73 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram en 
voedster van W. Plasmeijer. De voedster werd raswinnaar. 20 Hulstlanders gekeurd 
door A. Dijkstra. Fraaiste ram van L. Kroon. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van 
A. Houweling. 
Op de Kleindier Expo waren weer vele buitenlandse vrienden (Engelsen, Amerikanen 
en Canadezen) aanwezig, die weer met de nodige dieren naar huis vertrokken. 
Op 1 januari wordt officieel de Amerkaanse Thriantaclub (American Thrianta Rabbit 
Breeder Association, ATRBA) opgericht door Glen Carr, Carol Hooks en Bob 
Whitman. Hun slogan is “Fire of the Fancy”. 
Op 14 augustus Fokkersdag weer terug in Apeldoorn. De heer A. van Hintum is na 
11 jaar in het bestuur te hebben gezeten aftredend en wordt opgevolgd door de heer 
B. Houpst. De heer B. Hekkelman is 25 jaar lid. De heer P. van Lune geeft aan dat 
de genetische formule van de Thrianta niet helemaal klopt en geeft aan dit te gaan 
uitzoeken. Hier wordt echter niets meer van vernomen. Bernard Wrigley en Judy le 
Marchant uit Engeland zijn aanwezig. Er zijn 118 Thrianta’s en 29 Hulstlanders 
ingezonden, aanzienlijk meer dan voorgaande jaren. Dit keer worden de dieren 
allemaal door twee keurmeesters gekeurd. Bij te grote onderlinge verschillen treedt 
de heer G. Dermois op als hoofdkeurmeester. Helaas vraagt dit (te) veel tijd, 
waardoor er eigenlijk te weinig tijd overbleef voor een dierbespreking die dit keer 
geleid werd door ons erelid P. van de Kroon op zijn alom bekende enthousiaste 
manier. Fraaiste Thrianta wordt ram van 2e maand van J. van der Steeg. Fraaiste 
Hulstlander wordt ram van de 1e maand van A. van Houweling. Ere-voorzitter J. 
Balder zei “Ik denk dat het goed gaat met ons clubje”. 
Bob Whitman, die later de Amerikaanse Thriantaclub zal oprichten, schrijft een boek 
waarin alle konijnenrassen van de wereld worden beschreven “Domestic Rabbits & 
Their Histories, Breeds of the World”. Ook onze clubrassen worden erin beschreven. 

2005 

Op de Noordshow 99 Thrianta’s gekeurd door G. de Gooijer en A. Dijkstra. Fraaiste 
ram tevens raswinnaar van combinatie J&P van Lune. Fraaiste voedster van W. 
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Kranenborg. 23 Hulstlanders gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram tevens 
raswinnaar van P. de Hart. Fraaiste voedster van H. Oude Elferink. 
Op de Kleindieren Expo 75 Thrianta’s gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram tevens 
raswinnaar van W. van de Ruit. Fraaiste voedster van J. Nijboer. 15 Hulstlanders 
gekeurd door P. Kroon. Fraaiste ram en voedster van H. Oude Elferink. De voedster 
werd raswinnaar. 
Danny de Geus uit Lissebroek meldt zich op 6 jarige leeftijd aan als lid en is daarmee 
het jongste lid ooit. Hij fokt Thrianta’s. Ons erelid de heer P. Kroon schrijft een 
interessant stukje in het clubblad, waarin hij nog eens het ontstaan van ons fraaie ras 
verwoordt. 
Op 26 maart keurmeestersdag te Apeldoorn. Dit keer onder leiding van de heer J. 
Lanting van de standaardcommissie. In totaal waren 6 keurmeester aanwezig, helaas 
niet alle clubkeurmeesters. De dag stond volledig in het teken van de Thrianta. Met 
name de oh zo moeilijke kleur en kleurbeoordeling wordt kritisch besproken. 
Op 4 mei is de heer J. Gille (was 29 jaar van de club) overleden. 
Op 13 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. Mini Kleef, de vrouw van Berend is een 
trouwe en heel actieve bezoekster van de  fokkersdag, zelfs op haar 50e verjaardag. 
Ze wordt gefeliciteerd. De heer J. Lanting van de standaardcommissie is ook 
aanwezig. Hij begeleidt de puntenkeuring en verzorgt de in de middag de 
dierbespreking. B. Kleef wordt weer herkozen als secretaris/penningmeester. Wat 
zou de club toch zonder hem zijn. De heren P. Kroon en J. Meursing zijn 25 jaar lid 
van de club. Twee nieuwe clubkeurmeesters, de heren Timmer en Basoski. In totaal 
zijn 160 dieren ingezonden. Op verzoek van de standaardcommissie wordt er op 7 
posities op punten gekeurd. Fraaiste Thrianta ram van de 1e maand van W. van de 
Ruit, fraaiste voedster van de heer D. Pascha. Fraaiste Hulstlander voedster van de 
1e maand van A. van Hintum. 

2006 

Op de Noordshow 50 Thrianta’s gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram tevens 
raswinnaar van W. Gils. Fraaiste voedster van Combinatie Kleef. 27 Hulstlanders 
gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram van G.J. Groenhof. Fraaiste voedster tevens 
raswinnaar van H. Oude Elferink. 
Op de Kleindieren Expo 68 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram en 
voedster van W. van de Ruit. De voedster werd raswinnaar. 26 Hulstlanders gekeurd 
door A. Dijkstra. Fraaiste ram van P. Zeman Fraaiste voedster tevens raswinnaar van 
G.J. Groenhof. 
Op 1 februari wordt de Thrianta officieel in Amerika erkend. Een uitzonderlijke 
gebeurtenis aangezien er sinds 1988 geen nieuw ras meer erkend was. 
Bob Whitman, medeoprichter van de Amerikaanse Thriantaclub was op de 
Kleindieren Expo. Hij nam weer een groot aantal Thrianta’s mee naar Amerika. Ook 
Bill Mairs en zijn vrouw uit Canada waren aanwezig en kochten weer enkele 
Thrianta’s. Bill Mairs en zijn vrouw fokken niet alleen Thrianta’s, maar ook Vlaamse 
Reuzen en Franse Hangoren. Zij showen regelmatig in de Verenigde Staten en laten 
daar dan ook fraaie Thrianta’s achter, zodat met name de keurmeesters in de VS 
kennis kunnen maken met de Thrianta. Bill doet zijn uiterste best om de Amerikanen 
Thrianta’s te laten fokken met respect voor de Nederlandse standaard, dus niet te 
rood en te groot. Dit wordt hem niet altijd in dank afgenomen.  
Op 12 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. Keurmeester R. van Assem en Bernard 
Wrigley, ons Engelse lid en promotor van de Thrianta in Engeland zijn aanwezig. 95 
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Thrianta’s en 37 Hulstlanders ingeschreven voor de keuring. De dieren worden 
gekeurd op punten, de komende 2 à 3 jaar nog op proef. Fraaiste Thrianta ram van 
de 1e maand van W. van de Ruit. Fraaiste Hulstlander voedster van de 3e maand van 
H. Oude-Elferink. De heer R. van Assem verzorgt een interessante dierbespreking. 
Oproep tot betaling van de contributie via automatische incasso. 

2007 

Op de Noordshow 55 Thrianta’s gekeurd door P. van Lune. Fraaiste ram en voedster 
van W. Plasmeijer. De ram werd raswinnaar. 33 Hulstlanders gekeurd door P. van 
Lune. Fraaiste ram tevens raswinnaar van P. de Hart. Fraaiste voedster van H. Oude 
Elferink. 
Op de Kleindieren Expo 80 Thrianta’s gekeurd door J. Balder. Fraaiste ram tevens 
raswinnaar van combinatie J&P van Lune. Fraaiste voedster van E. Broekhuizen. 27 
Hulstlanders gekeurd door J. van de Steeg. Fraaiste ram en voedster van L. Kroon. 
De voedster werd raswinnaar. 
Op 18 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. De heren B. Houpst en G. Geutjes treden 
uit het bestuur en worden opgevolgd door A. Houweling en E. Broekhuizen. Beiden 
zijn reeds zeer actief, Arnaud doet de redactie van het clubblad en Edwin beheert de 
website. H. Brand-Diphoorn en B. de Bruin zijn 25 jaar lid. De naam van de club 
wordt gewijzigd van “Thriantaclub, waarin opgenomen de Hulstlander” in Thrianta-
Hulstlanderclub. Er worden dit jaar ook oude voedsters gevraagd en er wordt 
gekeurd op punten en predicaat. 104 Thrianta’s en 57 Hulstlanders ingeschreven 
voor de keuring. Fraaiste Thrianta ram van 2e maand van A. Molenkamp. Fraaiste 
Hulstlander ram van 3e maand van L. Kroon. 
Al jaren is het voor sommige leden een probleem om tijdig de contributie te betalen. 
Ongelooflijk maar ieder jaar dient Berend vele betalingsherinneringen te versturen en 
soms zelfs lidmaatschappen te beëindigen, omdat leden niet aan de betalingsver-
plichting voldoen. Betalen per automatische incasso is de oplossing, wordt voor 
nieuwe leden een verplichting. 

2008 

Op de Noordshow 88 Thrianta’s gekeurd door P. Oude Groothuis. Fraaiste ram 
tevens raswinnaar van W. van de Ruit. Fraaiste voedster van E. Broekhuizen. 23 
Hulstlanders gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram van G.J. Groenhof. Fraaiste 
voedster tevens raswinnaar van H. Oude Elferink. 
Op de Kleindieren Expo 84 Thrianta’s gekeurd door P. Oude Groothuis. Fraaiste ram 
en voedster van W. van de Ruit. De ram werd raswinnaar. 25 Hulstlanders gekeurd 
door A. Dijkstra. Fraaiste ram van L. Kroon. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van 
A. van Hintum. 
Op 15 maart werd de keurmeestersdag georganiseerd in Apeldoorn. Alle 
clubkeurmeesters en 2 gast keurmeester waren aanwezig. De nadruk lag dit keer op 
de Hulstlander. De aanwezige dieren werden gekeurd en de resultaten werden 
uitvoerig besproken. De Hulstlander volledig en de Thrianta alleen op de posities 
pels en kleur. 
Op 16 augustus de Fokkersdag in Apeldoorn. De 96 Thrianta’s en 32 Hulstlanders 
werden gekeurd door 7 clubkeurmeesters. Fraaiste Thrianta, ram van 4e maand van 
H. van Donselaar, fraaiste Hulstlander ram van 5e maand van P. Stoter. Fraaiste 
Thrianta van jeugdlid van Tanya Louwes. 
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Berend geeft aan vanwege gezondheidsredenen te stoppen met het fokken van 
Thrianta’s. Tot opluchting van de vergadering stelt hij zich nog wel herkiesbaar en 
blijft hij dus aan als secretaris/penningmeester. B Melenhorst 25 jaar lid. Erevoorzitter 
J. Balder is gestopt als (club)keurmeester, de club bedankt hem voor zijn enorme 
bijdrage die hij jarenlang heeft geleverd. Kasper Faunafood sponsoort de club in de 
vorm van full color omslagen voor het clubblad op hoogwaardig papier. 
Combinatie Van Lune wordt met een Thrianta kampioen van hun clubshow met een 
U98. 
Ons Engelse lid, Bernard Wrigley, stelt zich voor in een artikel in het clubblad. Hij fokt 
sinds 2002 Thrianta’s, komt regelmatig naar Nederland. Hij is de oprichter van de 
Engelse Thriantaclub, Thrianta UK. 

2009 

Op de Noordshow 86 Thrianta’s gekeurd door G. de Gooijer. Fraaiste ram tevens 
raswinnaar van W. van de Ruit. Fraaiste voedster van W. Plasmeijer. 38 Hulstlanders 
gekeurd door G. Meijer en G. de Gooijer. Fraaiste ram van H. ter Maat. Fraaiste 
voedster tevens raswinnaar van P. Stoter. 
Op de Kleindieren Expo 76 Thrianta’s gekeurd door P. Oude Groothuis. Fraaiste ram 
van W. Plasmeijer. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van W. van de Ruit. 21 
Hulstlanders gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram van A. van Houweling. Fraaiste 
voedster van combinatie de Graaf. 
Overleden zijn de heer B. Hekkelman, Bob Whitman (oprichter en voorzitter van de 
Amerikaanse Thriantaclub) en Judith Oldenburg-Graf (degene die de Thrianta als 
eerste naar Amerika haalde). 
Op 15 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. 104 Thrianta’s en 40 Hulstlanders in de 
kooien. In verband met het 25 jarig bestaan van de Hulstlander werd er een extra 
prijs toegekend. Deze werd gewonnen door A. van Hintum. Ook wordt er door het 
bestuur een bokaal beschikbaar gesteld die om het jaar op één van de clubshows 
gewonnen kan worden. A. van Hintum is 25 lid. Ben de Bruin stelt voor Berend Kleef 
te benoemen tot erelid. 
Door regelmatig via email feedback te geven aan onze Amerikaanse zusterclub 
wordt voorkomen dat de kleur van de Amerikaanse Thrianta te rood wordt. 
Een enquête brengt aan het licht dat de belangrijkste reden voor het teruglopend 
aantal ingeschreven dieren is te weinig afwisseling van keurmeesters (20%). Om niet 
op beide clubshows in te zenden wordt de reisafstand genoemd. 

2010 

Op de Noordshow 85 Thrianta’s gekeurd door P. Oude Groothuis. Fraaiste ram en 
voedster van W. Plasmeijer. De ram werd raswinnaar. 25 Hulstlanders gekeurd door 
J. Meijer. Fraaiste ram van H. Hecker. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van H. 
ter Maat. 
Op de Champion Show 92 Thrianta’s gekeurd door R. Schraa en G. de Gooijer. 
Fraaiste ram van Combinatie J&P van Lune. Fraaiste voedster tevens raswinnaar 
van W. Plasmeijer. 21 Hulstlanders gekeurd door A. Hertogh. Fraaiste ram van H. 
Pierik. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van A. Houweling. 
Op 7 maart is mevrouw G. Schipper overleden. 
Vanwege het gering animo is de tweejaarlijkse keurmeesterdag geannuleerd. 



 
24 

Op 14 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. Het aantal dieren is zorgelijk, slechts 54 
Thrianta’s en 12 Hulstlanders. Meer dan een halvering ten opzichte van 2009. 
Arnaud Houweling stopt met Hulstlander, trekt zich terug uit het bestuur en de 
redactie van het cubblad. A. van Hintum volgt hem op. De contributie wordt iets 
verhoogd. Er zijn dit jaar geen jubilarissen. Erelid Berend Kleef wordt nu formeel 
gehuldigd. Vorig jaar overviel zijn benoeming tot erelid eenieder, zelfs het bestuur. 
Het clubblad verschijnt voor het eerst in digitale vorm, dat aan alle leden waarvan 
een emailadres bekend is wordt toegezonden. Dit levert de club op jaarbasis een niet 
geringe besparing.  

2011 

De club bestaat 35 jaar. 
Op de Noordshow 87 Thrianta’s gekeurd door P. Oude Groothuis. Fraaiste ram van 
W. Plasmeijer. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van B. Melenhorst. 21 
Hulstlanders gekeurd door J. Derksen. Fraaiste ram en voedster van H. Hecker. De 
voedster werd raswinnaar. 
Op de Champion Show 74 Thrianta’s gekeurd door W. de Groot en A. Dijkstra. 
Fraaiste ram van E. Broekhuizen. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van W. 
Plasmeijer. 19 Hulstlanders gekeurd door W. van der Vlugt. Fraaiste ram van H. 
Oude Elferink. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van G.J. Groenhof. 
Op 13 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. Berend gaat zijn laatste periode (3 jaar) in 
als secretaris/penningmeester. Edwin Broekhuizen treedt tussentijds uit het bestuur. 
Hij wordt opgevolgd door Hans Kolk. Leon Claessen 25 jaar lid. Omdat een gehoorde 
klacht is dat begin augustus veel fokkers op vakantie zijn, stelt het bestuur voor om 
de Fokkersdag te verplaatsen naar de oude datum in juni. Voorstel wordt verworpen, 
Fokkersdag blijft 2e zaterdag in augustus. Ons erelid P. Kroon geeft een geweldige 
dierbespreking. Hij is het nog niet verleerd. Zijn motto “positief prikkelen, zie 
verbeterpunten als een uitdaging”. 
De Hulstlander heeft het heel moeilijk. Aantal fokkers neemt af, contact tussen de 
fokkers kan beter. Het idee van een workshop wordt geboren en het jaar daarop ook 
uitgevoerd. 
Op de Zuiderzeeshow (districtsshow) wordt de Thrianta voedster van H. van der Kolk 
algemeen kampioen met een U98. 
Bernard Wrigley meldt ons met trots dat op 8 oktober de oprichting van de Britse 
Thriantaclub “Thrianta UK” een feit is. 
De website krijgt een volledig nieuw uiterlijk en de inhoud wordt herzien en verder 
aangevuld. Daar heeft Edwin veel tijd in gestoken, dat verdient een pluim. 

2012 

Op de Noordshow 80 Thrianta’s gekeurd door G. van de Poel. Fraaiste ram tevens 
raswinnaar van W. Plasmeijer. Fraaiste voedster van B. de Bruin. 24 Hulstlanders 
gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram en voedster van A. van Hintum. De ram werd 
raswinnaar. 
Op de Champion Show 74 Thrianta’s gekeurd door J. Hupjé. Fraaiste ram en 
voedster van W. Plasmeijer. De ram werd raswinnaar. 29 Hulstlanders gekeurd door 
A. Dijkstra. Fraaiste ram en voedster van A. van Hintum. De ram werd raswinnaar. 
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Een groot deel van de contributie wordt via automatische incasso geint. Voor nieuwe 
leden een verplichting. Voor de penningmeester minder werk en het levert de club 
een besparing. 
Op 2 juni wordt wordt voor de 1e keer een workshop voor en door de Hulstlander-
fokkers georganiseerd in Twello. De dag was zeer geslaagd. 
Op 11 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. Ben de Bruin wordt op 84 jarige leeftijd 
benoemd tot erelid. Ben is een gerenommeerd Thrianta fokker. Ook heeft hij dieren 
geëxporteerd naar de VS en Engeland. Vanwege zijn hoge leeftijd en mindere 
gezondheid stopt Ben met actieve fokkerij en stelt hij zijn fokdieren beschikbaar. 
H. Kolk treedt tussentijds uit het bestuur en wordt opgevolgd door G.J. Groenhof. Dit 
jaar geen jubilarissen. Voorheen werd er iedere 2 jaar een keurmeesterdag 
georganiseerd. Door wederom een gering animo wordt besloten geen 
keurmeesterdag meer te organiseren, maar daarvoor in de plaats eventueel een 
workshop. 
Fokkers geven aan dat Thrianta’s met het juiste gedrongen type moeilijk op gewicht 
zijn te krijgen. Zij stellen voor de ondergrens van de maximale beoordeling (10 
punten) te verlagen van 2,50 naar 2,40 kg. Standaardcommissie neemt dit over in 
hun voorstel. Standaardcommissie stelt echter ook voor om het maximum gewicht 
van Thrianta en Hulstlander van 2,75 kg met 10 punten te belonen. Daarin schuilt 
een risico. De termijn waarop op dit voorstel gereageerd kan worden is verre van 
reëel. 

2013 

Op de Noordshow 63 Thrianta’s gekeurd door J. de Zeeuw. Fraaiste ram van W. 
Plasmeijer. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van W. van de Ruit. 23 Hulstlanders 
gekeurd door A. Dijkstra. Fraaiste ram en voedster van S. Visser. De ram werd 
raswinnaar. 
Op de Champion Show 53 Thrianta’s gekeurd door G. van de Poel. Fraaiste ram 
tevens raswinnaar van W. Plasmeijer. Fraaiste voedster van M. Smeets. 26 
Hulstlanders gekeurd door P. Huygens. Fraaiste ram en voedster van M. van 
Asperen. 
Op 1 juni wordt voor een 2e keer een workshop gehouden voor de Hulstlanders in 
Twello. Een zeer geslaagde dag. Ons lid van verdienste de heer J. Meursing 
beëindigt na 33 jaar zijn lidmaatschap. 
Op 10 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. Fraaiste Thrianta van H. van der Velde, 
fraaiste Hulstlander van H. Hecker. J. Meijer komt in het bestuur en gaat het 
penningmeesterschap van Berend overnemen. H. Hecker is 25 lid. De 
Standaardcommissie heeft de wijziging in de beoordeling van het gewicht van zowel 
de Thrianta als Hulstlander per 1 april doorgevoerd. Veel leden betreuren de geringe 
inbreng/betrokkenheid van de (leden van) speciaalclub. W. Plasmeijer wordt 
kampioen op zijn verenigingstentoonstelling met een oude ram met een U98. 

2014 

Op de Noordshow 52 Thrianta’s gekeurd door G. Lenselink. Fraaiste ram tevens 
raswinnaar van W. Plasmeijer. Fraaiste voedster van B. Melenhorst. 33 Hulstlanders 
gekeurd door J. van de Steeg. Fraaiste ram tevens raswinnaar van E. Nijenhuis. 
Fraaiste ram van S. Visser. 
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Op de Champion Show 44 Thrianta’s gekeurd door J. de Zeeuw. Fraaiste ram tevens 
raswinnaar van W. van de Ruit. Fraaiste voedster van W. Plasmeijer. 31 Hulstlanders 
gekeurd door J. van de Steeg. Fraaiste ram tevens raswinnaar van E. Nijenhuis. 
Fraaiste voedster van M. Brasser. 
In het voorjaar is de heer H. Hecker overleden. 
In mei en juni is door het Centrum voor Genetische Bronnen in Nederland in 
samenwerking met de KLN en Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) van zowel 
Thrianta als Hulstlander rammen sperma afgenomen. Dit wordt opgeslagen in een 
genenbank, een belangrijke stap in het veilig stellen van het genetisch materiaal van 
onze fraaie rassen. Op 7 juni wordt voor de 3e keer een workshop voor de 
Hulstlander georganiseerd in Twello. Een  een leerzame dag, waarbij onder leiding 
van keurmeester Martin Kok verbeterpunten worden gedefinieerd. Er waren te weinig 
aanmeldingen voor de officiële Thrianta workshop, zodat enkele fokkers de koppen 
bij elkaar gestoken hebben en alsnog op 14 juni bij elkaar zijn gekomen bij Willem 
van de Ruit. Een gezellige en leerzame dag. 
Op 9 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. De heren B. Kleef, J. Raterink en F. van de 
Wel 25 jaar bij de club. Met pijn in zijn hart heeft Berend Kleef na 22 jaar het bestuur 
verlaten. 21 jaar geleden nam hij het secretariaat/penningmeesterschap over van H. 
van Tol. Berend heeft altijd vol passie deze dubbelfunctie invulling gegeven. Hij was 
de spil waar alles om draaide. Berend wordt bedankt voor zijn enorme bijdrage. Hij 
draagt zijn taken over aan G. J. Groenhof (secretaris) en J. Meijer (penningmeester). 
Een rastechnische commissie (RTC) bestaande uit 7 leden (waarvan 2 keurmeester) 
wordt opgericht. De doelstelling is samen met de fokkers beide rassen op een hoger 
niveau brengen en zorgen voor uniformiteit. 

2015 

Op de Noordshow 51 Thrianta’s gekeurd door J. van de Steeg. Fraaiste ram en 
voedster van W. Plasmeijer. Raswinnaar werd de ram. 35 Hulstlanders gekeurd door 
J. van de Steeg. Fraaiste ram tevens raswinnaar van E. Nijenhuis. Fraaiste voedster 
van G. Schoonhoven. 
Op de Champion Show 27 Thrianta’s gekeurd door G. Lenselink. Fraaiste ram en 
voedster van W. Plasmeijer. Raswinnaar werd de ram. 31 Hulstlanders gekeurd door 
G. Lenselink. Fraaiste ram van E. Nijenhuis. Fraaiste voedster tevens raswinnaar van 
J. Blokzijl. 
Na vier jaar afwezigheid is Bernard Wrigley weer over uit Engeland. De Thrianta doet 
het daar zeer goed, het aantal fokkers neemt toe, zo ook het aantal inzendingen op 
de shows. 
Op 18 april geeft Jenne Meijer op de landelijke keurmeestersdag een presentatie 
over de Hulstlander. Op 30 mei wordt door de RTC een workshop Hulstlanders 
georganiseerd bij Gerda Nijenhuis. Op 21 juli overlijdt Jan Balder onze erevoorzitter 
tevens medeoprichter van onze club. Namens de club en privé zijn Wil en zijn vrouw 
Ria naar het afscheid geweest. 
Op 8 augustus Fokkersdag in Apeldoorn. De heren L. Kroon en W. Hermans 25 jaar 
bij de club. W. Plasmeijer en A. van Hintum treden uit het bestuur, zij worden 
opgevolgd door J.J. Eikelboom en G. van Schoonhoven. W. Plasmeijer, 
medeoprichter van de club, wordt benoemd tot erelid. De P. van Eijk bokaal wordt 
voor de laatste keer uitgereikt aan W. Plasmeijer. Aangekondigd wordt dat J. Meijer 
en J. de Zeeuw de komende jaren op de Noordshow en Champion Show de 
Thrianta’s en Hulstlanders gaan keuren. Op de distritsshow ondergebracht bij de 
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Oostermoershow (Drenthe) helaas geen Thrianta’s. W. Plasmeijer wordt op zijn 
clubshow geridderd. Hij ontvangt deze onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan 
zijn club, maar natuurlijk ook aan de herintroductie en het verbeteren van de Thrianta 
en onze club. 
Jan-Jaap Eikelboom neemt de redactie van het clubblad op zich. 

2016 

Op de Noordshow 52 Thrianta’s gekeurd door J. Meijer. Fraaiste ram tevens 
raswinnaar van combinatie J&P van Lune, fraaiste voedster van W. van de Ruit. 22 
Hulstlanders gekeurd door J. Meijer. Fraaiste ram en voedster van E. Nijenhuis. De 
ram werd raswinnaar. 
Op de Champion Show 39 Thrianta’s gekeurd door J. de Zeeuw. Fraaiste ram en 
voedster van W. Plasmeijer. Raswinnaar werd de voedster. 37 Hulstlanders gekeurd 
door J. de Zeeuw. Fraaiste ram en voedster van E. Nijenhuis. Raswinnaar werd de 
ram. Beide, de Thrianta en Hulstlander deden het zo goed in de eindkeuring dat ze 
allebei verhoogd zijn naar F 97 punten. 
Bernard Wrigley meldt dat de standaard van de Thrianta in Engeland weer voor 4 
jaar door de British Rabbit Council is aangenomen. Deze standaard is gelijk aan de 
onze, daar heeft Bernard zich hard voor gemaakt. 
Heleen van der Velde is geslaagd voor keurmeester Thrianta en Hulstlander. 
Op 6 augustus de Fokkersdag in Apeldoorn. 
 
Waar blijft de tijd, het is al weer 40 jaar geleden dat de club werd opgericht. 
 

2017 
 

Aangevuld door voorzitter Gerda Nijenhuis 
 

Ook dit jaar gold er weer een verplichte RHD2 enting voor de tentoonstelling 
konijnen. 
Op de Noordshow keurde Johan de Zeeuw 44 Thrianta’s en 17 Hulstlanders.  
Bij de Thrianta’s werd Wim van der Ruit winnaar met een jonge voedster. Bij de 
Hulstlanders was de winnaar was Gert van Schoonhoven met een jonge ram. Er 
waren 6 Hulstlanders absent, waaronder de konijnen van Gerda Nijenhuis die niet 
mocht inzenden omdat haar woonplaats in besmet vogelgriep gebied lag. Bij de 
jeugdshow zijn de Thrianta's gekeurd door Gerard van der Poel. De fraaiste Thrianta 
is de jonge voedster van Britt en Demie Botter. Helaas zijn beiden geen lid van onze 
club. 
Op de Championshow, die gehouden werd op 26 januari, werden onze rassen 
gekeurd door keurmeester Jenne Meijer. Hij keurde in totaal 26 Hulstlanders en 40 
Thrianta’s.  
De winnaars bij de Hulstlanders waren: 
1. Martin van Asperen met een jonge ram 
2. Gerda Nijenhuis met een oude ram 
3. Gerda Nijenhuis met een oude ram 
De winnaars van de Thrianta's waren: 
1. Wil Plasmeijer met een jonge voedster 
2. Jan-Jaap Eikelboom met een jonge ram 
3. Wil Plasmeijer met een jonge voedster 
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Over het 40-jarige jubileum van de club verscheen een prachtig artikel in de 
september uitgave van Kleindier Magazine.  
Op 1 juli werd een fokkersdag gehouden die georganiseerd werd door de 
rastechnische commissie. De dag vond plaats bij de Fa. Huizer in Hendrik Ido 
Ambacht. Een prachtige locatie waar we meer dan welkom waren. Door de fokkers 
werden de meegebrachte dieren gekeurd onder toeziend oog van onze 
clubkeurmeesters. Al met al een zeer geslaagde dag. 
Ook vond op 23 september voor de eerste keer een gezamenlijke clubdag plaats met 
de Chinchillaclub. Ieder club hield zijn eigen jaarvergadering en regelde zijn eigen 
keuringen. De locatie, de lunch, de verloting en de catalogus werd gezamenlijk 
georganiseerd. Een mooie gezellige dag die voor herhaling vatbaar is.  
Algehele winnaar van deze clubdag werd een jonge Thrianta voedster van Heleen 
van der Velde. En de overige uitslagen waren: 
Mooiste van de keurmeester Dhr. Oomen: 
1e Kooinummer: 123 = Thrianta, jonge ram van W. Plasmeijer 
2e Kooinummer: 122 = Thrianta, jonge ram van F. van der Wel 
3e Kooinummer: 161 = Hulstlander, jonge ram van G. van Schoonhoven 
Mooiste van de keurmeester Dhr. Oude Groothuis: 
1e Kooinummer: 129 = Thrianta, jonge voedster van H. van der Velde 
2e Kooinummer: 181 = Hulstlander, jonge voedster van G. van Schoonhoven  
3e Kooinummer: 175 = Hulstlander, jonge voedster van Comb. de Graaf 
Mooiste van de keurmeester Mw. Bosch: 
1e Kooinummer: 188= Hulstlander, jonge ram C-klasse van N. van Verseveld 
2e Kooinummer: 183= Hulstlander, jonge ram C-klasse van M. van Asperen 
3e Kooinummer: 150= Hulstlander, oude ram van G. Nijenhuis 
Mooiste van de Club: Kooinummer: 129= Thrianta, jonge voedster van H. van der 
Velde 
Mooiste Thrianta: Kooinummer 129= jonge voedster van H. van der Velde 
Mooiste Hulstlander: Kooinummer: 161= jonge ram van G. van Schoonhoven 
Mooiste Thrianta C-klasse: kooinummer 146= jonge voedster C-klasse van B. 
Melenhorst 
Mooiste Hulstlander C-klasse : kooinummer: 188= jonge ram C-klasse van N. van 
Verseveld 
Op 1 november overleed op 89-jarige leeftijd ons erelid Ben de Bruin. Ben had zich 
om gezondheidsredenen al enige tijd geleden uit de actieve fokkerij teruggetrokken. 
Hij bleef echter nog steeds geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de Thrianta en 
de club. Uit de voorzijde van de rouwkaart blijkt overduidelijk zijn liefde voor dieren. 
Ben heeft veel betekend voor het ras Thrianta en was altijd bereid om andere fokkers 
te helpen. Op 7 november is Ben begraven.  
Aan promotie is volop aandacht besteed: de facebook pagina wordt drukbezocht en 
een nieuwe pr-koffer en rolbanner werden gemaakt. De website is helaas nog niet in 
de lucht, maar daar wordt aan gewerkt.  
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Dit jaar was er geen Championshow georganiseerd tot teleurstelling van alle fokkers. 
Gelukkig werd de Noordshow dit jaar wel gehouden in de TT-hal te Assen op 4 t/m 6 
januari. Helaas zonder hoenders in verband met de heersende vogelgriep.  
We hadden een prachtige plek in de hal en er was zowaar een Thrianta en 
Hulstlander plein. Samen met het nieuwe PR materiaal en de hoeveelheid 
ingezonden dieren hebben we onze rassen op de kaart gezet.  
De Hulstlanders (39) werden gekeurd door keurmeester Adri Hertogh. De winnaar 
werd een jonge voedster van Martin van Asperen. 
De Thrianta’s (84) werden gekeurd door keurmeester Jenne Meijer. De mooiste 
Thrianta was een jonge voedster van Jan Jaap Eikelboom.  
Gerbert Doldersum (helaas geen lid van onze club) had als jeugdlid 3 Thrianta’s 
ingezonden en scoorde daarmee 1 x F en 2 x ZG.  
Beide rassen waren ook aanwezig op de HEP en de Hulstlander behaalde in de 
groep wit zelfs 2 x 8 en 1 x 9.  
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