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Van de voorzitter: 

Het is alweer even geleden dat u een 
nieuwsbrief van de club ontving. Andere 
prioriteiten in de privélevens van de 
bestuursleden waren daar de reden van. Soms 
gaan andere zaken even voor, zonder de taken 
te verzaken. Maar zoals u ziet hebben we weer 
een mooie nieuwsbrief gemaakt. Even een 
terugblik op de club-gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar. 
 
In het afgelopen jaar hebben wat leden hun 
lidmaatschap opgezegd. Het lidmaatschap is 
opgezegd door Ger Schoehuijs (Thrianta’s), Niek 
van Verseveld (Hulstlanders) en Martijn Smeets 
(Thrianta’s).  
Maar gelukkig hebben we ook nieuwe leden 
mogen verwelkomen: de combinatie (Tjeerd, 
Biense en Metje) van der Meer (Thrianta’s), Piet 
van der Schee (Hulstlanders) en André Wassink 
(Thrianta’s). We hebben ze al welkom geheten 
op onze website, maar via deze weg nogmaals 
van harte welkom en we wensen jullie mooie en 
goede fokresultaten! 
 
Een schok voor mij was het overlijden van Henk 
Houpst. Hij was één van de initiatiefnemers voor 
het oprichten van de Sachsengoldclub, later de 
Thriantaclub. Henk had in 1974 al Sachsengolds. 
Samen met Wil Plasmeijer heeft Henk 
geprobeerd om de Sachsengold bij een 
bestaande speciaalclub onder te brengen. Dat is 
toen niet gelukt. Maar de mannen gaven de 
moed niet op. Wil verzamelde adressen van 
fokkers en Henk schreef een oproep en artikelen 
in Fokkersbelangen. In 1976 is de 
Sachsengoldclub opgericht en Henk zat als 
commissaris in het bestuur.  
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Henk heeft behalve het 
doorzettingsvermogen dat hij heeft 
getoond bij het oprichten van onze club, 
veel betekent voor de hobby in z’n 
algemeenheid. Henk was een aimabel 
mens; altijd een luisterend oor en 
respectvol naar zijn medemens. Tot op het 
laatst fokte hij konijnen en duiven. We zijn 
hem heel erg dankbaar voor zijn inzet.  
 
Ook kregen we als bestuur en 
rastechnische commissie het afgelopen 
jaar wat teleurstellingen op ons pad.  
Zo moesten we onze rastechnische dag die 
gepland was op zaterdag 18 mei 
annuleren. Iets te weinig inschrijvingen 
van de leden en een uitbraak van RHD2 bij 
een particulier in de directe omgeving van 
de locatie waren de reden. Hopelijk 
kunnen we volgend jaar wel weer een 
clubdag houden.  
 
In februari liet Johan de Zeeuw ons weten 
dat hij wilde stoppen als clubkeurmeester, 
omdat hij te veel activiteiten op z’n bordje 
heeft. We bedanken Johan voor zijn 
werkzaamheden en steun aan onze club. 
Hij heeft zich altijd met energie ingezet. 
Uiteraard zijn we als bestuur aan het 
kijken wie we als nieuwe clubkeurmeester 
kunnen benaderen.  
 
En wanneer ik vooruitkijk…dan kijk ik uit 
naar de gezamenlijke fokkersdag op 
zaterdag 21 september. Een evenement 
dat in gezamenlijkheid plaats zal vinden 
met de Chinchillaclub en de Zilverclub. Dat 
zou kunnen betekenen dat we op één dag 
elf verschillende konijnenrassen bij elkaar 
hebben. 
 

 

Ik som ze even voor u op:  
Thrianta, Hulstlander, Groot- en Klein 
Chinchilla, Blauwe van Beveren, Zilvervos 
(diverse kleurslagen), Marter (diverse 
kleurslagen), Zwartgrannen, Parelgrijze 
van Halle, Groot- en Klein Zilver.  
Het zou werkelijk fantastisch zijn wanneer 
alle kleurslagen vertegenwoordigd zijn op 
deze dag.  
 
Verderop in deze nieuwbrief treft u het 
vraagprogramma en het inschrijfblad.  
Ik kijk uit naar de samenwerking en hoop 
velen van u daar te zien! 
 
Hartelijke groet, 
Gerda Nijenhuis 
 

 

 
Een goed gesprek op z’n tijd….
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Jaarverslag secretaris 2018: 

Beste leden,  

In het kort geef ik het clubjaar 2018 weer.  

We zijn begonnen in januari 2018 met 65 

leden en we hadden in december 2018 67 

leden. Zoals u ziet een positieve 

vooruitgang van 2 leden. 

Bestuursvergadering. 

Op zaterdag 10 februari 2018 en zaterdag 

3 november 2018 hadden we de 

bestuursvergaderingen in de kantine van 

het bedrijf van Gert en Bas van 

Schoonhoven in Epe.  

Wederom twee bestuursvergaderingen, 

waarin genoeg te bespreken was m.b.t. de 

Noordshow en de activiteiten in het 

afgelopen seizoen die door de club 

georganiseerd werden.  

En natuurlijk niet te vergeten wat gaan we 

het komende seizoen doen, hoe gaan we 

om met de districtsshows, wie gaan we 

vragen om te keuren op de clubshow en 

de Noordshow. Maar ook de activiteiten 

m.b.t. het komende seizoen en daarbij 

vooruit kijken naar de komende jaren en 

wie pakt wat op.  

Fokkersdag 

Op zaterdag 22 september 2018 hebben 

we onze jaarvergadering en de tweede 

gezamenlijke fokkersdag met de 

Chinchillaclub gehouden in het clubhuis 

van T.K.V. in Tiel.  

  

 

Er waren 44 Thrianta’s en 45 Hulstlanders 

ingeschreven. In 2017 waren dit 49 

Thrianta’s en 46 Hulstlanders, dus bij de 

Thrianta’s iets minder en bij de 

Hulstlanders nagenoeg gelijk aantal.  

Laten we proberen in 2019 deze lijn vast 

te houden.  

De dieren werden per maand ingedeeld 

en ook gekeurd. Dit was een wens van de 

inzenders. 

De beste Thrianta van de dag was van 

Mevr. H. v.d. Velde.  

De beste Thrianta in de C-klasse was van 

dhr. H. Hoogerbrugge. 

Bij de Hulstlanders was de beste van dhr. 

M. van Asperen. 

Bij de Hulstlanders in C-klasse was de 

beste van dhr. M.S. Diederik. 

Fraaiste van de Club, een Thrianta van 

mevr. H. v.d. Velde, dit dier werd ook de 

fraaiste van beide specialclubs. 

Jaarvergadering 

Wat de jaarvergadering betreft verwijs ik 

naar de aparte notulen verder op in de 

nieuwsbrief.  

Districtsshows 

Dit jaar had het bestuur besloten geen 

districtsshows toe te kennen vanwege de 

zeer geringe aanvraag en de zeer geringe 

inzendingen van de afgelopen jaren. Wel 

heeft het bestuur gemeend de prijzen op 

de clubshow (Noordshow) te moeten 

verhogen en zal de tweede clubshow 

plaats vinden op de Fokkersdag in Tiel. 
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De Clubshow op de Noordshow 

Onze clubshow werd ondergebracht bij de 

Noordshow. 

Het aantal inzendingen was prima, 

namelijk 84 Thrianta’s en 39 Hulstlanders. 

De winnaars waren als volgt: 

Bij de Thrianta’s: 

1e J.J. Eikelboom. 

2e H.E.A. v.d. Velde. 

3e H.E.A. v.d. Velde. 

4e J.J. Eikelboom. 

5e W.B.C. Plasmeijer. 

6e W.B.C. Plasmeijer. 

7e W.J. v.d. Ruit. 

 

 

Begroting 2020 van de penningmeester: 

Inkomsten     Uitgaven 

Contributie   €  1040,00  Website  €    100,00 

Fokkersdag   €    550,00  Fokkersdag  €    650,00 

Rente   €      10,00  Bestuurskosten €    200,00  

      Ereprijzen  €    320,00  

      Secretariaatskosten €      50,00  

      Workshop  €    100,00  

      Bankkosten  €    130,00  

      Diversen  €      50,00 

Totaal   € 1600,00  Totaal   €   1600,00 
 

Bij de Hulstlanders: 

1e M. v. Asperen. 

2e G. Nijenhuis. 

3e M. v. Asperen. 

4e C. van Dijk. 

5e G. van Schoonhoven. 

6e G. Nijenhuis. 

7e A.J. van Hintum. 

De secretaris van de Thrianta- en Hulstlanderclub. 
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Uitnodiging en agenda 

ledenvergadering: 

Geachte leden en genodigden, 

Hierbij hebben wij het genoegen om u uit 

te nodigen tot het bijwonen van de 

jaarvergadering welke gehouden zal 

worden op zaterdag 21 september 2019 

om 9.30 uur in het clubgebouw van de TKV, 

Bulkweg 1, 4005 LB Tiel. 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen jaarvergadering 2018 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen stukken de vergadering 

betreffende 

5. Uitgaande stukken de vergadering 

betreffende 

10. Jaarverslag secretaris 

11. Financieel verslag penningmeester 

a. Begroting 2020/2021 

b. Verslag kascontrole commissie 

(De commissie bestaat uit de heer 

M. van Asperen en de heer H. 

Hoogerbrugge. Reserve 

commissielid N. de Graaf) 

 

 

c. Benoeming kascontrole 

commissie 

(In volgorde van aantreden treedt de 

heer M. van Asperen af Reserve lid de 

heer N. de Graaf treedt toe tot de 

commissie, er zal nog een nieuw 

reserve lid voor kascontrole 

commissie gekozen dienen te 

worden).  

6. Bestuursverkiezing. 

Periodiek aftredend en herkiesbaar is 

G. Nijenhuis. 

7. Activiteiten 2020: 

– Workshop rastechnische commissie 

2020 

– Clubdag 2020 

8. Rondvraag 

9. Sluiting vergadering 

 

Onze secretaris in het zonnetje: 

Onze secretaris: Geert-Jan Groenhoef is 

tijdens de afgelopen Noordshow in het 

zonnetje gezet. 

Hij werd bedankt voor zijn jarenlange 

trouwe inzet. Uiteraard is hij hier nog niet 

mee gestopt, want wat moet de 

Noordshow zonder Geert-Jan?! 

 

 

Derde van rechts is Geert Jan met oorkonde en bloemen.
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Notulen jaarvergadering 2018: 

Datum  : 22 september 2018. 

Locatie  : Clubhuis van T.K.V. te Tiel. 

Aanwezig : 20 leden. 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet 

allen van harte welkom. Een speciaal woord 

van welkom aan leden van verdienste en 

ons erelid Mevr. H. van Tol.  

Met kennisgeving afwezig: dhr. B. Kleef, 

Mw. H. v.d. Burg, Dhr. Pierik, Mw. Dekkers, 

Dhr. Schoehuijs, Dhr. W.J. v.d. Ruit, Mw. E. 

Medendorp, Dhr. Froma, dhr. K. Zuur, dhr. 

M. Smeets en dhr. B. Makker. 

De voorzitter deelt nog even mede dat de 

Vosdwergenclub toch heeft afgezien van 

deelname aan deze dag.  

2. Notulen van de jaarvergadering  

 

d.d. 23 september 2017. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en het 

verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen de vergadering 

betreffende  

 

- Ons lid dhr. Raterink is overleden en we 

nemen een moment stilte in acht. 

- Nieuwe AVG-wet. 

- Brief van de Noordshow, i.v.m. nieuwe 

opzet aankleding hal, enkele geven zich op 

om hieraan namens de Thrianta en 

Hulstlanderclub deel te nemen. 

 

 

4. Ingekomen stukken de vergadering 

betreffende. 

- Brief omtrent nieuwe AVG-wet, hoe er 
mee om te gaan. 
- Brief van de Noordshow, nieuwe opzet 
aankleding hal. 
 
5. Uitgaande stukken 

Er zijn geen uitgaande stukken.  

6. Jaarverslag secretaris 2017 

Deze stond afgedrukt in de nieuwsbrief. 

Hierop zijn geen op- of aanmerkingen. 

7. Jaarverslag penningmeester 2017 

Het jaarverslag wordt tijdens de 

vergadering uitgedeeld. 

Jenne geeft nog enig uitleg over het 

financieel verslag er is een voordelig saldo 

van € 139,90. 

a. Begroting 2018/2019 

De begroting voor het jaar 2018/2019 

wordt zonder opmerkingen goed gekeurd. 

b. Verslag kascontrole commissie 

Dhr. M. van Asperen en Mw. H. v.d. Velde 

hebben de kas gecontroleerd. 

Dhr. M. van Asperen doet verslag en alles 

zag er keurig en netjes uit en ze hebben 

geen onrechtmatigheden kunnen vinden en 

stelt de vergadering voor om het de 

penningmeester decharge te verlenen. 
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c. Benoeming kascontrolecommissie 2018 

1. Dhr. M. van Asperen. 

2. Dhr. H. Hoogerbrugge. 

3. Reserve dhr. N. de Graaf. 

d. Vaststellen contributie 2019 

Het bestuur stelt voor om de contributie 

voor het jaar 2019 niet te verhogen het    

blijft € 17,50 voor een seniorlid en € 7,50 

voor een jeugdlid. 

8. Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn       

J. Meijer en G. van Schoonhoven. 

Beide heren worden door de vergadering 

herkozen. 

Als nieuw bestuurslid wordt gekozen Mw. 

H. v.d. Velde, de voorzitter heet Heleen 

hartelijk welkom in het bestuur. 

Na de benoeming is het bestuur als volgt 

samengesteld: 

Voorzitter  : G. Nijenhuis. 

Secretaris  : G.J. Groenhof. 

Penningmeester : J. Meijer. 

Lid   : G. van Schoonhoven 

Lid   : H. v.d. Velde. 

9. Aandacht voor jubilarissen. 

W. v.d. Ruit is 25 jaar lid. Wim is niet 

aanwezig.  

Het presentje en de speech voor dhr. v.d. 

Ruit wordt bezorgd door W. Plasmeijer. 

 

Comb Meijer: Jenne en Geert zijn vanaf 

1993 lid van de Thrianta en Hulstlanderclub. 

Dat is dus 25 jaar. Beide heren zijn 

keurmeester voor de club op de clubshow 

op de Noordshow. 

Jenne is in het bestuur gekozen in 2013 als 

vervanger/opvolger van B. Kleef. 

Naast Thrianta’s hebben beiden ook zeer 

verdienstelijk Duitse Hangoren gefokt, 

waarmee in het verleden al eens een U-

predicaat werd gehaald. Naast Geert en 

Jenne zien we ook vaak Geert zijn vrouw en 

Jenne zijn moeder Iefke bij hun aanwezig: 

een onafscheidelijk trio. 

Naast dat beide heren keurmeester zijn 

verdienen ze ook hun sporen in het club 

gebeuren en zijn ze beide behulpzaam op 

de Noordshow als commissielid. 

Beide heren wordt door de voorzitter een 

klokje aangeboden met de clublogo erop. 

Geert bedankt namens de combinatie de 

club en de leden voor hun presentje. 

Geert voegt er nog aan toe hoe het één en 

ander is verlopen en bedankt de club voor 

de uitnodiging van de fokkersdag. 

10. Activiteiten 2019 

Er zal weer een workshop worden 

georganiseerd in 2019. 

Over de workshop van 2018 werd nog 

gemeld: een perfecte locatie, mooi weer, 

mooi aantal dieren. Ook de aanwezig leden 

waren van mening dat het een zeer 

geslaagde dag was. 

In 2019 zal de dag weer in Zwolle worden 

gehouden. B. Melenhorst en N. de Graaf 

zullen weer de organisatie op zich nemen. 
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  Vraagprogramma fokkersdag: 

Geachte leden en sportvriend(din)en, 
 
 
LEES DEZE INFORMATIE DUIDELIJK DOOR. 
 
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te 
nodigen tot het inschrijven van uw dieren 
op de fokkersdag van onze speciaalclub. 
Ditmaal wordt de fokkersdag gezamenlijk 
gehouden met de Chinchillaclub en de 
Zilverclub.  
Deze zal worden gehouden op zaterdag 21 
september 2019 in het clubhuis van de 
Tielse Kleindier Vereniging (T.K.V.) aan de 
Bulkweg 1, 4005 LB te Tiel.  
Het inkooien kan vanaf 8:30 uur tot uiterlijk 
9.15 uur.  
Aanvang van de keuring zal plaats vinden na 
de vergadering. 
Ook dit jaar zullen er loten verkocht worden 
in de lunchpauze, zodat we de kas van de 
club weer wat tegemoet komen en u 
wellicht met een leuk prijsje naar huis gaat.  
 
Onze wens is, om op een dag als deze, 
zoveel mogelijk leden van onze speciaalclub 
te kunnen begroeten. Heeft u geen dieren 
om in te sturen, dan bent u natuurlijk altijd 
van harte welkom om de fokkersdag te 
komen bezoeken.  
 
Programma: 

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

- Vergaderen van 9.30 uur tot 11.30 
uur 

- Keuren 11.30 uur tot 13.00 uur 
- Lunch 13.00 uur tot 14.00 uur + 

verkoop loten voor de verloting 
- Afronden keuren, eindkeuring en 

rasbespreking 14.00 uur  – 15.45 uur 
- Prijsuitreiking 15.45  uur – 16.00 uur 

(evt. iets uitloop) 
- Opruimen 16.00 uur e.v. 

 

De Fokkersdag is de 3e zaterdag van 

september in 2019 i.s.m. de Chinchillaclub 

en de Zilverclub. 

Disstrictsshows voor 2018 worden niet 

toegewezen. Voor 2019 zal het bestuur dat 

opnieuw gaan bekijken. 

 

11. Rondvraag 

H. v. Hintum, er is maar 1 landelijke show 

meer, de Noordshow. 

W. Plasmeijer, alle dieren wegen op de 

fokkersdag, maar altijd 10 punten geven. 

 

12. Sluiting 

Het middagprogramma en de keuring van 

de fokkersdag worden georganiseerd door 

Geert Jan, daar waar nodig in 

samenwerking met Eric Maas. 

Nadat alle uitslagen bekend zijn en de 

prijzen uitgereikt zijn, zal de uitslagen lijst 

per mail nagestuurd worden. 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of 

haar inbreng en wenst allen een leuke en 

gezellige middag.  

 

Voorzitter,  Secretaris, 

G. Nijenhuis.  G.J. Groenhof. 
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Inschrijvingen: 
Gevraagd worden dieren in onze 
clubrassen, zowel mannelijk als vrouwelijk, 
oud en jong.  
Ook dit jaar is de mogelijkheid om uw 
dieren in te schrijven in een zogenaamde 
jeugd klasse, voorheen ‘C- klasse’ 
genoemd. Deze dieren dienen geboren te 
zijn na 30 april 2019 maar zij behoeven 
qua gewicht, grootte en oorlengte niet 
aan de eisen van de betreffende standaard 
te voldoen.  
Inschrijven kan enkel d.m.v. het 
bijgevoegde inschrijfformulier wat duidelijk 
met de computer of in blokletters ingevuld 
dient te worden.  
Uw inschrijfformulier dient vergezeld te 
worden van een geldige entverklaring. 
 
Inschrijfformulieren Thrianta en 
Hulstlanderclub zenden naar:  
Geert Jan Groenhof, Zuidlaarderweg 39, 
9468 AB Annen. 
Tel:  06 22799995. E-mail 
secretaris@thrianta-hulstlanderclub.nl  
 
Inschrijfformulieren dienen vóór zaterdag 
14 september 2019 bij Geert Jan binnen te 
zijn.  
Maandag 16 september wordt dan alles 
uitgewerkt en uitgedraaid. Stuur dus op 
tijd in. 
 
Keurmeesters: 
Als keurmeesters zullen deze dag fungeren 
Dhr. J. Meijer, Dhr. J. v.d. Steeg, Mevr. H. 
v.d. Velde en Mevr. I. Bosch. 
 
Prijzenschema fokkersdag 2019: 
Fraaie beker voor het fraaiste dier van de 
drie speciaalclubs. 
 
Prijzenschema fokkersdag 2019 voor de 
Thrianta en Hulstlanderclub: 
Per keurmeester: 
Fraaiste dier zijn/haar keuring 
Fraaiste dier op 1 na zijn/haar keuring 
Fraaiste dier op 2 na zijn/haar keuring 
 

Algemene prijzen Thrianta- en 
Hulstlanderclub 
Fraaiste dier Thrianta en Hulstlanderclub. 
Fraaiste Thrianta van de dag 
Fraaiste Hulstlander van de dag 
Fraaiste Thrianta C-klasse van de dag 
Fraaiste Hulstlander C-klasse van de dag 
 
(de Fraaiste Thrianta of Hulstlander in zowel de 
gewone klasse als jeugd klasse komt niet in 
aanmerking voor de keurmeester prijzen, deze 
schuift dan eentje op). 

 
Inschrijfkosten: 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 per 
ingeschreven dier. 
 
Kooilijsten en kooilabels: 
U ontvangt na betaling van het inschrijfgeld 
en de lunch (á €11,00) bij binnenkomst in 
het clubgebouw een catalogus. Aan de hand 
hiervan kunt u uw dieren inkooien. 
U krijgt dus geen kooilijsten of kooilabels 
thuis toegestuurd. Maak daarom een kopie 
of foto van uw inschrijfformulier of schrijf 
het over voordat u deze opstuurt. Zo weet u 
altijd welke dieren u heeft ingeschreven. 
 
Nog enkele tips voor het deelnemen aan 
deze fokkersdag: 

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

• Zorg dat uw dieren schoon zijn en 
dat ze er verzorgd uit zien en gezond 
zijn.  

• Knip de nagels van uw dieren en kijk 
of ze geen klitten hebben.  

• We spreken hier over een 
fokkersdag waarbij niet enkel het 
dier centraal staat maar er ook 
stevig wordt gekeken naar de 
verzorging van het dier door de 
fokker c.q. eigenaar. 
 

Graag zien wij u op 21 september in Tiel, 
De besturen van de Chinchillaclub, 
Zilverclub en de Thrianta- en 
Hulstlanderclub. 
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Clubdag Thrianta- en Hulstlanderclub 

21 september 2019. 

Naam: …………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………………………………………….. 

Woonplaats: ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………………………………… 

Jeugdlid JA/NEE: …………………………………………………………… 

Ras: Man/Vrouw: Jong/Oud: Merk: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Ik wil graag schrijven / aandragen (doorhalen wat niet van toepassing is). 

Dit formulier graag mailen of opsturen voor 14 September 2019. 

Aan:  G.J. Groenhof 
Zuidlaarderweg 39 

9468 AB Annen 

E-mail: secretaris@thrianta-hulstlanderclub.nl  

…….. Konijnen   á €   2,25 € ………… 

…….. Buffet   € 11,00 € ………… 

.…... Ereprijs   € ………… 

                                                        ------------------+ 

   Totaal  € ……….. 

 

mailto:secretaris@thrianta-hulstlanderclub.nl
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Bericht penningmeester: 

Als ik dit bericht schrijf is het vandaag de 

warmste dag ooit in Nederland. 

Maar ook op zulke momenten moet je af en 

toe tijd maken om even een berichtje te 

typen. 

Inmiddels heeft de automatische incasso 

van de contributie plaatsgevonden en heb 

ik van een groot deel van de leden de 

contributie voor dit jaar dan ook weer 

binnen.  

Ook hebben een aantal leden hun 

contributie op eigen initiatief over gemaakt, 

waarvoor dank! 

 

Ook heb ik op basis van informatie van onze 

secretaris de speciaalclubprijzen 

overgemaakt.  

Mocht u van mening zijn dat u nog recht 

hebt op een bepaalde geldprijs, dan kunt u 

hiervoor eerst contact opnemen met onze 

secretaris (Geert Jan Groenhof).  

Als secretaris ontvangt hij de catalogussen 

en maakt op basis van deze informatie een 

overzicht van de uit te betalen ereprijzen.  

Tot zover een update van de 

penningmeester. 

Met vriendelijke groet, 

Jenne Meijer 

 

 

Bericht van Heleen: 

Hallo Clubvrienden, 

Ik schrijf dit bericht begin augustus.  

Wat is het warm geweest!  

In de schuur van ons nieuwe huis in Epe is 

het wel 37 graden geworden. Gelukkig 

hebben we alle konijnen weten te redden 

op één opaal rexje na, maar deze was voor 

de hitte al een tijdje niet fit geweest.  

Ik hoop dat de dieren bij jullie de hitte ook 

goed hebben doorstaan. 

Afgelopen fokseizoen was bij ons bijzonder 

druk. Op 1 mei kregen wij de sleutel van 

ons nieuwe huis en moesten we in 2 

maanden tijd het huis leefbaar maken. 

Gelukkig zitten we nu in een super mooie 

nieuwe keuken, kunnen we douchen in een 

prachtige badkamer, chillen op de bank in 

de strakke woonkamer en slapen in een 

fijne slaapkamer. De konijnen van Gerwin 

en mijzelf zitten ook allemaal op hun 

nieuwe stekje en ook dit is prima verlopen. 

Er is nog zat te verbouwen, maar voor 

diegene die een keer in de buurt zijn staat 

altijd koffie klaar: Ledderweg 39 in Epe. 

Tot op de fokkersdag of eerder! 

Heleen. 

 

 

 

De kascontrole in 2018 
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Standaardwijziging Hulstlander pels: 

Tijdens de workshop van 2019 hadden wij 

als rastechnische commissie graag met u 

gediscussieerd over de omschrijving van de 

Hulstlander pels zoals deze nu omschreven 

is in de standaard. 

Wij zijn van mening dat hierin een kleine 

aanpassing gedaan zal moeten worden, 

waarbij er meer duidelijkheid moet komen 

over de structuur van de pels. 

Om tot een goede wijziging te komen, 

vinden wij de mening van jullie als fokkers 

en leden van de speciaalclub ook van 

belang. 

Uiteraard zijn er nog meer meningen 

belangrijk. Wij als rastechnische commissie 

hebben hierover een mening en ook de 

keurmeesters. 

De keurmeesters hebben tijdens de 

jaarlijkse KKV vergadering in april hun 

mening al gegeven via een vragenlijst. 

Hierin hebben zij aangegeven hoe de 

huidige stand van de pels volgens hen is en 

hoe zij de Hulstlander pels in de toekomst 

graag zouden zien. 

Deze vragenlijsten zijn verwerkt en zullen 

straks samen met de mening van de 

rastechnische commissie en met de mening 

van de fokkers/leden moeten lijden tot een 

standaardwijziging. 

Tijdens komende fokkersdag zal de 

rastechnische commissie zorgen voor een 

korte uitleg rondom de Hulstlander pels. 

Vervolgens zullen alle aanwezige fokkers en 

de leden van de speciaalclub een korte 

vragenlijst krijgen. 

Een van de belangrijkste vragen is 

natuurlijk: hoe moet de Hulstlander pels er 

in de toekomst uit zien? 

Om die vraag beter te kunnen 

beantwoorden zijn wij op zoek gegaan naar 

vergelijkingsmateriaal in de vorm van 

andere rassen.  

U zult bijvoorbeeld de vraag krijgen: Op 

welke pels zal de Hulstlander pels moeten 

gaan lijken? 

Om deze vraag beter te kunnen 

beantwoorden zullen wij ervoor zorgen dat 

er van verschillende rassen een aantal 

goede pelsdieren aanwezig zijn. Zo kunt u 

een betere mening vormen door van 

dichtbij te kijken en te voelen. 

Wij hopen dat veel aanwezigen de 

vragenlijst willen invullen. Het is tenslotte 

een vragenlijst over één van onze 

speciaalclubrassen en wij stellen ieders 

mening op prijs. 

Mocht u voor de fokkersdag nog vragen, 

opmerkingen of suggesties hebben dan 

horen wij deze uiteraard graag. 

Stuur ze naar Heleen: 

heleen@thrianta-hulstlanderclub.nl of 

0628406839 

Alvast bedankt, de rastechnische 

commissie. 

 

  

mailto:heleen@thrianta-hulstlanderclub.nl
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Keurverslagen Noordshow 2019: 

De Thrianta’s zijn in 2019 gekeurd door 

Johan de Zeeuw. 

Om 5 uur vertrokken richting Assen om de 

Thrianta’s te keuren. 

Na een bakkie koffie en wat 

nieuwjaarswensen gestart met keuren. 

Voor mij de taak om 81 Thrianta’s op de 

Noordshow te keuren. 

We begonnen met 10 oude rammen. De 

mooiste was van F. Nijmeijer met F 96 en 

de mooiste op 1 na van J.J. Eikelboom met 

F95.5. 

Waren mooie rammen enkele waren iets 

minder van kleur. (leeftijd) 

1 oude voedster predicaat ZG 94  van J.J. 

Eikelboom voor oude voedster een mooi 

dier. 

36 jonge rammen. 

Mooiste was van H. van der Velde met F 

96,5 een uitblinker van type en bouw. 

Dit dier werd mooiste van mijn keuring 

proficiat met deze prestatie!!! 

Mooiste op 1 na was van W.B.C. Plasmeijer 

met F 96,5. 

Zaten wat dieren bij die aan de rode kant 

waren en ook nog verschillende dieren die 

het in type en bouw lieten zitten en ook de 

stelling kon wel wat beter. 

De pelzen is ook een aandachtspuntje daar 

kan nog wel wat verbeterd worden. 

Pelslengte en structuur kon bij 

verschillende dieren beter. 

Maar er zaten ook verschillende prachtige 

rammen bij. 

35 jonge voedsters. 

Mooiste was W.B.C. Plasmeijer met F 96,5. 

een mooi dier met een fantastische kleur. 

Mooiste op 1 na was van H. van der Velde 

met F 96. 

Hier ook enkele rode dieren en wat die het 

in type en bouw lieten zitten. 

Er zat een hele mooie voedster maar die 

was helaas te zwaar. (topper van type en 

bouw). Ook verschillende dieren waar de 

pels wat beter van kon. 

Was een leuke gezellige dag met dank aan 

mijn schrijver en natuurlijk de aandrager. 

Wel jammer dat er tijdens de keuring geen 

mensen van de speciaalclub waren. 

Vriendelijke groet, 

Johan de Zeeuw. 

 

 

Gerda en Heleen met de kampioenen op de Noordshow 
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Thrianta’s op de Noordshow 2019! 

Op de HEP tafel de mooie Thrianta ram van H. van der Velde en de prachtige banners. 
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Keurverslagen Noordshow 2019: 

De Hulstlanders zijn in 2019 gekeurd door 

Jenne Meijer. 

Nadat ik een behoorlijke volle keuring van 

Belgische Hazen had gekeurd op de 

afgelopen Noordshow, waren ook nog de 

ingeschreven Hulstlanders aan mij 

toebedeeld. Toen de inschrijving was 

gesloten bleken er teveel dieren van onze 

club te zijn ingeschreven voor 1 

keurmeester, waardoor de clubrassen 

werden gesplitst. Uiteindelijk waren er 29 

Hulstlanders ingeschreven. 

Bij de eerste inspectie bleek voor mij al dat 

er een aantal prachtige dieren in de kooien 

waren gebracht, maar wel dat er nog veel 

verschil in de dieren onderling zat. 

De keuring begon met een viertal oude 

rammen, waarbij de eerste ram een jonge 

ram bleek te zijn. Dit dier, van combinatie 

de Graaf, was een mooie 

vertegenwoordiger en werd uiteindelijk de 

eerste in de jonge rammenklasse (met F96). 

De oude ram van onze voorzitter, Gerda, 

werd de fraaiste oude ram met F96. Verder 

nog 2 verdienstelijke dieren van Martin van 

Asperen, maar deze dieren leken iets over 

de top te zijn waardoor deze niet verder 

kwamen in deze klasse. In de jonge 

rammenklasse moest Gerda in dit geval 

genoegen nemen met de tweede plaats, 

gevolgd door een jonge ram van Martin van 

Asperen op de derde plaats. De jonge ram 

van combinatie de Graaf werd zoals eerder 

al gememoreerd eerste in deze klasse.  

 

 

 

Verder nog F-predicaten in de jonge 

rammenklasse voor: combinatie de Graaf, 

Gerda Nijenhuis en Martin van Asperen.  De 

jonge ram van combinatie de Graaf kwam 

voor het bepalen van de beste Hulstlander 

uiteindelijk tegen een jonge voedster van 

Gerda. Waarbij mijn keuze viel op de jonge 

voedster (ook F96) als raswinnaar van deze 

Noordshow. De kwaliteit van de voedsters 

was wel iets minder dan de jonge rammen. 

Naast de winnende voedster nog 1 F-

predicaat voor Chantal van Dijk. 

Opvallend was dat er een aantal dieren nog 

niet aan het ideale gewicht voldeden, maar 

op basis van de leeftijd dit prima zouden 

moeten kunnen doen. Hierop verlies je dan 

1 of in het ergste geval zelfs al 2 punten. 

Daarnaast laten deze dieren het vaak zitten 

in type en bouw, waardoor je een hoog 

predicaat al verloren bent. Dit is zonde.  

In type en bouw toch de nodige 

opmerkingen. Een aantal dieren die wat 

lang van type waren of een opmerking over 

de achterhand. Laten we het hoge niveau 

van positie 2 waar de Hulstlander de laatste 

jaren op zit toch alsjeblieft vasthouden! 

De positie waar het meeste om te doen is 

bij de Hulstlander is op dit moment nog 

steeds de pels. Veelal zijn de pelzen wat 

aan de zachte/wollige kant. Dat willen we 

niet. Hoewel de standaardbeschrijving op 

dit moment ruimte laat voor discussie, 

willen we niet een zachte/wollige pels. Ook 

moet men letten de dichtheid van de pels. 

Een aantal pelzen kon beduidend voller met 

onderhaar. 
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De kop geeft over het algemeen geen tot 

weinig problemen bij de Hulstlander. We 

moeten er wel voor blijven waken dat de 

koppen voldoende volume houden, zeker in 

verhouding tot het lichaam. De oren 

kunnen soms wat steviger van structuur en 

beter behaard. Vooral de structuur van de 

oren is erg belangrijk. We willen stevige en 

lepelvormig afgeronde oren. Dit is naast de 

pels wat mij betreft het belangrijkste punt 

in de fokkerij om op te letten. 

De kleur geeft eigenlijk geen problemen. 

Een compliment aan de fokkers die de 

dieren toch hagelwit weten voor te 

brengen. De oogkleur is over het algemeen 

gewoon prima voor elkaar.  

Op de laatste positie van de beoordeling 

heb ik hooguit punten moet aftrekken als 

dat ging in combinatie met een lager 

gewicht. Dieren die aan het begin van 2018 

geboren waren en ten tijde van de 

Noordshow nog geen 2,4 kg. wegen 

verliezen ook op lichaamsconditie helaas 

punten. 

Ik kijk terug op een leuke keuring met een 

afwisseling in kwaliteit. Er zaten in ieder 

geval ook een paar prachtige 

rasvertegenwoordigers in de kooien. Ik ben 

zeer benieuwd naar de resultaten uit de 

fokkerij van 2019! 

  

Met vriendelijke groet, 

Jenne Meijer. 

 

Copy gezocht: 

De eerste editie van de nieuwsbrief 2019 

liet wat lang op zich wachten. 

Helaas is een lege nieuwsbrief toe sturen 

ook een beetje vreemd. 

Mocht je iets leuks hebben om te vertellen 

of te laten zien? Stuur het ons dan toe! 

We zitten echt te wachten op leuke stukjes, 

het mag werkelijk overal over gaan! 

Jij en jouw konijnen, jouw konijnenschuur, 

behaalde resultaten, meningen over eerder 

geschreven stukken, leuke weetjes, 

enzovoort. 

Om wat meer interactie te krijgen in de 

nieuwsbrief, zijn we een nieuwe rubriek 

begonnen: De stelling. 

Je vindt deze op de laatste pagina. 

Wij hopen op veel reacties! We plaatsen ze 

allemaal! 

Groetjes, 

De redactie! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvjefb6-3jAhUF16QKHb7UAzoQjRx6BAgBEAU&url=https://reinoudvanuffelen.nl/2019/05/11/wie-schrijft-die-blijft/&psig=AOvVaw2SOOoT2_pytAakYBoFmUTx&ust=1565167031039041
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Hulstlanders op de Noordshow 2019! 

Op de HEP tafel de prachtige Hulstlander van G. Nijenhuis tussen al het witte geweld!  
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Examens op de Noordshow. Altijd spannend! 
Ook keurmeester worden?  

Vraag dan informatie op bij een van de landelijke cursuscentra (ROC).  
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Nieuwe leden stellen zich voor: 

Hallo Allemaal, 

Wij zijn nieuw hier en ons werd gevraagd 

om een stukje te schrijven voor het 

clubblad. Nou dat stellen we zeer op prijs. 

Wij zijn Biense, Tjeerd en Metje van der 

Meer en wonen in het noorden van ons 

land, Damwâld (Damwoude) wel is waar. 

Het is ongeveer 5 km van Dokkum 

(Friesland). 

Wij hebben Thrianta’s en daar fokken we 

mee sinds 2018. Het is zo gekomen dat 

Biense ze tegen kwam op marktplaats. Het 

leek Biense/ons zo mooi vooral die kleur 

sprak ons aan. Dus contact gezocht en ja 

eenmaal aangekomen bij de adverteerder 

sloeg de vonk helemaal over. We gaven aan 

om mee te gaan doen met tentoonstelling 

en dat we lid wouden worden van een 

vereniging in de buurt en van het een kwam 

het ander. Dus werd er bewust goed 

gekeken wat er mee mocht naar huis om 

mee te fokken en wat goed is voor de show. 

Na wat informatie te hebben gekregen 

gingen we goed voorbereid naar huis. Onze 

1ste Thrianta’s komen uit Bergum van Jan 

Sytse Valk! 

 

Intussen hebben we 15 Thrianta’s waar van 

ook eigen fok tussen zit. Het ras heeft een 

zeer lief karakter. Ze zitten in een flat in de 

garage waar dagelijks onze honden ook 

komen. Ze kunnen het goed met elkaar 

vinden. Loopt er 1 los dan worden ze netjes 

weer naar hun hok begeleid door de 

honden, een prachtig gezicht. Dit is zo’n 

beetje ons verhaal over onze Thrianta’s.  

Groeten,  

Biense, Tjeerd en Metje van der Meer. 

 

 

Tjeerd, Metje en Biense 
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Nieuwe leden stellen zich voor: 

Sinds afgelopen najaar ben ik weer 
voorzichtig begonnen met de fok van 
Thrianta´s.  
Terug naar het ras waarmee voor mij eind 
jaren 70 de hobby van kleindieren mee is 
begonnen. 
Later een aantal jaren geen dieren gehad, 
maar nadat ik een getrouwd was en weer 
een eigen woning had begin jaren negentig 
langzaam de hobby weer opgepakt. 
  
Toen ook eerst weer met konijnen 
begonnen, maar langzamerhand is dit 
verschoven naar de fok van Hollandse 
Krielen, die ik ook nu nog met veel plezier 
heb.  
De laatste jaren altijd al plannen gehad om 
ook weer konijnen te gaan fokken.  
De keus van het ras is eigenlijk nauwelijks 
een vraag geweest, ook omdat ik op 
tentoonstellingen altijd de Thrianta´s ben 
blijven volgen.  
Het laatste zetje kwam door het artikel in 
Kleindier Magazine met een stuk over de 
dieren bij Wil Plasmeijer. 
  
Op dit moment heb ik 2 voedsters en 1 ram, 
en een paar jonge dieren.   
De hokken zijn (gedeeltelijk) klaar, maar ze 
staan tijdelijk in een andere ruimte, want 
de schuur voor de konijnen moet nog 
gebouwd worden. 
  
Vriendelijke groet, 
André Wassink 
 

Nieuwe leden stellen zich voor: 

Wat vertellen over mij zelf: Piet van der 

Schee wonende in Poortugaal. 

  

Fok al enige tijd konijnen maar wilde naar 

een ander ras. Was voorheen blauwe 

Weners en nu een wat kleiner ras: de 

Hulstlander.  

 

Ik heb wat dieren aangeschaft bij Gerda. 

(Die super heeft geholpen hier mee). 

 

Daar komen nu de eerste jongen.  

Ik heb 14 hokken in een mooi stukje polder 

in Albrandswaard.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Piet van der Schee. 
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  8 punten 9 punten 10 punten 

Nederlandse Thrianta 2,0 - 2,1 KG 2,2 - 2,3 KG 2,4 - 2,75 KG 

Europese Thrianta 2,0 - 2,25 KG 2,25 - 2,5 KG 2,5 - 3,0 KG 

Duitse en Europese Sachsengold 2,25 - 2,5 KG 2,5 - 2,75 KG 2,75 - 3,25 KG 

De Europese standaard: 

De Europese standaard wel of niet? Helaas 

hebben we deze keuze niet. Hij zal er hoe 

dan ook komen. 

Wat betekent dit dan voor onze clubrassen? 

Ik vond dit een interessante vraag en ben 

op onderzoek uit gegaan. 

Voor de Hulstlander is dit heel simpel. De 

Europese standaard is namelijk identiek aan 

de beschrijving van de Nederlandse 

standaard. Waarbij we natuurlijk wel 

moeten onthouden dat wij graag een 

standaardwijziging willen doorvoeren. 

Voor de Thrianta is er wel een verschil. 

Gelukkig zit dit verschil maar op één positie 

van de zeven en is het verschil dus niet zo 

heel erg groot. 

Het verschil zit in de gewichtstabel. 

Hieronder zijn beide gewichtstabellen te 

zien. Ook vind je daar de gewichtstabel van 

de Duitse/Europese Sachsengold.  

 

Deze gewichtstabel heb ik toegevoegd, 

omdat ik denk dat het grootste bezwaar 

van een Europese standaard zal zijn dat de 

Thrianta uiteindelijk op zal gaan in de 

Sachsengold. 

Nu deel ik deze mening niet met de mensen 

die dit denken, maar ik begrijp het wel. 

Waarom ik denk dat dit niet zal gebeuren: 

de gewichten zullen moeten worden 

aangepast waarbij de Thriantafokkers geen 

verhoging willen en de Sachsengoldfokkers 

geen verlaging willen. 

De kleurintensiteit is ook verschillend. Zo 

willen wij hier in Nederland een zachte 

oranje kleur en de Sachsengold mag iets 

warmer zijn. 

Kortom: Ik denk/geloof niet dat de Thrianta 

ooit op zal gaan in het grote Sachsengold 

geweld. 

Toch even terug naar die gewichtstabellen. 

Want er is wel degelijk een verschil tussen 

de Nederlandse en de Europese THRIANTA! 
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 8 punten 9 punten 10 punten 

Nieuwe Nederlandse Thrianta 2,0 - 2,25 KG 2,25 - 2,35 KG 2,4 - 3,0 KG 

Huidige Nederlandse Thrianta 2,0 - 2,1 KG 2,2 - 2,3 KG 2,4 - 2,75 KG 

Aangezien onze hobby steeds kleiner word 

denk ik dat het verstandig is om Europees 

te gaan denken. Dit betekend overigens 

niet dat ik vind dat iedere fokker over de 

grens zou moeten showen. Dit is een keuze 

die ik voor niemand kan maken.  

Als onze hobby kleiner word, word ook het 

aantal dieren kleiner. 

Dit betekend dat de genetische diversiteit 

achteruit zal gaan. Hierdoor zullen er steeds 

meer genetische fouten voorkomen bij 

onze rassen. Dit geldt niet alleen voor de 

Thrianta, maar ook voor vele andere rassen 

die wij in onze standaard kennen. 

Door meer Europees te gaan denken 

kunnen wij de genetische variatie binnen de 

Thrianta groter houden en zo het ras langer 

is stand houden en misschien nog wel 

belangrijker: gezond houden! 

Zoals jullie kunnen zien in de tabel is de 

Europese Thrianta iets zwaarder dan de 

Nederlandse. Dit betekend niet dat deze 

dieren langer zijn! Alles draait om 

verhoudingen. De Europese Thrianta moet 

namelijk ook kort en gedrongen zijn. 

Als wij in Nederland willen profiteren van 

de Europese genetische diversiteit moeten 

wij iets veranderen. 

Hieronder is een gewichttabel te zien die ik 

graag verder zal toelichten. 

 

De Thrianta is een klein ras en ik vind dat dit 

zo moet blijven. Wel vind ik dat we in 

Nederland een slag kunnen maken wat 

betreft type en bouw en dan voornamelijk 

op de ronde achterhanden. 

De ondergrens van de Nederlandse 

standaard (2,0 KG) vind je ook terug in mijn 

gewichtstabel, maar ook de bovengrens van 

de Europese standaard is terug te vinden. 

Je kunt zien dat je meerdere dieren 

succesvol kunt showen door de maximale 

10 punten ook toe te kennen aan Europese 

gewichten.  

Nogmaals! Gewicht mag nooit in de lengte 

zitten maar moet in de breedte! 

Verhoudingen is het belangrijkste. 

Door de ondergrens niet te verhogen kun je 

met de kleinere Thrianta toch nog steeds in 

Nederland net zo succesvol showen als 

voorheen. 

Ik denk dat dit voor iedereen stof tot 

nadenken is, maar dat we hier ook zeer 

binnenkort met zijn alle over moeten 

praten en tot een conclusie moeten komen 

en zeer waarschijnlijk tot een 

standaardwijziging. 

De standaardcommissie heeft dit ook al aan 

alle speciaalclubs kenbaar gemaakt. Kortom 

we moeten iets! 
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  Ik weet dat veel speciaalclubs al een 

standaardwijziging richting de Europese 

standaard doorvoeren voor komend jaar. Ik 

denk dat wij niet moeten achterblijven.  

Dat is zeker niet goed voor onze hobby en 

zeker niet voor onze rassen. 

Bovenstaande heb ik overigens niet 

allemaal zelf verzonnen. Ik ben in gesprek 

geweest met de standaardcommissie, 

keurmeester, andere speciaalclubs en 

fokkers. 

Een keurmeester wees mij op het feit dat 

Natasja van der Putten een zeer mooie en 

heldere presentatie heeft gegeven over 

gewichtsverhoging bij de Nederlandse 

Hangoor Dwergen Club. 

Mocht je geïnteresseerd zijn? De 

presentatie is terug te vinden op de website 

van de Nederlandse Hangoordwergen club.  

Hierin word het belang van genetische 

diversiteit heel goed uitgelegd. 

Ik ga graag in gesprek met jullie over dit 

onderwerp, persoonlijk maar ook in naam 

van de rastechnische commissie. 

Bel me op of spreek me ergens aan! 

Het is tijd om te bewegen! 

Groet, 

Heleen. 

Bericht van Hilde: 

Ik ben een liefhebber van onze prachtige 

raskonijnen. Ik ben een liefhebber van onze 

sport.  

Op 10 jarige leeftijd, maakte ik kennis met 

de Thrianta. Mijn ouders herinneren zich 

nog de uitspraak: “Als ik later op mezelf 

woon, ga ik Thrianta's fokken”. En dat is 

nooit uit mijn hoofd gegaan.  

Naast het trainen van honden, heb ik 

inmiddels al weer een aantal jaren 

Thrianta's.  

Ik ben ook begonnen, en inmiddels 

halverwege, een opleiding. Het is een Post 

Graduate opleiding van de Universiteit 

Leuven. Ver weg, maar door de manier van 

onderwijs geven goed te doen. De opleiding 

Companion Animal Behaviour and Welfare 

gaat (zoals de naam al doet vermoeden) 

over het gedrag, gedragsproblemen en 

welzijn van gezelschapsdieren. Hieronder 

vallen honden, katten, konijnen, 

knaagdieren en paarden. Leuke opleiding. 

En een mogelijkheid om van je hobby je 

beroep te maken. Mooier kan toch niet. 
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De kleindierhobby ligt onder vuur; daar zijn 

we ons, denk ik, allemaal van bewust. Door 

de politiek (wetten die komen zoals de 

positieflijst en welzijnswetten), door de 

publieke opinie (“zielig al die dieren in een 

kooitje en ook nog alleen”) en door onze 

leden (we vergrijzen, minder aanwas van 

jongeren, dan leden die afhaken vanwege 

hun oudere leeftijd). Dit zorgt al een paar 

jaar voor zorgen. Shows moeten stoppen 

vanwege te weinig vrijwilligers. 

Verenigingen moeten fuseren omdat ze 

anders geen bestaansrecht meer hebben. 

Noem maar op.  

Ik, en met mij ook andere mensen, zien 

deze ontwikkeling met lede ogen toe. Dit is 

niet wat we willen, toch? We willen mensen 

laten zien hoe mooi onze dieren zijn, hoe 

erg we er van genieten en dat we er goed 

voor zijn. En toch….waarom lukt dat 

kennelijk dan niet??? 

Ik kan nu geen kant en klare oplossing 

neerleggen. Helaas, anders had ik het graag 

gedaan, maar ik heb wel een paar 

overdenkingen. 

1. Gaan wij wel met onze tijd mee??? 

Jazeker, clubbladen worden inmiddels per 

mail gestuurd en inschrijven voor shows 

kan meestal ook digitaal. Super, maar is dat 

echt met de tijd meegaan? 

De mentaliteit in ons land is verandert 

tegenover dierenwelzijn. Honden wonen 

over het algemeen in huis; een ‘echte’ 

erfhond komt steeds minder voor. Maar die 

mentaliteit verandert ook tegenover 

konijnen en knaagdieren.  

De afgelopen 20 jaar zijn er diverse 

wetenschappelijke onderzoeken gedaan  

naar het welzijn van konijnen en 

knaagdieren. Hebben wij daar iets mee 

gedaan? Mijn mening: nauwelijks. 

Onder andere de Dierenbescherming komt 

met de melding dat konijnen groepsdieren 

zijn. Wat zeggen wij? “Onzin, dat is wachten 

op problemen.” We schieten in de 

verdediging en gaan niet altijd even 

vriendelijk het gesprek aan. We horen 

elkaar aan, maar luisteren we wel naar 

elkaars argumenten. Doen we er echt wat 

mee? 

En idd, ik doe nu even niet aan nuances en 

scheer alles over één kam. Sorry daarvoor, 

maar als ik elke nuance moet uitleggen 

wordt dit stuk 20 A4’tjes en haakt u vast af. 

2. Zijn we wel toegankelijk??? 

Natuurlijk gaat deze vraag mij extra aan het 

hart. Toen ik in de ‘kleindierwereld’ kwam, 

heb ik veel weerstand ondervonden. Ik 

kwam met een hulphond. Pfoe…dat was 

voor veel mensen echt een brug te ver. In 

onze vereniging heb ik gelukkig geen echte 

weerstand ondervonden. Maar naar shows 

van andere clubs gaan, was vaak een strijd 

(en soms zelfs onmogelijk). Uiteindelijk heb 

ik (met dank aan ons toenmalige bestuur) 

een verklaring van de KLN gekregen dat 

mijn hulphond in hun ogen geen probleem 

was, maar dat het uiteindelijk wel de 

beslissing van de organiserende club bleef. 

(NB: Martin Kok, ik ben je echt nog steeds 

enorm dankbaar voor jouw steun ook in 

dezen voor mij en Basco) 
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Helaas kom ik jongere mensen tegen die 

afhaken op de manier waarop ze behandeld 

worden door de oudere garde. Als iemand 

mij verteld, dat hij in een vergadering van 

zijn club een vernieuwing opperde en hij als 

reactie kreeg: “Jullie willen alles 

veranderen. Dat hebben we in het bestaan 

van onze club nog nooit gedaan. Nu ook 

niet, laten we gewoon alles bij het oude 

houden.” Ja, sorry…maar dan snap ik dat je 

als jongere je niet gehoord en gewenst 

voelt. 

En goed materiaal krijgen en hulp bij het 

leren waar je op moet letten bij het 

selecteren en hoe je dat dan ziet, is niet 

altijd fijn. Op shows zijn we misschien 

concurrenten, maar we zijn toch 

voornamelijk liefhebbers die graag mooie, 

gezonde dieren willen zien? Waarom 

kunnen we elkaar niet helpen? 

Dit stuk schrijf ik niet als een aanval op de 

kleindierwereld. Absoluut niet zelfs! Ik 

schrijf dit stuk, omdat het me zorgen baart 

hoe we verder gaan en moeten met onze 

hobby in onze huidige en toekomstige 

maatschappij. 

Met de studie die ik nu doe, en de kennis 

die ik heb uit de kleindierwereld, zou ik 

graag willen kijken naar dit thema. Waarom 

ik het niet doe, omdat ik al een paar 

reacties naar mijn hoofd heb gekregen dat 

ik ook zo iemand ben die de kleindierwereld 

‘verkeerd’ vind. 

En ja…ik snap dat een hond veel bij onze 

dieren kan oproepen. En ja…ik snap ook dat 

een hond niet altijd goed bij konijnen kan. 

En ja…helaas ben ik mij ook bewust van het 

feit dat niet elke assistentiehondgebruiker 

zich even netjes gedraagt. 

Inmiddels ben ik lichamelijk achteruit 

gegaan en zit in een rolstoel. En hoe 

toegankelijk zijn shows? Veel shows zijn in 

paardenbakken. Maar als iemand die slecht 

ter been is (rolstoel, rollator, krukken) vaak 

slecht of niet toegankelijk. Of je wordt 

tegengehouden omdat het gronddek (zeil) 

wat er op is gelegd, kapot kan gaan van je 

hulpmiddel. Nog even als noot erbij, maar 

waar ik nog niet dieper op in ga, zijn de 

toegankelijkheid van toiletten, trapjes, 

drempels etc. 

En niet alleen ik heb hier last van. Onze 

oudere leden die minder goed ter been zijn, 

komen dit ook tegen. Heel Nederland staat 

op het moment bol van discussies over 

toegankelijkheid. Blijven wij misschien niet 

wat achter? 

3. Wat bieden wij??? 

We zouden zo graag aanwas willen hebben. 

Jongere mensen die geraakt worden door 

onze hobby en mee willen doen. Die zich in 

willen zetten voor die mooie sport die wij 

uitoefenen. Waarom krijgen we die aanwas 

nauwelijks? 

We gooien het al snel op ‘de mentaliteit 

van tegenwoordig. Ikke, ikke, ikke.’ Oké, 

mee eens, dit is een puntje, maar laten we 

eerst eens naar ons zelf kijken. Wat bieden 

wij jonge aanwas? 
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In de volgende nieuwsbrief: 

• Verslag fokkersdag 

• Keurverslagen fokkersdag 

• Uitslag Hulstlander pels 

• Reacties op de stelling 

• Nieuwe stelling 

• Vervolg de Europese standaard 

• En hopelijk heel veel berichten  

van u! 

 

De stelling: 

Mijn Hulstlander/Thrianta zal nooit 

gemengd voer krijgen en krijgt 

alleen maar kant en klare persbrok. 

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Alle 

toegezonden berichten worden in de 

nieuwe nieuwsbrief weergegeven.  

We hopen op veel reacties, zodat we zo 

snel mogelijk weer een leuke nieuwsbrief 

kunnen uitbrengen. 

Stuur uw reactie naar  

heleen@thrianta-hulstlanderclub.nl 

 

Ook suggesties voor een nieuwe stelling zijn 

van harte welkom! 

 

En dat is dus precies wat ik niet vind. Maar in 

elke ‘wereld’ zijn verbeteringen mogelijk, 

waardoor die ‘wereld’ beter in de 

maatschappij past en zich kan mengen in de 

huidige en toekomstige maatschappij. 

Verandering is niet persé verkeerd; soms wel 

eng. Maar soms kan een enge stap tot 

fantastische resultaten leiden. 

Ik sta open in meedenken en delen van 

kennis die ik heb opgedaan in studie en 

kleindierwereld. Ik hoop jullie ook. Samen 

moeten we best een eind kunnen komen. Als 

we maar open staan voor de maatschappij 

(en dus elkaar). 

Hilde van de Burg. 
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