
TENTOONSTELLING  
 

HOENDERS EN KRIELEN  
 

 GROBBENDONK 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Volle Vaart 
Vaartkom 6 
 
 
 
 

Zat 14 september 2019 van 15 tot 22 uur  

Zon 15 september 2019 van 9 tot 17 uur  

 
 
KEMPISCHE  PLUIMVEEVERENIGING  OOSTMALLE  Secretariaat:  Versmissen  Paul,  Frans  Van  Gielstraat  21,  2390   
Oostmalle  Tel.:  03/312.11.03  GSM:  0485/45.00.87   
www.kempischepluimveevereniging.be

Jubileumshow 
prijzenpakket t.w.v. 

€1500 
 

 

KPO 



 

2019 
Voorwoord. 
Beste liefhebbers, 

 
Naar aanleiding van de succesvolle tentoonstellingen van vorige jaren 
richten wij onze 
3de Aparte HOENDER en KRIELEN tentoonstelling in september 
opnieuw in.  
Naar aanleiding  van het 50 jarig bestaan van onze club voorzien we 

extra prijzen. 
De duiven zullen in oktober ook weer een aparte show krijgen. We zullen er op die manier 
voor kunnen zorgen dat onze tentoonstellingen een mooiere opstelling krijgen. We beperken 
ons tot 500 dieren ongetopt.  Inkooien doen we vrijdag zodat het wat minder belastend is 
voor de dieren, kijk dus goed naar de uren en dagen in het reglement! Dit is een mooie 
gelegenheid om je jonge dieren voor een eerste keer te laten keuren. 
Diegenen die al jaren meedoen bij de KPO zullen niet twijfelen om ook dit jaar weer mee te 
doen.   
De tentoonstelling zal doorgaan in Grobbendonk. 
Voor de nieuwelingen of de twijfelaars kunnen we enkel zeggen dat de club haar uiterste best 
zal doen om het U naar uw zin te maken.  
Verder mag U ook niet vergeten om uw dieren te laten enten.   
 
Lees ook aandachtig het prijzenschema, Dit is zeer uitgebreid. 
Er zijn natuurlijk nog de algemene kampioenen, de raskampioenen en het predikaatgeld.   
Voor deelnemers die door het prijzenbos de prijzen niet meer zien geeft het bestuur graag de 
nodige ondersteuning, aarzel dus niet om contact met ons op te nemen. 
Verder wensen we U nog een succesvolle tentoonstelling toe. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het bestuur. 
 

www.kempischepluimveevereniging.be 
 

Opgelet: 
a) Prijsuitreiking op15/09/2019 te 17.30 uur. 
b) Prijsuitreiking clubkampioenschap op zaterdag 14 december 2019 (uitnodiging volgt) 
c) Prijzen niet afgehaald op 31 december 2019 blijven eigendom van de club. 
WIJ DANKEN VAN HARTE ALLE PRIJZENSCHENKERS VOOR HUN STEUN. 
WIJ WENSEN ALLE DEELNEMERS VEEL SUCSES TOE! 

Het Bestuur

 



Reglement keuring 2019 

KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE. 
REGLEMENT KEURING-TENTOONSTELLING OOSTMALLE 2019 

1. De wedstrijd of tentoonstelling wordt ingericht volgens de voorschriften van het 
algemeen reglement keuringen-tentoonstellingen, de voorschriften van de Provinciale 
kring Antwerpen, het Vlaams Verbond en de Landsbond, waaraan de deelnemers zich 
door hun inschrijving automatisch onderwerpen

2. Het inrichtend comité is het bestuur van de Kempische pluimveevereniging Oostmalle. 
3. De tentoonstelling heeft plaats in De Volle Vaart, Vaartkom 6,  2280 Grobbendonk. 
4. De keuring-tentoonstelling zal als volgt verlopen: 

 Vrijdag, 13 september  2019: inkooien van de  dieren van 17.00 tot 22.00 uur 
 Zaterdag, 14 september 2019: keuring van de dieren van 08.00 tot 12.00 u  
 Zaterdag, 14 september 2019: bezoekuren van 15.00 tot 22.00 uur. 
 Zondag, 15 september 2019: bezoekuren van 09.00 tot 17.30 uur 
   prijsuitreiking te 17.30 uur 

   uitkooien  van 18.00 tot 19.00 uur. 
5. Volgende diergroepen zijn toegelaten: afzonderlijke dieren van  Grote hoenders en 

Krielen. De dieren dienen geringd te zijn volgens de voorschriften. 
6. Volgende keurmeesters zijn gevraagd.        

 (de hoofdjury is onderlijnd en de hoofdkeurmeesters zijn dubbel onderlijnd) 
Hoenders: Rousseau Jacques, Sadaune Pierre, Belmans Karel, Gatti Roberto, Van 
Ouwenhuysen Koen, Lambrechts Marc,. 

7. Het dierengeneeskundig toezicht wordt gedaan door Dr. Verheyen Jan. De deelnemers en 
de organisatie dienen de wetten en besluiten inzake diergeneeskunde en dierenwelzijn toe 
te passen en na te leven en dienen bij het inkooien attesten van vaccinatie neer te leggen 
op het secretariaat. 

8. De deelnameprijs is: 3,00€ per dier. 
9. De palmares kost 2 euro maar is gratis voor onze inzendende leden. Verplicht, één 

exemplaar per gezin.  
10. Het nummer van de fokkerskaart en de ringnummers van de dieren zijn te vermelden op 

de inschrijflijst (identificatie personen en dieren).  Of uiterlijk bij het inkooien. 
11. De inschrijflijsten (volledig en juist ingevuld en ondertekend) dienen ingezonden aan het 

secretariaat voor vrijdag, 30 augustus 2019.  De dieren worden ingeschreven als volgt: 
per ras, per kleur, man-oud, vrouw-oud, man-jong, vrouw-jong. 

12. De inschrijfgelden (deelname, palmares, lidgeld enz.) dienen gestort te worden op het 
rekeningnummer BE16 7331 4506 7974 van de club en dit voor vrijdag, 30 augustus 
2019. Buitenlanders betalen via  BE16 7331 4506 7974 bic KREDBEBB 
 Voor afwezige dieren wordt geen inschrijfgeld terugbetaald. 

13. Bij gelijkheid van punten tellen de voorrangsregels van de Provinciale kring. 
14. Inkom gratis. 
15. Dieren kunnen te koop gezet worden mits aanduiding van de verkoopprijs op het 

inschrijfformulier. Alle verkopen gebeuren via het secretariaat. De verkoper betaalt 10% 
van de verkoopprijs aan de inrichters. Tijdens de tentoonstelling kunnen nog aanwezige 
dieren te koop gezet worden. De verkoop begint op zaterdag 15 uur. Aangekochte dieren 
mogen door de koper meegenomen worden.  Het is verboden kooien te openen tenzij in 
het bijzijn van een commissaris. 

16. De inrichters zorgen voor voeder en drank voor de dieren. Schijnbaar zieke dieren worden 
door de inrichters uit de kooien verwijderd.  Commissaris dierenwelzijn: Roger Struyf. 

17. Vervangen van dieren is toegelaten bij het inkooien mits: zelfde ras, zelfde kleur, zelfde 
geslacht, zelfde leeftijd. Vervangingen zijn te melden op het secretariaat. 

18. Het totaal aantal dieren is beperkt tot 500. De inrichters behouden zich het recht voor 
dieren te weigeren. Schrijf tijdig in a.u.b. 

 
 



Reglement keuring 2019 

19. Voor verlies of diefstal of beschadigingen van bezittingen van personen of verenigingen, 
voor brand of welke schade dan ook in de ruime zin van het woord, is het bestuur niet 
verantwoordelijk. De deelnemers en de bezoekers aan de tentoonstelling dienen eveneens 
de normen inzake brandbeveiliging na te leven en te doen naleven. De burgerlijke 
aansprakelijkheid van de deelnemers en de bezoekers t.o.v. derden wordt niet door een 
polis gedekt. De deelnemers en de bezoekers zijn aansprakelijk voor schade die tijdens de 
manifestatie door hen wordt aangericht. De kosten van de herstellingen van eventuele 
schade zullen verhaald worden op diegenen die de schade hebben aangericht. 

20. De afgevaardigde van de Provinciale kring is Johan Blockx. 
21. In alle gevallen waarin niet is voorzien in de reglementen beslist het inrichtend bestuur. 

Te Oostmalle op 20/06/2018. 
Namens het  bestuur. 
Voorzitter afgevaardigde hoendercommissie 
Struyf Roger: Hovenierstr. 1c, 2280 Grobbendonk  014/51.73.57 
Secretaris – Schatbewaarder    afgevaardigde cultuurraad 
Versmissen Paul: Frans Van Gielstr. 21, 2390 Oostmalle  03/312.11.03 
Ondervoorzitter   
Vlaeymans Kris:  Broddestraat 19, 2520 Broechem   03/475.10.55 
Verslaggever duiven 
Bols Jeff:   Polendam 6, 2340 Beerse    0496/23.56.00 
Magazijnier 
Van Hoydonck Bart: Oud Gooreind 30, 2990 Wuustwezel  0477/98.27.03 
Ringenverdeler  afgevaardigde duivencommissie & provinciale kring 
Wijnants Rudi: Antwerpseweg 265, 2340 Vlimmeren   03/311.58.73 
Verslaggever hoenders 
Vervoort Willy: St. Antoniusbaan 279, 2980 Zoersel  03/384.01.77 
 
Namens de Provinciale kring.  
Haemhouts Erwin Coördinator     Van Loo Maria Secretaris. 
WIJ DANKEN U VOOR UW DEELNAME EN UW MEDEWERKING! 
In bijlage zenden wij U de nodige documenten. 
Wij vragen U tijdig in te schrijven a.u.b. en wensen U alle succes toe. 
 
 
 
 

Enten van dieren:  Wij hebben dit jaar 2 dierenartsen 
die je dieren willen enten. 
1) Dr. Boel Philip, Leemputten 12, 2310 Rijkevorsel, enkel 

telefonisch afspreken op gsm 0485/76 25 71 
2)  Ilse Claessens, Schegel 49, 2240 Zandhoven,   enkel 

telefonisch afspreken  03/334 72 34 
 
Als je wil deelnemen aan tentoonstellingen is deze enting 
verplicht.  Gebruik enkel het erkende formulier uit het 
fokkersboek. Of via de site http://www.vivfn.be/node/317  

 
 

 



 

 

Dit jaar bestaat de KPO 50 jaar, om dit te vieren geven we vele extra prijzen 
aan de deelnemers die vorig jaar ook al meededen. 
Algemene kampioenen 

1) Foto  + 10 euro  K.P.O.  Krielen 
2) Foto  + 10 euro  K.P.O.  Grote hoenders 

Beste dier per keurder niet algemeen kampioen en niet vice kampioen 
foto + uurwerk. 
  
KPO BANDEN (8 stuks)  

3) BELGISCH  RAS  GROTE HOENDERS HAAN 
4) BELGISCH  RAS  GROTE HOENDERS HEN 
5) BELGISCH  RAS   KRIELEN   HAAN  
6) BELGISCH  RAS   KRIELEN   HEN 
 
7) BUITENLANDS  RAS GROTE HOENDERS HAAN 
8) BUITENLANDS  RAS GROTE HOENDERS HEN 
9) BUITENLANDS  RAS  KRIELEN   HAAN  
10) BUITENLANDS  RAS  KRIELEN   HEN 

 

PRIJZEN AAN TE DUIDEN DOOR DE DEELNEMERS. 
 
A prijzen  geschonken door de club (KPO prijzen) aanduiden met A1, A2 enz 

 Je mag voor deze prijzen nu ook meerdere reeksen aanduiden vb A31 en A32    
 Let op een dier mag slechts éénmaal worden aangeduid worden met een A prijs. 
 Mag gecombineerd worden met andere prijzen. 
 Voor alle prijzen dient aangeduid te worden bij het inschrijven, niet meer bij het inkooien 

Krielen: 4 prijzen (4 krielen aanduiden). 
11) : 25 euro: ------------------------------------------ 4 krielen aanduid. met A1. 
12) : 20 euro ------------------------------------------ 4 krielen aanduid. met A2. 
13) : 15 euro ------------------------------------------ 4 krielen aanduid. met A3. 
14) :10euro -------------------------------------------- 4 krielen aanduid. met A4. 

Grote hoenders: 3 prijzen (4 grote hoenders aanduiden). 
15) : 25 euro ------------------------------------------ 4 grote hoenders aanduid. met A5. 
16) : 20 euro ------------------------------------------ 4 grote hoenders aanduid. met A6. 
17) :15 euro ------------------------------------------- 4 grote hoenders aanduid. met A7. 
18)  :10 euro ------------------------------------------ 4 grote hoenders aanduid. met A8. 

 
 
Aanduidprijzen met nummers, van 11 tot 37 

 Ook hiervoor zijn meerdere reeksen toegelaten vb 271 en 272 
 Let op een dier mag slechts éénmaal worden aangeduid worden met een cijfer. 
 Mag gecombineerd worden met andere prijzen. 

 
Aanduiden “hoenders”  betekent  dat je kan kiezen Grote hoenders en/of  Krielen. 

19) Trofee ------------------------ Vervoort Willy 3 grote hoenders aanduiden met 11. 

KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE 
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20) Trofee ------------------------ Vervoort Willy 3 krielen aanduiden met 12. 
21) Geldprijs 15€ ---------------- Wijnants - Guns 4 krielen aanduiden met 13. 
22) Geldprijs 15€ ---------------- Wijnants - Guns 4 grote hoenders aanduiden met 14. 
23) Geldprijs 10€ ---------------- Versmissen Paul 3 krielen aanduiden met 15. 
24) Geldprijs 10€ ---------------- Versmissen Paul 3 grote hoenders aanduiden met 16. 
25) Trofee ------------------------ Struyf Roger 4 krielen Belg. ras aanduiden met 17. 
26) Trofee ------------------------ Struyf Roger 4 krielen buitenlands ras aanduiden met 18. 
27) Trofee ------------------------ Struyf Roger 4 grote hoenders aanduiden met 19. 
28) Geldprijs 15€ ---------------- Vlaeymans Kris 3 krielen aanduiden met 20. 
29) Geldprijs 15€ ---------------- Vlaeymans Kris 3 grote hoenders aanduiden met 21.  

 
 
Opgelet met de aanduidingen Wat mag en wat mag niet: 
Achter elk dier mag maar één prijs staan met A1 of  A2 enz… en één prijs aan te duiden met 
een nummer. Verder in dit vraagprogramma staan ook nog aanduidprijzen van Hobbyshop 
Van Tilburg die mag je ook nog eens extra combineren. 

En voor onze clubleden het clubkampioenschap. Zie reglement clubkampioenschap 
(aanduiden met C). Voorbeeld van aanduiding achter één dier. 
Toegelaten  9 mag.  9+A1 mag  9+A1+C+D1 mag  
Niet toegelaten 9+ 10 mag niet   A1+A2 mag niet C1+C2 mag niet. 

 
PRIJZEN AAN TE DUIDEN DOOR DE KEURMEESTERS. 
Hoenders (Prov. Hoendercommissie minimum predikaat 93.) 

30) Plaket en foto ---------------- Prov. Hoendercommissie   vice kampioen krielen. 
31) Plaket en foto ---------------- Prov. Hoendercommissie   vice kampioen groot hoen  
32) Plaket en foto ---------------- Prov. Hoendercommissie  voor het beste groot hoen of kriel 

Belgisch ras, niet algemeen kampioen. 
33) Geldprijs 5€ ----------------- Van Hoydonck Bart  Beste haan Belg. krielras. 
34) Geldprijs 5€ ----------------- Van Hoydonck Bart  Beste hen Belg. krielras. 
35) Geldprijs 5€ ----------------- Van Hoydonck Bart  Beste Belg. hoen groot ras. 
36) Trofee ------------------------ Mevrouw Adriaenssen Cyriel Beste groot hoen. 

Raskampioen :  Een prachtige rozet, geschonken door wijlen Janssen Martin, voor het 
beste dier per ras mits minstens 6 dieren aanwezig, en minstens 95 punten. 
 
Elke keurder krijgt een te verdelen budget van €1,00 per gekeurd dier. 
Dit budget wordt herberekend naar een bedrag in evenredigheid per gegeven puntenscore per 
keurder. Wie meegespeeld heeft in 2018 ontvangt dit bedrag dubbel. 
 
Jeugd 
Alle jeugd leden van KPO, die minstens 3 maanden geleden hun fokkerskaart bij ons hebben 
aangevraagd en dieren tentoonstellen krijgen een mooie attentie.   
 

KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE 
REGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP 2019 

1.Het clubkampioenschap wordt ingericht samen met de keuring-
tentoonstelling te Oostmalle, en dit voor leden van de club die lid zijn op 
13 september 2019. 

2.Zijn in te schrijven: 4 jonge dieren, zelfde ras in Krielen en Grote Hoenders. 
Meerdere reeksen van 4 dieren zijn toegelaten. De ingeschreven dieren op  de 
tentoonstelling dienen ook ingeschreven te worden voor de keuring-
tentoonstelling te Grobbendonk. 



 

 

3.Ingeschreven dieren aanduiden met C op de inschrijflijst. De dieren mogen ook 
worden aangeduid bij het inkooien. Bij meerdere reeksen aanduiden met Cl-C2 enz. 

4.De predikaten welke de dieren behalen tijdens de keuring worden in aanmerking 
genomen. Bij gelijkheid van punten tellen de voorrangsregels van het provinciale 
kring. 

5.Dieren welke zijn aangeduid voor het clubkampioenschap mogen ook worden 
aangeduid voor de prijzen op de tentoonstelling. 

6.De deelname is gratis  Verder tellen alle reglementen van de keuring-tentoonstelling. 
7.Er zijn 3Trofeeën voorzien per diergroep.   Slechts 1 prijs per deelnemer per 

diergroep. De prijsuitreiking heeft plaats tijdens de ledenvergadering van december. 
8.Alles wat niet voorzien is in dit reglement wordt beslist door het bestuur. 

Bij gelijkheid van punten tellen de voorrangsregels van de provinciale kring
 

Andere prijzen 
B.C.U.A.W.B. 

Organiseert ter gelegenheid van de tentoonstelling een derby . 
De titel van KAMPIOEN beloont de beste Ukkelse, Everbergse, Antwerpse, Grubbe, 
Watermaalse en Bosvoordse baardkriel die minimum 94 punten behaalde. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijs Willem Palings: De Provinciale Hoendercommissie Antwerpen stelt jaarlijks de prijs 
“Willem Palings” ter beschikking.   
“De prijs wordt gewonnen door de liefhebber die op drie van de wedstrijden georganiseerd in onze 
provincie, de meeste punten behaalt met 4 hoenders of krielen van eenzelfde ras. 
De wedstrijden kunnen willekeurig gekozen worden, de provinciale tentoonstelling of de 
Kempenshow is echter verplicht als één van de drie shows. Beide mag ook maar moet niet. 
Er dient niet aangeduid te worden voor de prijs. De 4 beste resultaten tellen, wel beide geslachten 
aanwezig bij de beste 4. 

Punten : 97 = 8 96 = 7 95 = 6 94 = 5 93 = 4 92 = 3 91 = 2 90 = 1  
Bij gelijke punten gelden de voorrangsregels van het Provinciale kring Antwerpen. 
We voorzien 3 mooie erebanden toegekend aan de liefhebber met de meeste punten in de groep 

Hoenders en Krielen en Park+Watervogels. De uitslag zal bekend gemaakt worden op de jaarlijkse 
fokkersdag in de zomer (de quiz) 
 
 
 
 
 
 

 
Extra aanduidprijzen 
25 kg gebroken kippen eten. 
4 KRIELEN van hetzelfde BUITENLANDS ras aanduiden met K1. 
25 kg groot graan kippen eten. 
4 GROTE HOENDERS van hetzelfde BUITENLANDS ras aanduiden met K3. 
25 kg gebroken kippen eten. 
4 KRIELEN en GROTE HOENDERS van hetzelfde BELGISCH ras aanduiden met K2. 
Opgelet maximum 1 zak per liefhebber te verdienen. 

Zondereigen 43 
2387 Baarle-Hertog 



 

 

Mededelingen KPO. 
Ledenbijdrage: voor het jaar 2020 is dat 10€ zonder fokkerskaart met fokkerskaart 25euro. per 

persoon. Te betalen op het rekeningnummer van de club.(Vermelden; lidgeld) of tijdens de 
tentoonstelling. 

Jeugdleden zijn gratis lid tot en met 20 jaar. 
Ringen voor 2020: te bestellen met bijgaand formulier voor 1 december! Kostprijs: 0,25€ per ring. 

De bestellingen kan je regelen tijdens de tentoonstelling, via e-mail kpo.ringen@gmail.com of opsturen 
naar 

Ringenverdeler: Wijnants Rudi, Antwerpseweg 265, 2340 Vlimmeren. TEL: 03/311.58.73  Het 
bedrag storten op het rekeningnummer BE16 7331 4506 7974 van de KPO met de vermelding 
"ringen". Ringen zijn beschikbaar vanaf 1 januari voor de duiven en 1 maart voor de hoenders.  

WERKSCHEMA TENTOONSTELLING TE GROBBENDONK 2019 
 
 DONDERDAGAVOND 12 SEPTEMBER: 

Vanaf 19 uur opstellen tentoonstelling. 
 VRIJDAGDAG 13 SEPTEMBER: 

Vanaf 9 uur opbouwen van de tentoonstelling.  
Van 17.00 tot 22.00 inkooien. 
 

 ZATERDAG 14 SEPTEMBER: 
Van 8 tot 13 uur keuring van de dieren. Te 12 uur middagmaal. 
Vanaf 14 uur verzorging van de dieren. Administratie. 
Te 15 uur opening van de tentoonstelling. Van harte uitgenodigd! 
22 uur sluiting tentoonstelling. 
 

 ZONDAG 15 SEPTEMBER: 
Vanaf 9 uur: opvang bezoekers en verzorging dieren. 
Te 17.30 uur: prijsuitreiking tentoonstelling. 
Vanaf 18.00 tot 19.00: uitkooien van de dieren. 
Te 19 uur: eetmaal voor alle helpers en helpsters. 
  Opruimen van de lokalen, wegbergen van het materiaal in het magazijn. 
 

U KUNT DE VERENIGING EEN DIENST BEWIJZEN  
 Bij het laden van het materiaal en het opbouwen van de tentoonstelling. 
 Bij het verzorgen van dieren en mensen. 
 Als secretaris van een keurmeester. 
 Als commissaris bij het inkooien en uitkooien, als toezichter. 
 Bij het opruimen op zondagavond. 
 

VEEL HANDEN MAKEN LICHT WERK! 
 
Gelieve uw medewerking te melden aan Versmissen Paul a.u.b.  Tel  03/312.11.03  
gsm 0485/450087 Of  E-mail   paul.kpo@telenet.be 

Wij weten dat we mogen rekenen op de medewerking van velen  
Van harte dank voor uw hulp en steun 

Het bestuur 


