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PROVINCIALE HOENDERCOMMISSIE ANTWERPEN 
 
Verslag van de vergadering op woensdag 22 februari 2023  
Aanwezig:  Kris Vlaeymans, Brent Smets, Paul Cuypers, Klaas Ooms, Geert Janssens, Leon Zegers, 

Johan Jacops, Johan Blockx, Ruben Boonen, Roger Struyf 
Afwezig:  Frans Van Schoor, Luk Van Bouwel, Cochin.be 
 
1. Verwelkoming door de voorzitter 

 
2.  Samenstelling van de commissies 

Paul Cuypers komt voor PDK in plaats van Kevin Vreys. 
Brent Smets komt voor Kleinveebond Geel in plaats van Geert Cowé. 

dus: 
a. Hoendercommissie, namen en e-mailadressen.  

KPV Oostmalle Vlaeymans Kris Vlaeymans.kris@skynet.be  
Kleinveebond Geel Smets Brent brentsmets@hotmail.com  
Pluiske Dessel Ooms Klaas klaasooms1@gmail.com  
KVF"Barelhoeve" 
Bornem 

Van Schoor Frans Frans.van.schoor@telenet.be 

KVV Heist-Goor Cuypers Paul paul.cuypers@pauldemeutter.be  
Parel der Kempen Cuypers Paul paul.cuypers@pauldemeutter.be  
Cochin.be  ?   
Het Kempens Hoen Luk Van Bouwel lukvanbouwel@gmail.com  

 
b. Commissie Park en Watervogels, namen en e-mailadressen.  

Kleinveebond Geel Janssens Geert Janssensgeert128@hotmail.com  
KVV Heist-Goor Zegers Leon leon.zegers@telenet.be 
Parel der Kempen Jacops Johan jokke.jacops@skynet.be 
't Pluiske Dessel Blockx Johan johan.blockx@skynet.be  

 
 Coördinator    Ruben Boonen ruben.boonen@gmail.com  
 Ringenverdeler  Struyf Roger  rogerstruyf@skynet.be  
 
3. Verslag vorige vergadering van 9/3/2022  

Geen opmerkingen.  
 
4. Evaluatie van de dagtrip naar Garvo + Barneveld 

De opkomst viel tegen, 26 inschrijvingen. Een duidelijk aanwijsbare oorzaak kunnen we niet 
bedenken. Degenen die mee geweest zijn waren allemaal zeer positief. De dag was te kort. Bij 
Garvo zijn we sneller moeten vertrekken dan ideaal, daar hadden we tot half namiddag les kunnen 
krijgen over ideale voeding. Ook Barneveld was veel meer tijd waard. Het is misschien een idee om 
daar ooit nog eens terug naartoe te gaan en er de hele dag te besteden. 
 

5. Activiteiten van de commissie in seizoen 2023:  
a) De quiz zal door gaan op  zaterdag 11 maart 2023 om 19u30 in de Ridderzaal van het kasteel, 

Lierselei 30, 2390 Oostmalle. 
b) De Ronde van Vlaanderen zal doorgaan op zaterdag 13 mei om 19u30 in Oostmalle. Dit is een 

initiatief van het VIVFN maar belangrijk voor iedere kleinveeliefhebber, dus zeker veel reclame 
voor maken en reeds in je eigen club bespreken a.u.b. 
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c) Herkansing “zoek de foktoom”:  
Die is niet doorgegaan omdat er te weinig communicatie over was geweest en de Kempenshow 
zat al propvol als weekend en de mensen die bij het initiatief betrokken waren hadden het al 
superdruk door de show. Door de ontbrekende communicatie heeft niemand de activiteit 
gemist. We hebben dus geleerd dat we niet teveel tegelijk op dezelfde dag moeten willen doen. 
Dus, we gaan herkansen in januari 2024. Geert Janssens gaat bespreken met Kleinveebond 
Geel of zij ons kunnen en willen ontvangen op hun show van Belgische rassen in het tweede 
weekend. Als dat moeilijk blijkt zoeken we een locatie in het derde weekend. 

d) Keuring door fokkers: het idee is om fokkers zelf te laten keuren, daarna dezelfde dieren te  
laten keuren door een keurmeester en de verschillen te bespreken. Paul gaat bespreken of PDK 
akkoord kan gaan om dit onder te brengen op de provinciale JDD in Teunenberg op 19 
augustus. Dat zou een ideale combinatie zijn.  
Dus: Paul zou aan alle inzenders keurkaarten geven die ze thuis invullen en we zorgen dat de 
keurmeesters niet teveel dieren moeten keuren zodat ze tijd kunnen vrijmaken om de 
keurkaarten van de fokker te bespreken. Deelnemers kunnen hun kaarten ook bespreken met 
meer ervaren fokkers. Deelnemers hoeven hun kaarten niet publiek te maken als ze dat 
ongemakkelijk vinden.       
 

6. Activiteiten van de commissie voor 2024 (voor de planning van KPO) 
a. Quiz op 16 maart 2024 in De Notelaar, Lierselei 15, Oostmalle. Opgelet! Dit is de derde zaterdag 

van de maand en niet de tweede zoals gewoonlijk. 
b. Infoavond/debat over de keuringen op 8 juni 2024 in Oostmalle. We hebben dat in 2014 al 

eens gedaan. Tijd vliegt, we zitten negen jaar verder en de keuringen zijn nog steeds het meest 
animerende gespreksonderwerp en de avond in 2014 was een groot succes.  
We vragen terug een panel keurmeesters die vragen en opmerkingen van de 
liefhebbers/tentoonstellers zullen toelichten zodat de liefhebbers de variatie in keurresultaten 
beter begrijpen en zodat ze zich toleranter en meer relativerend zouden opstellen. 
Soms zal het ongetwijfeld wel eens naar de strikt persoonlijke voorvalletjes afdwalen …”mijn 
dier had daar 96 en daar 92” … maar dat is eigen aan de mens. Het is aan het panel om dat te 
pareren. 

 
7. PHC prijzen van seizoen 2022 

Winnaars van de banden : 
a. Banden Willem Palings 2022 

i. Hoenders:          Cuypers Paul  84 punten 
ii. Krielen:               Struyf Roger  79 punten 

iii. P&W:                  Blockx Johan   70 punten 
iv. P&W:  Guns Linda  70 punten 

b. Banden Provinciaal kampioen 2022 
i. Hoenders:          Helsen Patrick 

ii. Krielen :              Vlaeymans Kris 
iii. P&W:                  Guns Linda 

We zitten met een gelijkspel bij de P+W en dus een band te weinig besteld. Maar geen probleem, 
Johan stelt voor om de band aan Linda uit te reiken. 
 

8. PHC prijzen voor de clubtentoonstellingen voor seizoen 2023 
Hetzelfde als de vorige jaren. 
Dus, voor iedere club:  
• Een trofee voor de beste grote hoen  PHC 
• Een trofee voor de beste kriel PHC 
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• Een iets kleinere trofee voor het beste Belgische hoen (groot + kriel) PHC. Deze mag echter niet 
gewonnen worden met hetzelfde hoen als de vorige trofee, in dat geval gaat hij naar het 
tweede beste Belgische hoen. 

• Een trofee voor de beste P+W vogel PHC 
 
Het Kempens Hoen doet geen tentoonstelling, dus: 
• KPO Oostmalle    3 stuks (geen P+W) 
• Pluiske Dessel    4 stuks 
• Parel der Kempen    4 stuks 
• Kleinveebond Geel   4 stuks 
• Kleinveevrienden Heist-Goor  4 stuks 
• Cochin.be    2 stuks (geen P+W en geen Belgische rassen) 
 

9. Extra prijzen voor de provinciale 2023 
Omdat de provinciale niet meer verplicht is voor de nationale werd vanaf seizoen 2010 het 
prijzenschema uitgebreid om de inrichters extra te ondersteunen. Voor de PHC geven we dus 
sindsdien een prijs aan de 1ste en 2de en 3de provinciaal kampioen per groep. Om de 1ste kampioen 
extra te waarderen voorzien we daarvoor een band, zoals we ook hebben voor het Willem Palings 
kampioenschap. 
 
Dus: 
1 band + 2 trofeeën provinciaal kampioen voor de krielen. 
1 band + 2 trofeeën provinciaal kampioen voor de grote hoenders. 
1 band + 2 trofeeën provinciaal kampioen voor de park- en watervogels. 
De trofeeën worden op naam gemaakt. 
 
Voorwaarden : 
4 dieren aanduiden met PHC, zelfde ras, beide geslachten vertegenwoordigd. De fokker moet een 
Vlaamse fokkerskaart hebben. 
Bij gelijkheid van punten gelden de voorrangsregels van de landsbond. 
Minimum aantal punten met 4 dieren is 16. 
 
Opgelet: 
Bovenstaande voorwaarden werden aangepast. Op de RvB van het VIVFN van 6 februari 2018 werd 
unaniem beslist dat de provinciale wedstrijden opengesteld worden voor alle deelnemers met een 
Vlaamse fokkerskaart, ongeacht waar ze vandaan komen. Het fokkerskaart reglement werd in die 
zin aangepast. 
 

10. Toepassen Prijs “Willem Palings” voor het seizoen 2023-24 
De formule blijft volledig hetzelfde zoals 2013-14-15-16-17-18-19-21-22-23. Dus: 
3 aparte kampioenschappen 

• Prijs Willem Palings hoenders. 
• Prijs Willem Palings krielen. 
• Prijs Willem Palings park- en watervogels. 

We voorzien 3 mooie geborduurde banden (zoals in Duitsland gebruikelijk) die worden toegekend 
aan de liefhebber met de meeste punten in de groep Hoenders, Krielen en Park+Watervogels.  
 
Ook liefhebbers van buiten de provincie kunnen mee doen, zoals we dat in 2014 hebben bepaald.  
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We gaan normaal terug een Kempenshow en (misschien) een provinciale hebben, dus de juiste 
tekst voor in de vraagprogramma’s wordt: 

 
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 of park- en watervogels van 
eenzelfde ras. De wedstrijden kunnen willekeurig gekozen worden, de provinciale tentoonstelling 
of de Kempenshow is echter verplicht als één van de drie shows. 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  

 
Aandacht hiervoor a.u.b. want te tekst zit soms fout in sommige vraagprogramma’s. 

 
11. Begroting 2023 

We begroten ongeveer 400 euro. We gaan er van uit dat de kans bestaat dat we dit budget niet 
van uit de provinciale kring kunnen bekomen. In dat geval is Roger Struyf  bereid om de rest te 
sponsoren uit het fonds dat hij vergaart uit de kostenvergoeding voor de ringenverdeling van de 
hoenders. Dat fonds zit in bewaring bij Paul Cuypers. Het saldo bedroeg 4275.03 euro na de laatste 
overdracht in 2022. We hebben daarvan 745 euro uitgegeven aan de autobus, dus 3530.03 
resterend. Uit de ringenverdeling van 2022 heeft Roger 490.70 euro overhandigd aan Paul zodat 
het huidige saldo 4020.73 euro wordt.   

 
 Er werd uitgegeven voor PHC in 2022: 
 13 trofeeën clubs GH K P+W  6.16 80.08 
 3 trofeeën clubs Belgisch hoen 4.75 19 
 3 banden Prov kampioen  40 120 
 3 trofeeën 2de Prov kampioen 6.16 18.48 
 3 trofeeën 3de Prov kampioen 6.16 18.48 
 3 banden WP    40 120 
 TOTAAL     376.06 
 
12. Overzicht ringenverdeling 

Seizoen 2022: 22888 ringen 
Seizoen 2021: 27644 ringen 
Seizoen 2020: 23047 ringen. 
Seizoen 2019: 24392 ringen.  
Seizoen 2018: 21346 ringen. 
Seizoen 2017: 22618 ringen. 
Voorspellingen Roger voor 2023: hij heeft tot nu toe slechts 300 ringen minder verdeeld dan vorig 
jaar, het ziet er dus niet naar uit dat het een slecht jaar gaat worden. Het valt op dat er vooral in de 
zeer grote maten minder wordt besteld (27mm), het lijkt er dus op dat er vooral veel minder 
Brahma’s worden gefokt. 

   
13. Ingekomen briefwisseling  

Voorstel van onze coördinator Ruben Boonen voor een ander prijzenschema met bijhorend 
kampioenschap. 
Dit is een voorstel voor bespreking op de algemene vergadering van de provinciale kring. Het zou 
echter veel van de vaste gewoonten van de PHC kunnen beïnvloeden en daarom hebben we met 
de PHC toch al even gediscussieerd als voorbereiding voor de AV. 
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Leden van de hoendercommissie hebben toch wel enkele bedenkingen: 
• We hebben geen enkele bezwaar tegen een kampioenschap voor alle Antwerpse clubs, over alle 

diergroepen heen. Integendeel, we bewijzen met het Willem Palings kampioenschap al 16 jaar 
dat dit een zeer goed concept is en wij ondervinden ook ieder jaar dat het tentoonstellings-
gebeuren er door gestimuleerd wordt. We stellen ons wel vragen bij de zeer kleine secties. We 
vinden het bijvoorbeeld niet logisch dat de Park- en Watervogels worden opgesplitst in wild en 
gedomesticeerd. 

• We vinden het jammer dat er geen provinciale wedstrijd meer zou zijn. We geloven meer in 
beide prijzenschema’s samen, dus én een Ronde Van Antwerpen én een provinciale wedstrijd. 
Als dat met het jaarlijks budget vanuit het VIVFN niet mogelijk is zouden we elders budget 
zoeken.  

• We denken dat het riskant is voor het kampioenschap om één show verplicht te maken. Je 
verliest dan automatisch een belangrijk gedeelte van de potentiële deelnemers.    

• We zijn niet enthousiast over de Engelstalige benamingen van de certificaten en we denken dat 
de bijhorende te behalen puntentotalen misschien beter ietsje lager mogen gekozen worden  

• “eren en waarderen”: we betreuren dat de herinnering aan Willem Palings zou sneuvelen. We 
realiseren ons wel dat alleen de oudere harde kern Willem Palings persoonlijk heeft gekend 
maar het is een belangrijke naam in de geschiedenis van de PHC en we vinden dat er in onze 
organisatie meer aandacht mag zijn voor mensen die de hobby mee hebben gedragen. 

• We vinden het niet ideaal dat we het prijzenschema moeten inkrimpen en dat tegelijkertijd de 
kas van het VIVFN alle jaren groter wordt. Het lijkt ons beter dat het VIVFN een grotere 
jaarlijkse toelage voorziet naar de provincies, zodat die provincies extra uitgaven kunnen doen 
naar eigen keuze, best passend op het provinciale ledenbestand en publiek. 

• We vinden dat de verdeling van het provinciale budget over de secties zorgvuldig en 
rechtvaardig moet gebeuren. Daarnaast lijkt het ons aangewezen dat iedere sectie vrij is om 
supplementaire regelingen te treffen uit eigen budget. 

 
14. Allerlei - rondvraag  

Geen onderwerpen. 
 
 
 
 
 
BELANGRIJKE VOETNOOT BIJ DIT VERSLAG 
Punt 13, de mogelijk hervormingen van het prijzenschema en de budgettering, maakt dat een groot 
gedeelte van dit verslag “onder voorbehoud” is, afhankelijk van wat er beslist wordt op de algemene 
vergadering van de provinciale kring op 9 maart.    
Na die vergadering zal ik waarschijnlijk een extra bijlage maken die gaat verduidelijken waar we als PHC 
exact aan toe zijn en wat er wel of niet allemaal doorgang gaat vinden. 
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