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PROVINCIALE HOENDERCOMMISSIE ANTWERPEN 
Verslag van de vergadering op woensdag 27 februari  2020  
In de Sporthal    P.Verhaertstraat 7   O.L.Vrouw Olen 
 
Aanwezig :  Cuypers Paul –  Helsen Patrick – Struyf Roger – Vlaeymans Kris - Jacops Johan – 

Janssens Geert – Cowé Geert – Zegers Leon – Blockx Johan – Vreys Kevin 
Verontschuldigd: Van De Poel Frans, Ooms Klaas  
Afwezig: Van Schoor Frans, Van Bouwel Luc 
 
1. Verwelkoming door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering om 19.45u 
 

2.  Samenstelling van de commissies 
We behouden 1 commissie voor hoenders en krielen en park- en watervogels.  
Bij de afgevaardigden zien we 2 wissels: 
Bij KPO wordt Kris Vlaeymans afgevaardigde hoenders i.pl.v. Roger Struyf. Roger blijft wel komen 
in functie van ringenverdeler. 
Bij PDK wordt Kevin Vreys afgevaardigde hoenders i.pl.v. Jef Mulders.  

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

KPV Oostmalle Vlaeymans Kris Vlaeymans.kris@skynet.be  

Kleinveebond Geel Cowé Geert cowegeert@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 Vreys Kevin kevinvreys@icloud.com  

't Pluiske Dessel Ooms Klaas patex1981@hotmail.com  

Cochin.be  Janssens Geert geert@isensio.com  

Het Kempens Hoen Luk Van Bouwel lukvanbouwel@gmail.com  

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

Kleinveebond Geel Van De Poel Frans vandepoelfrans@skynet.be  

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  

 
 Secretaris    Helsen Patrick patrick.helsen99@telenet.be 

Coördinator   Haemhouts Erwin erwin.haemhouts@gmail.be  
 Ringenverdeler  Struyf Roger  rogerstruyf@skynet.be  
 
3. Verslag vorige vergadering van 21/2/2019   

Het verslag wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
4. Activiteiten van de commissie :  

a) De quiz zal door gaan op  14 maart 2020 om 19u30 in Oostmalle.  
b) Dagtrip naar Garvo + pluimveemuseum Barneveld.  
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Datum is nog te bepalen in overleg met Garvo en het voederhuisje. Ideaal zou 4 juli zijn, 18 juli 
zou ook goed zijn. Liever niet in mei want dat vinden we te dicht tegen de quiz. 13 juni zeker 
niet (Oostmalle) en 20 juni liever niet want PDK heeft dan al een spreker. 
We zijn voor de combinatie met het pluimveemuseum en we zijn voor een degelijke maaltijd 
bij de chinees. 
Roger biedt aan dat we een deel van de kosten sponsoren uit het ringentegoed, bijvoorbeeld 
de prijs van de autobus (15x50=750 euro, ongeveer) .    
  

5. Activiteiten van de commissie voor 2021 
We gaan zeker weer een quiz doen, terug in Oostmalle, op zaterdag 13 maart 2021. 
Als tweede activiteit gaan we terug een foutenavond organiseren. Dus we zorgen voor dieren 
met uit te selecteren fouten en gaan die dan bespreken zodat dat soort fouten minder op de 
tentoonstellingen terecht komen. Kleinveebond Geel gaat de organisatie doen op de eerste of de 
derde zaterdag van juni 2021, naargelang beschikbaarheid van de zaal 
  

6. PHC prijzen  2020-21 
 
Uitslag Prijs “Willem Palings” voor het seizoen 2019-20 
Hoenders   Frans Bruynseels met 78 punten met Brahma 
Krielen   Roger Struyf met 77 punten met Javakriel 
P+W  Johan Blockx met 71 punten met Roodschoudertaling   
 
We stellen vast dat de top 5 van de krielen en van de P+W nog steeds volledig Antwerps is! Maar 
in de grote hoenders is de beste van buiten de provincie een Nederlander, Peter Van Den Broeck 
is 4de geworden met 63 punten met Aseel.    
 
Voor 2020 behouden we hetzelfde prijzenschema zoals in 2019.  
Dus, voor iedere club:  

 Een trofee voor de beste grote hoen  PHC 

 Een trofee voor de beste kriel PHC 

 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) 
 
+ voor de provinciale wedstrijd: 
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. 
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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 het PV Antwerpen. 
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. 

 
7. Toepassen Prijs “Willem Palings” voor het seizoen 2020-21 

De formule blijft volledig hetzelfde zoals 2013-14-15-16-17-18-19. 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. 
We behouden ook de aanpassing aan die we vorig jaar deden, dus naast de provinciale voldoet 
ook de Kempenshow als verplichte show. Iedere fokker die op een van beide heeft meegedaan 
wordt meegenomen in het kampioenschap. Ik neem van iedere fokker dus de punten van de 3 
beste shows, maar daar moet minstens de provinciale of de Kempenshow bij zijn, allebei kan ook.   
 
We doen dit seizoen nog een extra aanpassing, namelijk de nationale telt ook mee. Daarmee 
promoten we de nationale en promoten we ook een grotere deelname aan de nationale vanuit 
de provincie Antwerpen. 
 
Omdat we nu zowel de Kempenshow als de nationale meenemen in het kampioenschap gaan we 
er van uit dat er een grotere groep fokkers van buiten de provincie gemotiveerd gaat zijn om nog 
een of meerdere shows in Antwerpen mee te nemen omdat ze dan hun kampioenschap vol 
maken. Daarom gaan we reclame maken voor ons kampioenschap, zodat iedereen dat weet. Paul 
bekijkt wat er mogelijk is in FB en VN3 en op de VIVFN website.  
 
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 of de nationale, 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. Er dient niet 
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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  

 
8. Begroting 2020 

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 en Patrick Helsen. Het saldo bedroeg 2912.03 
euro bij de laatste overdracht op 21 februari 2019. Uit de ringenverdeling van 2019 heeft Roger 
op de vergadering 429 euro overhandigd aan Paul zodat het huidige saldo 3341.03 euro bedraagt.   

 
9. Overzicht ringenverdeling 

Seizoen 2019: 24392 ringen. Dit is een absoluut record. 
Seizoen 2018: 21346 ringen. 
Seizoen 2017: 22618 ringen. 
Seizoen 2016: 20050 ringen. 
Seizoen 2015: 16811 ringen.  

 
10. Jaarverslag van de secretaris aan het Provinciaal Verbond  

Gelezen en goedgekeurd. 
   

11. Ingekomen briefwisseling  
Geen brieven of berichten. 
 

12. Allerlei - rondvraag  

 De vraag wordt gesteld waarom het verboden is om duiven- en hoenderringen met dezelfde 
maat in de verkeerde diergroep te gebruiken, waarom krijgen die op TT een 0?. Het zou een 
besparing zijn voor sommige liefhebbers als dat zou mogen. 

 Paul maakt reclame voor de Ronde van Vlaanderen, waarop iedere fokker zal uitgenodigd 
worden om suggesties aan te leveren voor een bloeiende toekomst voor onze georganiseerde 
hobby. 

 Paul meldt de aangevraagde nationale in Oudsbergen op 22-23-24/1/2021 (nog goed te 
keuren door de Landsbond)   

 
 
 
De voorzitter        De secretaris 
Paul Cuypers        Patrick Helsen. 


