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PROVINCIALE HOENDERCOMMISSIE ANTWERPEN 
Verslag van de vergadering op woensdag 9 maart 2022  
In de Sporthal    P.Verhaertstraat 7   O.L.Vrouw Olen 
 
Aanwezig :  Paul Cuypers, Roger Struyf, Kris Vlaeymans, Leon Zegers, Johan Blockx, Geert Geudens, 

Ruben Boonen, Johan Jacops, Klaas Ooms, Geert Janssens, Geert Cowé 
Verontschuldigd: Kevin Vreys (vervangen door Geert Geudens), Frans  Van De Poel (vervangen 

door Geert Janssens) 
Afwezig: Frans Van Schoor, Luc Van Bouwel 
 
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 3 wijzigingen: 
Voor ‘t Pluiske Dessel komt Klaas Ooms terug.  
Voor Kleinveebond Geel komt Geert Janssens in de plaats van Frans Van De Poel. 
Voor Cochin.be is er voorlopig geen afgevaardigde meer. 
We vinden geen kandidaat secretaris. 

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@live.be  

Cochin.be    

't Pluiske Dessel Ooms Klaas Klaasooms1@gmail.com  

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   Boonen Ruben ruben.boonen@gmail.com 
 Ringenverdeler  Struyf Roger  rogerstruyf@skynet.be  
 
3. Verslag vorige vergadering van 7/9/2021   

Het verslag wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
4. Activiteiten van de commissie 2022:  

a) De quiz zal door gaan op  zaterdag 12 maart 2022 om 19u30 in Oostmalle.  
b) Dagtrip naar Garvo + pluimveemuseum Barneveld op 4 juni 2022.  

Roger is akkoord om onkosten voor de autobus van De Reys te sponsoren uit het ringentegoed. 
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We gaan nastreven om opstapplaatsen af te spreken met De Reys in Heist-op-den-Berg en op 
de carpoolparking van Geel (aan de watertoren) en op de carpoolparking aan de oprit van 
Thurnhout. 
In ’t Smulhuis in Otterlo www.smulhuisotterlo.nl  nemen we een uitgebreid buffet met 2 
drankjes per persoon. In het pluimveemuseum Barneveld www.pluimveemuseum.nl nemen we 
het arrangement 1 (entree/rondleiding/veiling voor 8.50 euro per persoon). 
De deelnameprijs voor de trip wordt dus 39 euro per persoon. 
Inschrijvingen en betalingen gebeuren aan Paul Cuypers. Als de bus vol is (55 personen) dan 
sluit de inschrijvingsperiode, te laat is te laat. 
Paul maakt een reisfolder met alle gegevens voor verdeling via de clubs en via facebook.  

c) “Zoek de foktoom” op de Kempenshow 2022 (als hij door gaat), zondag tussen 11u en 13u.  
We gaan een aparte plek regelen waar hokken worden voorzien voor de meegebrachte dieren, 
zodat er geen binnen en buitengeloop is met extra dieren in de TT ruimte. De dieren zijn dan 
volwassen, het tijdstip is ideaal want iedereen gaat in die periode zijn foktomen moeten kiezen. 
Deelnemers zullen waarschijnlijk aansluitend op de show blijven en als ze ook op de show nog 
dieren hebben zitten kunnen die eventueel achteraf ook nog bekeken worden met meer 
ervaren fokkers.  
 

5. Activiteiten van de commissie voor 2023 
a) De quiz zal door gaan op  zaterdag 11 maart 2023 om 19u30 in Oostmalle 
b) Naast de quiz gaan we in juni een ”Selectieavond” organiseren. Dus we vragen dieren om uit te 

selecteren, groepen van bijvoorbeeld 5 tot 10 dieren van hetzelfde ras en kleur. De aanwezige 
fokkers krijgen dan een half uur tot een uur tijd om uit iedere groep de betere helft te kiezen en 
op hun deelnameblad te noteren waarom ze die keuze maken.  Daarna gaan we in kleine 
groepjes de gemaakte keuzes bespreken. 
Kleinveebond Geel gaat bekijken om deze avond te organiseren, hoogstwaarschijnlijk op vrijdag 
9 juni 2023.  

 
6. PHC prijzen  2022-23 

We behouden hetzelfde prijzenschema zoals vorige jaren.  
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) 
Kleinveebond Geel heeft zijn 4 PHC bekers niet kunnen gebruiken in 2021, paul gaat daarvoor  
andere plaatjes bestellen.   
 
+ voor de provinciale wedstrijd: 

http://www.smulhuisotterlo.nl/
http://www.pluimveemuseum.nl/
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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. 

 
7. Toepassen Prijs “Willem Palings” voor het seizoen 2022-23 

De formule wordt terug volledig hetzelfde zoals 2018-19-20. 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 die we in 2018 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.   
 
Dus de juiste tekst wordt terug: 
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 P+W 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  
 
We overleggen ook over de optie om de Europese wedstrijd in Kielce (Polen) mee te nemen in het 
kampioenschap om Antwerpse deelname te promoten zoals we dat in het verleden ook al gedaan 
hebben met de nationale wedstrijd. Omdat het voor veel fokkers niet mogelijk is om aan dergelijke 
wedstrijden mee te doen en omdat er erg veel variatie zit op de keuringen besluiten we om dat niet 
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te doen. De nationale wedstrijden wél, ook als ze buiten Antwerpen doorgaan, maar de Europese 
niet.    

 
8. Begroting 2022 

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 3823.03 euro bij de laatste 
overdracht in 2021. Uit de ringenverdeling van 2021 heeft Roger 450 euro overhandigd aan Paul 
zodat het huidige saldo 4075.03 euro wordt.   

 
 Ter info : er werd uitgegeven voor PHC in 2021: 
 11 trofeeën clubs GH K P+W  6.8 74.8 
 3 trofeeën clubs Belgisch hoen 6.66 19.89 
 3 banden Prov kampioen  40 120 
 3 trofeeën 2de Prov kampioen 7.14 21.42 
 3 trofeeën 3de Prov kampioen 7.02 21.06 
 3 banden WP    40 120 
 TOTAAL     376.45 
 
9. Overzicht ringenverdeling 

Seizoen 2021: 27644 ringen. 
Seizoen 2020: 23047 ringen. 
Seizoen 2019: 24392 ringen.  
Seizoen 2018: 21346 ringen. 
Seizoen 2017: 22618 ringen. 
Roger ziet nu al dat ook 2022 een goed jaar zal zijn. 

   
10. Ingekomen briefwisseling  

Geen brieven of berichten. 
 

11. Allerlei - rondvraag  
 
 
Paul Cuypers 
 
Ter bijkomende info: 
Winnaars van de banden die uitgereikt werden op de quiz 2022: 

a. Banden Willem Palings 2019 
i. Hoenders:         Bruynseels Frans 

ii. Krielen:               Struyf Roger 
iii. P&W:                   Blockx Johan 

b. Banden Willem Palings 2021 
i. Hoenders:         Bruynseels Frans 

ii. Krielen:               Struyf Roger 
iii. P&W:                   Blockx Johan 

c. Banden Provinciaal kampioen 2021 
i. Hoenders:         Blockx Johan 

ii. Krielen :              Struyf Roger 
iii. P&W:                   Wijnants Rudi 

 



220405 verslag vergadering phc 9 maart 2022.doc   Pagina 5 van 5 

Scorebord van de quiz 12/03/2022 

Quiz PHC 2022 
Ronde 

1 
Ronde 

2 
Ronde 

3 
Ronde 

4 
Ronde 

5 
Ronde 

6 Totaal  
Pluiske Dessel 6 5 4 6 1 3 25 1 
KPO Oostmalle 
staand 4 3 5 5 4 4 25 1 
KPO Oostmalle 
zittend 6 2 3 2 3 1 17 6 

Parel der Kempen 5 2 1 4 5 3 20 4 

Kleinveebond Geel 5 3 6 2 2 1 19 5 

Wase Neerhof 6 4 4 3 1 3 21 3 

    6 rondes van 6 vragen, dus in totaal 36 vragen  

 
Eregalerij Quiz PHC Antwerpen 

1982 Kleinveebond Kempenland Essen 
1983 Kleinveebond Geel 
1984 Kleinveebond Borgerhout 
1985 Kleinveebond Borgerhout 
1986 SBHD 
1987 SBHD 
1988 Kleinveebond Borgerhout 
1989 Kleinveebond Borgerhout 
1990 Kleinveebond Kempenland Essen 
1991 Kleinveebond Kempenland Essen 
1992 Kleinveebond Borgerhout 
1993 Kleinveebond Geel 
1994 Kleinveebond Borgerhout 
1995 Kleinveebond Borgerhout 
1996 Bracoverkal Brasschaat 
1997 Kempische Pluimveevereniging Oostmalle 
1998 Kleinveebond Geel 
1999 Kleinveebond Borgerhout 
2000 Kleinveebond Borgerhout 
2001 Kleinveebond Geel 
2002 Kleinveebond Borgerhout 
2003 – vogelpest – 
2004 Kempische Pluimveevereniging Oostmalle 
2005 Kempische Pluimveevereniging Oostmalle 
2006 Kleinveebond Borgerhout 
2007 Kempische Pluimveevereniging Oostmalle 
2008 Kempische Pluimveevereniging Oostmalle 
2009 Kempische Pluimveevereniging Oostmalle 
2010 Parel der Kempen + Roger Struyf 
2011 Pluiske Dessel 
2012 Pluiske Dessel 
2013 Pluiske Dessel 
2014 Kempische Pluimveevereniging Oostmalle 
2015 Pluiske Dessel 
2016 Kempische Pluimveevereniging Oostmalle 
2017 Parel der Kempen Westerlo/Herselt  
2018 Parel der Kempen Westerlo/Herselt 
2019 Pluiske Dessel 
2020 – corona - 
2021 – corona -  
2022 Pluiske Dessel + KPO Oostmalle 


