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 Voor de vijfde keer een Belgisch Krielenfestijn 
 
Namens het organiserend comité van ‘Het Belgisch Krielenfestijn’ mag ik u 
van harte uitnodigen om op 4 november aanstaande onze gast te zijn in de 
mooie hal van de Tielse Kleindier Vereniging in Tiel. 
Onze gast op een mooi feestje van liefhebbers en fokkers van de oorspron-
kelijke Belgische Krielhoenderrassen. En in goed gezelschap van keur-
meesters, schrijvers, helpers en bezoekers.  
Een festijn met een internationaal karakter waar plaats is voor een 
sportieve onderlinge strijd en waar vooral ook plaats is voor ontmoeting 
tussen mensen uit de deelnemende landen.  
 
Natuurlijk gaan de felicitaties uit naar de jarige Antwerpse Baardkrielen 
Club die op dit festijn haar 70-jarig bestaan viert en daarmee ook haar ras 
onder de aandacht van een groot publiek wil brengen. 
We lezen regelmatig dat onze kleindiersport het moeilijk heeft en dat 
‘vergrijzing’ daar mede debet aan is. Wij willen als organiserend team van 
ABC en ZOBK, tijdens ‘Het Belgisch Krielenfestijn’ laten zien hoeveel moois 
er op deze ééndaagse show in Tiel te aanschouwen is. 
Veel moois; veel verschillende Belgische rassen in vele verschillende 
kleurslagen in de kooien gebracht door fokkers van alle leeftijden die met 
passie hiernaar toe gewerkt hebben en graag hun toppers aan een groot 
publiek willen laten zien. 
 
Deze tentoonstelling is voor het publiek open van 9.00 uur tot 16.00 uur. U 
bent onze gast en kunt gratis naar binnen en mag de openbare keuringen 
meemaken. Daarnaast is er in de hal veel informatie te halen over de 
rassen en de speciaalclubs, is er een verloting en natuurlijk een officiële 
opening en de daaraan verbonden prijsuitreikingen. 
De organisatie biedt een vrij jonge speciaalclub, geheten ‘De Belgische 
Hoenderclub Nederland’ een platform aan om ook hun rassen te promoten. 
Kortom zeker de moeite waard om dieren in te schrijven op dit driejaarlijks 
evenement of als liefhebber een bezoek te brengen. 
 
Wij heten in het bijzonder welkom de Algemeen Afgevaardigde van de 
Vlaamse Regering van de Belgische Ambassade in Nederland.  
 
Ik nodig u van harte voor uit! 
 
Namens ‘Het Belgisch Krielenfestijn’, 
Hans Heemskerk, voorzitter 
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70 jaar Antwerpse Baardkrielen Club 
 
 
Jubileumshow op het Belgisch Krielenfestijn georganiseerd door ZOBK en 
ABC, dit is de 5e keer dat deze show wordt gehouden. Het is ook het jaar 
dat de ABC haar 70-jarig bestaan viert en dat willen wij graag op deze show 
houden met alle Antwerpse baardkrielen fokkers.  
 
De ABC is opgericht 26 januari 1947 bij Avicultura in de Haag. Het bestuur 
uit leden uit diverse plaatsen uit het land. Het lidmaatschap bedroeg toen  
fl. 2,50 per jaar en het ledental was 24 leden. Er werden op de eerste show 
bij Avicultura 45 Antwerpsen ingezonden in diverse kleurslagen, verder is 
mij weinig bekend van de ABC. Totdat ik zelf lid werd van de ABC in 1962, 
ik kwam al snel in het bestuur en vanaf die tijd heb ik een archief voor 
mijzelf bijgehouden. Vanaf die tijd werd de clubshow vaak bij de ONETO 
ondergebracht maar ook bij de Dwerghoendershow in Laren in het Singer-
museum. 
 
In 1997 hadden wij ons 50-jarig bestaan en hebben we een eendaagse 
tentoonstelling georganiseerd. Door 48 leden waren 400 Antwerpsen 
ingestuurd, een enorm succes. 
Nu de volgende Jubileumshow in Tiel. Ik hoop dat u allen weer deelneemt 
met een aantal Antwerpsen zodat deze show ook weer als een groot 
succes in de herinnering blijft. 
Er zijn weer vele prijzen te winnen in alle kleurslagen. Laten we er weer een 
grote happening van maken. Ik hoop dat het aantal Belgische krielen heel 
veel zal zijn. 
 
Ik hoop U allen te mogen ontmoeten op 4 november in Tiel. 
 
 
Bert Lanzing 
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Vraagprogramma Het Belgisch Krielenfestijn 
een speciaalclubtentoonstelling 

georganiseerd door de  
Antwerpse BaardkrielenClub (ABC) en de  

Speciaalclub voor Zeldzame Oorspronkelijke Belgische Krielhoenderrassen (ZOBK) 
op 4 november 2017 

In Clubgebouw van TKV, Bulkweg 1, 4005 LB in Tiel 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE: 
Hans Heemskerk  Voorzitter 
Egbert Puttenstein  Secretaris/Penningmeester 

Engelandsweg 24  
8091 BB  Wezep 
Tel: 038-3759515      
e-mail:  zobk@zobk.nl 
Rekeningnummer tnv van ZOBK 
IBAN.NL77 RABO 0370240006 

Rinze Elverdink  Lid 
Albert de Graaf  Lid 
Menze Hoekstra  Lid 
Bertus Lanzing  Lid 
Ineke Rijs   Lid 
 
GECONTRACTEERDE KEURMEESTERS: 
Koen Van Ouwenhuysen België 
Anton Lutkehellweg Duitsland 
Marc Ruymbeke  Ierland 
Robert Rees  Engeland 
Johan Albada  (A) 
Abe Heerdink  (C) 
Klaas van de Hoek (A) 
Hub Maar   (B)  
Frans van Oers  (A) 
Wim Meijer  (C) 
Aad Rijs   (A) 
Wim Voskamp  (A) 
Ferdinand van der Wal (A) 
Jonny Wever  (C) 
Mathijs Ykema  (C) 
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HOOFDEREPRIJZEN JURY: 
Wim Voskamp   Voorzitter 
 
Deze opgaaf van keurmeesters geldt onder voorbehoud; wanneer omstandigheden 
hiertoe aanleiding geven, kunnen hierin wijzigingen worden aangebracht. De definitieve 
indeling van de keurmeesters zal in de catalogus worden vermeld. 
 
GEDELEGEERDE FB: 
De heer W. Poortinga 
 
VETERINAIR TOEZICHT: 
Drs. I.J. Puttenstein 
Berkenlaan 19 
1943 DR Beverwijk 
0251-218211 of  06-27328876 
 
TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN: 
 
Artikel 1 Voorwaarden 
Deze speciaalclubtentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het 
tentoonstellingsreglement van het Facilitair Bureau KLN, zoals deze staat in de Almanak. 
Iedere deelnemer aan deze tentoonstelling wordt geacht met de bepalingen van het 
tentoonstellingsreglement bekend te zijn en zich er aan te onderwerpen. 
 
Artikel 2 Bonds/Fokkerskaart 
Aan deze open tentoonstelling kan men alleen deelnemen als men in het bezit is van een 
geldige fokkerskaart 2017. Buitenlandse deelnemers moeten voldoen aan de normen die 
ten aanzien van het georganiseerd zijn, in hun land zijn gesteld. 
 
Artikel 3 Gevraagd worden 
Gevraagd worden alle oorspronkelijke Belgische krielhoenderrassen en kleurslagen 
oud en jong die in de deelnemende landen erkend zijn. 
 
Artikel 4 Openingstijden Tentoonstelling 
De zaal is open voor het publiek vanaf 9.00 uur  
Toegang is gratis 
 
Artikel 5 Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt per nummer € 3,00 
Catalogus (1 per huisadres)  € 3,50 
 
Artikel 6 Lunch / Ontbijt 
Er is mogelijkheid om gezamenlijk gebruik te maken van de lunch. De kosten bedragen  
€ 10,=. U dient dit op het inschrijfformulier aan te geven. Stuurt u geen dieren in, maar 
eet u wel mee, dan dient u dit uiterlijk 21 oktober aan de tentoonstellingssecretaris door 
te geven. Tijdens de tentoonstelling is het niet meer mogelijk u op te geven voor de 
lunch. 
Ook is er bij TKV ’s morgens tussen 08.00 en 09.00 uur mogelijkheid om te ontbijten. 
Kosten € 8,= per persoon. Wel graag voor 21 oktober opgeven op uw formulier. 
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Artikel 7 Inschrijving 
Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier of inschrijven via 
website/via e-mail. Deze dienen volledig ingevuld te worden en hierop mogen slechts de 
gegevens van 1 persoon voorkomen. Op het inschrijfformulier moeten duidelijk worden 
vermeld: ras, kleurslag, geslacht, oud/jong.  
 
Artikel 8 Sluiting inschrijving 
De inschrijving sluit op zaterdag 15 OKTOBER 2017 of zoveel eerder als het maximum 
aantal dieren dat kan worden ondergebracht is bereikt. 
De inschrijfformulieren zenden aan: E. Puttenstein 

 Engelandsweg 24 
 8091 BB WEZEP 
 zobk@zobk.nl 

Het verschuldigde inschrijfgeld dient voor 21 oktober 2017 overgeschreven te zijn op de 
rekening van ZOBK. Dit dient te geschieden door overschrijving of storting op de 
Rabobank te Wezep, rekeningnummer IBAN.NL77 RABO 0370240006 (BIC RABONL2U) 
t.n.v. ZOBK Engelandsweg 24 Wezep.  
 
Artikel 9 Inkooien ingeschreven dieren 
De dieren welke zijn ingeschreven dienen ZATERDAG 4 november  2017 tussen 8.00 
uur en 8.45 uur ingekooid te worden in het Clubgebouw van TKV, Bulkweg 1, 4005 LB in 
Tiel.  Er is ook een mogelijkheid om de dieren op vrijdagavond tussen 18.00 uur en 21.00 
uur in te kooien. 
 
Artikel 10 Sluiting der tentoonstelling 
De tentoonstelling wordt officieel gesloten voor het publiek op zaterdag 4 november 2017 
om 16.00 uur. 
 
Artikel 11 Afhalen ingezonden dieren 
De ingezonden dieren kunnen zaterdag 4 november  2017 om 16.00 uur worden 
afgehaald.  
 
Artikel 12 Te koop zetten en verkoop van dieren 
Er is een aparte verkoophoek. Hier zullen een aantal kooien worden opgesteld. Verkoop 
geschiedt uitsluitend door de eigenaar zelf en niet door een verkoopcommissie. Wel is 
het van belang dat u tevoren aan het secretariaat aangeeft hoeveel dieren/kooien u te 
koop aanbiedt, zodat daar voldoende kooien voor beschikbaar zijn. Er mogen maximaal 
3 dieren in één kooi. Uitsluitend kwalitatief goede en gezonde dieren mogen te koop wor-
den aangeboden. Voor deze dieren geldt ook de verplichting van een entbewijs (art. 21). 
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid 
Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte of verloren gaan van de 
ingezonden dieren en ook niet voor enig ander eigendom van de inzender. 
 
Artikel 14 Keuring der dieren 
De keuring der dieren zal geschieden op zaterdag 4 november 2017 en begint om 9.00 
uur. De uitspraak van de keurmeesters is bindend en zonder beroep, tenzij er klaar-
blijkelijk een vergissing heeft plaats gehad, dit is echter ter beoordeling aan het 
tentoonstellingsbestuur. De keuring is toegankelijk voor iedereen. 
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Artikel 15 Inschrijfgeld niet ingezonden dieren 
Het inschrijfgeld van ingeschreven doch niet ingezonden dieren wordt niet terug betaald, 
doch vervalt aan het tentoonstelling organiserende bestuur. Hetzelfde geldt voor niet 
toegekende ereprijzen. 
 
Artikel 16 Verwijderen van zieke en onreine dieren 
Onreine, zieke of van ziekte verdachte dieren zullen op aanwijzing van de dierenarts of in 
overleg met het tentoonstellingsbestuur uit de tentoonstellingsruimte verwijderd worden. 
 
Artikel 17  Afhalen van prijzen. 
Vanaf circa 14.00 uur kunnen de gewonnen prijzen worden afgehaald. 
De hoofdereprijzen worden om 15.30 uur uitgereikt. 
 
Artikel 18 Voorwaarden voor het winnen van prijzen 
Om voor een prijs in aanmerking te komen, moet het dier in concurrentie zijn en ten 
minste het predicaat ZG hebben gehaald. 
 
Artikel 19 Keurstokjes en dieren uit de kooien halen 
Zonder toestemming van het tentoonstellingsbestuur is het verboden tijdens de 
tentoonstelling dieren uit de kooien te halen, of andere dieren dan die zijn ingeschreven 
op de tentoonstelling aan te voeren. Het is verboden keurstokjes te gebruiken. 
 
Artikel 20 Reclames 
Reclames kunnen tot 28 februari 2018 in behandeling worden genomen. 
 
Artikel 21 Entbewijzen 
Tot deze tentoonstelling (en voor dieren in de verkoopklasse) mogen alleen hoenders, 
dwerghoenders en siervogels worden toegelaten van fokkers, die al hun hierboven 
genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest. Elke inzending hoenders, 
dwerghoenders en siervogels dient vergezeld te gaan van een kopie van de ent-
verklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts 
die de enting heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het 
aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het 
origineel van de entverklaring wordt bewaard door de verenigingssecretaris van de 
vereniging waarvan men lid is. Wijzigingen in het entbewijs maken dit ongeldig. 
De entbewijzen dienen bij het inkooien op het secretariaat te worden afgegeven. Dieren 
waarvan geen entbewijs aanwezig is worden verwijderd uit de tentoonstellingsruimte.  
 
Artikel 22 Niet voorzien 
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur. 
 
Mensen die willen helpen tijdens de show, kunnen dit kenbaar maken op het 
inschrijfformulier. Wanneer wij van uw aanbod gebruik willen maken, krijgt u 
daarvan gelijktijdig met de kooinummers schriftelijk bericht. Keurmeesters die 
willen assisteren/schrijven in verband met het praktisch examen, kunnen dat laten 
weten. 
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HOOFDEREPRIJZEN 
 
Fraaiste hen van de show Tekening met kippenafbeelding 
Fraaiste haan van de Show Tekening met kippenafbeelding 
     Deze tekeningen zijn gemaakt door  

Hans Puttenstein 
 
 
Fraaiste hen op 1 na  Boek  Gallinas – Chickens 

Geschonken door  
de heer H.L. Schippers 

 
 
EREPRIJZEN 
 
Fraaiste per ras     Bierpul met rasafbeelding  
 
 
 
KEURMEESTERSPRIJZEN 
 
 Fraaiste van de keurmeester waardebon aangeboden door 

Versela Laga (hoofdsponsor).http://www.versele-laga.com/nl-NL 
 
 
Iedere keurmeester mag de volgende prijzen ter vrije beschikking uitreiken: 
 
 Aangeboden door Unipet 

https://www.unipet.co.uk/ Chicken sticks en 
Foraging cake + houder   
 
 

 Aangeboden door Mercator groep https://mercator-groep.nl/   
1 Emmer à 10 liter Hemexcide een middel tegen bloedluis.     

 
 

 Aangeboden door DGW Pharma http://www.dgwpharma.nl/ 
Een combi van Finecto+protect en Finecto+Oral  
 
 

 
JEUGDPRIJZEN 
 
 Een ereprijs voor de beste van een jeugdinzender 
 

http://www.versele-laga.com/nl-NL
https://www.unipet.co.uk/
https://mercator-groep.nl/
http://www.dgwpharma.nl/
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PRIJZEN KLN: 
 
EP 500: per 20 ingeschreven dieren wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar 
gesteld, minimum predikaat ZG 
 
 
OVERIGE EREPRIJZEN 
 
Extra prijzen ABC in verband met het 70- jarig jubileum 
 
A1.  Rozet voor de fraaiste Antwerpse baardkriel in elke kleurslag 
A2. Jubileum Plaquette vervaardigd en geschonken door Bert Lanzing. Te winnen 

met de fraaiste collectie van 4 dieren per kleurslag: 
 Plaquette A: Haan + Hen: voor de beste bij meer dan 10 inzendingen per 

kleurslag; 
 Plaquette B: Hen: voor de beste bij 4 t/m 10 inzendingen per kleurslag. 

Bij gelijke punten gaat een inzending waarin beide geslachten aanwezig zijn, 
voor. Anders beslist het lot. 

A3  Per 6 te keuren Antwerpse baardkrielen wordt een mok beschikbaar gesteld. 
Keurmeesters mogen deze ter vrije keuze toekennen 

A4. Plaquette voor de fraaiste Antwerpse baardkriel ander geslacht. Deze is 
aangeboden door de heer B. Baumeister 

A5. Natura prijzen voor de fraaiste Antwerpse baardkriel in elke ingezonden 
kleurslag. Deze prijzen zijn geschonken door  Mevrouw Boersbroek   

 
Extra prijzen ZOBK 
 
Z1. Erebokaal voor de beste Bassette, aangeboden door Comb. Aad + Ineke 
Z2. Ereprijs voor de fraaiste haan in elk ZOBK ras aangeboden door Hans 

Heemskerk  
Z3. 2 sets kaarten met tekeningen van kippen aangeboden door Hans 

Puttenstein voor de beste op 1 na Doornikse kriel en de beste op 1 na 
Belgische/Waasse kriel 

Z4. Een houtgravure met Watermaalse Baardkriel voor de beste Watermaalse 
baardkriel haan, geschonken door Sonderverein der seltenen Zwerghühner   

Z5. Een glas voor de fraaiste haan + hen Watermaalse baardkriel, geschonken 
door Ulf Delharde, Marcel Gerlach und Volker Meier 

 
 
Overige extra prijzen 
 
O1. 12 zakjes van 5 kg voer, aangeboden door Filip Hendrickx voor de beste op 

1 na van alle zes baardkrielrassen 
O2. Voor de fraaiste in ieder ras een rozet, aangeboden door The British Belgian 

Bantam Club. 
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VERLOTING 
Tijdens de dag zal er een verloting worden gehouden om de kosten te dekken. Het 
is mogelijk om vooraf loten te bestellen via het inschrijfformulier. 
 
Er zijn prachtige prijzen te winnen. Onderstaande bedrijven hebben prijzen 
geschonken voor deze verloting: 
 

• 2 zakken voer door Havens, aangeboden door Bert Lanzing 
• 2  Vleespakketten door Mark de Bruin 
• 3  Friese oranjekoeken door Rinze Elverdink 
• 2  Boeken ‘10 Belgische Krielhoenders’ aangeboden door ZOBK  
• Bierpakket Mommeriete, aangeboden door Hans Heemskerk 
• Diverse prijzen aangeboden door door Kleindierwereld, 

https://kleindierwereld.nl/ 
• 404 vogelspray door Beaphar, http://www.beaphar.com/nl-nl 
• Bierpakket aangeboden door Maallust, http://www.maallust.nl/  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

https://kleindierwereld.nl/
http://www.beaphar.com/nl-nl
http://www.maallust.nl/
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PROGRAMMA VAN DE DAG 
 
Inkooien     vrijdagavond 18.00-21.00 uur 
     zaterdagochtend 08.00-08.45 uur 
 
Korte opening     09.00 uur 
Start keuring     09.05 uur 
Borrel      12.00 uur 
Lunch       12.30 uur 
(u dient zich tevoren op te geven voor de lunch) 
Officiële opening van de show en onthulling van  
de eregalerij door de Algemeen Afgevaardigde  
van de Vlaamse Regering in Nederland  13.30 uur 
Uitreiken Sjef Hendriksprijs   14.55 uur 
Presentatie van de winnaars   15.00 uur 
Uitreiking hoofdereprijzen    15.30 uur  
Dankwoord en uitkooien    16.00 uur 
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Für Frage in Deutsch / for questions in English:  
Kontakt/contact zobk@zobk.nl 
 
 
 
INKOOIEN 
 
U kunt de dieren ook vrijdagavond tussen 18.00-21.00 uur inkooien. Er is in het 
clubgebouw van TKV gelegenheid om met elkaar gezellig nog even wat te drinken 
’s avonds.  
 
Ook is er bij TKV ’s morgens tussen 08.00 en 09.00 uur mogelijkheid om te 
ontbijten. Kosten € 8,= per persoon.  
Wel graag voor 21 oktober opgeven op uw formulier. 
 
 
HOTELS 
 
De tentoonstellingsorganisatie heeft kamers in optie genomen bij Hotel Van der Valk 
in Tiel; dit ligt 1 km van het gebouw. Indien u interesse heeft, neem dan even 
contact op met Ineke Rijs, via zobk@zobk.nl 
 
 
 

 

mailto:zobk@zobk.nl

	Engelandsweg 24

