VRAAGPROGRAMMA

Het Belgisch Krielenfestijn
30 oktober in Tiel
2021

Gaat het lukken…..?
Na de A van Aanvang begint de B van Belgisch krielenfestijn.
Inderdaad! Die prachtige show die u vorig jaar helaas moest missen
vanwege de C van Corona.

Weer een jaar Zonder die Oorspronkelijke Belgische Krielen is toch
nauwelijks voor te stellen.
We weten het nog niet zeker of het dit jaar van A t/m Z mag lukken. Toch
hebben de besturen van ABC en ZOBK besloten om deze unieke,
gezellige en feestelijke kleindierenshowdagmanifestatie wel in
voorbereiding te nemen.
Op het moment van het schrijven van dit voorwoord voor het
vraagprogramma is het glas wisselend halfvol en halfleeg. We schrijven
half juli met nog grote onzekerheid wanneer we de grootste Covid-ellende
achter ons kunnen laten en de hobbydraad op showgebied weer kunnen
oppakken.
Bij de pakken neer zitten was niet de bedoeling van de
voorbereidingsgroep. We hebben ook nu weer alles in het werk gesteld om
de voorwaarden te creëren voor een dag met een groot aantal dieren in
een ruime variëteit en van een beste kwaliteit. Wij hebben gezorgd voor
mooie prijzen, bekwame keurmeesters en opgewekte helpers. U kunt
zorgen voor dieren van kwaliteit en een ruime variatie.
We deden het voor u als inzender maar deze keer in het bijzonder ook
voor ZOBK bestuurslid Ineke Rijs die jaar in jaar uit met grote toewijding en
plezier bergen werk verzette voor deze bijzondere, driejaarlijkse dag. Een
hoogtepunt in haar hobbybeleving. Ze is helaas niet meer onder ons maar
wel in onze gedachten. Deze uitvoering van het Belgisch krielenfestijn
dragen we aan haar op.
Mocht deze topdag niet doorgaan dan laten we dat tijdig weten. Maar met
het halfvolle glas voor ons gaan we ervan uit dat wel elkaar zien op:
30 oktober 2021 in TIEL
Sportieve groet
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Hans Puttenstein erevoorzitter KLN
De zesde editie van Het Belgisch Krielenfestijn met een jaar
vertraging.
Ja, het is zover, Het Belgisch Krielenfestijn gaat door op 30 oktober 2021.
Ik nodig fokkers, liefhebbers en bezoekers uit verschillende Europese
landen heel hartelijk uit op deze één-daagse show in de mooie hal van de
Tielse Kleindier Vereniging.
Een festijn van ontmoetingen, van nieuwe en hernieuwde kennismakingen;
een festijn vol van collegialiteit en vriendschap, vol van gezonde
concurrentie met “winnaars en verliezers”. Maar allen bezig met het in
stand houden en verbeteren van de Oorspronkelijke Belgisch
Krielhoenderrassen.
Een mooie presentatie aan de wereld en de “kleindierwereld” speciaal in
binnen- en buitenland. 10 Rassen in de meest uiteenlopende types en
kleurslagen in de beste conditie zijn hier bijeen gebracht.
Een echte wedstrijd wordt het voor de inzenders. Een korps van nationaleen internationale keurmeesters gaan aan de slag in een openbare keuring
om de mooiste dieren van ieder ras naar voren te halen. Zij verdienen een
plaats in de eregalerij.
Als één organisatie zijn we opgetrokken in de voorbereidingen naar deze
dag. Met het nieuwe logo zijn we herkenbaar en aanspreekbaar en staan
we open voor op- en aanmerkingen.
Dat er binnen onze organisatie nog bloedgroepen bestaan, is niet zo
vreemd, want we komen voort uit ABC en ZOBK, twee speciaalclubs, maar
die echt samen iets willen neerzetten.
We zullen in ieder geval aandacht schenken aan het 50 jarig bestaan van
de ZOBK, maar ook stilstaan bij het verlies van onze secretaris Ineke Rijs,
boegbeeld van de ZOBK.
U bent van harte welkom en graag tot ziens in Tiel.
Namens Het Belgisch Krielenfestijn,
Hans Heemskerk, voorzitter.
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Ps. De toegang is gratis en opgeven voor de lunch kan via het
inschrijfformulier of via e-mail zobk@zobk, vóór 14 oktober.
Vraagprogramma Het Belgisch Krielenfestijn
een speciaalclubtentoonstelling
georganiseerd door de
Antwerpse BaardkrielenClub (ABC) en de
Speciaalclub voor Zeldzame Oorspronkelijke Belgische Krielhoenderrassen (ZOBK)
op 30 oktober 2021
In Clubgebouw van TKV, Bulkweg 1, 4005 LB in Tiel

TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE:
Hans Heemskerk
Egbert Puttenstein

Mark de Bruin
Rinze Elverdink
Menze Hoekstra
Jack Lamberink

Voorzitter
Secretaris/Penningmeester
Engelandsweg 24
8091 BB Wezep
Tel: 038-3759515
e-mail: zobk@zobk.nl
Rekeningnummer tnv van ZOBK
IBAN.NL77 RABO 0370240006
Vice Voorzitter
Lid
2e Secretaris Penningmeester
Lid

GECONTRACTEERDE KEURMEESTERS:
Koen Van Ouwenhuysen
Marc Ruymbeke
Anton Lutkehellweg
Johan Albada
Roberto Gatti
Klaas van de Hoek
Wim Meijer
Wim Voskamp
Jonny Wever

België
Ierland
Duitsland
(A)
(A)
(A)
(C)
(A)
(B)

Pierre Sadaune
Paco Delgado
Uli Freiberger
Anthony van Dierendonck
Abe Heerdink
Hub Maar
Aad Rijs
Ferdinand van der Wal
Mathijs Ykema
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Engeland
Duitsland
(B)
(C)
(B)
(A)
(A)
(B)
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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 G. Laarman

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 2021. 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
Catalogus (1 per huisadres)

€ 4,00
€ 4,00
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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 13 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 9 oktober opgeven op uw inschrijf formulier.
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 9 OKTOBER 2021 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 13 oktober 2020 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 30 oktober 2021 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 30 oktober 2020
om 16.00 uur.
Artikel 11 Afhalen ingezonden dieren
De ingezonden dieren kunnen zaterdag 30 oktober 2021 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 u te koop aanbiedt,
zodat daar voldoende kooien voor beschikbaar zijn. De kosten per kooi zijn
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€ 2,=. Maximaal 3 dieren per kooi. Uitsluiten kwalitatief goede en gezonde dieren mogen
te koop worden aangeboden. Deze dieren dienen een ring te dragen en ingeënt te zijn
tegen de pseudo-vogelpest.
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 30 oktober 2021 en begint om 9.00 uur.
De uitspraak van de keurmeesters is bindend en zonder beroep, tenzij er klaarblijkelijk
een vergissing heeft plaats gehad, dit is echter ter beoordeling aan het tentoonstellingsbestuur. De keuring is toegankelijk voor iedereen.
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 betreffende deze tentoonstelling kunnen tot 28 februari 2021 in behandeling
worden genomen.
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Artikel 21 Entbewijzen
Tot deze tentoonstelling 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 entverklaring. 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.
Mocht er een vervoersverbod zijn voor pluimvee, dan krijgen de inzenders hun
inschrijfgeld terug met aftrek van de gemaakte kosten.
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.

VERLOTING
Tijdens de dag zal er een verloting worden gehouden. Het is mogelijk om vooraf loten te
bestellen via het inschrijfformulier.
Er zijn prachtige zoals altijd prijzen te winnen.
COVID-19
Afhankelijk van de situatie op het moment van de tentoonstelling wordt bekeken
welke maatregelen wij als organisatie moeten nemen. Het kan zijn dat u als
inzender moet kunnen aantonen dat u gevaccineerd bent, een negatieve testuitslag
hebt of dat u een bewijs kunt tonen dat u corona hebt gehad. Wij volgen hier het
beleid vanuit de overheid.
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HOOFDEREPRIJZEN
Fraaiste hen van de show

Kunstwerk met kippen-afbeelding

Fraaiste haan van de Show

Kunstwerk met kippen-afbeelding

EREPRIJZEN
Fraaiste per ras

Karaf met ras afbeelding

KEURMEESTERSPRIJZEN



Fraaiste van de keurmeester waardebon aangeboden door Versela Laga
(hoofdsponsor).

Iedere keurmeester mag de volgende prijzen ter vrije beschikking uitreiken:



Handdoek met logo Belgisch Krielenfestijn



Aangeboden door DGW Pharma
Een combi van Finecto+protect en Finecto+Oral

JEUGDPRIJZEN
 Een ereprijs voor de beste van een jeugdinzender, bij minimaal 3 jeugdinzenders

PRIJZEN KLN:
EP 400: per 20 ingeschreven dieren wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld,
minimum predikaat ZG. Deze prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester en
worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

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.
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PROGRAMMA VAN DE DAG
Inkooien

vrijdagavond 18.00-21.00 uur
zaterdagochtend 08.00-08.45 uur

Opening van HBK door de voorzitter
Start van de keuring
Tijd voor een drankje
Lunch, U dient zich vooraf op te geven
Officiële opening van de show
Afhalen gewonnen verlotingsprijzen
Afhalen gewonnen ereprijzen
Uitreiken Sjef Hendriksprijs door de jury
Presentatie van de winnaars
Uitreiking hoofdereprijzen
Dankwoord en teken om uit te kooien

09.00 uur
09.05 uur
12.00 uur
12.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
14.00 uur
14.50 uur
15.00 uur
15.30 uur
16.00 uur
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Bosvoordse baardkriel

