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Beste sierduivenliefhebber, 
Voor u ligt weer onze digitale nieuwsbrief van de NBS. Wij proberen u hiermee op een 
gemakkelijke manier te informeren over zaken die voor u interessant of van belang kunnen 
zijn. Deze nieuwsbrief sluit aan bij het komend tentoonstellingsseizoen. Aan- of afmelden 
voor deze nieuwsbrief kunt u via pr@sierduif.nl 
 
 

Mailadressen en telefoonnummers bestuursleden 
Thom Laming:   voorzitter@sierduif.nl   tel: 0161 454973 of 0618809068 
Dennis Meesters:  secretaris@sierduif.nl   tel: 06 3041 4170 
Han van Doorn:  penningmeester@sierduif.nl    
Wim Halsma:   w.halsema@sierduif.nl   
Aad Rijs:  a.rijs@sierduif.nl    
 

 
BONDSSHOW NBS BIJ GELDERLANDSHOW 
 
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de samenwerking tussen Avicultura en Kleindier 
Liefhebbers Zuid-Holland door Avicultura is beëindigd op grond van verschillende 
verwachtingen. Ook het NBS-bestuur zag in dat de basis voor een vruchtbare samenwerking 
ontbrak waardoor de Bondsshow die we in Boskoop hadden ondergebracht op losse 
schroeven kwam te staan. 
We wilden niet in dezelfde situatie als vorig jaar terecht komen toen we geruime tijd in 
onzekerheid verkeerden over al dan niet doorgaan en zo ja waar dan. De periode van het 
plannen van de te bezoeken shows is immers al aangebroken en de eerste 
vraagprogramma’s zijn al op de, eventueel digitale, deurmat gevallen. Snel handelen was 
dus geboden want elke dag werden onze mogelijkheden kleiner. 
We hebben dan ook snel contact gezocht met de Gelderlandshow en daar ons verzoek 
neergelegd om onze bondsshow voor dit jaar bij hen te mogen onderbrengen. De 
participerende verenigingen van de Gelderlandshow hebben daarin unaniem toegestemd. 
Wij zijn deze verenigingen daarvoor dan ook zeer erkentelijk.  
De Gelderlandshow was een voor de hand liggende keuze want het is een tentoonstelling 
die gunstig in het tentoonstellingsrooster ligt en het is een show die in hoog aanzien staat bij 
de sierduivenliefhebbers en waar veel dieren te verwachten zijn. Veel fokkers hoeven 
daardoor hun showplannen niet om te gooien. Daarnaast is het een tentoonstelling waar de 
dieren in goede handen zullen zijn. 
In de afgelopen dagen hebben we met het bestuur van de Gelderlandshow de details 
besproken, een bijeenkomst waar we een goed gevoel aan hebben overgehouden. 
Wij beseffen dat het voor u uw plannen voor dit seizoen kan doorkruisen. Dat geldt uiteraard 
eveneens voor die speciaalclubs die hun clubshow of een districtshow in Boskoop hadden 
ondergebracht. Dat spijt ons zeer maar we hadden geen keus. 
Wij vragen u dan ook om de Bondsshow op de Gelderlandshow te willen steunen door met 
uw dieren acte de présence te willen geven in Wijchen van 14 t/m 16 december in Wijchen. 
 
Tentoonstellingen als Oneto en de Maasdalshow, die een week voorafgaand aan de 
Gelderlandshow worden gehouden, kunnen als gevolg van ons besluit negatieve gevolgen 
ondervinden in het aantal te verwachten dieren. De Maasdalshow was juist enthousiast 
begonnen om zich voor de eerste keer met een provinciaal kampioenschap van de NBS in 
Limburg op de kaart te zetten. Wij doen hierbij dan ook graag een beroep u om deze shows 
niet te vergeten. Beide zijn provinciale kampioenschappen waar u erecertificaten kunt 
verdienen voor dat felbegeerde kampioensdiploma. Elk certificaat dat je behaald hebt telt 
mee in de rij van drie! 
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Houdt u onze site en Facebook in de gaten. Daar wordt u van alle ontwikkelingen op de 

hoogte gehouden.  

 
VOORSTELLEN VOOR ALV 
Op advies van de geformeerde commissie Statuten van de NBS heeft het bestuur besloten 
om de procedure voorafgaand aan de stemming over voorstellen op de jaarlijkse ALV aan te 
passen. 

- Voorstellen dienen voortaan uiterlijk 15 januari ingediend zijn bij de secretaris van de 
NBS. 

- De ingediende voorstellen worden zo snel mogelijk op de site, via Facebook en door 
middel van de Nieuwsbrief bekend gemaakt. 

- Binnen de verenigingen kunnen de liefhebbers dan in een vroegtijdig stadium met 
elkaar discussiëren over de ingediende voorstellen en zo tot een eerste afweging 
komen. 

- Op de voorjaarsdag die half februari gehouden wordt, krijgt men de gelegenheid om 
de voorstellen van argumenten te voorzien. Deze dag blijft een meningsvormende 
bijeenkomst. Hier worden geen besluiten genomen. 

- Hierna hebben de verenigingen alle tijd om voorafgaand aan de ALV ruimschoots de 
gelegenheid om met elkaar hun stem te bepalen. 

- Op de ALV in juni komen de voorstellen in stemming. 
 
Ook de stemprocedure is onderwerp van discussie geweest binnen de commissie. We gaan 
proberen een voorstel te maken waarin recht gedaan wordt aan de stem van de individuele 
fokkersnummerhouder maar waarbij vastgehouden wordt aan het stemmen tijdens de ALV 
na behandeling van de ingediende voorstellen. 

 
RAS VAN HET JAAR 2018 - 2019 
 
Voor dit tentoonstellingsseizoen is door de ALV op 9 juni de Nonduif aangewezen. Wij 
hopen dit jaar veel Nonduiven op de shows te zien en vertrouwen erop dat veel fokkers aan 
deze competitie zullen deelnemen. De winnaar ontvangt op de ALV van 8 juni 2019 de 
bijbehorende ereprijs. 
Deze is te winnen door op één Provinciaal Kampioenschap naar keuze èn de NBS-
bondsshow met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste aantal punten 
te behalen. Bij gelijk aantal punten beslist het lot. De resultaten van het showseizoen moeten 
daarvoor vóór 1 maart 2019 bij de secretaris van de NBS zijn aangeleverd. 
 
Ook dit seizoen gaan we weer strijden om het Nationaal Kampioenschap per rasgroep. De 
regels zijn hetzelfde als bij het Ras van het Jaar en de winnaars worden eveneens op de 
ALV in het zonnetje gezet. 
De vijf groepen waarin een Nationaal Kampioenschap gewonnen kan worden zijn: 
Kropperrassen; Kip-, Wrat- en Vormduiven, Meeuwenrassen; Struktuur-, Trommel- en 
Kleurduivenrassen en de Tuimelaarrassen. 
 

 
UITSLAG STEMMING VOORSTELLEN ALV 9 juni 2018 
 
Bestuursvoorstellen: 

1: Aanpassing examenreglement sierduivenkeurmeester.  Aangenomen  
2: Aanschaffen ringen zonder fokkersnummer.   Aangenomen 
3:  Wijziging tentoonstellingsreglement praktische zaken  Aangenomen 



4: Wijziging tentoonstellingsreglement, keuren van dieren  Aangenomen 
5: Wijziging tentoonstellingsreglement jeugdklasse konijnen  Aangenomen 
 
Verenigingsvoorstellen: 
1: SAO: Roulatie bondsshow      Verworpen 
2: SAO: onderzoek door NBS naar gemengde dierenmanifestatie Verworpen 
3: SIS: ontkoppeling abonnement KM met fokkersnummer  Verworpen 
 
 

AGENDA WEBSITE 

 
Aan de rechterkant van de homepage van onze website Sierduif.nl staat een kolom Agenda. 
In deze kolom kunnen verenigingen en speciaalclubs de bezoekers van de site van hun 
activiteiten zoals jongdierendagen, vergaderingen, hokbezoeken, enz. op de hoogte brengen. 
Belangstellenden kunnen op grond van deze informatie eventueel besluiten om uw activiteit 
bezoeken.  
Het volstaat om uw activiteit aan te melden bij de webmaster van Sierduif.nl 

 
 
EUROPASHOW HERNING DK 

Zoals bekend wordt van 6 t/m 11 november 2018 in Herning in Denemarken de volgende 
Europashow gehouden. 
Door de liefhebbers van de NBS zijn er 203 sierduiven ingezonden. Het vervoer van de dieren 
naar Herning geschiedt gratis door de NBS en met de inzenders wordt individueel contact 
opgenomen over het waar en wanneer aanleveren van de dieren en welke begeleidende 
formulieren nodig zijn. 
 
  

VOORJAARSDAG 2019 
 
De voorjaarsdag van 2019 zal in samenwerking met de Keurmeestersvereniging gehouden 
worden op 16 februari 2019 in Buitenlust in Voorthuizen. Het programma zal later op de 
bekende wijzen gepubliceerd worden. Reserveer deze datum alvast in uw agenda! 
 
 

WEBSITE DIERENEVENEMENTEN 

 
Jeroen Borgman (van de Baroen) heeft ons benaderd met het initiatief dat hij heeft 
ontwikkeld om evenementen van alle dieren overzichtelijk op een website aan te bieden. De 
NBS ondersteunt dit initiatief van harte. 
Wij plaatsen hieronder zijn oproep om uw evenement aan hem door te geven en zo 
bekendheid bij geïnteresseerden te verwerven: 
 
Beste leden, 

Graag wil ik jullie attent maken op de nieuwe dienst Dierevenementen.nl. Hier kunnen clubs 

van alle soorten dieren hun evenementen gratis op adverteren, dat hebben wij dan ook direct 

gedaan. Onze evenementen voor 2018 staan al ‘op de kaart’. 

De mensen achter Dierevenementen.nl willen met dit initiatief proberen onze activiteiten 

breed onder de aandacht te brengen, en gaan daarom wekelijks een overzicht met 

activiteiten mailen aan geïnteresseerde dierenliefhebbers. Wij willen jullie namens 

https://www.dierevenementen.nl/


Dierevenementen.nl vragen om je op de site aan te melden voor het ontvangen van het 

wekelijkse activiteitenoverzicht.  

Uiteraard is dit ook voor jullie helemaal gratis, en als je de evenementenmail niet meer wil 

ontvangen kan je je altijd direct afmelden. 

Als jullie het goed vinden kunnen we ook als club de mailadressen aan Dierevenementen.nl 

doorgeven, dan worden jullie automatisch aangemeld, maar kan je jezelf natuurlijk nog 

steeds ten alle tijden afmelden. Deze laatste methode lijkt me voor iedereen het makkelijkst, 

wil je niet dat we (alleen) jouw mailadres doorgeven, laat dit dan voor 13 april aan mij weten, 

daarna zal ik de mailadressen aan Dierevenementen.nl doorgeven. 

Ik vind dit een mooi initiatief, ik hoop jullie ook. 

Met vriendelijke groet, 

Alvast dank,  

Jeroen Borgman 

www.dierevenementen.nl 

 
DAG VAN DE SIERDUIF op 6 augustus 2018 

 
De commissie Dag van de Sierduif heeft onder de naam Kijk een Duif deelgenomen aan de 
Landbouwshow in Opmeer op 6 augustus jl. Commissielid Sjaak Hinke had vanuit zijn 
vereniging Winkel e.o. de juiste ingang binnen deze organisatie en zijn vereniging heeft de 
NBS op een geweldige manier ontvangen. Het ontbrak ons aan niets en dat was heel 
plezierig op deze zonovergoten zomerse dag met temperaturen van tegen de 30 graden. Wij 
zijn Winkel e.o. dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet. 
Mede dankzij de medewerking van de speciaalclubs SIS, Figuritaclub en Ringslagerclub, 
maar ook dankzij de individuele medewerking van de commissieleden Kees Verkolf en Theo 
van Dissel die een werkelijk fantastische stand met informatie over duiven, historie en 
verenigingsleven hadden gemaakt, Jan Luchtmeijer met zijn nieuwe boek De Duif hebben 
we onze liefhebberij deze dag  aan een breed publiek kunnen laten zien. Bas Mullekes en 
zijn mannen uit het Haagse wisten op onnavolgbare wijze de aandacht van het publiek te 
trekken met het demonstreren van hun vaardigheden met de Spaanse rassen. Het 
aanroepen en in actie brengen van hun duiven trok zelfs de aandacht van Omroep Noord-
Holland en zorgde voor een mooie reportage met Bas en jeugdlid Thom van Iterson in de 
hoofdrollen. 
Het is jammer dat niet meer speciaalclubs op onze vraag aan deelname aan deze dag zijn 
ingegaan. Evenementen als deze zijn een uitstekende manier om onze liefhebberij onder de 
aandacht van een breed publiek te brengen. Ongetwijfeld zal de datum in de vakantieperiode 
een belemmering voor sommigen hebben betekend maar het is zeer de moeite waard om 
een volgende keer toch te zoeken naar mogelijkheden om bij een Dag van de Sierduif 
vertegenwoordigd te zijn. 
 
 
 
Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kan via pr@sierduif.nl 
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