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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 30414170 
Han van Doorn:  penningmeester@sierduif.nl    
Wim Halsema:  w.halsema@sierduif.nl   
Aad Rijs:  a.rijs@sierduif.nl  
   
 

Het bestuur van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen NBS 

heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 106e Algemene Vergadering, 

welke gehouden zal worden op zaterdag 22 juni 2019 

in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6 te 3771 CB  Barneveld, tel.: 0342 – 417623 

 

Aanvang van de vergadering 10.00 uur. 

Gelegenheid tot het tekenen van de presentielijst vanaf  9.15 uur. 

 

AGENDA: 
 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Uitreiken NBS-Kampioenswimpels Bondsshow 2018-2019 

4. Uitreiken NBS-Kampioensdiploma's met bijbehorende medaille 

5. Uitreiken plaquette Entente Européenne 

6. Uitreiken medailles winnende jeugdleden op de Bondsshow 2018-2019 

7. Uitreiken prijs Nationaal kampioen “Ras van het jaar” 2018-2019 

8. Uitreiken prijzen Nationaal Kampioen rasgroep 2018-2019 

9. Uitreiken NBS-erespelden 

10. Toewijzing “Ras van het jaar” – seizoen 2019-2020 

11. Notulen van de 105e Algemene Vergadering, gehouden op 9 juni 2018 

12. Ingekomen stukken de vergadering betreffende 

13. Jaarverslag van de secretaris 

14. Financieel verslag van de penningmeester 

15. Verslag kascontrolecommissie 

16. Benoemen kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019 

17. Begroting voor het boekjaar 2020 

18. Jaarverslag Standaardcommissie 

19. Jaarverslag Examencommissie 

20. Jaarverslag P.R.-commissie 

21. Jaarverslag Facilitair Bureau 

22. Jaarverslag Geschillencommissie 

23. Jaarverslag Bureau Fokkersnummers en Ringenbureau 
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24. Bestuursverkiezing 

25. Benoemen leden Standaardcommissie 

26. Benoemen leden Examencommissie 

27. Benoemen leden PR commissie 

28 Bondsshow seizoen 2019-2020 

29. Bestuursvoorstellen 

30. Verenigingsvoorstellen 

31. Rondvraag 

32. Sluiting 

 

Om ca. 13.00 uur wordt het lunchbuffet geopend 
 

Middagprogramma: 

Na de lunch zal Sijmen van Mourik van de VDS een presentatie houden over de wijze waarop 

de VDS-leden hun liefhebberij bedrijven. 

http://www.vliegduivensport.nl 

 

 

TOELICHTING OP DE AGENDA :  

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen 
3. Uitreiken NBS-Kampioenswimpels Bondsshow 2018-2019 aan de volgende fokkers: 

• Fraaiste jonge doffer: 
Comb. Arbeider te Wijchen met Duitse Snavelgekapte Trommelduif  

• Fraaiste jonge duivin: 
H. Voerman te Terschuur met Carrier 

 
4. Uitreiken NBS Kampioensdiploma’s met bijbehorende medaille aan de volgende fokkers: 

• M.C.M. Sebregts te Wouw met Engelse Modena 

• J. de Groot te Smilde met Oud Hollandse Meeuw 

• J. Hartman te Angeren met Pauwstaart 

• J. Hartman te Angeren met Pauwstaart 
 

5. Uitreiken Plaquette Entente Européenne aan de winnaar van de Bondsshow 2018-2019 
Gewonnen door J. Deneire te Oostkamp (B) met Thüringer Kropper 

 
6. Uitreiken medailles Bondsshow jeugdleden. 

Gewonnen door: 

• Fraaiste doffer: 
Mats van Weyck te Ahaus (Dld) met Arabische Trommelduif 
Fraaiste duivin: 

• Quentin Voncken te Simpelveld met Amsterdamse Baardtuimelaar 
 

7. Uitreiken prijs behorende bij de Nationaal kampioen “Ras van het jaar” 
Seizoen 2018-2019 de Engelse Non 
Gewonnen door: J.G. Mulder te Apeldoorn (764 punten) 
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8. Uitreiken prijzen behorende bij de Nationaal Kampioen rasgroep 2018-2019 
Gewonnen door: 

• Kropperrassen:  
P.L. van der Spek te Delft (767 punten) 

• Kip-, wrat en vormduivenrassen: 
Comb. Van Vliet te Krimpen a/d IJssel met Kleurpostduiven (769 punten) 

• Meeuwenrassen: 
G. Kreeft te Coevorden met Oud Hollandse Meeuwen (770 punten) 

• Structuur-, trommel- en kleurduivenrassen: 
R. Hoornstra te De Pol met Spreeuwduiven (770 punten) 

• Tuimelaarrassen: 
geen inzendingen 

 

9. Uitreiking NBS-erespelden 
10. Toewijzing “Ras van het jaar” – seizoen 2019-2020 

 
11. Notulen van de 105e Algemene Vergadering, gehouden op 9 juni 2018 

Zie bladzijden III – 1 – 22 
 

12. Ingekomen stukken de vergadering betreffende 
 

13. Jaarverslag van de secretaris 
Zie bladzijden II – 1 – 4 

 
14. Financieel verslag van de penningmeester 

Zie bladzijden IV 1 – 8 
 

15. Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar  2018 
Deze controle is uitgevoerd door de Eerste Zuid-Hollandse Sierduivenliefhebbers 
Vereniging te Den Haag 

 
16. Benoemen kascontrolecommissie voor het jaar 2019 

Het bestuur stelt voor om hiervoor wederom te benoemen de Eerste Zuid-Hollandse 
Sierduivenliefhebbers Vereniging te Den Haag 

 
17. Begroting voor het boekjaar 2020 

Zie bladzijde IV – 9 

18. Jaarverslag Standaard Commissie 
Zie bladzijden V 1 – 1 
 

19. Jaarverslag Examencommissie 
Zie bladzijde V - 2 
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20. Jaarverslag PR commissie 

Zie bladzijde V -3 
 

21. Jaarverslag Facilitair Bureau 
Zie bladzijden V – 4 
 

22. Jaarverslag Geschillencommissie 
Zie bladzijde V – 3 

 
23. Jaarverslag Bureau Fokkersnummers en Ringenbureau 

Zie bladzijden V – 5 – 6  
 

24. Bestuursverkiezing 
Volgens rooster zijn de heren D.M. Meesters en W.B. Halsema aftredend. 
Zij stellen zich opnieuw beschikbaar. 
Conform art. 6 van de statuten stelt het bestuur de Algemene Vergadering voor de heren 
Meesters en Halsema opnieuw te benoemen tot bestuurslid van de NBS. 
Het bestuur stelt voor om het bestuur uit te breiden met de heer R. Hoornstra te De Pol. 

 
25. Benoemen leden Standaard Commissie. 

Aftredend is de heer J.G.M. Hartman. Hij stelt zich opnieuw beschikbaar.  
Conform de bepalingen van art. 9 van het Huishoudelijke Reglement heeft het bestuur 
het voornemen om de heer Hartman opnieuw te benoemen als lid van de commissie. 
De commissie is hierover gehoord. 
Aan de Algemene Vergadering wordt verzocht om aan deze benoeming haar 
goedkeuring te verlenen. 
 

26. Benoemen leden Examencommissie. 
Er zijn geen examinatoren aftredend. 
 

27. Benoemen leden PR-commissie 
Aftredend is de heer R.J. Slikker. Hij stelt zich herkiesbaar.  
Conform de bepalingen van art. 9 van het Huishoudelijke Reglement heeft het bestuur 
het voornemen om de heer Slikker opnieuw  te benoemen als lid van de commissie.  
De commissie is hierover gehoord. 
Aan de Algemene Vergadering wordt verzocht om aan deze benoeming haar 
goedkeuring te verlenen. 
 

28. NBS Bondsshow seizoen 2019-2020 en toewijzing 
Voor de Bondsshow hebben zich kandidaat gesteld: 

• Gelderlandshow te Wijchen 

• Oneto te Enschede 

• Noordshow te Assen 
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29. Bestuursvoorstellen 
 
Voorstel 1 
 
Voorstel stemprocedure 

 

Inleiding: 

Het stemmen en vooral de resultaten van het stemmen worden door veel mensen als 
onbevredigend ervaren. Door het systeem van voor of tegen een voorstel door het gehele 
aantal fokkersnummers van een vereniging wordt te weinig gedaan met de minderheid 
van de betreffende vereniging. Deze van de meerderheid afwijkende stem krijgt niet de 
waardering die ze ook verdient. Bovendien kan het voorkomen dat de minderheden voor 
een voorstel per vereniging samen toch een meerderheid vormen.  

Ook de stem van speciaalclubs die slechts één stem kunnen uitbrengen, levert her en der 
discussie op. 

Een derde punt van aandacht vormt het gegeven dat een afgevaardigde slechts voor één 
vereniging zijn of haar stem mag uitbrengen. In de tijd waarin het lastig is om 
afgevaardigden voor een vergadering te vinden, vormt dit soms een belemmering om als 
vereniging de bondsvergadering te bezoeken. 

Bij aanname van dit voorstel gaat dit voor een periode van twee jaar in vanaf het 
verenigingsjaar 2020. In 2022 volgt een evaluatie van de ervaringen en wordt in de ALV 
van 2022 een definitief besluit genomen. 

Op dit moment is de NBS met de speciaalclubs in overleg over hun rol binnen de bond. 
Binnen dit overleg kan de stemprocedure voor speciaalclubs een onderwerp van gesprek 
zijn. Dit geldt eveneens voor het aantal stemmen dat een afgevaardigde mag uitbrengen.  

 

 

Voorstel: 

De afgevaardigde van een vereniging stemt op de ALV namens de vereniging op basis van 
het aantal fokkersnummers dat bij zijn of haar vereniging is geregistreerd. Daarbij geeft hij 
zowel de voor- als de tegenstemmen alsmede het aantal onthoudingen voor een voorstel. 

De vereniging registreert zelf voorafgaande aan de ALV het aantal voor- tegenstemmers 
en onthoudingen. Het is aan de vereniging zelf om te bepalen hoe zij omgaat met de stem 
van die leden die om welke reden dan ook geen stem hebben uitgebracht. Stemmen 
kunnen alleen via de secretaris van de vereniging kenbaar worden gemaakt. 

Vanwege het feit dat de voorstellen voor de ALV op de voorjaarsdag bekend zijn, heeft 
elke vereniging voldoende tijd om deze onder de aandacht van haar leden te brengen en 
om deze door haar leden van een afgewogen oordeel te laten voorzien. 

Een afgevaardigde mag slechts voor één vereniging zijn/haar stem uitbrengen. 
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Voorbeelden bij voorstel stemprocedure 
Hieronder worden ter handreiking een aantal mogelijkheden genoemd waaruit elk lid van 
de NBS in overleg met haar leden kan kiezen hoe te stemmen via de afgevaardigde op de 
ALV. Elk lid (vereniging of speciaalclub) kan alleen met het voor dit lid geregistreerde aantal 
fokkersnummers voor, tegen of blanco stemmen.  

Voorbeelden: 

1) Alle leden van de vereniging discussiëren mee maar alleen bij de vereniging 
geregistreerde fokkersnummer houders mogen meestemmen. Dit kan a) zich 
beperken tot die houders die op de vergadering aanwezig zijn. De afgevaardigde 
brengt dan die stemverhouding op de ALV uit waarbij degene die geen stem 
hebben uitgebracht hun kans hebben gehad maar niet gebruikt. Dit kan betekenen 
dat niet alle potentiële stemmen van de vereniging worden benut. b)Een 
alternatief maar een meer bewerkelijke methode kan zijn dat alle 
stemgerechtigden naar hun mening worden gevraagd en eventueel schriftelijk via 
een formulier hun stem kunnen uitbrengen bij de verenigingssecretaris.  

2) Niet alleen kunnen alle leden van de vereniging mee discussiëren maar ook 
stemmen. Het door de afgevaardigde uit te brengen aantal stemmen is dan naar 
ratio verdeeld over het maximale aantal stemmen die de afgevaardigde namens 
zijn vereniging mag uitbrengen. Ook hier geldt dan een keuze als onder 1 voor 
alleen hen die ter vergadering aanwezig zijn dan wel alle leden schriftelijk een stem 
te laten uitbrengen. Dus ook hier hoeven niet altijd alle potentiële stemmen benut 
worden. 
 
 

3) Als alternatief voor zowel 1) als 2) kan er ook voor gekozen worden dat op de 
vergadering aanwezige leden kunnen stemmen dan wel een schriftelijke stem 
kunnen uitbrengen maar dat de vereniging haar maximale aantal stemmen 
gebruikt door de uitslag naar ratio over die stemmen uit te brengen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.sierduif.nl 

Voorstel 2 
 
Voorstel reglementswijziging voor de standaardcommissie van de NBS, aanvulling artikel 2 

 

Toelichting 

De NBS is voorstander van een nauwe afstemming tussen de commissie en speciaalclubs. 
Toch is er geen afwegingsruimte voor de commissie, indien een voorgestelde wijziging van 
de standaard volgt uit een wijziging van een andere of standaardbepalende instantie (SBI, 
Europastandaard). Om die reden wordt voorgesteld artikel 2.c te verbijzonderen (rassen 
waarvoor Nederland Standaardbepalende instantie is) en artikel 2.d toe te voegen (andere 
standaardbepalende instantie). 

Voorstel: 

c. indien de in artikel 2.b bedoelde handeling betrekking heeft op een ras waarvoor 
Nederland standaardbepalend land is en waarvoor een speciaalclub bestaat, vindt steeds 
nauw overleg tussen de Commissie en de speciaalclub plaats (afstemmingsplicht). 

d. indien de in artikel 2.b bedoelde handeling betrekking heeft op een standaard van een 
ander standaardbepalende instantie (SBI, Europastandaard), informeert de Commissie de 
speciaalclub. 

e. zorg te dragen voor het volledig houden van de Nederlandse Sierduivenstandaard, 
waarin alle in Nederland erkende rassen zijn opgenomen en het bestuur over aanvullingen 
en/of het herdrukken ervan te adviseren.  

 
30. Verenigingsvoorstellen 

 
Voorstel 1 
 
Voorstel ingediend door de Drentse Sierduivenfokkers Club 
 
Toelichting: 
De benamingen van de basiskleuren moeten worden aangepast, zodat er één lijn in de 
benamingen wordt getrokken om deze eenduidig te maken en verwarring te voorkomen. 
Het gaat hierbij om de toevoeging ‘zilver’ bij de beschrijving van de basiskleuren. Bij de 
kleurslag blauw wordt blauwzilver gebruikt voor de verdunde variant van blauw. Echter, 
bij de kleurslagen dominant rood en bruin wordt roodzilver en bruinzilver gebruikt voor 
de onverdunde kleuren. De verdunde kleuren heten geelzilver en khakizilver. 
Deze benamingen zijn al zeer oud en ontstaan puur op basis van het uiterlijk van de duiven, 
zonder kennis van de erfelijke achtergrond die tegenwoordig wel alom bekend is. In het 
licht van de nieuwe kennis zijn deze benamingen echter verwarrend, want (tenminste ten 
dele) fout. 
 
In de tabel hieronder zetten wij de huidige situatie van de benamingen uiteen (kolom 1), 
de genetische make-up (kolom 2) en twee varianten van ons voorstel voor nieuwe 
kleurnamen (kolom 3, naamswijzigingen vetgedrukt). 
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 Kolom 1      Kolom 2  Kolom 3 
 

 
 
Op de NBS Voorjaardag 2019 zijn ook andere suggesties gedaan en daar staan wij op zich 
open voor.  
De belangrijkste was (met het oog op minimale aanpassingen) de aanpassing in het blauw 
door te voeren, waarbij blauw zwartgeband dan blauwzilver zwartgeband wordt en 
blauwzilver  
donkergeband zou dan blauwzilver dungeband worden. Echter, dit geeft nog geen 
oplossing voor de andere patronen, bovendien komt dan de verwarrende situatie dat de 
naam ‘blauwzilver’ opeens een andere betekenis zou krijgen. 
 
Om deze redenen, lijken ons de in de tabel aangegeven optie A of B (of een mengvariant 
daarvan) de beste opties. Het is ook prima om in een kleine commissie de definitieve optie 
te bepalen; belangrijkste is dat er logische namen worden gekozen die verwarring in de 
toekomst voorkomen. Dit gaat uiteindelijk ook helpen met het toegankelijke maken van 
onze hobby voor nieuwe instroom. 
Ander belangrijke observatie op de NBS Voorjaardag 2019 was, dat géén van de 
aanwezigen moeite leek te hebben om te begrijpen wat een ‘bruin gebande duif’ was; het 
was voor iedereen duidelijk dat dit de huidige bruinzilver gebande duif is. Extra verwarring 
onder de huidige fokkers wordt met de aanpassing dus niet verwacht. 
 
Voorstel: 
Wij willen met dit voorstel de eerste stap zetten: bepalen of de leden van de NBS het met 
ons eens zijn dat deze benamingen zouden moeten worden aangepast. Vervolgens kan de 
NBS (o.l.v. de standaardcommissie) het verdere pad uitstippelen en stap voor stap 
uitvoeren, om de wijzigingen Nationaal voor elkaar te krijgen en Europees geaccepteerd 
te krijgen. 
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Pré-advies bestuur NBS: 
De Europese Standaardcommissie Sierduiven, ESKT heeft ooit de stelregel bedacht dat de 
benaming van kleurslagen gebaseerd moest zijn op de genetische aanleg daarvoor, met 
het doel Europese uniformiteit. Zulks ook vanwege van de connectie met erfelijkheidsleer. 
Bij nieuwe kleuren lukte dat soms omdat de oorsprong c.q. erfelijke aanleg daarvoor erbij 
vermeld werd. Als die laatste niet bekend was moest hij vaak nog worden uitgevonden.  
De discussie over uniformering van kleurbenamingen is, vanwege de gevolgen van 
verandering van, bij heel veel rassen voorkomende en gevestigde kleurnamen en daarom 
aanpassingen in heel veel standaards, meerdere keren in onze nationale 
Standaardcommissie en in de ESKT gevoerd.  
Binnen Europa zijn de Duitse, Franse en Nederlandse standaard het meest compleet. Ze 
zijn gebaseerd op de standaard van de betreffende standaardbepalende instantie/landen 
en in overeenstemming met het EE-Reglement voor de Europastandaard.  
 
Bij wijziging van gangbare namen zoals genoemd in het ingediend voorstel zouden grote 
aantallen standaards alleen al om die reden moeten worden aangepast. Doe je dat 
geleidelijk dan blijven meerdere namen langere tijd naast elkaar bestaan. Dit leidt tot 
verwarring in TT procedures en/of tot discussies, doublures in tabellen etc. Bovendien 
staan ze ook al heel lang in de NL-duivenliteratuur. De boeken van Spruyt mogen toch als 
basis voor standaardisatie genoemd worden. Sindsdien is aan kleurnamen weinig 
veranderd. 
 
Met de invoering van de kleurenplaatjes in de NBS-standaard zijn in 2011 alle ras 
standaards op kleurennamen gescreend, in overeenstemming met het standaarddeel 
Standaard benaming en specificatie van kleuren bij Sierduiven, het zogenaamde 
Kleurenblok. In dit kleurenblok zijn naast de gangbare benamingen bovendien ook de 
genetisch gezien correcte namen opgenomen en daarmee liggen ze feitelijk gezien ook 
vast in de Nederlandse Standaard. 
 
De belangrijkste argumenten om kleurnamen niet te wijzigen zijn: 
- de vertrouwdheid met de kleurnamen bij de doorsnee fokker (speciaalclubs)   
- het moeten aanpassen van heel veel ras standaards. 
- afwijken van de formulering bij gangbare Europese (Duitse en Franse) namen. 
- de genetisch gezien correcte benaming ligt vast in het kleurenblok (voor zover bekend) 
 
Advies Standaardcommissie: In elk geval niet eenzijdig = nationaal wijzigen. 
Ons sterk vergrijzende sierduivenfokkersgezelschap, maar ook de speciaalclubs zijn 
gewend aan de huidige kleurennamen. Die zijn ingevoerd bij tentoonstellingorganisaties, 
hun procedures en keurmeesters.  
Toch wijzigen betekent dat de NBS, en, ter wille van Europese uniformiteit ook andere 
landen worden opgezadeld met het aanpassen van alle ras standaards, procedures, 
tabellen etc. 
 
Het NBS-bestuur stelt voor het advies van de Standaardcommissie te volgen en ontraadt 
de vergadering het voorstel aan te nemen. 
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31. Rondvraag 

 
32. Sluiting. 
 
 

Namens het bestuur, 

D.M. Meesters, secretaris 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s winnaars NBS-BONDSHOW fotograaf : Sytze de Bruin. 

                 Overige afbeeldingen site VDS. http://www.vliegduivensport.nl 
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