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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. 
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  
Robert Hoornstra:      pr@sierduif.nl 
 
 
    
 
 

Voorjaarsoverleg op 15 februari 2020 in Barneveld 
 
 
Op zaterdag 15 februari 2020 zullen wij weer de jaarlijkse NBS Voorjaarsdag organiseren. 
Deze zal worden gehouden in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6, 3771 CB te Barneveld (tel.: 
0342-417623). Het programma begint 9.30 uur. Wij ontvangen u graag vanaf 9.00 uur. 
 
Bij de Veluwehal is het betaald parkeren; men kan gratis parkeren op 500 m afstand (8 min 
lopen) op parkeerterrein “De Vetkamp” aan de Stationsweg. 
 
Het bestuur van de NBS hecht eraan te melden dat wij niet alleen onze bestuurders van 
verenigingen en speciaalclubs verwelkomen, maar juist erg graag ook al onze 
fokkerskaarthouders in het overleg en afwegingen betrekken. Komt dus allen! 
 
Vanwege de Buitengewone Algemene Ledenvergadering ontvangen alle 
verenigingssecretarissen hiervoor separaat de vergaderagenda en de formulieren t.b.v. de 
geloofsbrieven voor de stemming, alsmede het formulier voor de reiskostendeclaratie. 
 
PROGRAMMA 
 
9.00 uur Zaal open en ontvangst met koffie 
 
9.30 uur Aanvang ochtendprogramma (rond 11.00 is er koffiepauze) 
 

1. Welkom 
 

2. Mededelingen 
 

3. Buitengewone algemene ledenvergadering NBS 
Stemming over toewijzing Bondsshow 2020/2021 en 2021/2022. 
Kandidaten:  

-Sierduivenshow Noord-Nederland te Drachten 
-Oneto te Enschede 
-Gelderlandshow te Druten 
-Noordshow te Assen 
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4. Toelichting en discussie over verenigings- en bestuursvoorstellen 

a. Herziening tentoonstellingsreglement (NBS bestuur) 
b. Verplichting paramyxo-enting (E.Z.H.S.V.) 
c. Inzending op clubshows zonder fokkersnummer (SA&O) 

 
5. Omgaan met overtallige dieren (Harry Arts) 

 
6. Beleid Dierenwelzijn (NBS Bestuur) 

 
7. Websites verenigingen en speciaalclubs (Wierd de Boer) 

 
8. Wat verder ter tafel komt & rondvraag 

 
12.30 uur Lunch 
 
13.30-15.30u Middagprogramma door Sierduivenkeurmeestersvereniging 
  1. Rasbespreking Figurita (Aad Stout) 
  2. Rasbespreking Ringslagers (Peter Goossens) 
  3. Rasbespreking Nederlandse Schoonheidspostduif (Gerard Adriaanse) 
 
 
Het middagprogramma zal worden afgesloten met een hapje & drankje, aangeboden door de 
sierduivenkeurmeestersvereniging. 
 
Aanmelding 
Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Aanmelding dient te 
geschieden vóór 10 februari 2020 bij de secretaris van de NBS, de heer D.M. Meesters, 
Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht, tel.: 06-30414170, email: 
secretaris@sierduif.nl  
Ook de geloofsbrieven t.b.v. de Buitengewone Algemene Ledenvergadering dienen naar het 
secretariaat te worden verzonden. 

Bij aanmelding graag het aantal personen vermelden en aangeven of u ook deelneemt aan de 
lunch. De kosten hiervoor bedragen € 15,00. Betaling van de lunch dient contant te geschieden 
voor aanvang van de bijeenkomst bij de penningmeester van de NBS, de heer J.D. van Doorn. 
Koffie bij ontvangst is gratis, daarna zijn koffiebonnen verkrijgbaar bij het NBS bestuur. 

Wij hopen velen van u op 15 februari te mogen begroeten! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het NBS bestuur, 

 

D.M. Meesters, secretaris 
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Het bestuur van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen NBS 

heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 107e Algemene 

Vergadering, welke gehouden zal worden op zaterdag 15 februari 2020 in “De 

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

 

Aanvang van de bijeenkomst: 9.30 uur 

Gelegenheid tot het tekenen van de presentielijst vanaf 9.00 uur 

 

 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Stemming over toewijzing NBS Bondsshow 2020/2021 en 2021/2022 

Kandidaten: 

- Sierduivenshow Noord-Nederland te Drachten 

- Oneto te Enschede 

- Gelderlandshow te Druten 

- Noordshow te Assen 

3. Sluiting. 

 

Namens het bestuur,                                                                

D.M. Meesters, secretaris 

                                                                            

Voorjaarsbeurs Houten.  

De datum voor de voorjaarsbeurs van 2020 is 29 februari en 1 
maart. De openingstijden zijn dezelfde als voorheen... Door de 
evenementen die na ons plaats vinden waren wij genoodzaakt 
dit weekend te accepteren. Een andere keuze was er simpelweg 
niet... 
Omdat wij in 2020 ons 25 jarige bestaan vieren, zijn we voor 
bezoekers ook open op de vrijdag 28 februari van ca. 16.00 - 
20.00 uur.  
Met name de buitenlandse bezoekers hebben aangegeven deze dag te gebruiken om bij het 
bedrijfsleven te shoppen en de zaterdag te gebruiken om de duivenstands te bezoeken! 
Graag willen wij deze vrijdag namiddag en avond gebruiken om met exposanten en 
genodigden ons 25 jarig jubileum te vieren. 
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Winnaars Provinciale kampioenschap N.H. 2019 ( Winkel en 

omstreken ). 

                        

          Eigenaar :  G.C.M. van Duivenvoorde.                      Eigenaar :  L.R. Docter. 

                               

                   Eigenaar :     R. de Wit.                                  Eigenaar :     T. Entius.      

           

                       Eigenaar : J. Verlaat. 
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NBvV Vogel 2020. 

 
Op 2,3,4 en 5 januari was het weer zover Vogel 2020 te Zwolle. Op uitnodiging van de NBvV 

mochten we daar dan ook onze promotie stand inrichten. Dit gaat echter niet geheel 

vanzelf…deze keer wilden we graag “íets laten zien”. Niets mooier is dan ook om duiven in 

een voliere te hebben. 

Hier heb je veel hulp bij nodig. 

Niet alleen het bemensen is al een hele klus maar ook het 

logistieke deel om de duiven en de volières naar Zwolle te 

krijgen.  

Onze dank gaat dan ook uit naar onderstaande personen. 

 

Bemensing van de promotie stand : 

Rein Slikker, 

Jan Mepschen, 

Aad Rijs, 

Kees Wijsman, 

Quido Valent, 

Robert en Christa Hoornstra, 

 

Duiven waren beschikbaar gesteld door : 

Fedde v.d. Ploeg, 

Klaas Nicolaij, 

Jan Mepschen, 

Kevin Boekema. 

Willem de Wal. 

Rein Slikker. 

 

De drie Volières waren beschikbaar gesteld door de F.S.C. (Friesche Sierduiven Club) in 

samenwerking met Jan Suk en Klaas de With. 

Folder informatie : Pieter Jansma.  
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Winnaars Provinciale kampioenschap Drenthe (Dierenparade-

Noordshow 2020) 

         

      Eigenaar :    John de Groot.                                 Eigenaar  :   Roy Arbeider. 

 

 

 

 

Nationaal Kampioenschap 
Om in aanmerking te komen voor het Nationaal Kampioenschap van 2019 kunt u nog dingen 
naar de titel van Nationaal kampioen Rasgroep.  
U dient daarvoor de resultaten van één provinciaal Kampioenschap en de resultaten van de 
Bondsshow te overleggen waarna u eventueel als winnaar van uw rasgroep op de ALV in 
juni gehuldigd kunt worden ! 
Voor de inzenders van Oud-Hollandse Kapucijn is er bovendien nog de mogelijkheid om 
Nationaal Kampioen “Ras van het Jaar” te worden. Voor deze inzenders gelden dezelfde 
criteria. De Noordshow in het eerste weekend van januari is de laatste tentoonstelling van 
het tentoonstellingsseizoen waarop u punten kunt vergaren.  
Uw resultaten kunt u tot 1 maart melden bij R. Bijkerk. 
Aanvragen om volgend jaar als Ras van het Jaar te mogen fungeren, kunnen worden 
ingediend bij de secretaris van de NBS.  
 
 
Foto’s : 

• Provinciale kampioenschap van N.H.: Johan Oudhuis 

• Provinciale kampioenschap van Drenthe : D & S Poultry Pics. 

• Foto’s van de stand : Robert Hoornstra. 


