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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 
 
 
    

Verslag NBS Voorjaarsdag 2020 

De NBS Voorjaarsdag werd gehouden op zaterdag 15 februari 2020 in “De Veluwehal” te 
Barneveld. 
Zoals ook in eerdere jaren werd deze dag georganiseerd in samenwerking met de 
Nederlandse Vereniging van Sierduivenkeurmeesters, welke het middagprogramma van 
deze dag voor haar rekening nam. Daarnaast werd er tevens een Buitengewone Algemene 
NBS Ledenvergadering gehouden waarin de NBS Bondsshow voor de komende twee 
tentoonstellingsseizoenen werd toegekend. 
 
Vanaf 9.00 uur was de zaal open en arriveerden alle 
belangstellenden uit den lande. Mede door de 
Buitengewone ALV was er een grote opkomst, er waren 
afgevaardigden aanwezig van 63 verenigingen en 
speciaalclubs, naast vele andere belangstellenden en 
geïnteresseerden.  
Initieel waren er vier kandidaten die zich hadden gemeld 
om de NBS Bondsshow in 2020/2021 en 2021/2022 te 
organiseren. Echter, twee weken voor deze Voorjaarsdag 
besloot de organisatie van Sierduivenshow Noord-Nederland hun kandidaatstelling in te 
trekken, meer informatie hiervoor heeft u al eerder op onze website kunnen terugvinden.  
 

 
Voordat de leden konden stemmen, werd door de heren A.J. Overbeek (namens Oneto), H. 
Timmer (Noordshow) en J. Hartman (Gelderlandshow) een toelichting gegeven over hun 
plannen voor de show. De stemming tussen de drie kandidaten werd vervolgens uitgevoerd 
volgens de vernieuwde stemprocedure welke in 2019 op onze Jaarvergadering is 
aangenomen.  
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De uitslag van de stemming was als volgt: 

- Oneto   55 stemmen 
- Gelderlandshow 256 stemmen 
- Noordshow  169 stemmen 
- Blanco/onthouding 36 stemmen 

Deze stemuitslag resulteert in een toekenning aan de Gelderlandshow voor de komende 
twee seizoenen. De NBS speelt met de gedachte om na afloop van deze twee 
tentoonstellingen te gaan rouleren met de toewijzing van de NBS Bondsshow. Hier is nog 
geen voorstel of besluit over genomen, maar in de toekomst kunt u hier meer over 
verwachten. Gerard Adriaanse gaf hierbij aan dat het met het oog op ons aanstaande 100 
jarige jubileum in 2023 mooi zou zijn om al in een vroeger stadium zekerheid te bieden over 
de toewijzing van de Bondsshow in dat jaar. 
 
Na de stemming werd er overgegaan naar het verdere programma van de bijeenkomst. 
Hierbij werden drie voorstellen die aanstaande juni tijdens onze Jaarvergadering in stemming 
zullen komen uitgebreid besproken en toegelicht. 
Als eerste was er vanuit de NBS (in samenwerking met KLN en FB) een voorstel om het 
tentoonstellingsreglement te herzien. De belangrijkste wijzigingen gaan over de mogelijkheid 
van een vereniging om meerdere tentoonstellingen te organiseren binnen één seizoen, de 
functie van tentoonstellingssecretaris die niet meer mag samenvallen met keurmeester 
binnen dezelfde show, het keuren van dieren van gezinsleden van de keurmeester, het 
benodigde bewijs van vakbekwaamheid voor organisaties waar dieren verkocht worden etc. 
Meer informatie omtrent deze wijzigingen kunt u later verwachten. 
 

Naast dit eerdere bestuursvoorstel waren er tevens 
twee voorstellen ingediend door verenigingen. De 
eerste was namens de Eerste Zuid-Hollandse 
Sierduiven Vereniging, aangaande het verplicht stellen 
van de paramyxo enting van duiven die worden 
ingezonden naar tentoonstellingen. Dit voorstel werd 
toegelicht door Peter van der Spek. Veel fokkers 
zouden afzien van het inschrijven op tentoonstellingen 
omdat de duiven een grote kans hebben om ziek terug 
te komen. De algemene opinie van de aanwezigen in 

de zaal was dat het wenselijk is dat iedereen zijn duiven inent, echter er is geen wettelijke 
verplichting voor. Wanneer men zijn dieren niet inent en deze worden toch ziek dan is dit 
eigen schuld. Daarnaast is er maar zelden sprake van paramyxo bij de duiven die ziek 
worden op tentoonstellingen. 
 
Het tweede verenigingsvoorstel kwam van de 
Sierduivenvereniging Amersfoort en Omstreken. 
Cas Butter gaf een toelichting om hun voorstel 
waarin wordt aangegeven dat nieuwe fokkers 
gestimuleerd moeten worden om dieren in te zenden 
om tentoonstellingen. Hiertoe zou het mogelijk 
moeten zijn om zonder geregistreerd 
fokkersnummer in te sturen op enkel de eigen 
clubshow waar men lid is. Het is een sympathiek 
voorstel, echter, het zorgt wel voor een hoop extra 
administratie omtrent het uitkeren van NBS ringenprijzen, certificaten e.d.. Rob Joosten gaf 
aan dat we moeten proberen om de drempel om dieren te gaan houden te verlagen, wellicht 
door een mogelijkheid te creëren voor ‘aspiranten’ die op deze manier 1 of 2 jaar kennis 
kunnen maken met de hobby. 
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Na de koffiepauze werd het programma voortgezet 
door Harry Arts, dierenarts en bestuurslid van KLN 
met een presentatie over het dierenwelzijn en met 
name het omgaan met de fokkerij-overschotten en 
humane manieren om dieren te doden. 
Het algemene beleid van de NBS over dierenwelzijn 
werd vervolgens toegelicht door Thom Laming. In de 
aansluitende discussie werd door Peter van de Spek 
gevraagd of het beleid ook Europees wordt 
uitgedragen via de EE. Dit is mogelijk, al blijft alles 

natuurlijk afhankelijk van de wet- en regelgeving in de diverse landen. Paul Gieskens gaf aan 
dat we beter moeten uitdragen dat wij staan voor het behoud van de verschillende rassen. In 
reactie merkte Kees Verkolf op dat het houden van sierduiven geen enkel nut heeft, enkel de 
emotie van de mens, hooguit het leren van “zorg en waardering voor een ander wezen”. 
 
In het volgende agendapunt werd door Wierd de Boer 
(webmaster van de NBS site) een toelichting gegeven over 
het onderbrengen van websites van verenigingen en 
speciaalclubs onder het sierduif domein via Animal Office. 
Hij kan ook hulp bieden bij nieuwe websites, maar dit gaat 
dan buiten de NBS om.  
 
Onderstaande personen maakten gebruik van de 
rondvraag: 
-Ane Visser: Het Pluimvee Museum in Barneveld heeft binnenkort 2 nieuwe hallen 
beschikbaar. Hier is mogelijk ook plaats om sierduiven onder te brengen. 
-Cas Butter: Hoeveel ‘slapende’ fokkerskaarthouders zijn er in Nederland, wat zijn de 
aantallen nieuwe en gestopte fokkersnummers per jaar? Daarnaast feliciteert hij de 
Gelderlandshow met toewijzing van de Bondsshow, en hoopt dat we ervoor kunnen zorgen 
om leden te stimuleren om op elkaars shows in te zenden. 
-Kees Verkolf: voorkeur voor het uitbrengen van stemmen in juni, dan hebben de 
verenigingen en speciaalclubs meer mogelijkheden om zich voor te bereiden. 
-Roel Bijkerk: het is nog tot 1 maart mogelijk om resultaten voor de Nationale 
Kampioenschappen en de Kampioensdiploma’s in te sturen. 
-Gerard Adriaanse: veel aanwezigen zijn er alleen tijdens het ochtendprogramma, hij wil 
iedereen er op wijzen om mogelijke geschikte kandidaten voor het keurmeesterschap voor te 
dragen. Het aantal keurmeesters wordt steeds kleiner. Hierop sloot de voorzitter de 
vergadering. 
 

Na de lunch werd het 
middagprogramma voortgezet door de Nederlandse Vereniging van sierduivenkeurmeesters. 
Een drietal rassen werd hier besproken. Allereerst de Ringslagers door Peter Goossens, 
daarna de Figurita door Aad Stout en tenslotte de Nederlandse Schoonheidspostduif door 
Gerard Adriaanse. Na afloop was er nog de mogelijkheid voor een hapje en een drankje 
voordat iedereen weer naar huis vertrok. 
Verslag: Dennis Meesters 
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Foto’s : Sytze de Bruine. 
 
 
Bondsberichten NBS april 2020. 

Toekenning provinciale NBS kampioenschappen 2020/2021 
Onderstaand de toewijzing van de provinciale NBS-kampioenschappen voor het 
tentoonstellingsseizoen 2020/2021: 
Groningen: W.P.K.C. 
Friesland: Sierduivenshow Noord-Nederland 
Drenthe: Noordshow 
Overijssel: Oneto 
Gelderland: E.P.V. 
Utrecht: Keistadshow 
N-Holland: KDS Winkel e.o. 
Z-Holland: E.Z.H.S.V. 
Zeeland: Deltashow 
N-Brabant: Sierduivenshow Zuid-Nederland 
Limburg: Maasdalshow 
 
 
Jaarlijks overleg met sierduivenspeciaalclubs 
Vorig jaar is de NBS begonnen met een jaarlijks overleg met alle sierduivenspeciaalclubs. 
Onder andere het in het oog houden van het dierenwelzijn is een van de belangrijkste 
onderwerpen van deze bijeenkomst. Ook dit jaar zullen wij weer een dergelijke bijeenkomst 
organiseren. Dit zal zijn op maandag 5 oktober 2020, om 19.30 uur in De Veluwehal te 
Barneveld. Alle speciaalclubsecretarissen zullen hier t.z.t. nog een uitnodiging voor 
ontvangen. 
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Samenwerkingen 
De NBS is in overleg met het Nederlands Pluimveemuseum en Stadspark “De Plantage” in 
de gemeente Culemborg. Op beide locaties is het mogelijk om op termijn enkele volières te 
vullen met de Nederlandse sierduivenrassen. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om 
onze rassen bij een breder publiek onder de aandacht te brengen met daarbij de 
mogelijkheid om deze duiven ook voor andere PR-doeleinden te kunnen gebruiken. Vanuit 
het NBS bestuur worden deze samenwerkingen gecoördineerd door Robert Hoornstra en 
Aad Rijs. Wanneer wij hier meer informatie over hebben zullen wij u hiervan op de hoogte 
brengen. 
 
Bewijs van vakbekwaamheid  
Zodra de organisatie van een tentoonstelling door middel van een verkoopklasse, 
verkoopbureau of op een andere manier betrokken is bij de verkoop/koop van dieren, moet 
er vanaf het komende tentoonstellingsseizoen namens de organisatie tijdens de gehele show 
iemand aanwezig zijn met een bewijs van vakbekwaamheid. 
Op dit moment zijn wij met onze collega’s van de NBvV en KLN in gesprek om te zien of er 
centraal geregeld kan worden dat wij elkaar hierin kunnen versterken. Op korte termijn kunt u 
op onze website meer informatie terugvinden over de mogelijke cursussen om de 
certificering voor dit bewijs te kunnen behalen. 
 
100 jaar NBS 
Tijdens de afgelopen NBS Voorjaarsdag in februari is er weer een vergadering geweest van 
de commissie die het 100-jarig NBS jubileum voorbereid. Op dit moment is de commissie 
druk bezig met het werven van sponsoring voor ons jubileumjaar. In 2023 kunt u regelmatig 
artikels over de NBS terugvinden in Kleindier Magazine, zal er een jubileumboek verschijnen, 
is er een herinnerings-plaquette te winnen en zal het jubileum uiteraard op grootste wijze 
gevierd worden. Wanneer de plannen definitief zijn zullen wij u hiervan via deze 
bondsberichten op de hoogte brengen. 
 
D. Meesters – secretaris NBS 

 
Boek Genetica bij duiven. 
Er zij nog boeken beschikbaar. Dit boek is 

verkrijgbaar bij de penningmeester van de NBS Han 

van Doorn. Opsturen of meenemen naar een 

tentoonstelling behoort tot één van de mogelijk 

heden. Een mailtje naar 

penningmeester@sierduif.nl met de benodigde 

informatie is voldoende. 

Boek “Genetica bij duiven” 
Modern mendelisme voor de duivenliefhebber 
Door Hein van Grouw en Jan de Jong 
Prijs per boek:  
Nederland: € 40,- inclusief verzendkosten. 
Overig Europa: € 50,- inclusief verzendkosten 
Betaling:  
Bankrekening:  NL17 INGB 0000 4555 17    t.n.v. 
Ned Bond Sierduivenliefh verenigingen 
(BIC code: INGBNL2A) 
>> Niet vergeten volledig adres bij de betaling te 
vermelden voor toezending << 
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