NBS-Reglement voor het erkennen van sierduivenrassen en kleurslagen.
1.Bepalingen voor aanvraag voor erkenning.
a. een aanvraag voor erkenning als onder de leden 2a, 2b, en 3a bedoeld, moet minimaal zes weken vóór de
NBS-Bondsshow door de aanvrager bij de secretaris van de Standaardcommissie (Commissie) zijn ingediend
c. indien voor erkenning naar de NBS-Bondsshow dieren moeten worden ingezonden ( zie 2a, 2b en 3a), dan moet
op het inschrijfformulier worden vermeld: voor erkenning
d op het inschrijfformulier moet de maat van de kooien voor dat ras en eventuele wensen ten aanzien van de
kooien (zoals bijvoorbeeld afscherming e.d.) worden vermeld
e. er mogen niet meer dan het voor erkenning vereiste aantal dieren ( zie 2a, 2b, 3a) worden ingezonden.
Uitzondering voor 3c.
f. ingezonden jonge dieren moeten met een NL-S ring zijn geringd.
2. Voor het erkennen van rassen geldt:
a. Het ras is niet in een bij de EE aangesloten land erkend
- Naar de NBS-Bondsshow inzenden: 1 – 1 oud en 1 – 1 jong van dat ras. Alle met dezelfde kleurslag.
Bij verdere kleurslagen c.q. variëteiten: 1 - 1 per kleurslag of variëteit.
- In overleg met de secretaris van de Commissie moet bij de aanvraag een in het Nederlands gestelde
standaardbeschrijving plus afbeelding worden meegezonden.
- Wordt dat ras in Nederland erkend, dan geldt de erkenning alleen voor de voor erkenning ingezonden
kleurslag(en) c.q. variëteit (en).
b. Het ras is wel in een ander bij de EE aangesloten land erkend
- Naar de NBS-Bondsshow inzenden: 1 – 1 van dat ras. Leeftijd onbelangrijk.
- In overleg met de secretaris van de Commissie moet bij de aanvraag een in het Nederlands gestelde
standaardbeschrijving plus afbeelding worden meegezonden.
- Wordt het ras in Nederland erkend dan geldt die erkenning voor alle kleurslagen c.q. variëteiten die met
naam in de standaard van een ander bij de EE aangesloten land staan.
3. Voor het erkennen van kleurslag(en) of variëteit(en) geldt:
a. De kleurslag of variëteit is bij het ras niet in een bij de EE aangesloten land erkend.
- Naar de NBS-Bondsshow inzenden: 1 – 1 oud en 1 – 1 jong.
- Dit mogen twee nog niet erkende kleurslagen zijn die verwant zijn door de erffactoren voor intensief en
verdund, maar met hetzelfde gelijk vleugelpatroon.
- In overleg met de secretaris van de Commissie moet bij de aanvraag een in het Nederlands gestelde
beschrijving van de kleur c.q. variëteit worden meegezonden.
b. De kleurslag of variëteit is bij het ras wel in een bij de EE aangesloten land erkend.
- De te erkennen kleurslag of variëteit moet met naam in de rasstandaard van dat land vermeld staan.
- Schriftelijke aanvraag voor erkenning door de betreffende speciaalclub of NBS-fokkerskaarthouder aan de
secretaris van de Commissie.
- Erkenning aangevraagd door een individuele NBS-fokkerskaarthouder moet door de bij de NBS aangesloten
speciaalclub van het ras worden goedgekeurd met schriftelijke bevestiging respectievelijk afwijzing aan de
Commissie.
Bestaat voor het ras geen speciaalclub, dan kan de aanvraag direct bij de Commissie worden ingediend.
- In overleg met de secretaris van de Commissie moet bij de aanvraag een in het Nederlands gestelde
beschrijving van de kleur c.q. variëteit te worden meegezonden.
c. De kleurslag, de tekening en/of het vleugelpatroon staan in het “Kleurenblok” van de NBS-standaard.
Voor het ras bestaat een bij de NBS aangesloten speciaalclub.
- op een clubdag van de betreffende speciaalclub moeten minimaal 4 dieren van die kleurslag en/of
tekeningpatroon worden getoond. Jonge of oude dieren, geslacht en land van herkomst is niet van belang.
- de duiven met het (de) voor erkenning voorgestelde kenmerk(en) moeten waardige vertegenwoordigers van
het ras zijn (raskenmerken, kleur, tekening, vleugelpatroon).
- het voorstel tot erkenning vergt de goedkeuring van de ledenvergadering van de betreffende speciaalclub.
- wanneer een ras in Nederland niet bij een Speciaalclub is ondergebracht, dan dient de procedure te worden
gevolgd als beschreven onder punt 3a resp. 3b.
Niet erkend worden volgens deze procedure andere dan in de rasstandaard gespecificeerde
raseigen kleur, tekening en/of vleugelpatroon
Zie voor voorstellen de c.q. adviserende instantie de bijlage Appendix B

4. Beoordeling en/of advies en melding door de Standaardcommissie
a. dieren voorgesteld voor erkenning als onder 2a,2b en 3a worden tijdens de NBS-Bondsshow op kwaliteit
beoordeeld door de Commissie
b. voor erkenning als onder de leden 2a, 2b en 3a bedoeld moet aan tenminste 50% van de ingezonden
dieren per ras of per kleurslag het predicaat 93 punten of hoger zijn toegekend
c. aanvragen voor erkenning als onder 3b en 3c worden door de Commissie getoetst (standaard, procedure)
d. de Commissie meldt zijn oordeel en/of advies aangaande bovenstaande terstond aan het NBS-bestuur.
5. Besluitvorming
- Het NBS-bestuur besluit over erkenning.
Van definitieve erkenning is pas dan sprake wanneer het NBS-bestuur een besluit heeft genomen
6. Mededeling en Publicatie
a het NBS-bestuur deelt zijn besluit mede aan de betreffende speciaalclub en of NBS-fokkerskaarthouder
en aan de Commissie
b. het NBS-bestuur publiceert de erkenning in Kleindiermagazine
c. de Commissie publiceert de erkenningen in de jaarlijks Publicatie Standaardcommissie.
Zie voor informatie ook het Reglement voor de Standaardcommissie

N.b. 1 – 1 betekent 1 doffer en 1 duivin.
EE betekent Entente Européenne
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Appendix B

Rassentabel voor aanvraag en advies voor erkenning van kleurslagen, tekening en/of
vleugelpatroon door Speciaalclub (kolom 1 en 2) en StandaardCommissie (kolom 3 en 4)

