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Inleiding
Beste sierduivenliefhebber,
Voor u ligt onze tweede 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:
Han Voerman:
Han van Doorn:
Wim Halsma:
Aad Rijs:

voorzitter@sierduif.nl
secretaris@sierduif.nl
penningmeester@sierduif.nl
w.halsema@sierduif.nl
a.rijs@sierduif.nl

tel: 0161 454973 of 0618809068
tel: 035 8795 921

Onze digitale informatie
Onze website wordt op dit moment vernieuwd en aangepast zodat hij nog gemakkelijker
toegankelijk wordt voor ieder die iets over sierduiven wil weten. De toegankelijkheid wordt
nog verder vereenvoudigd en ook het zoeken naar
informatie wordt sneller en eenvoudiger gemaakt. Op
onze nieuwe website komt voor verenigingen een
mogelijkheid om zelf informatie te plaatsen zodat zij
niet afhankelijk zijn van de webmaster maar meteen
berichten met ieder kunnen delen www.sierduif.nl
Om heel snel op de site te komen hebben we
afgelopen zomer een zogenaamde QR-code
aangevraagd voor deze site. Als u met u mobiele
telefoon of tablet op onderstaand vierkantje klikt, komt
u direct op de site terecht. U dient daarvoor wel eerst
een QR-reader of scanner (app) op uw telefoon te
downloaden.
Sinds vorig voorjaar hebben we een Facebookpagina: Nederlandse Bond van
Sierduivenliefhebbers Verenigingen. Deze is vooral bedoeld voor snelle, korte berichten over
zaken die u kunnen interesseren. Deze pagina wordt bijgehouden door Jan Marcelis

Oproep aan alle speciaalclubs
Een voorwaarde om onze nieuwe website een bron van informatie voor alle
sierduivenliefhebbers te laten zijn, is dat er alle nieuws en aankondigingen voor activiteiten,
evenementen en bijeenkomsten te vinden is. Het is dus van groot belang voor uw
speciaalclub en uw rassen om op de website de belangrijke data en plaatsen voor uw
activiteiten te plaatsen, zowel met tekst als met eventuele foto’s. Lever deze aan! Op de site
wordt straks aangegeven hoe, waar en bij wie. Wij hopen dat u er gebruik van gaat maken.

Nationaal Kampioenschap
Sinds enkele jaren kennen we de strijd om het Nationaal Kampioenschap. Het Nationaal
Kampioenschap is de hoogst haalbare eretitel van de NBS die in Nederland behaald kan
worden.

De prijzen liegen er dan ook niet om: Voor de eerste drie is er naast een heel behoorlijke
geldprijs, ook een gouden, zilveren of bronzen medaille beschikbaar. Over de winnaar wordt
bovendien een reportage in het bondsblad Kleindier Magazine geplaatst.
Natuurlijk word je niet zo maar Nationaal Kampioen. Daarvoor moet je naast mooie duiven
hebben en showen ook voldoen aan een paar eisen. Je moet een kwartet dieren (M0, VO,
MJ en VJ) inzenden op het provinciaal kampioenschap van je eigen provincie en je moet ook
inzenden op de bondsshow. Daarnaast moet je nog inzenden op een provinciaal
kampioenschap van de NBS van een provincie naar eigen keuze. Dit kwartet behoeft
overigens niet steeds uit dezelfde dieren te bestaan. Ze moeten alleen van hetzelfde ras zijn.
Kleur en/of variëteit mogen dus verschillen. De resultaten van de drie shows worden bij
elkaar opgeteld. Daarvoor hoef je ook niet 4 keer 97 punten behaald hebben. Het totale
aantal punten van de vier dieren op deze drie shows is immers bepalend.
Om aan zoveel mogelijk fokkers de gelegenheid te geven om Nationaal kampioen te kunnen
worden, hebben we besloten om dit jaarlijks voor een of twee kleinere rasgroepen open te
stellen.

Bondsshow
De bondsshow is al jaren de plaats waar we het tentoonstellingsseizoen afsluiten. Deze vindt
eind januari plaats bij de Championshow in Nieuwegein. Een uitstekende tentoonstelling met
veel kwaliteit in de medewerkers en bestuur waardoor een vlekkeloos verloop van de
tentoonstelling gewaarborgd is. Over de verzorging van de dieren hoeven we ons evenmin
zorgen te maken en aangezien Nieuwegein centraal in het land ligt, is de locatie voor elke
liefhebber betrekkelijk eenvoudig te bereiken.
Naast natuurlijk de wil om op de
bondsshow enkele dieren te tonen en
deze te vergelijken met de andere
fokkers van het eigen ras, is deze
tentoonstelling nog in een ander opzicht
een belangrijk evenement. Sinds enkele
jaren spelen we elk jaar om het Nationaal Kampioenschap in een of meerdere groepen. Om
in aanmerking te komen om als Nationaal Kampioen op de Algemene Ledenvergadering van
de NBS gehuldigd te worden, is inzending op de bondsshow verplicht.
Het blijft echter vooral de laatste gelegenheid om je dieren voor een groot publiek te showen
en om met je collega-fokkers te overleggen over het nieuwe fokseizoen dat aanstaande is.
Bondsshow NBS: 26 – 28 januari 2017, Championshow, Nieuwegein

Tentoonstellingen met een Provinciaal Kampioenschap van de NBS
Groningen:
Friesland:
Drenthe:
Overijssel:
Gelderland:
Utrecht:
Nrd. Holland
Zuid Holland
Zeeland
Nrd. Brabant
Limburg

25 – 27 nov.
11 – 13 nov.
5 – 7 jan. ’17
2 – 4 dec.
16 – 18 dec.
25 – 26 nov.
9 – 12 dec.
18 – 20 nov
11 – 13 nov.
4 – 6 nov.
3 dec.

WPKC Winschoten, www.wpkc.nl
SNN Drachten, www.sierduivenshownoordnederland.nl
Noordshow, Assen, www.noordshow.nl
Oneto, Enschede, www.oneto.nl
Gelderlandshow, Wijchen, www.gelderlandshow.nl
Keistadhow, Amersfoort, http://keistadshow.sierduif.nl
KDS Winkel, www.yourfreeweb.com/winkelenomstreken
EZHSV, Den Haag
Deltashow, Vlissingen, www.delta-show.nl
SZN, http://szn.sierduif.nl
Limburgse Sierduivenfokkers Club, Elsloo

Wij hopen u allen op een van deze shows te mogen begroeten!

Hoofdereprijzen voor sierduiven op de tentoonstellingen
Op de ALV van 11 juni 2016 is een voorstel aangenomen dat inhoudt dat
tentoonstellingsorganisaties vrij zijn in de wijze waarop zij de hoofdereprijzen bij de
sierduiven laten bepalen, mits zij dit tevoren in het vraagprogramma opnemen. Het mag dus
op de oude manier via de HEP, maar er mag ook voor een andere manier worden gekozen.
Dit voorstel gaat al in dit tentoonstellingsseizoen in.

NPO-dagen
Op19 en 20 november a.s. vinden weer de NPOdagen in Houten plaats. Deze dagen vormen een
ideale gelegenheid om uw ras(sen) onder de
aandacht van een groot en in duiven geïnteresseerd
publiek te brengen. Er worden plm. 5000 bezoekers
uit binnen- en buitenland verwacht.
Om de toegankelijkheid voor iedereen te
waarborgen is de toegang tot deze beurs geheel gratis waarop een groot aantal activiteiten
plaatsvinden:
- Er is een specifieke duivenbeurs waarop men de kennis over de diverse
duivenproducten kan vergroten; er zijn stands van alle grote firma’s op dit gebied,
dierenartsen en voerleveranciers;
- Voor kinderen en jeugd is er een jeugddag om hen meer bij de liefhebberij te
betrekken;
- Er worden lezingen gegeven om inzicht in de toekomst van de liefhebberij te
verschaffen;
- Er bestaat de mogelijkheid om overtollige dieren aan nieuwe eigenaars over te doen;
- Voor uw meegekomen familieleden is er zelfs een kerstmarkt georganiseerd zodat
ook zij er een leuk uitstapje van kunnen maken.
Aan deze NPO-beurs kunnen alle speciaalclubs deelnemen. Laat deze kans op promotie van
uw rassen niet ongebruikt. Hier komen de mensen die wellicht belangstelling hebben voor
toetreding tot de sierduivenliefhebberij. Als u hen kunt helpen met informatie en misschien
ook nog met enkele dieren, dan hebben we daar allen baat bij.
Aanmelding kan bij Jouke van de Siepkamp voor 15 oktober.

Internationaal keurmeestercongres 2017 in Doorn
De Entente Européenne organiseert elk jaar in een scholingscongres voor keurmeesters van
de aangesloten landen. Daar worden keurmeesters bijgepraat over de belangrijkste rassen
van het organiserende land en over zaken die
het keuren op Europashows en rasgebonden
Europashows tot een uniforme aangelegenheid
,poten maken. Deze congressen worden druk
bezocht door keurmeesters die internationaal
willen keuren. Afgelopen maand waren er op het
congres in Zwitserland 73 keurmeesters
aanwezig waaronder vijf keurmeesters uit
Nederland.
Komend jaar zal dit congres van 15 t/m 17
september op Landgoed Zonheuvel in Doorn
plaatsvinden. We zullen daar onder andere de
belangrijkste kenmerken van onze nationale duivenrassen presenteren en onze gasten
inzicht in de sierduivenliefhebberij in Nederland en onze organisatie NBS geven. Wij gaan
ervan uit dat verreweg de meeste Nederlandse keurmeesters dit congres zullen bezoeken.
Nadere informatie volgt in de loop van volgend jaar.

