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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:
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

Nieuwe website vanaf 1 januari
Zoals we al hebben aangekondigd, heeft Wierd de Boer de afgelopen tijd hard gewerkt aan
het aanpassen van onze website aan de wensen van onze liefhebbers. Wij hopen dat u alles
wat u wilt weten en wat u zoekt straks nog gemakkelijker kunt vinden.
Eén van de voordelen van deze nieuwe site is dat er straks voor al degenen die iets met de
NBS te maken hebben, ruimte op de site kan komen waar de vereniging, speciaalclub of
tentoonstellingsorganisatie haar informatie kwijt kan. Op wat langere termijn zal het zelfs
mogelijk zijn dat individuele fokkers eventueel gebruik kunnen maken van de site om
bepaalde handelingen te verrichten. Daarbij valt bijvoorbeeld misschien op termijn te denken
aan digitaal stemmen op voorstellen.
Het is de bedoeling dat de site nog meer dan vroeger de plaats wordt waar wij als
sierduivenliefhebbers onze informatie met elkaar delen. Wij hopen dat we dat met zijn allen
voor elkaar kunnen krijgen en dat alle verenigingen en clubs van deze site gebruik gaan
maken, uiteraard naast onze Facebookpagina en waar nodig met behulp van onze QR-code.
Geef daarom uw nieuws en aankondigingen voor activiteiten, evenementen en
bijeenkomsten door. We streven ernaar om het snel mogelijk te maken dat u zelf uw nieuws
en informatie bijhoudt in de voor u gereserveerde ruimte.
Op de site wordt straks aangegeven hoe, waar en bij wie uw informatie voorlopig
aangeleverd moet worden. Wij hopen dat u er gebruik van gaat maken.
Vanaf 1 januari kunt u op onze nieuwe site terecht!

De Hagenaar, ras van het jaar 2017
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) kiest elk jaar een “Ras van het Jaar”. SZH zet
zich in voor het behoud van oorspronkelijke
(landbouw)huisdierrassen die deel uitmaken van ons
Nederlands levend erfgoed. Hiermee proberen zij zeldzame
huisdierrassen onder de aandacht van een groter publiek te
brengen en zo hun populariteit te vergroten. Dit jaar hebben zij
voor de Hagenaar als Ras van het Jaar gekozen. Hoewel de
naam anders doet vermoeden is dit een van oorsprong
Amsterdams ras dat helaas nog maar enkele fokkers heeft.
In 2017 zullen SZH, de FNT (Fokkersvereniging Nederlandse
Tuimelaars) en NBS op verschillende wijze aandacht gaan
besteden aan dit ras om het voortbestaan voor de toekomst te waarborgen en mogelijk zelfs
een bredere bestaansbodem te waarborgen. Hier zal mee begonnen worden op de
bondsshow van de NBS. Op de eerste plaats zal er tijdens de opening op vrijdagavond 27
januari aandacht aan het ras worden besteed en daarnaast zal er op het duivenplein een

volière met dieren te zien zijn. We hopen met de beschikbare informatie in de komende tijd
enkele nieuwe fokkers voor dit mooie ras te interesseren.

Nationaal Kampioenschap
Het Nationaal Kampioenschap is de hoogst haalbare eretitel van de NBS die in Nederland
behaald kan worden. De strijd hiervoor bevindt zich in de laatste fase. De provinciale
kampioenschappen zijn met de Gelderlandshow achter de rug en dan blijft de laatste,
verplichte horde, de bondsshow bij de Championshow. De inzenders van Kleurduiven en
kropperrassen die voor deze eretitel in aanmerking willen komen hebben al een kwartet van
hun dieren op het eigen provinciaal kampioenschap en een provinciaal kampioenschap van
hun keuze ingezonden. Voor hen is de bondsshow van de NBS de laatste hobbel die nog
genomen moet worden.
Omdat er enkele provinciale kampioenschappen zijn afgelast in verband met de vogelgriep
mogen de inzenders uit de getroffen provincies uiteraard twee provinciale
kampioenschappen naar vrije keuze toevoegen aan hun inzending op de Championshow.

“Duivenplein” op de bondsshow
De bondsshow is al jaren de plaats waar we het tentoonstellingsseizoen afsluiten. Deze vindt
van 26 t/m 28 januari plaats bij de Championshow in Nieuwegein.
Vanuit de PR-commissie van de NBS is de wens ontstaan om van deze bondsshow nog
meer een duivenfeest en een ontmoetingsmoment voor alle duivenliefhebbers te maken. We
kennen het succes van de SIS-stand al een aantal jaren en we willen dit graag uitbreiden
voor alle speciaalclubs van sierduiven.
Daarom zal dit jaar bij de
tentoongestelde duiven een zogenaamd
duivenplein worden ingericht waar alle
speciaalclubs zich kunnen presenteren in
een stand met informatie, presentaties,
eventueel enkele dieren, en hoe al niet.
Als stands zijn er vanuit de
Championshow marktkramen beschikbaar zodat men veel mogelijkheden heeft om er iets
moois van te maken. De kosten van deze marktkramen worden door de NBS gedragen. Op
dit duivenplein zijn er zitjes ingericht en is er horeca aanwezig zodat het de deelnemers en
toeschouwers aan niets hoeft te ontbreken en zij onder het genot van een hapje en een
drankje met vrienden en bekenden kunnen duivenmelken.
Op dit duivenplein zal ook de Hagenaar als Ras van het Jaar gepresenteerd worden.

Voorjaarsoverleg op 18 februari 2017, Pluimveemuseum Barneveld
Op onze ALV van 11 juni jl. hebben we met elkaar gesproken over het doel van onze
voorjaarsbijeenkomsten zoals we die sinds een aantal jaren houden. Het uitgangspunt voor
deze bijeenkomst is dat we met elkaar kunnen spreken over ontwikkelingen in de liefhebberij
zonder dat daar meteen een beslissing over hoeft te worden genomen. Het voorjaarsoverleg
is bij uitstek geschikt om te sonderen of er draagvlak of behoefte is aan aanpassingen van
afspraken of regels. Ideeën of raamwerken voor voorstellen voor de ALV van juni daarop
volgend kunnen hier het licht zien. Verenigingen en speciaalclubs kunnen hier elkaar vinden
om gezamenlijk mede richting te geven aan het beleid van de NBS.
Daarvoor is het noodzakelijk dat veel verenigingen en speciaalclubs deze bijeenkomst
bezoeken en dat is de laatste jaren wat teruggelopen. Tijdens de laatste ALV is het nut van
deze bijeenkomst door de afgevaardigden echter wel onderstreept. Daarom hebben we
geprobeerd om de invulling van dit voorjaarsoverleg voor alle sierduivenliefhebbers wat
interessanter te maken. We doen dit door deze voorjaarsbijeenkomst dit jaar te combineren
met de voorjaarsbijeenkomst van de Keurmeestersvereniging. In het ochtendgedeelte zal

dan het overleg van de NBS met haar leden plaatsvinden en in de middag worden door
diverse keurmeesters een aantal sierduivenrassen besproken met als doel om de
collegakeurmeesters te informeren over de stand van het ras en om ze de specifieke
kenmerken waarop bij de keuring gelet moet worden nog even onder de aandacht te
brengen. Zowel voor keurmeesters maar zeker ook voor geïnteresseerde duivenliefhebbers
kan dit een bijzonder leerzaam programmaonderdeel zijn.
Wij nodigen iedereen nu al uit om deze voorjaarsdag op zaterdag 18 februari a.s. in het
pluimveemuseum in Barneveld te bezoeken. Het parkeren is daar gratis. Het bestuur van
de NBS hecht eraan te melden dat wij niet alleen graag onze bestuurders van verenigingen
en speciaalclubs verwelkomen, maar juist heel erg graag al onze fokkerskaarthouders in ons
overleg en afwegingen betrekken. Laat u dus zien en horen!

Ledenraadplegingen
In de winter van 2011 – 2012 is de NBS begonnen met de zogenaamde ledenraadplegingen.
De voorzitter van de NBS heeft toen vrijwel alle sierduivenverenigingen en enkele provinciale
afdelingen van (toen nog) de FK bezocht om input van de ‘gewone’ sierduivenliefhebber te
krijgen voor het beleid van de NBS. Deze bijeenkomsten hebben het bestuur van de NBS
ontegenzeglijk dichter bij de basis van de liefhebberij gebracht, maar nog belangrijker: ze
hebben ook veel opgeleverd. Met de suggesties en wensen van toen is het bestuur van de
NBS aan de slag gegaan. Veel van wat toen is ingebracht, hebben we kunnen realiseren,
enkele zaken lopen nog, en ja er is ook het een en ander mislukt of niet gelopen zoals we
ons dat hadden voorgesteld. Daarom vinden wij nu dat het moment is gekomen om deze
bezoeken te herhalen. Graag leggen wij daarbij u uit wat we met uw suggesties hebben
gedaan en waarom we dat zo hebben gedaan. Daarnaast heeft het NBS-bestuur zich het
laatste jaar nadrukkelijk op een realistische toekomst voor onze bond beraden. Daarvoor
hebben we een aantal gedachten ontwikkeld die we graag aan uw inzicht willen toetsen en
uiteraard is zo’ n bezoek bij uitstek bedoeld om van u te horen wat u van ons verwacht en
welke suggesties en wensen bij u leven.
Wij bezoeken de verenigingen om juist in contact te komen met de liefhebbers die zich niet
snel laten zien op bijeenkomsten voor bestuurders want zij vormen immers de ruggengraat
van onze liefhebberij.
Het is ook voor uw vereniging mogelijk om u aan te melden voor een bezoek van de
voorzitter van de NBS aan uw vereniging voor deze ledenraadpleging. U kunt hiervoor
contact opnemen met Thom Laming, voorzitter@sierduif.nl

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2017
Het bestuur van de NBS wenst u en uw
geliefden hele mooie feestdagen toe en
veel geluk en succes in het nieuwe jaar.

