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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
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AFGELASTING CHAMPIONSHOW
De Champion Show nam een prominente plaats in de binnen de kleindierenliefhebberij. De
afgelopen jaren werd hier de bondsshow van de NBS steeds naar volle tevredenheid
ondergebracht. De show kon dan ook rekenen op de steun van ons als liefhebbers, maar
ook op die van velen van ons als medewerkers van deze prachtige tentoonstelling. Het NBSbestuur was altijd zeer ingenomen met haar bondsshow bij de Championshow.
Er hebben zich echter enkele vervelende ontwikkelingen voorgedaan waar rekening mee
moest worden gehouden. Het resultaat van de recent gehouden tentoonstelling was negatief
en ook de dreiging van vogelpest was en is steeds aanwezig.
Tot voor enkele dagen was het bestuur van de voor de Championshow verantwoordelijke
K.N.V. Ornithophilia in de veronderstelling dat er wellicht een uiterst acceptabele
huurovereenkomst met de Beursfabriek gesloten zou kunnen worden voor de show in januari
2018. Daaromtrent was in hoofdlijnen met De Beursfabriek gesproken. Die besprekingen
waren voor het bestuur van K.N.V. Ornithophilia de basis om met een gerust hart de
betrokkenen bij de Champion Show te vragen om de voorbereidingen voor deze prachtige
tentoonstelling te kunnen starten. Daar is voortvarend mee aan de gang gegaan.
In de recent ontvangen gebruiksovereenkomst van De Beursfabriek, bleek echter dat de
tijdens goed overleg geformuleerde uitgangspunten voor de gebruiksovereenkomst helaas
heel anders geïnterpreteerd waren. Met het uiteindelijk voorgelegde contract ontbreekt naar
de mening van de K.N.V. Ornithophilia de basis waarop een financieel verantwoorde show
georganiseerd kan worden. Vandaar dat het bestuur van K.N.V. Ornithophilia unaniem heeft
besloten dat zij geen verantwoorde basis ziet voor de organisatie van de Champion Show in
januari 2018 onder de huidige omstandigheden.
De K.N.V. Ornithophilia heeft het NBS-bestuur dan ook gemeld dat zij helaas heeft moeten
besluiten dat het niet verantwoord is om met de voorbereidingen door te gaan. Met pijn in het
hart heeft zij besloten dat dit ertoe leidt dat de Champion Show van januari 2018 wordt
afgelast.

Hoe nu verder
Het NBS-bestuur is zeer teleurgesteld met dit besluit en beseft dat veel mensen dat
eveneens zullen zijn.De Champion Show was immers een nationale tentoonstelling om naar
uit te kijken met veel exposure in binnen- en buitenland. Dat geldt voor de betrokken
organisaties, voor verenigingen en speciaalclubs, voor adverteerders en standhouders, maar
zeker ook voor de individuele fokkers.
Het NBS-bestuur heeft daarom maandagavond a.s. een extra vergadering belegd waarbij
ook het bestuur van de K.N.V. Avicultura is uitgenodigd. Wij zullen dan besluiten welke
organisatie we gaan vragen om de organisatie van onze Bondsshow voor het
tentoonstellingsseizoen 2017 – 2018 op zich te nemen. Daarbij zullen wij ervoor zorgen dat
de bondsshow niet aan kwaliteit en mogelijkheden tot promoten van onze liefhebberij
inlevert.
U wordt daarover uiterlijk dinsdag op onze site en via Facebook nader geïnformeerd.

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
Op de ALV van 10 juni jl. heeft de vergadering een voorstel aangenomen om het Nationaal
Kampioenschap zoals we dat drie jaar gekend hebben te veranderen. Daarvoor in de plaats
zijn een tweetal nieuwe NBS-kampioneschappen gekomen:
- Nationaal kampioen “Ras van het Jaar”
- Nationaal kampioen rasgroep
Nationaal kampioen Ras van het Jaar:
Elk jaar wordt er door het NBS-bestuur een zogenaamd Ras van het Jaar aangewezen. Dat
kan bijvoorbeeld gebeuren op voordracht van een speciaalclub die een bijzonder jubileum te
vieren heeft. Voorstellen daartoe moeten vóór 1 maart ingediend worden bij de secretaris
van de NBS. Het NBS-bestuur maakt de uiteindelijke keuze.
De winnaar van deze competitie ontvangt op de ALV een fraaie ereprijs.
Deze is te winnen door op één Provinciaal Kampioenschap èn de NBS-bondsshow met een
kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste aantal punten te behalen. Bij gelijk
aantal punten beslist het lot. De resultaten van het showseizoen moeten daarvoor vóór 1
maart bij de secretaris van de NBS zijn aangeleverd.
Als Ras van het Jaar 2017 is de Oud-Hollandse Tuimelaar aangewezen. Wij nodigen de
fokkers van dit ras dan ook bijzonder uit om aan deze wedstrijd deel te nemen
Nationaal kampioenschap Rasgroep:
De NBS gaat in iedere rasgroep, zoals hieronder genoemd, een Nationaal Kampioenschap
laten betwisten. De Nationaal Kampioen van elke rasgroep ontvangt op de Algemene Leden
Vergadering een fraaie ereprijs. Deze ereprijs is te winnen door op één Provinciaal
Kampioenschap èn de NBS-bondsshow met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat
ras het hoogste aantal punten te behalen. Bij gelijk aantal punten beslist het lot. De
resultaten van het showseizoen moeten daarvoor vóór 1 maart bij de secretaris van de NBS
zijn aangeleverd.
De vijf groepen waarin een Nationaal Kampioenschap gewonnen kan worden zijn:
Kropperrassen; Kip-, Wrat- en Vormduiven, Meeuwenrassen; Struktuur-, Trommel- en
Kleurduivenrassen en de Tuimelaarrassen.
Provinciale kampioenschappen:
Uiteraard zijn de Provinciale Kampioenschappen van de NBS ruimschoots voor het
afgelasten van de Championshow toegekend. Het schema hieronder blijft echter gewoon van
kracht.

Schema toekenning provinciale kampioenschappen NBS.
PROVINCIE
Zeeland
Brabant
Limburg
Gelderland
Overijssel
Drenthe
Groningen
Friesland
Noord Holland
Utrecht
Zuid Holland

NAAM SHOW
Deltashow
West Brabantshow
Peelhorstshow
Gelderlandshow
Oneto
Noordshow
Geen opgave
SNN Drachten
Winkel en Omstreken
Keistadshow
EZHSV show

DATUM
10,11,12 nov 2017
4,5 nov 2017
13, 14, 15 oktober
15,16,17 dec 2017
1,2,3 dec 2017
4,5,6 jan 2018
10,11,12 nov 2017
9,10 dec 2017
24,25 nov 2017
17,18,19 nov 2017

UITSLAG STEMMING VOORSTELLEN ALV
Bestuursvoorstellen:

1:
2:
3:
4:

Nationaal kampioen ‘Ras van het jaar’.
Nationaal kampioen rasgroep.
NBS-Erecertificaten op provinciale kampioenschappen
Individueel lidmaatschap van de NBS

Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Afgewezen

Geadviseerd is om een commissie te benoemen die de Statuten en de stemprocedures aan
een zorgvuldige toetsing gaat onderwerpen en eventueel een advies hierover gaat uitbrengen.

5:
6:
7:
8:

Verhoging van de prijs van het fokkersnummer
taakomschrijving gedelegeerden
Bezoek shows door gedelegeerden
evaluatiebijeenkomsten gedelegeerden

Verenigingsvoorstellen:
1:
SAO: NBS-erecertificaten
2:
OHMC: Stemprocedure op ALV
3:
KSTC: blokjes in kooien voetbevederde rassen

Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen

Teruggetrokken
Teruggetrokken
Verworpen

INTERNATIONAAL KEURMEESTERSCONGRES
Voor sierduivenkeurmeesters
Programma
De NBS had ervoor gekozen om op het Internationaal Keurmeesterscongres, dat van 15 tot
en met 17 september in Doorn plaatsvond, in te steken op de kennis en vaardigheden die
een keurmeester moet hebben als hij keurt op een Europashow of een rasgebonden
Europashow.
Natuurlijk vonden wij het daarnaast ook van belang dat de aanwezige collega keurmeesters
uit de aangesloten landen een beeld kregen van de (sier)duivenliefhebberij in Nederland,
hoe die beleefd wordt en natuurlijk van de belangrijkste Nederlandse sierduivenrassen.
Daarom werd de zaterdag geopend door een welkomstwoord van de voorzitter van de NBS
Thom Laming met een uitleg over de opzet van het programma en de consequenties
daarvan, waarbij hij erop wees dat we geen rasbesprekingen zouden houden maar ons
zouden beperken tot de acht van oorsprong Nederlandse rassen die ook op buitenlandse
shows veel geshowd worden en waar elke aanwezige keurmeester dus in zijn eigen land
mee te maken kan krijgen. Daarbij zou de aandacht liggen op de belangrijkste raskenmerken

en hoe die te waarderen en te beoordelen. Een volledige rasbepreking is voor een
keurmeester immers bij zijn werkzaamheden als keurmeester minder relevant. De
presentaties van de afzonderlijke rassen werden door rasspecialisten in de Duitse taal
verzorgd, ondanks dat Duits niet hun moedertaal was. Het redelijk beheersen van de Duitse
taal is een belangrijk criterium geweest toen de presentatoren voor een ras gevraagd
werden. Bij het sierduivencongres was het niet nodig om de presentaties te vertalen in Frans
of Engels. De meeste internationale duivenkeurmeesters hebben het Duits redelijk onder de
knie en als NBS hadden we ervoor gezorgd dat ieder een map had gekregen waarin de
presentaties in zijn of haar voorkeurstaal waren afgedrukt. Eventuele vragen achteraf werden
uiteraard wel in de taal van de vragensteller beantwoord. Met deze opzet hebben we veel
tijdverlies en rumoer rond de presentaties weten te voorkomen.
Na de toelichting op het programma werd door Thom Laming een beeld geschetst van de
stand van zaken omtrent de (sier)duivenliefhebberij en de NBS in Nederland.
Hierna kwam Hans Schipper aan het woord met een presentatie over de taken van de
keurmeester op een Europashow aan de hand van de regels van de Entente Européenne.
Dit was een degelijke presentatie waarin duidelijk werd aangegeven wat de rechten en
verplichtingen van een keurmeester op deze shows waren en waarin zorgvuldig op een rijtje
werd gezet waar hij of zij zoal tegenaan zou kunnen lopen. Dit werd door alle aanwezigen als
zeer waardevol gezien en Hans werd meteen gecontracteerd om dit onderwerp volgend jaar
in Denemarken voorafgaand aan de Europashow daar, nogmaals te verzorgen.
Hierna werden van de acht belangrijkste Nederlandse rassen, dat wil zeggen die rassen
waarvoor Nederland het standaardbepalend instituut is, de belangrijkste
beoordelingsaspecten besproken en aan de hand van meegebrachte dieren uitgelegd. De
besproken rassen waren : Holle kropper, Voorburger Schildkropper, Nederlandse
Schoonheidspostduif, Oud-Hollandse Meeuw, Oud-Hollandse Kapucijn, Oud-Hollandse
Tuimelaar, Nederlandse Hoogvlieger en Amsterdamse Baardtuimelaar.
De overige van oorsprong Nederlandse rassen werden hierna kort aan de aanwezigen
voorgesteld.
Aan het eind van de middag werd de beoordeling van voetstukken door Roy Arbeider
besproken. Hij wees niet alleen op de kwaliteit van de voetstukken en hoe die te beoordelen
maar hij vroeg ook aandacht voor de gevolgen van te grote en onvolkomen voetstukken voor
het welzijn van de duif. Goede voetstukken zijn een sieraad bij vele duivenrassen, maar
slechte kunnen veel hinder veroorzaken bij het voortbewegen van de duif. Het is de taak van
de keurmeester om daar goed op te letten en dit aspect in goede banen te leiden.
Gesprek met de Europese Standaardcommissie
Een van de onderdelen van het sierduivenkeurmeesters congres is altijd een gesprek met de
Europese standaardcommissie waarin knelpunten kunnen worden aangegeven en kwesties
die de liefhebberij betreffen, aan de orde kunnen worden gesteld.
Een belangrijk onderwerp was dit keer de vraag of we de keurmeesters congressen moeten
laten zoals ze nu georganiseerd worden, dat wil zeggen elk jaar in één van de aangesloten
landen, of dat we naar een andere opzet moeten waarbij het congres zoals nu slechts eens
in de drie jaar plaatsvindt in het land waar dan de Europashow wordt gehouden en dat in de
tussenliggende jaren de Europese standaardcommissie een land of enkele buurlanden bij
elkaar bezoekt. Daarmee zouden meer keurmeesters bereikt kunnen worden en zouden de
kosten voor aangesloten landen aanzienlijk kunnen worden verminderd. De vergadering
kwam er niet helemaal uit. Terecht werd ook gewezen op het sociale aspect van deze
bijeenkomsten waar men op informele wijze met elkaar kan overleggen en contacten kan
leggen en onderhouden. De sectie komt volgend voorjaar op het congres in Denemarken
met een voorstel.
Europabadge voor Nederlandse sierduivenkeurmeesters
Dat de Nederlandse sierduivenkleurmeesters bij de Entente in hoog aanzien staan, bleek wel
uit het feit dat er maar liefst zeven Nederlandse keurmesters voldeden aan de criteria die
gelden om voor een keurmeestersbadge van de Entente in aanmerking te komen. In het

verleden bezochten zij congressen en scholingsbijeenkomsten en keurden verschillende
keren op een Europashow, een rasgebonden Europashow of een internationale
tentoonstelling van een bepaald ras. Uit handen van de voorzitter van de afdeling Duiven van
de Entente, August Heftberger uit Oostenrijk, ontvingen Roy Arbeider, Jos de Poel, John
Hartman, Hennie Schwarz, Jouke van de Siepkamp, Jan Spaepen en Ane Visser dit
begeerde embleem. U kunt hen komend tentoonstellingsseizoen herkennen aan het EE-logo
op hun keurjas.
Europese erkenning voor de Zeeuwse dwergkropper
Reeds enkele jaren is de Zeeuwse dwergkropper, een creatie van Martin Timmerman uit
Zierikzee, in Nederland erkend. Gezien de populariteit van dit jonge ras en aangezien de
complete Europese Standaardcommissie aanwezig was, leek het ons een uitstekende
gelegenheid om dit ras op de Europese rassenlijst te krijgen. Onder leiding van Jean Louis
Frindel de voorzitter van de Europese standaardcommissie, Hans Schipper secretaris van
deze commissie en August Heftberger, voorzitter van de sectie Duiven van de EE werden
een zestal vertegenwoordigers van dit ras aan een oordeel onderworpen. Zij kwamen tot de
conclusie dat de dieren eenvormig in kwaliteit waren en dat er duidelijk twee verschillen met
de “grote broer” de Hollandse kropper waren, namelijk grootte (het is immers een
dwergkropper) en de oogkleur.
Daarmee konden zij akkoord gaan met opname in de Europese rassenlijst. Een mooi succes
voor fokker en bond!
Conclusie
Afgaande op de vele positieve reacties naar aanleiding van dit congres kunnen we
constateren dat de NBS, maar ook KLN, zich van een uitstelkende kant hebben laten zien.
Voorbereiding en uitvoering werden bijzonder gewaardeerd en daarmee hebben we ons
goed neergezet in Europa.
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