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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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Voorjaarsoverleg op 15 februari 2020 in Barneveld
Zoals aangegeven in de bondsberichten van november zal de Voorjaarsdag op 15 februari
2020 gehouden worden. Hier kunnen alle ingediende verenigingsvoorstellen en
bestuursvoorstellen besproken worden. Hiervoor dienen deze wel uiterlijk 15 januari
schriftelijk bij de secretaris van het NBS-bestuur aangeleverd te zijn.
Tevens zal er tijdens de Voorjaarsdag ook een buitengewone algemene ledenvergadering
worden gehouden, waarop zal worden gestemd over de toewijzing van de NBS Bondsshow
voor zowel het tentoonstellingsseizoen 2020/2021 als 2021/2022. Ook de aanvragen
hiervoor dienen uiterlijk 15 januari bij de secretaris te zijn. De stemming hiervoor zal
plaatsvinden volgens de nieuwe stemprocedure zoals in aangenomen tijdens onze algemene
ledenvergadering in 2019. De procedure in het kort:
De afgevaardigde van een vereniging stemt op de algemene ledenvergadering namens de
vereniging op basis van het aantal fokkersnummers dat bij zijn of haar vereniging is
geregistreerd. Daarbij geeft hij zowel de voor-als de tegenstemmen alsmede het aantal
onthoudingen voor een voorstel.
Meer gedetailleerde informatie over de stemprocedure vindt u in het NBS Jaarboek 2019, op
de website en hieronder.
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Stemprocedure 2020.
Op de laatste gehouden ledenvergadering van de NBS hebben we door stemming
besloten om over te gaan naar de nieuwe stemprocedure.
Hieronder vindt u zoals het destijds is beschreven.

Inleiding:
Het stemmen en vooral de resultaten van het stemmen worden door veel mensen als
onbevredigend ervaren.
Door het systeem van voor of tegen een voorstel door het gehele aantal fokkersnummers
van een vereniging wordt te weinig gedaan met de minderheid van de betreffende
vereniging.
Deze van de meerderheid afwijkende stem krijgt niet de waardering die ze ook verdient.
Bovendien kan het voorkomen dat de minderheden voor een voorstel per vereniging samen
toch een meerderheid vormen.
Ook de stem van speciaalclubs die slechts één stem kunnen uitbrengen, levert her en der
discussie op.
Een derde punt van aandacht vormt het gegeven dat een afgevaardigde slechts voor één
vereniging zijn of haar stem mag uitbrengen.
In de tijd waarin het lastig is om afgevaardigden voor een vergadering te vinden, vormt dit
soms een belemmering om als vereniging de bondsvergadering te bezoeken.
Bij aanname van dit voorstel gaat dit voor een periode van twee jaar in vanaf het
verenigingsjaar 2020.
In 2022 volgt een evaluatie van de ervaringen en wordt in de ALV van 2022 een definitief
besluit genomen.
Op dit moment is de NBS met de speciaalclubs in overleg over hun rol binnen de bond.
Binnen dit overleg kan de stemprocedure voor speciaalclubs een onderwerp van gesprek
zijn.
Dit geldt eveneens voor het aantal stemmen dat een afgevaardigde mag uitbrengen.
(Aangenomen) voorstel:
De afgevaardigde van een vereniging stemt op de ALV namens de vereniging op basis van
het aantal fokkersnummers dat bij zijn of haar vereniging is geregistreerd.
Daarbij geeft hij zowel de voor-als de tegenstemmen alsmede het aantal onthoudingen voor
een voorstel.
De vereniging registreert zelf voorafgaande aan de ALV het aantal voor-tegenstemmers en
onthoudingen.
Het is aan de vereniging zelf om te bepalen hoe zij omgaat met de stem van die leden die
om welke reden dan ook geen stem hebben uitgebracht.
Stemmen kunnen alleen via de secretaris van de vereniging kenbaar worden gemaakt.
Vanwege het feit dat de voorstellen voor de ALV op de voorjaarsdag bekend zijn, heeft elke
vereniging voldoende tijd om deze onder de aandacht van haar leden te brengen en om
deze door haar leden van een afgewogen oordeel te laten voorzien.
Een afgevaardigde mag slechts voor één vereniging zijn/haar stem uitbrengen.
Speciaalclubs
Op 15 oktober jl. heeft het NBS bestuur een bijeenkomst georganiseerd met alle
speciaalclubs. Verschillende onderwerpen zijn hier besproken. Onder andere het
dierenwelzijn, dat steeds meer onder de aandacht wordt gebracht via allerhande media.
Daarnaast is er ook gesproken over de problematiek omtrent diverse websites van de
speciaalclubs. U kunt hier op korte termijn meer informatie over verwachten vanuit de NBS.
Tenslotte is er ook afgesproken dat deze bijeenkomst met de speciaalclubs jaarlijks zal
terugkeren.
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Nogmaals de website van en
voor de speciaalclub…
Wierd de Boer de webmaster van de NBSsite zal tijdens het voorjaarsoverleg aanwezig
zijn en een en ander toelichten hoe het nu
precies werkt. Een reden te meer om te
komen.

Winnaars Provinciale kampioenschap van Zeeland (Delta Show).

Eigenaar : J.D. van Doorn.

Eigenaar : Combinatie Van Vliet.

NBvV Vogel 2020.
De NBS zal aanwezig zijn met een promotie stand op Vogel
2020 op 2,3,4 en 5 januari te Zwolle.
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Jeugd winnaars Provinciale kampioenschap van Zeeland (Delta
show).

Eigenaar : Niels Luime te Ouddorp

Eigenaar : Niels Luime te Ouddorp

Bondsshow.
Een groot compliment ! (weblog NBS-site)
In de maanden voorafgaand aan de bondstentoonstelling heb ik er verschillende malen aan
getwijfeld of het allemaal wel in orde zou kunnen komen daar in Wijchen. Vooral de berichten
over de aantallen Arabische trommelduiven die door de Duitse speciaalclub in een
herinneringstentoonstelling aan Harrie Arbeider zouden worden ingestuurd, deden mij het
ergste vrezen voor wat betreft de aantallen versus de ruimte.
Het bleek uiteindelijk dat er maar liefst 670 Arabische trommelduiven werden ingestuurd op
een totaal aantal van 2500 sierduiven. Toen bleek dat we met dit aantal de grootste van de
twee hallen in zijn geheel zouden krijgen, werd mijn zorg een stuk
kleiner. Bleef nog wel het besef dat het voor een bondsshow, die een staalkaart van de hier
gehouden rassen moet zijn, natuurlijk niet helemaal een evenwichtig beeld geeft als een
vierde van de inschrijvingen uit dieren van één ras
bestaat.
Tot zover mijn bespiegelingen vooraf. Toen ik op
vrijdag echter bij de keuring aanwezig mocht zijn,
verdwenen mijn bedenkingen als sneeuw voor de
zon. De mensen van de Gelderlandshow hadden
deze tentoonstelling op een hele mooie manier in de
hal opgesteld. De tentoonstelling straalde rust uit en
de opstelling zag er aantrekkelijk uit.
Dank aan al die mensen die hier hard aan gewerkt
hebben!
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Wat ook positief opviel was de aanwezigheid van de clubshow van de Duitse speciaalclub
van Arabische trommelduiven ter gelegenheid van de Harrie Arbeider Gedächtnisschau. Dit
was geen gewone clubshow, zelfs niet alleen vanwege de speciale herinnering aan Harrie.
Dit was een show waarvan de leden van beide clubs precies aangaven waar het om gaat in
onze liefhebberij: plezier en genoegen met onze duiven. De banners links en rechts
opgesteld gaven het met hun opschriften duidelijk en nadrukkelijk aan: Met elkaar van de
duiven kunnen genieten. En dat deden ze, niet alleen bij de kooien maar ook met elkaar bij
het trommelkampioenschap en in hun vriendschappen met elkaar en naar derden toe.
Weer een speciaalclub die een visitekaartje voor onze liefhebberij is! Met zulke
speciaalclubs, en daar mogen we ook de Ringslagerclub en de SIS rustig bij rekenen, kan
het toch niet moeilijk zijn om de buitenstaander uit te leggen wat een meerwaarde het
houden van duiven en het bezoeken van evenementen als shows kan betekenen.
Daar moeten we met zijn allen wel werk van maken want we kunnen dat niet aan eenlingen
over laten!
Thom Laming.

Winnaars NBS Bondsshow 13-14-15 december 2019.

Eigenaar : Rob Joosten.
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Eigenaar : Roy Arbeider.

Eigenaar : Paul van Deelen.

Eigenaar : H.Veenstra

Jeugd winnaars NBS Bondsshow 13-14-15 december 2019 .

Eigenaar : Lennart Albert

Eigenaar : Laura Albert.

Nationaal Kampioenschap
Om in aanmerking te komen voor het Nationaal
Kampioenschap van 2019 kunt u nog dingen naar de
titel van Nationaal kampioen Rasgroep.
U dient daarvoor de resultaten van één provinciaal
Kampioenschap en de resultaten van de Bondsshow te
overlegge n waarna u eventueel als winnaar van uw
rasgroep op de ALV in juni gehuldigd kunt worden !
Voor de inzenders van Oud-Hollandse Kapucijn is er
bovendien nog de mogelijkheid om Nationaal Kampioen
“Ras van het Jaar” te worden. Voor deze inzenders
gelden dezelfde criteria. De Noordshow in het eerste
weekend van januari is de laatste tentoonstelling van het tentoonstellingsseizoen waarop u
punten kunt vergaren.
Uw resultaten kunt u tot 1 maart melden bij R. Bijkerk.
Aanvragen om volgend jaar als Ras van het Jaar te mogen fungeren, kunnen worden
ingediend bij de secretaris van de NBS.
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Gefeliciteerd !
De volgende keurmeesters hebben examen gedaan tijdens de bondshow te Wijchen 2019 :
Kees Wijsman:
- Holle kropper
Kees krijgt daarmee uitbreiding van zijn keurbevoegdheden voor de Holle kropper
Harry Nijman:
- Holle kropper,
- Mokee,
- Groninger Slenk,
- Gelderse Slenk,
Harry krijgt daarmee uitbreiding van zijn keurbevoegdheden voor de –Holle kropper, –de
Mokee, – de Groninger- en de Gelderse Slenk
Aad Stout:
- Oosterse meeuw,
- Nederlandse hoogvlieger,
- Nederlandse Helmduif,
- Oudhollandse tuimelaar,
- Gelderse Slenk,
- Berlijnse kortsnavelige tuimelaar,
Aad krijgt overeenkomstig zijn uitslagen en het reglement nu de volgende uitbreiding van
bevoegdheden: –Oosterse meeuw, –Nederlandse hoogvlieger, –Nederlandse helmduif, –Oud
Hollandse tuimelaar, –Groningse en Gelderse Slenk, de subgroep kortsnavelige tuimelaars

Winnaars Provinciale kampioenschap van Brabant (SZN).

Eigenaar : C. Schrauwen.

www.sierduif.nl

Eigenaar : P. Swaans

Het dierenwelzijnsbeleid van de NBS.
Inleiding:
De Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen, de NBS, stelt zich ten doel:
het bevorderen van de sierduiventeelt in Nederland (Stat. Art. 2). Daarbij werkt zij samen met
verenigingen en speciaalclubs van sierduiven in Nederland en met de sectie Duiven van de
Entente Européenne in Europees verband.
Het aspect dierenwelzijn is een uiterst belangrijk onderdeel van de inspanningen van de NBS
omdat het welzijn van de dieren cruciaal is om het beoogde doel te bereiken.
Dierenwelzijn binnen de NBS richt zich op de volgende aandachtsgebieden:
• Welzijn van sierduiven voor deelname aan tentoonstellingen (huisvesting, klimaat,
verzorging en transport)
• Fokkerijaspecten (fokken op en keuren van specifieke raskenmerken bij sierduiven)
• Omgaan met fokkerijoverschotten
Beleid:
De NBS volgt de kaders die door de overheid zijn vastgelegd in de Wet Dieren (01-01-2013)
en gericht zijn op het houden, fokken, exposeren en doden van sierduiven. Zij stuurt op het
implementeren van deze wetgeving bij de regelgeving voor tentoonstellingen en bij het
vaststellen van de verschillende ras-standaarden.
Zij maakt gebruik van de adviezen van de onder haar vallende speciaalclubs,
(rasverenigingen), de standaardcommissie en waar gewenst externe partijen. Opmerkingen
vanuit het werkveld over welzijnsproblemen worden afhankelijk van de aard van de
opmerking neergelegd bij het Facilitair Bureau van NBS/KLN en/of de standaardcommissie
en/of de betreffende speciaalclub en/of de sectie Duiven van de Entente Européenne
d’Avicluture et de Cuniculture.
Uitvoering van het beleid:
De NBS geeft uitvoering aan haar beleid door onder meer het (laten) uitvoeren van de
volgende taken:
• verstrekken van voorlichting over het houden en fokken van sierduiven;
• bewaken van het tentoonstellingsreglement specifiek gericht op welzijnsaspecten
voor sierduiven;
• verstrekken van kennis over de mogelijkheden gericht op het omgaan met
fokoverschotten;
• het regelmatig houden van bijeenkomsten met sierduivenverenigingen en
speciaalclubs met als onderwerp dierenwelzijn;
• bewaken van de welzijnsaspecten die aan de orde zijn bij verkoopbeurzen van
sierduiven op tentoonstellingen;
• bewaken van de raskenmerken die een positieve impact op het dierenwelzijn hebben,
dit voor zover het rassen betreft waarvan Nederland het standaardbepalende land is;
• aansturen van de standaardcommissie en de keurmeestersvereniging (NVSK) gericht
op het welzijn van de sierduivenrassen;
• overleg binnen de EE (Entente Européene) over welzijnsaspecten bij
sierduivenrassen waarvan Nederland niet het standaardbepalende land is;
• jaarlijks brengt de NBS in haar jaarboek verslag uit van:
o zaken die in het kader van dierenwelzijn haar aandacht hebben gevraagd;
o eventuele afspraken die gemaakt zijn over het verbeteren van dierenwelzijn;
o aanpassingen van ras-standaarden;
o keurafspraken gericht op welzijnsaspecten.
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Winnaars Provinciale kampioenschap van Zuid-Holland.

Eigenaar : Andre Verhoork

Eigenaar : Peter van der Spek.

Bewijs van vakbekwaamheid voor activiteiten met
gezelschapsdieren.
Algemeen en korte samenvatting
In het Besluit houders van dieren staan artikelen die betrekking hebben op activiteiten met
gezelschapsdieren. Gezelschapsdieren zijn alle dieren die uit liefhebberij gehouden worden.
Daaronder vallen dus ook alle dieren, die worden aangemerkt als kleindieren.
Kleindierliefhebbers hebben dus te maken met het Besluit houders van dieren. Zij moeten op
de eerste plaats met dit besluit als individu rekening houden. Op de tweede plaats moeten
tentoonstellingsorganisaties daarop hun bemensing of aanpak afstemmen.
Een vraag die verband houdt met het Besluit houders van dieren is of individuele
kleindierliefhebbers en tentoonstellingsorganisaties een bewijs van vakbekwaamheid moeten
hebben. Het antwoord is dat de meeste liefhebbers geen bewijs van vakbekwaamheid
hoeven te hebben. Dat ligt voor de tentoonstellingsorganisaties anders. Als er een show of
tentoonstelling wordt georganiseerd waarbij (klein-)dieren verkocht en/of gekocht kunnen
worden, moet er bij de organisatie wel iemand met een bewijs van vakbekwaamheid
betrokken zijn. Als er geen (klein-)dieren door tussenkomst van de
tentoonstellingsorganisatie voor koop of verkoop worden aangeboden, behoeft er niemand
een bewijs van vakbekwaamheid te hebben.
In individuele situaties wel een bewijs van vakbekwaamheid
In uitzonderlijke situaties moeten ook liefhebbers een bewijs van vakbekwaamheid hebben.
Dat is aan de orde als zij niet kunnen aantonen dat hun activiteiten met gezelschapsdieren
niet bedrijfsmatig zijn. Dit betreft liefhebbers waarvan de hobbymatige activiteiten door de
omvang daarvan ver boven een gemiddelde kleindieren en/of vogelliefhebberij uitsteken. Dit
zijn liefhebbers met veel hokken en/of rennen waarin ze veel dieren houden. Hun houderij is
erop gericht om veel nakomelingen te fokken. Een belangrijk deel van die nafok wordt buiten
de kring van familie en vrienden verkocht. Ook kleinschalige hobbymatige activiteiten die
gericht zijn op financieel voordeel en waarbij verkoop van kleindieren buiten de kring van
familie en vrienden plaatsvindt, kan ook als bedrijfsmatig worden aangemerkt. In beide
situaties is een bewijs van vakbekwaamheid verplicht.
Die bedrijfsmatigheid wordt afgeleid van de regelmaat en de omvang van de
verkoopactiviteiten. Dan wordt er onder andere gekeken naar het aantal advertenties dat
geplaatst wordt in bladen, kranten of op marktplaats en dergelijke en de aantallen dieren die
worden verkocht. Deze handel met gezelschapsdieren moet bedoeld zijn om een voordeel te
behalen. Dat voordeel moet objectief bezien in redelijkheid kunnen worden verwacht. Maar
nogmaals mag gesteld worden dat een bewijs van vakbekwaamheid verplicht wordt zodra de
liefhebber niet (meer) kan aantonen dat zijn manier van dieren houden niet bedrijfsmatig is.
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Tentoonstellingsorganisaties.
Ten aanzien van tentoonstellingsorganisaties biedt het Besluit houders van dieren en de
uitleg van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) duidelijke informatie. Daaruit
blijkt dat bij shows waarop geen dieren worden verhandeld door tussenkomst van de
organisatie er niemand aanwezig hoeft te zijn met een bewijs van vakbekwaamheid. Wel
dienen er mensen in de organisatie betrokken te zijn die weten hoe ze de aanwezige dieren
moeten verzorgen.
Zodra de tentoonstellingsorganisatie door middel van een verkoopklasse, verkoopbureau of
op een andere manier betrokken is bij de verkoop/koop van gezelschapsdieren, moet er
namens de tentoonstellingsorganisatie wel iemand zijn met een bewijs van
vakbekwaamheid. Er dient dan overigens ook nog aan een aantal andere eisen te worden
voldaan. Ik verwijs naar de bijgevoegde toelichting voor de onderbouwing van deze
samenvatting. Daarin zijn de verwijzingen naar de artikelen van het Besluit houders van
dieren en overige informatiebronnen opgenomen.
Deze notitie is samengesteld door Franc Beekmans met input van:
Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving van KLN,
Harry Arts, bestuurslid KLN Dierhouderij-aangelegenheden,
Geert Boink, voorzitter SZH,
Thom Laming, voorzitter NBS.
Versie 18-12-2019 - © - Huisvennen Advies B.V.

Voor meer informatie zie de NBS-site :
https://www.sierduif.nl/wp-content/uploads/2019/12/Bewijs-vakbekwaamheid-voorliefhebbers-en-tentoonstellingen.pdf

Winnaars Provinciale kampioenschap van Friesland (SNN)

Eigenaar : J. van der Vegt.
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Eigenaar : Peter van der Spek

Eigenaar : Haico Bosma.

Eigenaar : Willem de Wal.

Winnaars Provinciale kampioenschap van Utrecht (Keistadshow)

Eigenaar : Rob Joosten.
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Eigenaar : Anne Visser.

Eigenaar : J. de Bliek.

Eigenaar : R. Ojevaar.

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2020

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

Foto’s :
• NBS-Bondsshow, Sytze de Bruine.
• Provinciale kampioenschap van Brabant (SZN) Sytze de Bruine.
• Provinciale kampioenschap van Zuid-Holland Dirk de Zeeuw.
• Provinciale kampioenschap van Friesland (SNN) Jan Weistra.
• Provinciale kampioenschap van Utrecht (Keistadshow) Sytze de Bruine.
• Provinciale kampioenschap van Zeeland (Delta-show) Sytze de Bruine.
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