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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.
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u via pr@sierduif.nl

Mailadressen en telefoonnummers bestuursleden
Thom Laming:
Dennis Meesters:
Han van Doorn:
Wim Halsema:
Aad Rijs:
Robert Hoornstra:

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

tel: 0161 454973 of 0618809068
tel: 06 30414170

UITGESTELDE ALV
Door de beperkingen rond de uitbraak van
corona heeft onze ALV helaas niet kunnen
plaatsvinden. Wij opteren er nu voor om deze te
verplaatsen naar 14 november a.s. in de
Veluwehal in Barneveld.
Uiteraard geldt hier ook dat de omstandigheden
het moeten toelaten. Mochten er dan nog
steeds beperkende richtlijnen van kracht zijn, dan zullen wij ook deze niet kunnen laten
doorgaan. U hoort hier uiteraard ruimschoots op tijd meer.
WISSELING TENTOONSTELLINGSAANVRAGEN FACILITAIR BUREAU
Na jaren de tentoonstellingsaanvragen in het Facilitair Bureau voor
NBS en KLN verzorgd te hebben, heeft Sytze de Bruine zijn werk
overgedragen. Wij danken hem voor zijn inzet gedurende al die tijd
en we zullen op onze komende ALV een goede wijze van hem
afscheid nemen. Wij zijn blij in de persoon van Wim Poortinga een
opvolger voor Sytze gevonden te hebben.( Wim is te bereiken met
e-mail: tt@fbzaken.nl ) We hebben er alle vertrouwen in dat hij dit
werk met hetzelfde enthousiasme en zorgvuldigheid zal voortzetten.
We wensen hem hierbij veel succes !
https://www.sierduif.nl/tentoonstelling/facilitair-bureau/
KAMPIOENEN 2019 – 2020
Winnaar bondsshow:
- Roy Arbeider, Wijchen met Arabische trommelduif, geelgekrast.
NBS kampioenswimpels, jonge dieren bondsshow:
- Paul van Deelen, Wijchen met Genuine homer, blauw zwartgeband,
doffer.
- Roy Arbeider, Arabische trommelduif, geelzilvergekrast, duivin.
Winnaars jeugdleden op de bondsshow:
- Fraaiste duivin: Lennert Albert, Duitsland met Arabische trommelduif,
dominant geelbont.
- Fraaiste doffer: Laura Albert,. Duitsland met Arabische trommelduif,
geelzilvergekrast.
• Foto’s : Sytze de Bruine.

www.sierduif.nl

In het afgelopen tentoonstellingsseizoen wisten de volgende fokkers het
NBS-kampioensdiploma te behalen:
-

Gert Sterling, Deventer met Hollandse kropper, doffer zwartbont.
Henk Verhoork, Voorschoten met Altstammer, doffer geel.
Sytze de Bruine, Sas van Gent met Exhibition homer, doffer blauwzwartgeband.
Piet Swaans, Oirschot met Figurita meeuw, doffer wit.
Peter Goossens Laren (Gld) met Holle kropper, duivin roodzilverbont.
Dennis van Doorn, Veenendaal met Dragoon, duivin blauwzwartgeband.
Dennis van Doorn, Veenendaal met Dragoon, duivin blauwzwartgeband.

Nationaal kampioenschap rasgroepen:
- Kropperrassen: Peter van der Spek, Delft met Holle kroppers.
- Kip-, wrat- en vormduiven: Comb. Van Vliet, Krimpen a/d IJssel met Kleurpostduiven.
- Meeuwenrassen: Klaas de With, Leeuwarden met Oud-Hollandse meeuwen.
- Structuur-, trommel- en kleurduiven: Roy Arbeider, Wijchen met Arabische
trommelduiven.
- Hoogvlieger- en tuimelaarrassen: Quido Valent, Wijster met Oosterse rollers.
Nationaal kampioenschap Ras van het Jaar seizoen 19-20 i.v.m. haar 100-jarig
jubileum :
- Rob Joosten, Nijmegen met Oud-Hollandse kapucijnen.
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP RAS VAN HET JAAR 2020 – 2021:
Het NBS-bestuur heeft aan de Meeuwenclub ter gelegenheid van haar honderdjarig jubileum
het Nationaal Kampioenschap ras van het jaar toegekend. De Italiaanse meeuw is hierbij
benoemd tot ras van het Jaar 2020.
GEZONDHEID VOORZITTER NBS:
Vanwege een langdurige medische behandeling voor arteriitis temporalis en om eventuele
bijkomende complicaties te voorkomen zal onze voorzitter Thom Laming in het komende jaar
minder zichtbaar zijn bij verschillende evenementen binnen onze hobby, zoals clubdagen,
openingen van tentoonstellingen, jubilea en dergelijke Deze taken zullen waar mogelijk
worden overgenomen door de overige bestuursleden. Een en ander zal uiteraard afhankelijk
zijn van situatie en de omstandigheden. Hij is per mail en telefonisch gewoon bereikbaar.
https://www.thuisarts.nl/arteriitis-temporalis
Donatie van Rassierduivenclub IJsselmuiden e.o.:
Helaas heeft sierduivenclub IJsselmuiden e.o. moeten besluiten om zich op te heffen. Wij
betreuren dat zeer want deze vereniging was gedurende lange tijd een belangrijke
vereniging binnen ons sierduivenland. Bij de beëindiging van hun vereniging hebben zij voor
de overblijvende verenigingstegoeden enkele zeer prijzenswaardige bestemmingen
gevonden. Naast een donatie aan goed doelen hebben zij een aanzienlijke donatie aan de
NBS overgemaakt. Wij zijn hun daar zeer erkentelijk voor en hebben met hun afgesproken
dat wij deze donatie zullen gebruiken voor de viering van ons 100-jarig jubileum in 2023. Dat
vonden zij een goede bestemming. Uiteraard hebben wij hun hartelijk bedankt voor deze
mooie geste !
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NBS-erespeld voor Piet Langenkamp
Op 13 juni zou de ALV van de NBS hebben
plaatsgevonden, ware het niet dat corona dit heeft
verhinderd. Tijdens deze ALV zou Piet Langenkamp
voor zijn verdiensten voor de sierduivenliefhebberij de
NBS-erespeld hebben gekregen.
Wij hebben hem op zaterdag 13 juni gebeld met de
mededeling dat deze aan hem is toegekend en dat we
deze op onze volgende ALV aan hem zullen uitreiken.
Hij heeft zich bijzonder ingezet voor de Drentse
Sierduiven Club, de overgang van FK naar FB in
Drenthe, Kleindier Liefhebbers Drenthe,
Sierduivenshow Noord Nederland en de Noordshow.
Op de site vindt u alle informatie.
https://www.sierduif.nl/nbs-erespeld-voor-piet-langenkamp/
Foto : Seerp Broersma

Tentoonstellingen en de coronabeperkingen
Nu een aantal tentoonstellingsorganisaties zich opmaken voor het voorbereiden van hun
eventuele show door het maken van afspraken en het vervaardigen van het
vraagprogramma, komen er bij ons vragen binnen over hoe wij dit seizoen zullen omgaan
met onze tentoonstellingen.
Op dit moment is het helaas niet mogelijk voor de NBS om een eenduidig advies te geven
voor alle verenigingen die een show willen
organiseren.
Het spreekt echter voor zich dat elke organisator zich
zal moeten houden aan de richtlijnen die door onze
overheid zijn aanbevolen of opgelegd, ondanks het feit
dat deze nog wel eens aangepast worden. De NBS
onderschrijft deze richtlijnen volledig en wijst
organisatoren erop dat zij zelf verantwoordelijk zijn
voor het voldoen hieraan.
De richtlijnen zijn te vinden op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
Deze adviezen m.b.t. tentoonstellingen kan de NBS wel geven:
- Houd u zich aan de richtlijnen die gelden op het moment dat u vergaande afspraken
met derden maakt die u contractueel binden of op het moment dat u uw
vraagprogramma laat uitkomen.
- Zorg ervoor dat u tijdens u show kunt voldoen aan alle voorwaarden voor het houden
van voldoende afstand. Leg dit vast en geef aan dat u hier toezicht op zult houden
- Vergewis u ervan of u bijvoorbeeld vanwege het aantal te verwachten deelnemers of
bezoekers valt onder de noemer van evenement; dan gelden wellicht andere regels.
- Vergewis u van de bereidheid van uw medewerkers die misschien om een of andere
reden huiverig zijn hun bijdrage te leveren.
Wij wensen u bij uw besluitvorming en de organisatie van uw show veel wijsheid toe.
Het bestuur van de NBS.
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Overlijden Rinus van den Heuvel
Midden in de Corona crisis kregen we het bericht dat Rinus van den Heuvel op 88-jarige
leeftijd was overleden. Gezien de omstandigheden kon slechts in beperkte kring afscheid
van hem genomen worden. Rinus was een icoon in onze liefhebberij. Naast een van de
meest gevraagde A-keurmeesters voor met name kroppers heeft Rinus tussen 1988 en 1996
als 2e secretaris deel uitgemaakt van het NBS-bestuur. Bovendien heeft hij deel uitgemaakt
van zowel de standaard- als de examencommissie.
Wij verliezen in Rinus een markante persoonlijkheid die de sierduivenliefhebberij en de
beleving daarvan voor veel liefhebbers naar een hoger plan heeft gebracht.
We zullen hem missen.
https://www.sierduif.nl/in-memoriam-rinus-van-den-heuvel/

Afgelasting Europashow 2021
Begin juni ontvingen we van de Entente Européenne het bericht dat de Oostenrijkse bond
heeft afgezien van de organisatie van de Europashow in november
2021 in Tulln. Als argumentatie is aangedragen dat de
onzekerheden met betrekking tot richtlijnen en bepalingen van de
Oostenrijkse overheid te groot zijn in verband met de coronaproblematiek waarvan men op dit moment nog niet weet hoe lang
dit gaat duren. Ook de afspraken met derden zoals hallen, hotels,
e.d. hebben hier onder te lijden. Uiteraard is dit een grote
teleurstelling.
Op dit moment wordt gekeken of er een land is dat de organisatie
van de Europashow voor 2021 of uiterlijk 2022 wil overnemen.
http://www.entente-ee.com/ee-show-2021-in-tulln-austria/

Boek Genetica bij duiven.
Er zij nog boeken beschikbaar. Dit boek is
verkrijgbaar bij de penningmeester van de NBS Han
van Doorn. Opsturen of meenemen naar een
tentoonstelling behoort tot één van de mogelijk
heden. Een mailtje naar
penningmeester@sierduif.nl met de benodigde
informatie is voldoende.
Boek “Genetica bij duiven”
Modern mendelisme voor de duivenliefhebber
Door Hein van Grouw en Jan de Jong
Prijs per boek:
Nederland: € 40,- inclusief verzendkosten.
Overig Europa: € 50,- inclusief verzendkosten
Betaling:
Bankrekening: NL17 INGB 0000 4555 17 t.n.v.
Ned Bond Sierduivenliefh verenigingen
(BIC code: INGBNL2A)
>> Niet vergeten volledig adres bij de betaling te
vermelden voor toezending <<
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De Nederlandse Sierduivenstandaard
Door de NBS is in 2012 begonnen met de
uitgifte van een nieuwe Nederlandse
sierduivenstandaard met ingekleurde
standaardtekeningen. Inmiddels zijn er
ruim boven de 300 door de NBS erkende
sierduivenrassen standaards uitgegeven
met ingekleurde standaardtekeningen.
Ieder kan in het bezit komen van de NBS
Standaard.

De standaards zijn opgenomen in 5 pakketten, die afzonderlijk òf in het geheel kunnen
worden besteld.
De pakketten zijn als volgt onderverdeeld:
• groep kropperrassen € 30,- incl. verzendkosten
• groep vorm-, kip- en wratduivenrassen € 30,- incl. verzendkosten
• groep meeuwen-, structuur- en trommelduivenrassen € 30,- incl. verzendkosten
• groep kleurduivenrassen € 35,- incl. verzendkosten
• groep tuimelaar- en hoogvliegerrassen € 40,- incl. verzendkosten
• alle 5 groepen samen: € 150,- incl. verzendkosten
Verder is verkrijgbaar:
•
•
•
•
•

vakuitdrukkingen / algemene richtlijnen voor de keurmeester / stroomschema NBSprocedure voor erkenning rassen + stroomschema voor erkenning kleurslagen: € 5,- (bij
aparte verzending komt € 3,50 verzendkosten bij)
kleurenblok (omschrijving van de kleuren): € 5,- (bij aparte verzending komt € 3,50
verzendkosten bij)
set van 14 tabbladen voor de verzamelringbanden € 5,- (bij aparte verzending komt €
3,50 verzendkosten bij)
2 verzamelringbanden (2 nodig voor complete standaard): € 22,- incl. verzendkosten of
1 verzamelringband: € 14,50 incl. verzendkosten

Bestellen:
U kunt de standaard – of delen daarvan en/of andere onderdelen behorende bij de standaard
– bestellen bij de penningmeester van de NBS, Han van Doorn, e-mail:
penningmeester@sierduif.nl
Maak vervolgens het verschuldigde bedrag over op IBAN: NL17 INGB 0000 4555 17 t.n.v.
Ned. Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen.
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt het pakket u toegezonden.
Let op: bovenstaande bedragen gelden alleen voor verzending binnen Nederland. Bestellers
uit het buitenland dienen rekening te houden met hogere verzendkosten. Stuur een e-mail
met hetgeen u wenst aan te schaffen en u ontvangt bericht over het te betalen bedrag.
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Het jaarlijkse aanvullingenpakket
Ieder jaar wordt door de Standaardcommissie een aanvullingenpakket samengesteld met
nieuwe en/of gewijzigde standaards in beschrijving of tekening (het zogenaamde
verversingspakket).
De NBS heeft in de loop der jaren een aantal “abonnementhouders” die in de maand mei of
juni in kennis wordt gesteld over de uitgifte van het nieuwe aanvullingenpakket. Men kan
tegen een bepaald bedrag dit aanvullingenpakket aanschaffen. Veel van deze
abonnementhouders hebben in de voorgaande jaren de NBS standaard aangeschaft en door
de aanschaf van het jaarlijkse aanvullingenpakket houden zij de gehele standaard hiermee
up-to-date.
Aangezien ieder jaar het aanvullingenpakket verschillend is in omvang en daarmee ook de
prijs, kunt u bij de penningmeester van de NBS hierover nader geïnformeerd worden: e-mail:
penningmeester@sierduif.nl
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