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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 Robert Hoornstra: pr@sierduif.nl
Voor contact met één van de andere bestuursleden kunt u de ze link gebruiken:
https://www.sierduif.nl/nbs/nbs-bestuur/

We kunnen weer beginnen (als alles meezit)
Gelukkig lijkt het erop dat de besmettingsgolven met het coronavirus aan het afnemen zijn
en dat er serieuze versoepelingen mogelijk zijn, al blijft het gedeelte dat tussen haakjes staat
wel van groot belang.
Ruim een jaar zonder elkaar te kunnen ontmoeten is voorbij en we kunnen dan ook niet
wachten tot we elkaar weer in levende lijve mogen ontmoeten. De zomeractiviteiten als
hokbezoeken zouden met inachtneming van de geldende regels voor velen wellicht de
eerste activiteiten van het opnieuw opgestarte verenigingsleven kunnen zijn.
Al lijkt het jaar een soort van winterslaap geweest te zijn, toch is dat allerminst het geval. Met
name op het politieke vlak is wel een en ander aan de orde dat onze aandacht heeft
gevraagd. In de politiek is al langer gesproken over het doden van dieren door leken. Wij
hebben daar in het najaar van 2019 al over gesproken met de speciaalclubs als onderdeel
van het aspect dierenwelzijn bij de NBS. We hebben toen beloofd om hen jaarlijks over dit
onderwerp te zullen informeren. Helaas was dat afgelopen jaar dus niet mogelijk.
Ondertussen wordt er ook gesproken over het houden van dieren in het algemeen en de
voorwaarden daarvoor. Of en hoe een en ander een gevolg krijgt, zal afhangen van de
samenstelling en de doelstellingen van de nieuwe regering. Wij houden hierover de vinger
aan de pols. In dat verband is het goed dat we ons oude samenwerkingsverband NWPP
(Ned. werkgroep voor pluim en parkvogels) hebben omgedoopt in KleindierNed waardoor
nog meer organisaties zich daar bij kunnen aansluiten. Inmiddels zijn maar liefst 7
kleindierorganisaties lid. Via KleindierNed houden we contact met LNV en de woordvoerders
over dierenzaken van de verschillende politieke partijen om zo te proberen een en ander in
goede banen te leiden en positief te beïnvloeden. Kijk eens op de site van KleindierNed!
Een ander politiek probleem is een door de EU aangenomen wet Animal Health Regulations,
die, als ze ongewijzigd van kracht wordt, het exposeren van dieren in het buitenland
gecompliceerd en kostbaar maakt. U leest hierover verderop in deze nieuwsbrief.
Toch zijn er ook positieve zaken te melden. Even hing het doorgaan van onze bondsshow bij
de Gelderlandshow aan een zijden draadje, maar door de inspanningen van een aantal
mensen, niet in de laatste plaats van het bestuur van de Gelderlandshow, heeft alles zich ten
goede gekeerd. We gaan dit jaar naar Nijkerk. U bent hierover inmiddels door de
Gelderlandshow zelf geïnformeerd.
Een volgend positief punt is de brief van de vereniging Pels en Pluim uit Laren (Gld) die al
jaren de Landelijke Jeugdshow, zeg maar de bondsshow voor de jeugd, organiseert. Zij
vieren feest vanwege 45 jaar Jeugdshow! Als er nou één manier is om onze jeugdleden voor
de toekomst te behouden en enthousiast te maken voor het exposeren van hun dieren, dan
is het wel door hen daar te laten inzenden. Ook hierover leest u meer verderop in deze
nieuwsbrief.
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Dan begint ons eigen 100-jarig jubileum nu echt dichterbij te komen. Hiervoor gaan we deze
zomer de voorbereidingen weer oppakken en de plannen verder vormgeven. Op onze ALV
zult u daar zeker nader over geïnformeerd worden, hetgeen me meteen bij het laatste puntje
brengt. Om zoveel mogelijk zekerheid in te bouwen en deelname voor liefst iedereen
mogelijk te maken, hebben we besloten om de ALV van 2021 te verschuiven naar zaterdag
30 oktober 2021 in Barneveld. Reserveer deze datum alvast! Uiteraard zullen we de
afgelaste ALV van 2020 voor een groot deel hier in plannen. Er zijn bijvoorbeeld wat
huldigingen blijven liggen!
U ziet het, wij zijn er weer helemaal klaar voor en kunnen niet wachten tot we echt aan de
slag kunnen. Ik hoop dat u er hetzelfde over denkt.
Het kan weer beginnen!
Thom Laming

Datum NBS Algemene Ledenvergadering
Onze NBS algemene ledenvergadering zou zoals elk jaar worden georganiseerd in juni van
dit jaar. Vanwege de problemen omtrent corona hebben wij besloten om deze onder
voorbehoud te verplaatsen naar een later moment in het jaar. De voorlopige datum
hiervoor is 30 oktober 2021, op onze gebruikelijke locatie, De Veluwehal te Barneveld. Op
een later moment zullen wij verdere informatie via de gebruikelijke kanalen publiceren.

Nationaal kampioenschap Ras van het Jaar 2021
Het afgelopen tentoonstellingsseizoen 2020 – 2021 was het ras van
het jaar toegekend aan de Meeuwenclub in verband met hun 100-jarig
jubileum waarop zij een Europese Meeuwenshow wilden organiseren.
Daarvoor hadden zij toezeggingen van fokkers uit geheel Europa om
aan deze show deel te nemen. Uiteraard kon deze show helaas geen
doorgang vinden.
De Europese Meeuwenclub heeft de show echter uitgesteld naar het
seizoen 2021- 2022. Daarom blijft de toekenning van de Italiaanse
Meeuw als Ras van het Jaar ook dit tentoonstellingsjaar van kracht.
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden heeft het NBS-bestuur echter besloten dat een
vereniging die op grond van een aansprekend jubileum een van haar rassen de toewijzing
Ras van het Jaar 2022 - 2023 zou willen aanvragen, hiertoe ook in de mogelijkheid gesteld
zou moeten worden.
Aanvragen hiervoor dienen onderbouwd en voorzien van achtergrond vóór 1juni ingediend te
worden bij de secretaris van de NBS.
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Animal Health Regulation (AHR)
Begin dit jaar is in de EU deze AHR aangenomen die oorspronkelijk in april 2021 volledig
van kracht zou worden. Onder druk is de inwerkingtreding van deze wet voorlopig uitgesteld
tot 1 oktober a.s. Dat biedt enige tijd om onze belangen nogmaals in Brussel aan de orde te
stellen. Voor onze fokkers en met name liefhebbers die in het buitenland exposeren zou
deze wet onder andere grote gevolgen hebben. Iemand die in het buitenland aan een
tentoonstelling zou willen deelnemen wordt middels deze wet verplicht om zijn dieren
voorafgaand aan het transport naar het buitenland door een dierenarts van het NVWA te
laten keuren en van een gezondheidsverklaring te voorzien. Dezelfde procedure bij
terugkeer uit het buitenland. Dit moet bij de liefhebber op het hok gebeuren. Het is dus niet
mogelijk om de dieren op een verzamellocatie te keuren waardoor de kosten gedrukt zouden
kunnen worden. Het spreekt vanzelf dat een en ander naast administratieve rompslomp ook
hoge kosten met zich meebrengt.
Wij hebben als totale kleindierliefhebbers niet stil gezeten. Middels ons eigen KleindierNed
hebben we betrokken Kamerleden en Europarlementariërs hier achter gezet. Daarnaast
hebben we via de Entente Européenne geprobeerd om druk uit te oefenen middels brieven
en gesprekken. De Entente bewijst hiermee toch haar nut want dit wordt een probleem dat
voor alle liefhebbers in geheel Europa geldt.
We hopen dat deze Europese inzet haar vruchten afwerpt. Ondertussen hebben we wel
begrepen dat de ambtenaren de hobbysector vergeten waren en gemakshalve van de
commerciële sector zijn uitgegaan.
Er wordt zoveel mogelijk druk uitgeoefend. Laten we hopen dat we voor 1 oktober een
uitzonderingsregel voor onze liefhebberij hebben. Dan kan het tentoonstellingsseizoen toch
nog ongestoord van start gaan.
Uiteraard houden we u op de hoogte.

Nationale kampioenschappen Rasgroepen
Ook in het tentoonstellingsseizoen 2021 – 2022 kunnen de fokkers deelnemen aan de
competitie Nationaal kampioenschap Rasgroep. Daarvoor dient een kwartet duiven (mo, vo,
mj en vj) ingezonden te worden op de bondsshow en op één provinciaal kampioenschap
naar keuze.
De groepen waarin een Nationaal Kampioenschap kan worden gewonnen zijn:
- Kropperrassen
- Kip-, Wrat- en Vormduiven
- Meeuwenrassen
- Struktuur-, Trommel- en Kleurduivenrassen
- Tuimelaar- en Hoogvliegerrassen
De bondsshow is voor het seizoen 2021 – 2022 toegekend aan de Gelderlandshow.
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45 jaar Jeugdshow Laren
Wij spreken vaak over hoe de jeugd bij onze liefhebberij te betrekken en hoe ze enthousiast
te maken voor de hobby van het houden van dieren en het exposeren daarvan. Dat dat een
vraagstuk is dat niet gemakkelijk is op te lossen, zal niemand ontkennen. Waar we het wel
over eens zijn, is dat de jeugd het zelf en op haar eigen manier zou moeten doen. Veel
verder komen we jammer genoeg vaak niet.
Toch is er een plaats waar men
wel verder is gekomen namelijk in
Laren in Gelderland bij de
vereniging Pels en Pluim. Zij
organiseren dit jaar voor de 45ste
keer de landelijke jeugdshow, zeg
maar de bondsshow voor de
jeugd. Een van de sterke punten
van deze organisatie is dat het
bestuur van de show uit de jeugd
zelf komt. Daardoor hebben zij
elkaar een aansprekend thema
aan de hand waarvan de show is
vormgegeven. Het zal niemand
verbazen dat het thema van dit
jaar is: “Wij vieren feest”. Naast de tentoonstelling van de dieren zelf zijn er op deze
eendaagse tentoonstelling altijd allerlei activiteiten voor jong en oud waardoor deelname en
bezoek een feest voor het hele gezin kan zijn.

Als we ons dan zorgen maken over hoe onze jeugd bij onze liefhebberij te betrekken, dan
hebben we hier een unieke kans. Stimuleer uw zoon of dochter, of de jeugdleden van uw
vereniging om hier eens in te zenden. Faciliteer dit door bijvoorbeeld het vervoer er naar toe
te regelen, of nog beter door er zelf naar toe te gaan. Het kost geen tijd want in- en uitkooien
is op dezelfde dag, en het is een prachtige invulling van de dag.
Daarnaast kan uw kind of jeugdlid laagdrempelig proeven aan het succesvol exposeren.
Laren is niet zomaar een tentoonstelling. Het is de jeugdbondsshow van de NBS. Hier kan
men dus bondskampioen worden met een aansprekende prijsuitreiking als kers op de taart!
Wij bevelen de deelname van harte aan op zaterdag 18 september a.s.
Jeugdshow Laren – Unieke Kleindierententoonstelling voor Jeugdleden
Jeugdshow Laren | Facebook
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Provinciale kampioenschappen
Voor het tentoonstellingsseizoen 2021-2022 zijn de provinciale NBS-kampioenschappen
toegekend. Op de lijst kunt u zien welke organisaties ze gaan organiseren.
Het tentoonstellingsrooster kunt u hier downloaden.

PROVINCIE

ORGANISATIE

Groningen

WPKC

Friesland

Sierduivenshow Noord-Nederland

Drenthe

Midden-Drenthe Show

Overijssel

Oneto

Gelderland

EPV Ede

Noord-Holland

KDS Winkel e.o.

Zuid-Holland

EZHSV

Utrecht

Keistadshow

Zeeland

Deltashow

Noord-Brabant

Sierduivenshow Zuid-Nederland

Limburg

Maasdalshow
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W.B.T.R.
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
(WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van
verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er
zijn regels opgesteld over taken,
bevoegdheden, verplichtingen en
aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet
voorkomen dat wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer,
zelfverrijking, misbruik van posities en andere
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De wet gaat dat tegen door
procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.
Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten op 1 juli 2021 voldoen aan de
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen WBTR. Veel verenigingen en stichtingen ontkomen
er niet aan om de statuten te wijzigen (of nog op te stellen). Er zijn waarschijnlijk
verenigingen die geen statuten hebben maar alleen een soort algemeen reglement. Die
raden wij aan om statuten in te voeren. Via onderstaande link kunt het lezen:
NBS_2021_Informatie_over_Wet_Bestuur_en_Toezicht_rechtspersonen.pdf (sierduif.nl)

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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KleindierNed van start
KleindierNed is een overlegplatform van 8 dierhouderijorganisaties die samenwerken op het
gebied van belangenbehartiging en dierenwelzijn. Wat ons verbindt is de liefde voor de
dierhouderij.
KleindierNed richt zich op:
•

uitwisseling van kennis op het terrein van verantwoorde dierhouderij en -fokkerij en de
overdracht ervan aan de leden

•

belangenbehartiging richting overheden opdat regels goed aansluiten op de praktijk
van onze dierhouderij

Gehouden diersoorten
Volièrevogels, sier- en postduiven, watervogels, pluimvee, konijnen, cavia’s, kleine
knaagdieren en landbouwhuisdieren, zowel oorspronkelijke diersoorten als gedomesticeerde
rassen.

Meer Weten? Kijk op onze website: Home - Kleindierned

Voorzitter
Ing.Sible Westendorp, dierenarts 0651206439

Secretaris
Drs. Paula Polman MPH 06-30672517

Het complete artikel kunt u lezen via : KleindierNed van start | Sierduif.nl

Website via de NBS-site
Hoewel veel speciaalclubs een eigen website hebben, zijn deze sites regelmatig niet meer
toegankelijk of is de informatie die hierop staat sterkt verouderd. In de meest recente
bestuursvergadering is door de NBS besloten dat zij de speciaalclubs de mogelijkheid wil
bieden om een site op te zetten, op kosten van de NBS. De site kan ook eenvoudig
gekoppeld kan worden aan de NBS website waardoor geïnteresseerden deze snel kunnen
vinden en de gepubliceerde informatie makkelijk bereikbaar is. Ook zal er vanuit de
webbeheerder (dhr. Wierd de Boer, Animaloffice), worden gezorgd dat bij iedere club
mensen uitleg krijgen hoe nieuwe foto’s, teksten en dergelijke op de site kunnen worden
geplaats.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wierd de Boer: wierd@animaloffice.net
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Duiventorens.
Twee duiventorens die door Kleidierenvereniging Midden Drenthe zijn gerealiseerd in
Westerbork en Beilen.
https://www.youtube.com/watch?v=vNLRzYtvaxY
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