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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/

Herziening prijzenschema vanaf tentoonstellingsseizoen 2022-2023.
Met ingang van het komende tentoonstellingsseizoen wijzigt het prijzenschema dat de NBS
op de diverse tentoonstellingen ter beschikking stelt. Het toekennen van de NBSerecertificaten en de te winnen eigenslag medailles voor de kampioenen worden vanaf
komend seizoen gewijzigd. Het is een aanpassing aan de huidige tijd.
Al vele jaren kent de NBS provinciale kampioenschappen. In
iedere provincie kan men provinciaal kampioen worden met de
fraaiste doffer en de fraaiste duivin. Op deze shows worden ook
de NBS-erecertificaten uitgeloofd.
Dit nu gaan wijzigen: de provinciale kampioenschappen met
daarbij de NBS-erecertificaten verdwijnen. Om alle fokkers in
geheel Nederland zoveel mogelijk tegemoet te komen om
kampioen te kunnen worden en het behalen van erecertificaten
is gekozen voor een landelijke dekking door toewijzing van de
eigenslag medailles en de erecertificaten aan een aantal
landelijke tentoonstellingen.
Met ingang van het komend tentoonstellingsseizoen worden de kampioenschappen
toegewezen aan de volgende shows: SNN – Noordshow – Oneto – Gelderlandshow –
Keistadshow – EZHSV – SZN. Op deze 7 tentoonstellingen kan gestreden worden om de
fraaiste doffer en de fraaiste duivin.
Op de show waar de Bondsshow wordt ondergebracht vervalt het bovenstaande
prijzenschema en wordt het prijzenschema voor de Bondsshow toegepast.
Voorts worden op deze 7 aangewezen tentoonstellingen NBS-erecertificaten toegewezen.
Ook voor het kunnen winnen van een NBS-erecertificaat gelden nieuwe regels. Voor alle 7
shows – ook de Bondsshow – geldt geen minimum aantal kooinummers meer voor het
toekennen van 1 of 2 erecertificaten. Voor alle 7 shows – ook de Bondsshow – gaat nu gelden:
Per keurmeester bij een minimum aantal van 50 kooinummers: 1 NBS-erecertificaat met € 10,voor de fraaiste bij minimaal 96 punten en 1 K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 1 na. Vanaf
61 kooinummers: per keurmeester: 2 NBS-erecertificaten met € 10,- voor de fraaiste en de
fraaiste op 1 na bij minimaal 96 punten en 1K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na. De Rprijzen en de E-prijzen blijven ongewijzigd.
Ook blijft ongewijzigd dat op alle overige – door het FB – goedgekeurde tentoonstellingen de
gebruikelijke R-prijs van € 4,- kan worden toegekend.
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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 <<

Websites sierduivenclubs.
Hoewel veel sierduivenclubs 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 sierduivenclubs 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

Uitbreiding bevoegdheden keurmeesters.
Tijdens de bijeenkomst in Leerdam is door drie kandidaten (Van Dorp, Stout en Adriaanse)
en op 5 maart ten huize van Hennie Schwarz door een kandidaat (Nijman) praktijkexamens
afgelegd. Het slagingspercentage was 92%.
• dhr. G. Adriaanse: Saksische Witstaart en Thüringer Zwaluw,
• dhr. J.C. van Dorp: Holle Kropper, Marchenero Kropper en Norwich Kropper,
• dhr. A.P. Stout: Hagenaar en Amsterdamse Tippler,
• dhr. H. Nijman: Amsterdamse Baardtuimelaar, Nederlandse Helmduif, Hagenaar en
Nederlandse Hoogvlieger.
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Algemene Vergadering
Het bestuur van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen NBS
heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 109e Algemene Vergadering,
welke gehouden zal worden op zaterdag 11 juni 2022
in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6 te 3771 CB Barneveld, tel.: 0342 – 417623

Verslag commissie 100 jaar NBS.
Toen we twee jaar geleden de commissie 100 jaar NBS oprichtten, leek ons jubileum nog
erg ver weg en konden we naar hartenlust ideeën over dit jubileum opperen zonder daar
meteen al mee aan de slag te gaan. Inmiddels is het volgend jaar al zo ver. Ondanks de
afgelopen periode waarin het vanwege de covid beperkingen moeilijk was om bij elkaar te
komen, hebben we toch een aantal stappen gezet.
Op de eerste plaats hebben we met elkaar de datum van de
officiële viering van dit jubileum vastgesteld. Op zaterdag 2
september 2023 zullen we een Dag van de Sierduif
organiseren in de Veluwehal in Barneveld.
Alle sierduivenliefhebbers zijn daar voor uitgenodigd en
natuurlijk zullen we daarvoor ook onze collega-bonden
uitnodigen.
Ook is na afloop van de ALV in september een groep mensen
uit alle delen van Nederland onder leiding van Kees Verkolf bij
elkaar geweest om de invulling van de Dag van de Sierduif met elkaar te bespreken.
Sierduivenverenigingen uit de verschillende windstreken hebben daar met elkaar
afgesproken om zichzelf en de hobby in hun omgeving op deze dag te zullen promoten met
een stand, een presentatie, een demonstratie of wat dan ook. Daardoor kunnen we er zeker
van zijn dat de Veluwehal wordt aangekleed met de verschillende aspecten die de
sierduivenliefhebberij biedt.
De bezoekers van onze ALV hebben toen gezien dat we opnamen gemaakt hebben van
deze bijeenkomst. Een professionele cineast maakt een film over de NBS. Ondertussen
heeft hij opnames gemaakt op een show en tijdens de keuring daarvan. Tevens heeft hij
interviews met enkele mensen afgenomen en in dit jaar zal hij nog enkele bijeenkomsten en
hokken van liefhebbers gaan bezoeken om niet alleen mooie beelden over onze liefhebberij
te verzamelen maar ook de verhalen eromheen vast te leggen. Deze film zal op de Dag van
de \sierduif klaar zijn en wordt ter beschikking van de sierduivenverenigingen gesteld.
Natuurlijk zal de bondsshow van 2023 in het teken van ons honderd jarig jubileum staan en
denken we nu nog na over een aandenken voor de inzenders op deze show. Zo zijn er nog
enkele plannen die nog verder uitgewerkt moeten worden.
De commissie is er hard mee bezig.
Thom Laming
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“ ROEKOE “ DE DUIF
Vanaf half maart is de deelexpositie “roekoe” de duif te
bezichtigen in het Nederlands Pluimvee Museum,
Hessenweg 2a te Barneveld. Geopend van dinsdag tot en
met zaterdag van 10.00 U. tot 17.00 U. Museumkaart is
geldig. De expositie is ingericht door Gerjan Crebolder, oud
archivaris van de Gemeente Barneveld en er is wekelijks een
bijdrage van hem te lezen in de Barnevelder Krant over
allerlei onderwerpen uit het verleden. Dick Hamer heeft
diverse voorwerpen, boeken en tekeningen ingebracht en neemt met name de Voorburgse
Schildkropper een belangrijke plaats in. Vitrines zijn gevuld met o.a. oude bijbels, waar de
duif in teksten en afbeeldingen een rol speelt.
Jan Luchtmeijer zijn fraaie boeken zijn achter glas te bewonderen en
foto’s van duiventorens uit de omgeving van Barneveld eveneens. Op
verschillende schermen worden continu filmpjes getoond en naast
sierduiven zijn ook diverse aspecten van de Postduivensport te
bekijken.
In Kleindier Magazine zijn in de februari en maartnummers artikelen te
vinden over het Nederlands Pluimvee Museum. Daarnaast wordt er
gewerkt aan het bevolken van drie overdekte rennen van vijf bij zes
meter. In die rennen staan kippenhokjes op poten van één bij één bij
twee meter en daar worden in totaal achttien broedhokken geplaatst om diverse
Nederlandse Sierduiven rassen te laten zien, terwijl ook Postduiven vertegenwoordigd zullen
zijn. Van verschillende fokkers zijn er toezeggingen om tot november dit jaar een koppel uit
te lenen aan het Museum.
Zolang er beperkingen zijn i.v.m. Vogelgriep, zijn duiven niet welkom en ook de aanwezige
Nederlandse Kippenrassen blijven van de bezoekers gescheiden. Zodra het weer mogelijk
is, worden duiven aangeleverd. Planning, verzorging en administratie wordt gecoördineerd
door Ane Visser, vrijwilliger bij dit NPM.
Info - Pluimveemuseum
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