Nieuwsbrief Nederlandse Bond van
Sierduivenliefhebbersverenigingen
Uitgave 24, juli 2022

www.sierduif.nl

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/
Na de laatst gehouden ALV van 11 juni is er informatie gedeeld op Facebook en op de site
van de NBS. Hieronder vind u de geplaatste artikelen met een link naar de NBS-site.
Hieronder vind u een deel van de opening van de 109e Algemene Leden Vergadering
door Thom Laming.
Het is nog niet zo lang geleden dat we elkaar in deze samenstelling en in dezelfde ruimte
hebben gesproken. In oktober vorig jaar lagen de covid-beperkingen vlak achter ons en
konden we de afgelaste ALV’s van juni 2020 en 2021 inhalen.
Hoewel we vandaag weer een reguliere ALV kunnen houden, is in de tussentijd veel
veranderd en hebben we nog steeds te maken met de naweeën van twee jaar nauwelijks
showen. Daarom hebben we vandaag geen prijswinnaars te huldigen en ongetwijfeld zijn er
daarom ook geen verenigingsvoorstellen om over te stemmen. Hoewel het vandaag daarom
een kortere vergadering kan worden waarna er ruim voldoende tijd over blijft om de
voorbereidingen voor ons eeuwfeest van 2 september 2023 met elkaar verder vorm te
geven, hebben we toch nog een agendapunt in de vorm van een presentatie van Wim
Halsema ingelast over bedreigingen van onze liefhebberij.
De afgelopen maanden zijn bepaald niet ongemerkt aan onze liefhebberij voorbijgegaan. De
mogelijkheden om met onze dieren in het buitenland te exposeren zijn sterk afgenomen
vanwege wet- en regelgeving van de Europese Unie middels de zogenaamde AHR
bepalingen. Hoewel er zowel voor als achter de schermen hard aan wordt gewerkt om
tenminste een uitzonderingspositie te verkrijgen, ziet het er voor het komende
tentoonstellingsseizoen voorlopig nog steeds naar uit dat het exposeren op een buitenlandse
show met aanzienlijke kosten gepaard zal gaan. Daarnaast ligt er mogelijk een Europese
registratieplicht voor houders van dieren in het verschiet. Ook daartegen is al door onze
Europese vertegenwoordiging de EE, onze eigen overkoepelende organisatie KleindierNed,
de bonden zelf en gelukkig veel individuele liefhebbers geprotesteerd door in te gaan op de
oproep van de Entente om een zienswijze te plaatsen op de site voor de consultaties
hierover. Zoals al gememoreerd hebben we over dit onderwerp afgelopen week nog een
laatste agendapunt vlak voor de rondvraag toegevoegd waarin Wim Halsema in een
presentatie de stand van zaken met betrekking tot de regelgevingen voor het exposeren in
het buitenland en de eventuele toekomstige registratieplicht toe zal lichten. Wim zit voor ons
in KleindierNed en in de Adviesraad voor diergezondheid en dierenwelzijn van de Entente
Européenne.
Dan hangen er verder nog een drietal bedreigingen ons boven het hoofd. Met betrekking tot
de ontwikkeling van Covid in het najaar weten we op dit moment nog maar weinig maar de
kans dat er weer een opleving van komt, is niet denkbeeldig. Hoe groot en met welke
gevolgen voor onze shows weten we niet. Mogelijk steekt in het najaar ook weer de
vogelgriep de kop weer op. Daarnaast hebben we misschien nog steeds te maken met de
situatie in Ukraïne. Een stroom aan vluchtelingen kan zomaar leiden tot een vordering van
beschikbare ruimtes die ook voor shows gebruikt hadden kunnen worden. Bedreigingen die
zomaar grote invloed kunnen hebben op de mogelijkheden om een tentoonstelling te kunnen
of mogen organiseren. Kortom, we gaan nog steeds een onzeker tentoonstellingsseizoen
tegemoet.
Eén van de eerste gevolgen van de afgelopen tijd is de afgelasting van de Europashow die
in november aanstaande in Kielce in Polen gehouden zou worden. Door de onzekerheid om
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in te kunnen zenden vanwege de wettelijke bepalingen en het in gebruik houden van hallen
voor vluchtelingen, waren er te weinig vooraanmeldingen om verantwoord met de organisatie
door te kunnen gaan .De Poolse organisatoren konden dan ook niet anders dan de show
annuleren. De volgende Europashow is voorzien voor 2024 in Tsjechië. Laten we hopen dat
we dan onder een gelukkiger gesternte leven en dat deze wel door kan gaan.
Beschikbaarheid van hallen en medewerkers die het organiseren, evenals de enorme kosten
die er mee gepaard gaan en steeds stijgen, maken het organiseren van internationale shows
steeds moeilijker. Ook de Nederlandse bonden hebben hun toezegging om in 2027 een
Europashow te zullen organiseren om deze redenen moeten teruggeven.
Toch heeft de afgelopen tijd ook voor positieve effecten op onze liefhebberij gezorgd.
Gedwongen door de omstandigheden hebben we moeten kijken naar de haalbaarheid en de
levensvatbaarheid van onze shows. Dat heeft geleid tot de samenstelling van een
gezamenlijke commissie van NBS en KLN met als opdracht dit te gaan onderzoeken en te
komen met voorstellen om de toekomst te waarborgen. De commissie die bestond uit een
liefhebber uit elke diergroep is tot de conclusie gekomen dat de aanpak van de
tentoonstellingsagenda beter gebaat zou zijn met een herziening van de bestuursstructuur
van KLN. In haar rapport “Niets doen is geen optie” pleitte zij voor het vervangen van de
provinciale afdelingen door vijf regio’s. In elke regio zou dan bij voorkeur ook een
vertegenwoordiger van de NBS zitting moeten nemen om als klankbord voor
sierduivenaangelegenheden te dienen. Rob Joosten heeft namens de NBS zitting in deze
commissie genomen en hij werd door de overige commissieleden tot voorzitter gekozen.
Voor de NBS verandert er wat betreft bestuursstructuur dus niets. Wij hebben immers geen
provinciale afdelingen en kennen al een uiterst platte structuur. Eveneens heeft de
commissie in haar rapport voorgesteld om enkele taken die door het Facilitair Bureau worden
uitgevoerd over te hevelen naar deze regio-besturen. Het Facilitair Bureau zal zich dan
eventueel onder een andere naam, veel meer kunnen bezig houden met het opleiden en
begeleiden van gedelegeerden en het algemeen toezicht op het gehele
tentoonstellingsgebeuren. Onze specifieke sierduivententoonstellingen zullen hun
vergunning dus voortaan bij het regiobestuur van de regio waarin zij vallen moeten
aanvragen in plaats van direct bij het Facilitair Bureau.
Er is nog meer goed nieuws. In de komende periode is er in het pluimveemuseum hier in
Barneveld een expositie over sierduiven. Om onze liefhebberij bij een groot publiek te
promoten heeft de NBS daar graag een bijdrage aan geleverd. Voor ons hebben vooral Ane
Visser en Robert Hoornstra hier hun bijdrage aan geleverd, Zij hebben ervoor gezorgd dat er
een aantal Nederlandse sierduivenrassen gedurende de expositietijd daar gehuisvest zijn en
er zijn dankzij hen prachtige informatiebordjes bij de huisvesting geplaatst. Los hiervan maar
volkomen terecht dan ook dat Ane op de afgelopen koningsdag verrast werd met een
koninklijke onderscheiding.
De voorbereidingen voor ons eeuwfeest hebben even stilgelegen maar kunnen vanaf nu met
volle kracht voortgezet worden. We zullen op zaterdag 2 september ons jubileum hier vieren
en hopen dat vele sierduivenverenigingen en speciaalclubs in combinatie met de
verenigingen uit hun omgeving hier een presentatie van hun specifieke kenmerken kunnen
geven. Remco de Koster en Quido Valent zullen een lezing geven over een onderwerp dat
leeft en hen aan het hart gaat. Tijdens onze vergadering van oktober vorig jaar hebt u gezien
dat we begonnen zijn met het samenstellen van een film over de NBS en wat haar fokkers
drijft en bezighoudt. Han Voerman heeft de coördinatie van de opnames voor zijn rekening
genomen en onder zijn supervisie hebben zij inmiddels opnames gemaakt tijdens de keuring
op de Keistadshow, ze hebben interviews afgenomen, hokken bezocht en brengen
bijvoorbeeld nog een bezoek aan de liefhebberij in Den Haag. Dit gaat voorspoedig en naar
wens. Mocht Han u benaderen, dan vragen wij u daarvoor open te staan. Vanaf dit najaar
zullen we met regelmaat artikelen over de voorbereidingen in de aanloop naar ons
eeuwfeest in KM plaatsen, Zo lopen er nog enkele initiatieven die nog in een
aanvangsstadium zijn.
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Op donderdagavond 6 oktober lossen wij onze belofte van drie jaar geleden in door
een bijeenkomst voor speciaalclubs en sierduivenverenigingen te organiseren met als
onderwerpen dierenwelzijn, ontwikkelingen in maatschappij en wet- en regelgeving.
Dank aan ieder die zich het afgelopen jaar voor de NBS, en daarmee voor de gehele
kleindierliefhebberij heeft ingezet. Ik hoop dat u als vertegenwoordiger van uw eigen
organisatie onze dank naar uw achterban wilt overbrengen. Wij waarderen uw en hun inzet
in hoge mate.

NBS Bondsshow.
Wat heeft de Gelderlandshow voor de inzenders op de NBS Bondsshow in petto...
De Gelderlandshow organiseert haar 60e tentoonstelling en
daarom ontvangt elke speciaalclub die haar clubshow bij
de Gelderlandshow onderbrengt € 1,- per ingezonden dier
in haar clubkas. Voorbeeld: Holle Kroppers club komt
met 120 dieren op haar clubshow, dan storten wij € 120,in hun clubkas
De Gelderlandshow wil niet alleen een mooie collectie sierduiven aan Nederland
presenteren, maar ook een inkijk geven in onze mooie hobby en met name ook in andere
aspecten dan alleen maar het showen er van. Daartoe hebben wij dan ook een samenkomst
op 2 juli in Amersfoort met duivenclubs van binnen en buiten de NBS om een mooi en
gevarieerd duivenplein op onze show aan duiven minnend Nederland te laten zien
De Gelderlandshow is dé show die met afstand het meest royale prijzen pakket voor haar
inzenders ter beschikking stelt. Dit is alleen maar mogelijk door het grote aantal sponsoren
Als de Gelderlandshow vorig jaar in Nijkerk was doorgegaan dan had de Koninklijke
Vereniging Ornithophilia de alom bekende “ Grote Prijzen van Nederland “ ter beschikking
gesteld. Wij gaan in overleg met Ornithophilia om dat ook voor dit jaar te realiseren
Er zijn 32 sierduiven keurmeesters gecontracteerd uit Nederland en België om een
optimale en vakkundige beoordeling van de duiven te garanderen
Namens de Gelderlandshow,
Met groet,
John Hartman.
Voor meer informatie zie deze link : Tentoonstellingssecretariaat - (gelderlandshow.nl)

Entente Européenne
Van 26 t/m 29 mei heeft Thom Laming voor de
NBS het jaarlijkse congres van de Entente
Européenne bijgewoond.

Voor meer informatie zie deze link :

https://www.sierduif.nl/wpcontent/uploads/2022/06/Verslag-GV.pdf
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Brainstormsessie over duiven.
Beste speciaal & sierduiven
clubbestuurders,
Het NBS-bestuur heeft naar aanleiding tijdens
de laatst gehouden NBS-jaarvergadering in
2021 een bijeenkomst gehad met de heren Arend, Bas, Paul en Dirk (leden van het bestuur
SIS en de Speciaalcub voor Ringslagerrassen en de Smijter).
Hieruit voortkomend is dat zij u een uitnodiging hebben gestuurd voor open brainstormsessie
omtrent duiven evenement bij bondsshow in 2022.
Deze zal plaats vinden op zaterdag 2 juli 2022 van 10:00 tot uiterlijk 13:30 uur in
Amersfoort. Locatie: Sportpark Bokkeduinen 4, 3819 BD Amersfoort.
Voor meer informatie zie deze link : Brief-initiatief-brainstorm-duiven.pdf (sierduif.nl)

Ere wie ere toekomt.
Een van de mooiste agendapunten van onze ALV is het als we mensen kunnen eren die een
bijzondere bijdrage aan onze liefhebberij hebben geleverd.
Doordat de kandidaten voor een erespeld bijna altijd voorgedragen worden door de collegafokkers zelf, is het verkrijgen van de NBS-erespeld een eerbetoon vanuit de basis van de
liefhebberij. Degene die deze eer te beurt valt, mag hier dan ook met recht trots op zijn.
Er is een gezegde dat luidt: De wijzen
komen uit het oosten. Welnu degene
aan wie wij dit keer de NBS-erespeld
willen toekennen, komt ook uit het
oosten van ons land. Vaak wordt ook
gezegd dat mensen van buiten de
randstad maar meer afkomstig van het
platteland van huis uit bescheiden zijn
en dat zij zich niet zo snel op de
voorgrond zullen plaatsen.
Ook deze eigenschap is zeker van
toepassing op de persoon over wie ik
het hier heb. Dat hij duivenfokker is,
daar bent u van uit gegaan en ook dat
is natuurlijk juist. Dat doet hij al jaren
lang succesvol en met passie.
Het spreekt haast vanzelf dat hij met zijn dieren vanuit zijn regio in het oosten van het land
vaak inzond op Duitse shows en daar goede contacten met fokkers van zijn rassen
onderhield. Voor zijn eigen vereniging is hij nog steeds een vraagbaak in
duivenaangelegenheden.
Hij is keurmeester vanaf 1974 en opgeklommen tot A-keurmeester.
Voor de speciaalclub van zijn ras heeft hij zich jarenlang ingezet als secretaris.
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De afgelopen clubdagen werden bij
hem thuis in de tuin en in de garage
gehouden. De deelnemers aan deze
clubdagen roemden de ondervonden
gastvrijheid.
Al de hierboven genoemde
kwalificaties komen volledig overeen
met het beeld wat wij van hem
hebben: bescheiden, aimabel en zeer
bekwaam.
Dat hij een gepassioneerd liefhebber
van dansen is, was bij ons tot nog toe
niet bekend, als ik u zeg dat ik de
naam van zijn ras in het Engels zou
kunnen noemen, dan voelt u wel aan dat dit ras iets met Het verenigd Koninkrijk te maken
heeft.
Ik houd u niet langer in spanning: het gaat hier om de Engelse Kropper en dus om Harrie
Kruize !

De prestigieuze A.C. Dolk plaquette
Op 11 juni 2022 is de A.C. Dolk Plaquette uitgereikt aan de bekende sierduiven keurmeester
Jouke van de Siepkamp.
Deze prachtige eigenslag medaille werd aan hem uitgereikt tijdens de ALV van de NBS door
Dick de Boer, de voorzitter van deze commissie. Jouke van de Siepkamp was zeer vereerd
met deze prijs, die toch wel een hele bijzondere betekenis heeft.
Deze plaquette, genoemd naar de heer Dolk, een bekende sierduivenkeurmeester uit de
vorige eeuw, wordt uitsluitend toegekend aan hooggewaardeerde keurmeester die
bijvoorbeeld schrijven in het huidige Kleindier Magazine en of tekenen en zich breed in
zetten voor de hobby. (Jouke heeft o.a. meerdere secretariaten in zijn beheer en is
“duizendpoot” in tentoonstellingsland)
De plaquette wordt maar eens in de 5 jaar toegekend, afwisselend aan een konijnen-,kippenof sierduivenkeurmeester.
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Exposeren in het buitenland.
Er zijn nieuwe EU regels opgesteld
voor het exposeren in het buitenland
en ook over een registratieplicht
voor houders van hobbydieren.
Wim Halsema heeft tijdens de ALV
de volgende presentatie gegeven.
Voor meer informatie zie deze link :
Bedreigingen in onze

duivenliefhebberij (sierduif.nl)

Waar zijn we mee bezig ?
Quido Valent heeft een presentatie gegeven over zijn zienswijze
als herintreder op de hobby van nu.
Voor meer informatie zie deze link : PowerPoint-presentatie

(sierduif.nl)

Onze jeugd heeft de toekomst
Beste verenigingsbesturen,
Beste jeugdbegeleiders,
De ‘Landelijke Jeugdbondsshow Laren Gld’ kent u
hoogstwaarschijnlijk wel. Of omdat u er al jaren aan deelneemt
met uw jeugdleden of via facebook, www.jeugdshow.nl en publicaties in Kleindier Magazine
Het kan ook zijn dat u nog minder bekend bent met onze unieke Jeugdbondsshow Laren gld.
De Landelijke Jeugdshow is meer dan alleen een kleindierenkeuring. Het is een echte
SHOW zoals de naam het al zegt.
Het is de KLN NBS Bondsshow voor de jeugd, elke derde zaterdag van september is het
weer zover. En dat komende editie al voor het 46e jaar, 17 september 2022!
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Ondersteun uw jeugdleden
De Landelijke Jeugdbondsshow Laren biedt u als club een kant en klare dag voor uw
jeugdleden, of dat er nu één, twee of meer jeugdleden zijn. Omdat het organiseren voor u
van een speciale activiteit voor uw jeugd niet altijd eenvoudig is, biedt de Jeugdbondsshow u
alle kansen iets voor en met uw jeugdleden te ondernemen.
Hoe mooi zou het zijn als uw vereniging samen met uw jeugdlid of jeugdleden een grandioze
dag kunnen beleven. Met jonge sportfokkertjes en liefhebbers onder elkaar. Samen op pad
met dieren en meedoen aan de Jeugdbondsshow. Uw jeugdleden verdienen die aandacht en
ondersteuning.
We hebben weer een mooie keurdag in voorbereiding. Een goed gevulde prijzenpot, een
keuring die je live beleeft, hier direct vragen kunt stellen aan de keurmeesters en misschien
wel Nederlands kampioen kunt worden. Gaaf toch?
Thema - aankleding
Daarbij is er een gevarieerd nevenprogramma voor de kinderen, vermakelijk en leerzaam.
En wat dacht u van de entourage? Elk jaar is er een thema verbonden aan de show en in die
stijl wordt de tentoonstellingshal en de entree uitgedost. Soms zelfs de keurmeesters ook! Dit
jaar is het thema: ‘Liefde voor dieren’. Dat is wat we allen gemeen hebben. Het is fijn om
elkaar weer te zien tussen de kooien en zeker met jeugdleden. De Landelijke Jeugdshow
Laren is een evenement waarbij de jeugd centraal staat. Daar horen uw jeugdleden ook bij.
Kunnen we u welkom heten? Verenigingsbeker
Als club kun je deelnemen aan de onderlinge competitie tussen de kleindierverenigingen.
Voor de beste drie clubs zijn er prijzen te vergaren. Altijd spannend, welke club presteert het
beste en gaat er met de beker naar huis?
Kom in actie!
We moedigen u aan contact op te nemen met al uw jeugdleden om samen op 17 september
naar de Landelijke Jeugdbondsshow Laren te gaan om deel te nemen aan de 46e
Jeugdshow Laren.
Vraagprogramma’s zijn vanaf half juli beschikbaar op www.jeugdshow.nl Uiteraard kan er
digitaal worden ingeschreven. Jeugdleden ontvangen allen een vraagprogramma thuis.
We zien u graag op de ‘Landelijke Jeugdbondsshow Laren’,
tot 17 september 2022!
Met een hartelijke groet,
Namens de ‘Landelijke Jeugdshow Laren Gld”
Marjan Holmer-Vriezekolk, secr./pennm.

100 jaar NBS.
hierbij een bericht van Kees Verkolf ter
voorbereiding van het jubileum van onze
bond.
We gaan er iets moois mee doen. Het is de
laatste keer dat we tijdens het 100-jarig
jubileum kunnen terugkijken naar die
prachtige hobby en de avonturen die zij ons
gebracht heeft.
Enkelen onder ons zullen het 125-jarig
jubileum waarschijnlijk niet meer beleven,
dus grijp die kans om er iets geweldigs van te maken.
We gaan het vastleggen en bewaren, koesteren en altijd weer delen als iets waar we trots op
zijn.
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Let op: het streven is om uit vijf buurten in ons land een presentatie aan onze leden cadeau
te doen op de dag van de Sierduif in september 2023 tijdens zogezegd ons jubileum.
Zaterdag 11 juni kwamen veel kernleden uit ons midden bijeen voor de NBS-vergadering in
Barneveld. Zij vertegenwoordigen de verenigingen waardoor zij zijn afgevaardigd. Een
gelegenheid om het jubileum in een klein, maar belangrijk onderdeel in herinnering te
roepen.
“De presentatie van onze liefhebberij in het houden van sierduiven, alles wat daarmee
samenhangt en daarvoor in aanmerking komt.”
Benieuwd ben ik in hoeverre er contact is gelegd tussen de provincies in de verschillende
gewesten. Benieuwd ben ik ook of dit heeft geleid tot het opborrelen van creativiteit bij
sommigen en of er voortrekkers met onvermoede talenten zijn opgestaan.
Nog niet? Of: Gelukkig zijn we al een eind op weg? Of: Oh ja, goed dat je d’r an denkt?
Er is nog tijd.
Want, ja, het is niet eenvoudig en, ja, we zijn gewend om in eenzaamheid op momenten
waar de klok lijkt stil te
staan voor onze duiven te zorgen. Het houden van duiven is nou eenmaal geen
teamsport……….
Echter!! We hebben elkaar nodig. Zowel om onze rassen in stand te houden en het verhaal
dat daarmee samenhangt aan andere te laten zien/horen/proeven als wel de kennis over
bijvoorbeeld erfelijkheid, voeding, huisvesting, organisatiebouw, automatisering, voorlichting
en werving te delen.
(dit bericht is deel van de mail welke is verstuurd naar de contactpersonen van alle
gewesten, nog niets gehoord ? neem dan contact met ze op)

Foto’s ALV-NBS : Sytze de Buine.
Foto Entente Européenne : Site Entente Européenne.
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