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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

Mailadressen en telefoonnummers bestuursleden
Thom Laming:
Dennis Meesters:
Han van Doorn:
Wim Halsma:
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 3041 4170

Bondshow van de NBS bij Gelderlandshow.
Deze zal plaats vinden op 13 t/m 15 december 2019 in het Olympic Sportcentrum,
Nieuweweg 203 te Wijchen meer informatie kunt u vinden op www.gelderlandshow.nl

NBS Bondsberichten oktober 2019 :
Wijziging provinciaal kampioenschap NBS in Gelderland
Vanwege de toewijzing van de NBS Bondsshow aan de Gelderlandshow, zal het eerder aan
deze tentoonstellingsorganisatie toegewezen provinciaal kampioenschap voor Gelderland
komen te vervallen. Voor het seizoen 2019/2020 is dit provinciaal kampioenschap dan ook
toegewezen aan de Edese Pluimvee Vereniging, welke dit jaar ook haar 100-jarige jubileum
zal vieren.
Voorjaarsdag 2020
De NBS Voorjaarsdag zal worden gehouden op zaterdag 15 februari 2020. Voorafgaand aan
deze bijeenkomst zal er een buitengewone algemene ledenvergadering worden
georganiseerd waar de NBS Bondsshow voor de seizoenen 2020/2021 en 2021/2022 zal
worden toegewezen.
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Organisaties die deze show willen aanvragen dienen dit vóór 15 januari 2020 schriftelijk aan
te geven bij de secretaris van de NBS.
Zoals in het afgelopen jaar zal de Voorjaarsbijeenkomst ook weer in het teken staan van
discussie over de verenigings- en bestuursvoorstellen waarover op de algemene
ledenvergadering in juni 2020 zal worden gestemd. Ook deze voorstellen dienen vóór 15
januari 2020 schriftelijk bij het NBS secretariaat te zijn ingediend.

Nationale kampioenschappen
Zoals elk jaar organiseert de NBS ook dit jaar weer het Nationaal
Kampioenschap in het ras van het jaar. Dit jaar is dit de Oud-Hollandse
Kapucijn. Ook de Nationale Kampioenschappen per rasgroep zullen
komend seizoen weer worden uitgereikt. We verwachten veel
deelnemers! Indien u wilt deelnemen dient u zelf de resultaten van
uw duiven vóór 1 maart in te sturen. Meer informatie vindt u op onze
website.
Landbouwshow Opmeer
Op de jaarlijkse Landbouwshow te Opmeer in augustus is onder andere door
de Kleindieren Sport Vereniging Winkel e.o. en de Speciaalclub voor Iberische
Sierduivenrassen weer veel promotie gemaakt voor onze sierduivenhobby.
Een pluim voor de organisatie en een voorbeeld voor veel andere verenigingen
en speciaalclubs binnen onze liefhebberij.

Voorstellen voor de ALV
Op advies van de geformeerde commissie Statuten van de NBS heeft het bestuur besloten
om de procedure voorafgaand aan de stemming over voorstellen op de jaarlijkse ALV aan te
passen.
- Voorstellen dienen voortaan uiterlijk 15 januari 2020 ingediend zijn bij de secretaris
van de NBS.
- De ingediende voorstellen worden zo snel mogelijk op de site, via Facebook en door
middel van de Nieuwsbrief bekend gemaakt.
- Binnen de verenigingen kunnen de liefhebbers dan in een vroegtijdig stadium met
elkaar discussiëren over de ingediende voorstellen en zo tot een eerste afweging
komen.
- Op de voorjaarsdag die half februari gehouden
wordt, krijgt men de gelegenheid om de voorstellen
van argumenten te voorzien. Deze dag blijft een
meningsvormende bijeenkomst. Hier worden geen
besluiten genomen.
- Hierna hebben de verenigingen alle tijd om
voorafgaand aan de ALV ruimschoots de gelegenheid
om met elkaar hun stem te bepalen.
- Op de ALV in juni komen de voorstellen in stemming.
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Boek Genetica bij duiven.
Er zij nog boeken beschikbaar. Dit 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<<

Agenda website.
Aan de rechterkant van de homepage van onze website Sierduif.nl staat een kolom Agenda.
In deze kolom kunnen verenigingen en speciaalclubs de bezoekers van de site van hun
activiteiten zoals jongdierendagen, vergaderingen, hokbezoeken, enz. op de hoogte brengen.
Belangstellenden kunnen op grond van deze informatie eventueel besluiten om uw activiteit
bezoeken.
Het volstaat om uw activiteit aan te melden bij de webmaster van Sierduif.nl
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Landelijke Jeugdshow Laren
Unieke show, speciaal en alleen voor jeugdleden.
NBS heeft hier prijzen beschikbaar gesteld.
We hebben een goed gevulde prijzenpot en bieden de
inzenders en bezoekers een compleet verzorgde dag met
voor elk wat wils.
Natuurlijk is de TT hal aangekleed in de stijl van ons thema :
Jeugdshow Laren goes Wild West.
Voor de beste fokkers is er zeker goud te verdienen op de
Larense prairie.
Kortom, de ‘Landelijke Jeugdshow Laren’, mag je niet missen.
Zorg dat jij erbij bent op zaterdag 21 september ! “
Namens de Jeugdbondsshow Laren.
Bijeenkomst van en voor speciaalclubs.
Eind vorig jaar is er door de NBS een enquête verzonden naar alle bij onze bond aangesloten
speciaalclubs. Alhoewel niet alle verenigingen hierop een reactie hebben gestuurd, zijn er wel
een aantal interessante zaken uit naar voren gekomen. Vandaar dat wij u allen dan ook willen
uitnodiging om met een delegatie deel te nemen aan een vergadering waar we de zaken over
de rol van de speciaalclubs binnen onze bond en liefhebberij zullen bespreken. Vanwege de
vele clubdagen, shows en andere evenementen tijdens de aankomende weekenden hebben
wij voor deze vergadering dinsdagavond 15 oktober 2019 gepland in “De Veluwehal”, Nieuwe
Markt 6 te Barneveld. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en we zullen proberen te eindigen
rond 21.30 uur zodat een ieder weer enigszins op tijd thuis zal zijn.
Speciaalclubs die deelnemen aan deze vergadering dienen dit vóór 1 oktober 2019 te melden
bij de secretaris van de NBS.

NBS-ereprijzen op tentoonstellingen.
Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen gelden de volgende voorwaarden:
a. er moet sprake zijn van een door het FB goedgekeurde tentoonstelling;
b. de organiserende vereniging, speciaalclub of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van
de NBS;
c. wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling
organiseren dan moet tenminste één van deze instanties lid zijn van de NBS;
d. de R-, en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen
andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en
minimaal 93 punten hebben behaald.
e. de K-prijzen worden toegekend aan de fraaiste sierduif op 1 na van de keuring (bij meer
dan 1.000 kooinummers sierduiven voor de fraaiste op 2 na).
f. Voor het aantal ingeschreven sierduiven gelden de kooinummers: een volière met
sierduiven geldt als één nummer.
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Prijzenschema geldig voor alle tentoonstellingen die voldoen aan de hiervoor genoemde
voorwaarden, uitgezonderd Provinciale Kampioenschappen en de Bondsshow:
800. R-prijs van € 4,00 per 15 kooinummers werkelijk ingeschreven sierduiven, ter vrije
beschikking van de keurmeester. De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een
prijs aan is toegekend: zie voorwaarden onder d.
Prijzenschema Provinciale Kampioenschappen

De provinciale kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen, hetgeen betekent dat
iedere inzender van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een provinciaal
kampioenschap in aanmerking komt.
801. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,00 voor de fraaiste sierduif van zijn
keuring,
Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 50 kooinummers werkelijk
ingeschreven sierduiven per keurmeester
802. Bij meer dan 1.000 kooinummers werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester
een 2e NBS-Erecertificaat
voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60 kooinummers
werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester en bij minimaal 96 punten.
803. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show
804. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show
805. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid (zie ook bij
“jeugdtentoonstellingen”)
806. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid (zie ook bij
“jeugdtentoonstellingen”)
807. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 1 na van de keurmeester, bij meer dan 1.000
kooinummers
werkelijk ingeschreven sierduiven voor de fraaiste op 2 na.
808. R-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking
van de
keurmeester.
De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden
onder d. Indien een sierduif drie keer onder verschillende keurmeesters een NBSErecertificaat heeft gewonnen, ontvangt de eigenaar, die tevens de fokker dient te zijn, een
NBS-Kampioensdiploma en een verzilverde NBS-medaille. De betreffende erecertificaten
dienen hiertoe vóór 1 maart naar de secretaris van de NBS te worden gezonden.
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Prijzenschema Bondsshow

809. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif van zijn
keuring,
minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummers ingeschreven
sierduiven per keurmeester.
810. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif op 1 na van
zijn keuring, Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummers
ingeschreven sierduiven per keurmeester.
811. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude doffer
812. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude duivin
813. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge doffer
814. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge duivin
815. Plaquette Entente Européene d’Aviculture voor de fraaiste sierduif van de show
indien plaquette beschikbaar is)
816. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na van de keurmeester.
817. R-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking
van de
keurmeester. De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is
toegekend; zie voorwaarden onder d.
Prijzen alleen te winnen door jeugdleden jonger dan 17 jaar:

818.
819.

Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer
Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin
Extra prijzen speciaalclubs:

Voor rassen waarvan de speciaalclubs de clubshow bij de Bondsshow hebben
ondergebracht, worden extra prijzen beschikbaar gesteld. In die rassen mag een
keurmeester toekennen:
820. E-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven ter vrije beschikking van de
keurmeester binnen de rassen van die speciaalclub. De E-prijs mag niet op een dier vallen
waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.
Prijzenschema speciale jeugdtentoonstellingen

821.
822.
823.

NBS-Standaard voor de fraaiste doffer van de show
NBS-Standaard voor de fraaiste duivin van de show
Oorkonde voor iedere deelnemer

Aanvullende voorwaarde:

•
•
•

er moet sprake zijn van een Jeugdshow als landelijk evenement of van een
duidelijk gescheiden Jeugdshow, ondergebracht bij een Nationale
Tentoonstelling.
er moet sprake zijn van concurrentie, hetgeen betekent dat meer dan één
jeugdlid aan de onderhavige show moet mee doen.
als tevens het Provinciaal Kampioenschap of de Bondsshow wordt gehouden,
gelden de jeugdprijzen alleen voor de afgesplitste Jeugdshow.
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Nationaal kampioen “Ras van het jaar”
Het bestuur maakt ruim van te voren bekend welk duivenras “Ras van het jaar” wordt, dit
kan bv. op voordracht van een speciaalclub die in dat jaar een jubileum heeft, of een later
jaar.
Voorstellen daartoe moeten worden ingediend vóór 1 maart bij de secretaris van de NBS. De
toewijzing vindt plaats op de algemene ledenvergadering in juni.
De winnaar van het “Ras van het jaar” ontvangt op de ALV een fraaie ereprijs, deze is te
winnen door op één Provinciaal Kampioenschap èn de NBS Bondsshow met een kwartet
duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste aantal punten te behalen. Bij gelijk aantal
punten beslist het lot.
Nationaal kampioen rasgroep
De NBS looft in iedere rasgroep, zoals hieronder genoemd, een Nationaal kampioen uit. De
Nationaal kampioen ontvangt op de ALV een fraaie ereprijs.
Deze ereprijs is te winnen door op één Provinciaal Kampioenschap èn de NBS Bondsshow
met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste aantal punten te behalen.
Bij gelijk aantal punten beslist het lot.
De 5 groepen waarvoor een Nationaal Kampioenschap gewonnen kan worden, zijn:
a. Kropperrassen
b. Kip-, wrat en vormduivenrassen
c. Meeuwenrassen
d. Structuur-, trommel- en kleurduivenrassen
e. Tuimelaarrassen
100 Jaar NBS.
Binnen de NBS is er een werkgroep gevormd die begonnen is om
een 2023 een prachtig eeuwfeest te geven.
Dit kunnen we natuurlijk niet alleen….daar hebben we u ook voor
nodig.

Voorjaarsdag 2020
De voorjaarsdag van 2020 zal in samenwerking met de Keurmeester vereniging gehouden
worden op 15 februari 2020 in de Veluwehal te Barneveld. Het programma zal later op de
bekende wijzen gepubliceerd worden. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!
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