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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:   voorzitter@sierduif.nl   tel: 0161 454973 of 0618809068 
Han Voerman:  secretaris@sierduif.nl   tel: 035 8795 921 
Han van Doorn:  penningmeester@sierduif.nl    
Wim Halsema:  w.halsema@sierduif.nl   
Aad Rijs:  a.rijs@sierduif.nl    
 

Bondsshow 
Het onderbrengen van de bondsshow van de NBS bij een goede organisatie is dit keer geen 
sinecure geweest. Door het wegvallen van de Championshow ontstond een vacuüm waarin 
we naarstig naar een oplossing hebben moeten zoeken. Uiteindelijk zijn we na enige 
omzwervingen in Boskoop terecht gekomen. Dit was mogelijk omdat Kleindierliefhebbers 
Zuid-Holland hun geplande tentoonstelling heeft kunnen verplaatsen naar het derde januari-
weekend. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Het gegeven dat de organisatie van onze 
bondsshow in handen is van de KNV Avicultura die onze bondsshow sinds jaar en dag 
voortreffelijk organiseert, geeft ons het vertrouwen dat ook dit jaar de NBS-bondsshow een 
groot succes zal kunnen worden. 
Het enige wat nu nog ontbreekt is uw inschrijving. U zult daar toch niet willen wegblijven! 
Vraagprogramma en inschrijfblad treft u hieronder aan. 
 

Nationaal Kampioenschap 
De bondsshow in Boskoop is de laatste horde die u nog even moet nemen om in aanmerking 
te komen voor het Nationaal Kampioenschap van 2017. In tegenstelling tot vorige jaren kan 
ieder meedoen en dingen naar de titel van Nationaal kampioen Rasgroep. U dient daarvoor 
de resultaten van één provinciaal Kampioenschap en de resultaten van de Bondsshow te 
overleggen waarna u eventueel als winnaar van uw rasgroep op de ALV in juni gehuldigd 
kunt worden! 
Voor de inzenders van Oud-Hollandse tuimelaars is er bovendien nog de mogelijkheid om 
Nationaal Kampioen “Ras van het Jaar” te worden. Voor deze inzenders gelden dezelfde 
criteria. 
Aanvragen om volgens jaar als Ras van het Jaar te mogen fungeren, kunnen worden 
ingediend bij de secretaris van de NBS. 
 
 

“Duivenplein” op de bondsshow  
Ook dit jaar organiseren we weer een “Duivenplein” waarop NBS, speciaalclubs en 
verenigingen zichzelf weer kunnen presenteren en alle informatie over hun eigen club aan de 
bezoekers kunnen presenteren. We hebben al toezeggingen van SIS en Rijnlandse 
Ringslagers die demonstraties gaan verzorgen en we hopen dat er nog vele zullen volgen.  
In het kader van 100 JAAR VAN GINK zal er een unieke expositie van zijn werk te zien zijn. 
De kosten van de standruimte worden door de NBS betaald, dus niets staat u in de weg om 
met uw organisatie een plaatsje te reserveren en om van deze bondsshow nog meer een 
duivenfeest en een ontmoetingsmoment voor alle duivenliefhebbers te maken. Daarvoor kunt 
u zich aanmelden bij Rein Slikker via het mailadres pr@sierduif.nl 
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Beknopt vraagprogramma Bondsshow 
Het volledige vraagprogramma en inschrijfblad vindt u o.a. op de sites van KNV Avicultura en 
NBS. 

 
 

 



De officiële opening van de tentoonstelling en uitreiking van de hoofdereprijzen vindt 
plaats op Vrijdag 19 Januari om 20:00 uur 

 

Diergroepssecretaris Sierduiven:  

J. v.d. Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein Tel: 030-6064308  

E-mail: brunner.jouke@kpnmail.nl  

 

Vrije Verkoop:  

J.W. Hondelink, Mr. Nennstiehlweg 20, 9367 PD De Wilp Tel: 06-52470905  

E-mail: janwillemhondelink@hetnet.nl 

  

JAN GIESBERS Prijzen en Ereprijzen Kampioenen 

 

De Unieke JAN GIESBERS prijzen zijn vernoemd naar de Oud-Erevoorzitter van 

KNV Avicultura en worden beschikbaar gesteld door de familie Giesbers.  

Onderstaande prijzen worden uitgereikt tijdens de officiële opening, welke vindt plaats op 

Vrijdag 19 Januari om 20:00 uur. 

1. € 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor de fraaiste Sierduif doffer oud 

2. € 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor de fraaiste Sierduif duivin oud 

3. € 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor de fraaiste Sierduif doffer jong 

4. € 50,00 en fraaie Jan Giesbers oorkonde voor de fraaiste Sierduif duivin jong 

 

Jan de Jong Memorial prijs. 

 
De KNV Avicultura looft in samenwerking met de NBS een prijs uit ter herinnering aan wijlen 
Jan de Jong. De prijs zal bestaan uit een bijbehorende oorkonde en een geldprijs van 
100 euro!!! Deze prijs is voor 10 jaar gewaarborgd door de welwillende medewerking van 
leden die hiermee hun erkentelijkheid voor de enorme bijdrage van Jan de Jong aan de 
sierduivensport in binnen en buitenland willen uitdrukken. 
Deze prijs is te winnen voor het mooiste viertal duiven, te weten: Doffer oud, Duivin 
oud, Doffer jong en Duivin jong van één ras. 
 
20. Jan de Jong Memorial prijs (zie de voorwaarden hierboven) 

DONK BOKALEN 

Aangeboden door de erevoorzitter van KNV Avicultura, Dhr. B.W. Donk 

 
80. Bokaal voor de fraaiste Kropper 
81. Bokaal voor de fraaiste Kropper op 1 na 
82. Bokaal voor de fraaiste Kip-, Wrat- of Vormduif 
83. Bokaal voor de fraaiste Kip-, Wrat- of Vormduif op 1 na 
84. Bokaal voor de fraaiste Meeuw of Structuurduif 
85. Bokaal voor de fraaiste Meeuw of Structuurduif op 1 na 
86. Bokaal voor de fraaiste Kleurduif 
87. Bokaal voor de fraaiste Kleurduif op 1 na 
88. Bokaal voor de fraaiste Tuimelaar of Hoogvlieger 
89. Bokaal voor de fraaiste Tuimelaar of Hoogvlieger op 1 na 

 



Rasprijzen in elke diergroep 

 

In alle diergroepen zijn in ieder ras de volgende rasprijzen te behalen (min. ZG 95).  

200. Bij minimaal 7 te keuren dieren een badhanddoek voor het fraaiste dier van het ras 

201. Bij minimaal 14 te keuren dieren een badhanddoek voor het  fraaiste dier van het 

ras op 1 na.  

202. Bij minimaal 20 te keuren dieren een badhanddoek voor het fraaiste dier van het 

ras op 2 na.  

203. Bij minimaal 30 te keuren dieren een badhanddoek voor het fraaiste dier van het 

ras op 3 na.  

204. Bij minimaal 40 te keuren dieren een badhanddoek voor het fraaiste dier van het 

ras op 4 na  

 
 

 

BONDSPRIJZEN NBS 

 
Secr.: Han Voerman, Sandersstraat 5, 3784 WR Terschuur,  
06-43536340 (na 18:30 uur), secretaris@sierduif.nl.  
 
Per keurmeester: minimaal 60 inzendingen en minimum 96 punten 

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 werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester 

802. Bij meer dan 1.000 werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester een 2e NBS-
Erecertificaat voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60 
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 € 6,- ter vrije beschikking van de keurmeester. 
808. R-prijs van € 4,00 per 20 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 NBS Erecertificaat 
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. 
Prijzenschema Bondsshow, ondergebracht bij de show 

809. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en  
€ 10,- voor de fraaiste jonge 
sierduif van zijn keuring, minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 
ingeschreven sierduiven per keurmeester 

810. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en  
€ 10,- voor het fraaiste dier van zijn keuring, 



minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 ingeschreven sierduiven per 
keurmeester. Indien dit dier dezelfde is als die van ereprijs 5011, komt deze prijs toe aan 
het op 1 na fraaiste dier van de keuring, 
ongeacht leeftijd 

811. Kampioenswimpel voor de fraaiste jonge doffer van de show 
812. Kampioenswimpel voor de fraaiste jonge duivin van de show 

De Kampioenswimpels worden aan de winnaars uitgereikt tijdens de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de NBS. 
 

813. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude doffer 
814. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude duivin 
815. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge doffer 
816. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge duivin 
817. Plaquette Entente Européene d’Aviculture voor de fraaiste sierduif van de show (indien 

plaquette beschikbaar is) 
818. K-prijs van € 6,- ter vrije beschikking van de keurmeester. 
819. R-prijs van € 4,00 per 20 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: 

820. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer 
821. 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: 

822. 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 

823. NBS-Standaard voor de fraaiste doffer van de show 
824. NBS-Standaard voor de fraaiste duivin van de show 
825. Oorkonde voor iedere deelnemer 
 
Nationaal kampioen Ras van het Jaar:  
De winnaar van deze competitie 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. De resultaten van het showseizoen moeten daarvoor vóór 1 
maart bij de secretaris van de NBS zijn aangeleverd.  
Als Ras van het Jaar 2017 is de Oud-Hollandse Tuimelaar aangewezen. Wij nodigen de 
fokkers van dit ras dan ook bijzonder uit om aan deze wedstrijd deel te nemen  
 
Nationaal kampioenschap Rasgroep:  
De Nationaal Kampioen van elke rasgroep ontvangt op de Algemene Leden Vergadering 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 resultaten van het showseizoen 
moeten daarvoor vóór 1 maart bij de secretaris van de NBS zijn aangeleverd.  
De vijf groepen waarin een Nationaal Kampioenschap gewonnen kan worden zijn: 
Kropperrassen; Kip-, Wrat- en Vormduiven, Meeuwenrassen; Struktuur-, Trommel- en 
Kleurduivenrassen en de Tuimelaarrassen.  
 



Speciaalclubs 

 

Clubshows 

Nederlandse Schoonheidspostduivenclub 
Duitse Modena Club 
Kip-Wrat en Vormduiven Club 
Figurita Club 
Meeuwen Club 
Speciaalclub voor Zeldzame Kropperrassen 
Engelse Kropper en Dwergkropper Club 
 

Keurmeesters 

 

Onderstaande indeling van de keurmeesters is onder voorbehoud. 

  

Keurmeesters Sierduiven 

Kroppers: 

N. Potreck  (Duitsland)  Holle Kroppers 

P.L. van der Spek  (C) Steller en Steiger Kroppers, Valenciana Kropper,  

     Marchenero Kropper en Canario Kropper 

D. de Zeeuw   (C) Gaditano, Granadino, Jiennense, Morrilero   

     en niet genoemde Iberische Kropper rassen 

R. Hagenauw   (C) Horseman Kropper, Nederlandse Krulveer Kropper, 

     Zeeuwse Dwergkropper, Leuvense Kropper en niet 

     genoemde  Zeldzame Kropper rassen 

J.E.G. Leeflang  (A) Norwich Kropper, Engelse Kropper, Engelse Dwerg 

     Kropper,Hollandse Kropper, Voorburgse Schild  

     Kropper en niet genoemde Kroppers 

G. Kelderman   (A) Brünner Kroppers 

G. Mathieu  (België)   Brünner Kroppers 

 

Vormduiven: 

G. Adriaanse   (C) Nederlandse- en Duitse Schoonheidspostduiven,  

      Kleurpostduiven, Genuine Homers, Show Antwerp, 

     Dragoon 

D. Admiraal   (A) Exhibition Homer, Show Homer, Show Racer,  

     Belgische TT Reisduif  en niet genoemde   

     Schoonheidspostduiven. 

W. van der Wal  (A) Damascener, Lahore, Chauchois, niet genoemde  

     Vormduiven 

Kipduiven: 

J.J. van de Siepkamp  (A) King`s 

R.A.M. Joosten  (A) Duitse Modena 

W. de Wal   (A) Engelse Modena 

 

Wratduiven:  

J. Spaepen   (A) Neurenberger Bagadet, Valkenet, Carriër, Malthezer 



     Kipduif, Niet genoemde Wratduiven 

Structuur en Trommelduiven: 

M.C. van Uden  (A) Arabische Trommelduiven, Altenburger Trommel- 

     duiven, Frankische Trommelduiven en niet genoemde 

     Trommelduiven, Krulduiven, Smalkaldener Moorkop. 

M. Apperlo   (A) Pauwstaart, Indiaase Pauwstaart, Raadsheer,  

     Chinese Meeuw Niet genoemde structuurduiven 

Meeuwen: 

G. Simonis   (A) Oosterse Meeuw, Oud Oosterse Meeuw, Italiaanse 

     Meeuw,  Akener Lakschild, Niet genoemde   

     Meeuwenrassen 

D.C.J. van Doorn  (C) Figurita, Antwerpse Smierl en Oud Duitse Meeuw 

J.M. Verdeuzeldonk  (C) Oud Hollandse Meeuw. 

 

Kleurduiven:  

P. Paridaen  (België) Vinkduiven, Spreeuwduiven en Voetbevederde  

     Kleurduiven 

W. Nieuwenhuis  (C) Thüringer Zwaluw, Thüringer Vleugelduif niet  

     genoemde kaalbenige kleurduivenrassen. 

Hoogvliegers en Tuimelaars: 

M. Apperlo   (A) Nonduiven 

H.B. Schwarz   (A) Altstammer, Korte Berlijnse Tuimelaar, Stettiner.  

     Engelse Langvoorhoofd Tuimelaar, Engelse  

     Kortvoorhoofd Tuimelaar, Niet genoemde Kort- 

     snavelige Tuimelaarrassen.  

R. Slikker   (C) Amsterdamse Baardtuimelaar, Nederlandse  

     Hoogvlieger, Nederlandse Helmduif, Hagenaar, niet gen

     genoemde Nederlandse Tuimelaarrassen. 

A. van Feggelen  (C) Felegyhazer Tuimelaar, Deense Tuimelaar, Duitse    

        Langsnavelige Tuimelaar, Engelse Ekster Tuimelaar, 

     Berlijnse Langsnavelige Tuimelaar,  Keulse Tuimelaar 

     en niet genoemde Tuimelaarrassen 

 

H.E.P. jury   Voorzitter: R.A.M. Joosten 

    Leden: H.B. Schwarz en G. Simonis 

 

De Hoofdereprijzen worden bepaald door de aanwezige A keurmeesters die ieder apart hun 

rangschikking maken uit de winnaars van de NBS Erecertificaten. Deze uitslagen worden bij 

elkaar opgeteld en hieruit komen de fraaiste oude doffer, fraaiste oude duivin, fraaiste jonge 

doffer en fraaiste jonge duivin van de show. 

 

Vervoerslijnen  

 

Wij hebben onderstaande personen bereidt gevonden voor de Vervoerslijnen. 

U dient zelf contact op te nemen met een vervoerder, zo ook de betaling (van € 2,00 per 

dier) hiervan………… (opgave en betaling gaat buiten de organisatie om). 



 

Leeuwarden: 

M. Kiestra  Leeuwarden  Tel. 058-2882622 

Winterswijk : 

Frits Dommerholt Winterswijk  Tel. 06-20843630 

Noord Holland: 

Klaas Hoornsman  Julianadorp Tel.: 0223-641530 

Zeeland 

J.D. van Doorn Middelburg Tel.: 0118-636309 

 

De contactpersonen zorgen ervoor dat uw dieren naar de tentoonstelling worden gebracht, 

waar u de dieren zaterdag 20 januari 2018 zelf moet ophalen of anders hebben overlegd 

met de vervoerder . 

Art. 6. Inschrijfgeld en betalingen.  

Het inschrijfgeld bedraagt:               Jeugdleden 

Enkele nummers Sierduiven   €   6,00  

Volière Sierduiven     € 12,50 

Kleine Knagers     €   3,00  

Enkele nummers overige KLN diergroepen €   4,50  € 3,00 

Trio Hoenders/Dwerghoenders  € 10,00  € 6,00 

Koppel Oorspronkelijke Watervogels €   8,00  € 6,00 

Koppel Siervogels     €   8,00  € 6,00 

Catalogus     €   7,00 

Service,- & Administratie kosten  €   7,00 

Verkoopkaarten     €   2,00 

 

Het verschil in inschrijfgeld tussen de Sierduiven en de diergroepen van KLN zal binnen 

afzienbare tijd gelijkgetrokken worden (het verschil zal dus van tijdelijke aard zijn!). De stap 

in een keer was gewoon niet haalbaar. 

 

Bij iedere inzending van meer dan 10 enkele nummers geldt een korting van € 0,50 per 

nummer. Trio’s en koppels worden bij deze kortingsregeling gezien als enkel nummer.  

Per inzender wordt € 7,00 service & administratiekosten gerekend. Dit is inclusief 

doorlopende entree en koffie met cake tijdens de officiële opening op vrijdag 19 januari, 

parkeerruimte. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het indienen van het inschrijfblad te 

worden voldaan. Betalingen per bank op Rekeningnummer:  

NL50 RABO 0323 9550 02  t.n.v. Kleindier Liefhebbers Nederland  

Voor inzendingen welke wel zijn opgegeven, maar niet ter keuring worden aangeboden, 

dient het inschrijfgeld voldaan te worden. Ook voor deze dieren zijn er kooien gehuurd en 

is een keurmeester uitgenodigd.  

 

 Art. 7.  Inkooien.  

Alle dieren dienen woensdagavond 17 januari 2018 tussen 16.00 en 22.00 uur te worden 
aangevoerd en ingekooid in de Groen-Directhallen Boskoop b.v. 
Noorwegenlaan 37 2391 PW Hazerswoude/ITC Boskoop 
 
 

 



Art. 8. Keuringsdag en beoordelingskaarten.  

De keuring van de dieren vindt plaats op donderdag 18 januari 2017 en is vrij 

toegankelijk voor publiek.  

Art. 9. Catalogus.  

De catalogus is voor iedere inzender verplicht, en kost € 7,00 (1 per gezin. Het bedrag 

hiervoor dient gelijk met het inschrijfgeld te worden voldaan. Voor toezending van de 

catalogus wordt € 3,50 extra gerekend.  

Art. 13.  Openingstijden tentoonstelling en 

secretariaat.  

Openingstijden tentoonstelling:  

Donderdag 18 januari 2018    10:00 uur tot 22:00 uur.  

 Vrijdag        19 januari 2018    10:00 uur tot 22:00 uur.  

Zaterdag     20 januari 2018   10:00 uur tot 16:00 uur.  

  

 

Voorjaarsoverleg op 17 februari 2018 in Voorthuizen 
Met het succes van vorig jaar nog in gedachten, organiseren we ook dit jaar weer een 
voorjaarsoverleg in samenwerking met de Keurmeestersvereniging van de NBS. Uiteraard 
hebben we ook geleerd van vorig jaar. Niet alles was helemaal volgens onze wensen. Voor 
de grotere mogelijkheden zijn we daarom uitgeweken naar het adres waar we gewoonlijk 
onze Algemene Leden Vergadering houden: restaurant Buitenlust, Hoofdstraat 89 te 
Voorthuizen. We vragen u om zich tevoren zoveel mogelijk aan te melden. 
 
In het ochtendgedeelte zal dan het overleg van de NBS met haar leden plaatsvinden waarbij 
zaken die in de liefhebberij leven of onderwerpen die wellicht tot een voorstel voor de ALV 
kunnen leiden aan de orde komen. 
Op dit moment hebben we al op de agenda staan: 

- Nabeschouwing bondsshow 
- Statuten en huishoudelijk reglement 
- Consequenties Besluit Houders van dieren en Dierenwelzijn 
- Presentatie CGN (Centrum Genetische Bronnen) van de WUR 
- Presentatie m.b.t. Adeno en Coli door dierenarts Wim Halsema 

 In de middag worden door diverse keurmeesters een aantal sierduivenrassen besproken 
met als doel om de collegakeurmeesters te informeren over de stand van het ras en om ze 
de specifieke kenmerken waarop bij de keuring gelet moet worden nog even onder de 
aandacht te brengen. Zowel voor keurmeesters maar zeker ook voor geïnteresseerde 
duivenliefhebbers kan dit een bijzonder leerzaam programmaonderdeel zijn. 
Wij nodigen iedereen nu al uit om deze voorjaarsdag op zaterdag 17 februari a.s. in 
restaurant Buitenlust, Hoofdstraat 89 in Voorthuizen te bezoeken. Het parkeren is daar 
gratis. Het bestuur van de NBS hecht eraan te melden dat wij niet alleen graag onze 
bestuurders van verenigingen en speciaalclubs verwelkomen, maar juist heel erg graag al 
onze fokkerskaarthouders in ons overleg en afwegingen betrekken. Laat u dus zien en 
horen! 
 
 

Sterfte duiven na een show 
In de afgelopen tijd hebben we van verschillende fokkers begrepen dat zij sterfte hadden na 
het inzenden van hun dieren op een show. We hebben duivendierenarts Henk de Weerd uit 
Breda gevraagd om hier zijn licht over te laten schijnen. Ook hij had al in een iets eerder 
stadium uit Duitsland dezelfde signalen gekregen. Hieronder zijn analyse: 
 



E-coli 
Vaak omschreven als jonge duivenziekte, zijn E-coli besmettingen (of adeno-coli uitbraken) 
een veel voorkomend probleem. Het probleem treedt voornamelijk op bij jonge duiven in 
stress situaties, maar kan ook bij oude duiven voorkomen. Het ziektebeeld bij een uitbraak 
van adeno-coli bij jonge duiven is meestal veel heftiger en sneller optredend dan een e-coli 
besmetting bij oude duiven. 
 
Adeno-coli uitbraken bij jonge duiven 
Al meer dan een decennium staan E-coli besmettingen bij jonge duiven in de belangstelling 
als probleem nr. 1. De besmetting kan oplopen tot 80% van het hok jonge duiven en allerlei 
combinaties en gradaties zijn mogelijk. Het probleem doet zich vooral voor in de tijd dat de 
jonge duiven massaal in de manden komen en recentelijk ook in de wintermaanden na 
deelname aan shows, dus in het algemeen bij stress situaties. De ziekte kan ontstaan door 
contact met zieke duiven of door contact met ontlasting of braaksel van zieke duiven. Maar 
het kan ook optreden bij duiven die nog nooit buiten zijn geweest. 
Symptomen bij Adeno-coli: 

• niet willen luisteren (slecht binnen lopen) 
• verminderde eetlust 
• vermageren 
• braken 
• bruingroene, waterige of slijmachtige mest 
• sterfte 
• normaal tot weinig drinken 

Bij zware besmettingen is het zaak snel in te grijpen met een gedegen medische 
behandeling. Daarnaast is het van groot belang om de duiven te ondersteunen met 
hoogwaardige electrolyten, om uitdroging te voorkomen. 

 
E-coli besmettingen bij oude duiven 
Al enkele jaren worden we in de herfst geconsulteerd door duivenliefhebbers die een paar 
duiven hebben die langzaam vermageren en doodgaan. Soms gaat zo’n proces snel. Uiterlijk 
zien de duiven er nog redelijk uit, bij inspectie in de hand zijn ze mager, vaak uitgedroogd. 
Ze produceren zéér slijmerige mest, bruin tot groenachtig. Zulke verschijnselen kun je ook 
zien bij paratyfus en idem bij ernstige haarworminfecties. Door microscopisch onderzoek te 
doen kun je haarworminfecties (Capillaria) snel diagnosticeren en bij afwezigheid van 
wormeitjes natuurlijk meteen uitsluiten. Voor paratyfus ligt de zaak wat gecompliceerder. Bij 
paratyfus zien we vaak ook vermagering, maar ook die andere typische symptomen zoals 
kreupellopen, scheefvliegen,  gewrichtsontsteking van één van de vleugelgewrichten, een 
bloedpen van de 8e of 9e slagpen of combinaties van deze symptomen. Maar als we alleen 
vermagering, uitdroging, soms braken en sterfte zien, denken we sterk aan E.coli-infecties. 
Mestonderzoek alleen geeft dan onvoldoende uitsluitsel want in duivenontlasting zitten 
vrijwel altijd E.coli bacteriën, dat zegt dan dus niets. Dus moeten we sectie doen op de duif. 
Bij voorkeur bacteriën kweken uit de afwijkende organen, bijvoorbeeld darmlaesies, 
ontstekingshaarden uit de milt of lever en een gevoeligheidstest inzetten. Merkwaardig bij dit 
alles is dat de duiven aanvankelijk opknappen met een gericht antibioticum, maar ook weer 
terug kunnen vallen in conditie om alsnog te sterven. Soms duurt het weken om de duiven 
op te knappen. Opvallend is dat ze, zelfs als ze goed gaan eten, zo lang mager blijven. 
 
Sierduiven 
De talrijke ziektegevallen met sterfte zien we bij sierduiven voornamelijk in de periode van de 
shows. Het gaat dan vrijwel altijd over E-coli besmettingen. Dit probleem is internationaal, dr. 
Henk de Weerd zag met name in Duitsland ook veel van zulke gevallen. We hebben tevens 
gemerkt dat ze in Duitsland veel minder knowhow hebben van deze problematiek gelet op de 
vele vragen die ons uit Duitsland bereiken. Met de juiste therapie hebben we de problemen 
aardig onder controle. Meestal volstaat een 5-daagse behandeling, te beginnen enkele 
dagen vóór de show en dan tot 2 dagen na thuiskomst te blijven toedienen. 



 
Behandeling 
Zoals u uit bovenstaande kunt afleiden is in alle gevallen het stellen van de juiste diagnose 
van groot belang. Wanneer vervolgens na overleg met de gespecialiseerde duivendierenarts 
een behandeling wordt ingezet, dient er na ca. 4 dagen verbetering in de toestand van de 
aangetaste duiven zichtbaar te zijn. Is dat niet het geval, is het raadzaam opnieuw contact op 
te nemen met de dierenarts om zo nodig de behandeling bij te stellen. Voor verdere vragen 
of in geval van ziektebeelden die voldoen aan bovenstaande omschrijving kunt u contact 
opnemen met onze specialisten: 
 
Dierenkliniek Breda / Belgica de Weerd 
Van de Reijtstraat 21      
4814 NE Breda 
076-560 02 22 
info@belgicadeweerd.com 
www.belgicadeweerd.com 
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Het bestuur van de NBS wenst u en uw 
geliefden hele mooie feestdagen toe en 
veel geluk en succes in het nieuwe jaar. 
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