
 
 

Sierduiven 

Alles over…..  

Nieuwsbrief  

Nederlandse Bond van 

Sierduivenliefhebbersverenigingen 

Uitgave 1, mei 2016 

  

Ten geleide en Nieuws 

 

Erecertificaten en diploma’s 

 

 

50 jaar keurmeester 

 

 

Piet Catsman 100 jaar 

 

 

Jeugdshow en clubdagen 

 

 

 

 

 

ALV 2016 

http://www.sierduif.nl/kj3/index.php/nl/ct-menu-item-79/ct-menu-item-103/10-algemene-jaarvergadering-2015/detail/663-algemene-jaarvergadering-2015


 
 

Inhoud 
Ten geleide .......................................................................................... 1 

Nieuws ............................................................................................... 3 

Erecertificaten en kampioensdiploma’s ......................................................... 4 

Piet Catsman 100 jaar ............................................................................... 5 

Jeugdbondsshow Laren ............................................................................ 6 

Clubdagen ........................................................................................... 6 

Voorstellen algemene ledenvergadering 2016, toelichting op agenda ....................... 7 

Opening door de voorzitter ......................................................................... 7 

Mededelingen ....................................................................................... 7 

Uitreiken NBS-Kampioenswimpels 2015 aan de volgende fokkers: ................................ 7 

Uitreiken NBS Kampioensdiploma’s met bijbehorende medaille aan de volgende fokkers: ......... 7 

Uitreiken Plaquette Entente Européenne aan de winnaar van de Bondsshow 2015 ............... 7 

Uitreiken medailles Bondsshow jeugdleden. gewonnen door: ...................................... 8 

Uitreiken prijzen Nationaal Kampioenschap NBS ................................................. 8 

Uitreiken NBS-erespelden .......................................................................... 8 

Notulen van de 102 e Algemene Vergadering, gehouden op 13 juni 2015 ......................... 8 

Ingekomen stukken de vergadering betreffende ..................................................... 8 

Gedachtewisseling over het Voorjaarsoverleg NBS ................................................. 8 

Gedachtewisseling over het Nationaal Kampioenschap NBS ....................................... 8 

Jaarverslag van de secretaris ........................................................................ 8 

Financieel verslag van de penningmeester ......................................................... 8 

Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar  2015 ...................................... 8 

Benoemen kascontrolecommissie voor het jaar 2016................................................ 8 

Jaarverslag Standaard Commissie .................................................................. 9 

Jaarverslag Examencommissie ...................................................................... 9 



 
 

Jaarverslag NBS-PR commissie .................................................................... 9 

Jaarverslag Facilitair Bureau ....................................................................... 9 

Bestuursverkiezing ................................................................................. 9 

Benoemen leden Standaard Commissie ............................................................. 9 

Benoemen leden Examencommissie. ............................................................... 10 

Benoemen leden NBS PR-commissie .............................................................. 10 

Bestuursvoorstellen ................................................................................ 10 

Bestuursvoorstel 1 Toekennen NBS-Erecertificaten op provinciale kampioenschappen

 .................................................................................................. 10 

Bestuursvoorstel 2 Aanpassen Tentoonstellingsreglement (ROT en RVT) .............. 13 

Verenigingsvoorstellen ............................................................................ 18 

Verenigingsvoorstel 1 ......................................................................... 18 

Voorstel ingediend door Sierduivenshow Zuid-Nederland SZN, ....................... 18 

Voorstel aanpassen van het tentoonstellingsreglement (ROT) paragraaf 12, lid 7 en lid 

8. ................................................................................................ 18 

Verenigingsvoorstel 2 ......................................................................... 20 

Rondvraag ......................................................................................... 24 

Sluiting ............................................................................................ 24 

 



1 
 

 

Ten geleide 

 

Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van de NBS. We spelen al langer met het 

idee om naast de website een tweede contactmogelijkheid met onze 

achterban te hebben. Door het opzetten van deze nieuwsbrief menen we 

die gevonden te hebben. 

Met het aanbieden van deze nieuwsbrief aan alle sierduivenliefhebbers 

waarvan wij het emailadres hebben, bieden wij een gemakkelijk 

toegankelijk nieuwsbulletin aan dat alleen maar door u geopend behoeft te 

worden om kennis te nemen van de zaken die in de liefhebberij spelen. De 

PR-commissie van de NBS gaat deze nieuwsbrief uitgeven en verzorgen. 

Bij hen kunt u terecht voor feedback en informatie via de mail. Hun 

mailadres is pr@sierduif.nl. 

 

De Nieuwsbrief zal in principe vier keer per jaar verschijnen: in februari, 

mei, september en december. Mocht er aanleiding voor zijn, dan zullen we 

er incidenteel meer, eventueel in verkorte vorm, uitgeven bijvoorbeeld bij 

speciale gelegenheden. Op termijn hebben we het plan de nieuwsbrief 

verder uit te breiden zodat u bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit deze 

nieuwsbrief op de site van uw tentoonstelling kunt komen en daar meteen 

kunt inschrijven, Dat gaat alleen lukken als speciaalclubs en organisaties 

hun informatie bij de redactie gaan aanleveren. 

In elk van deze nieuwsbrieven wordt natuurlijk het nieuws van het 

moment verstrekt 

Elk van deze uitgaven zal specifieke informatie bevatten. Zo zal in februari 

teruggekeken worden op het tentoonstellingsseizoen en met name 

natuurlijk op de bondsshow. In het mei nummer zal de algemene 



2 
 

ledenvergadering van juni centraal staan, U treft hierin de voorstellen voor 

de ALV aan, de agenda voor de vergadering en de winnaars van de 

bondsshow en kampioensdiploma’s, Het septembernummer staat in het 

teken van het komende tentoonstellingsseizoen met informatie over de 

relevante tentoonstellingen voor sierduiven zoals inschrijfdata, 

keurmeesters voor de rassen, enz. Ook zal in dit nummer aandacht besteed 

worden aan de eisen voor het Nationaal Kampioenschap en de 

reglementen daarvoor. 

Het decembernummer vormt de afsluiting van het jaar. Centraal hierin 

zullen o.a. de Bondsshow van januari en het voorjaarsoverleg van februari 

staan. 

 

Wij hopen dat dit bulletin zal aanslaan en roepen alle verenigingen, 

tentoonstellingsorganisaties en speciaalclubs op om hun data voor 

evenementen en bijbehorende informatie aan de redactie aan te leveren 

zodat dit een plaats kan krijgen in deze nieuwsbrief en op die manier bij 

alle liefhebbers onder de aandacht wordt gebracht.  

U kunt uw gegevens aanleveren bij pr@sierduif.nl. 

 

Thom Laming 

 

 

  

mailto:pr@sierduif.nl


3 
 

Nieuws 

 

Nieuw secretariaat 

Het secretariaat van de NBS is vanaf 12 juni 2016 gevestigd bij: 

 

C. J. Voerman (Han) 

Molenstraat 126 

3764 TJ  SOEST 

Tel.: 06 4353 6340 (na 18.30u.!) 

Mail.: secretaris@sierduif.nl 

 

Wij vragen u bovenstaande gegevens in uw administratie aan te passen 

Let ook op de overige (deels gewijzigde) mailadressen per 12 juni a.s.: 

Th. Laming wordt voorzitter@sierduif.nl 

H. v. Doorn wordt penningmeester@sierduif.nl 

 

W. Halsema blijft whalsema@sierduif.nl 

A. Rijs wordt arijs@sierduif.nl 

 

Oproep 

Graag roepen wij u hierbij op om uw evenementen en nieuwsfeiten aan te 

melden bij de redactie van de nieuwsbrief van de NBS. Wij zullen ze graag 

vermelden: pr@sierduif.nl. 

 

Ook op facebook plaatsen wij graag uw informatie, 

https://www.facebook.com/sierduif.nl/ . 

 

 

mailto:voorzitter@sierduif.nl
mailto:penningmeester@sierduif.nl
mailto:whalsema@sierduif.nl
mailto:arijs@sierduif.nl
mailto:pr@sierduif.nl
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Erecertificaten en kampioensdiploma’s 

De administratie en afhandeling van de erecertificaten en 

kampioensdiploma’s blijft ook na 12 juni verzorgd worden door de heer R. 

Bijkerk 

Tentoonstellingssecretarissen moeten dus de stroken en catalogi naar hem 

blijven opsturen. Datzelfde geldt voor fokkers die drie erecertificaten 

hebben behaald en in aanmerking willen komen voor een 

kampioensdiploma. 

Het adres hiervoor blijft: 

R. Bijkerk 

Rosa Caninalaan 9 

Winschoten  

Tel: 0597 414314 

Email: rbijkerk@sierduif.nl 

 

 

50 jaar keurmeester 

Dit jaar hebben we drie keurmeesters die hun 50 jarig jubileum vieren, te 

weten de heren: 

Rinus van de Heuvel 

Cor Meijer 

Geert de Vries jr. 

 

Uiteraard zal op verschillende momenten aan dit heuglijke feit aandacht 

worden besteed, 

  

mailto:rbijkerk@sierduif.nl
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Piet Catsman 100 jaar 

Op 2 augustus zal onze oudste georganiseerde sierduivenliefhebber Piet 

Catsman de gezegende leeftijd van 100 jaar bereiken. Gelukkig verkeert hij 

nog in goede gezondheid en wij wensen hem nog mooie jaren toe. 

 

Misschien wilt u dat ook doen door hem een kaartje te sturen. 

Zijn adres is: 

P.A. Catsman 

Braamweg 27 

3768 CD  SOEST 
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Jeugdbondsshow Laren 

Op zaterdag 17 september vindt de 41e jeugdshow in Laren (Gld) plaats. 

Deze tentoonstelling is de bondsshow voor jeugdleden van NBS en KLN. 

Op deze show worden dan ook alleen dieren van jeugdleden ingezonden. 

Al onze jeugdleden krijgen ruimschoots tevoren alle informatie en een 

uitnodiging om deel te nemen thuis gestuurd. 

De website van de Jeugdshow is http://www.jeugdshow.nl/ en de 

facebookpagina is https://www.facebook.com/jeugdshow.laren/?fref=ts  

 

Clubdagen 

Mei 

23   S.A.O    clubavond 

26  S.c. Het Zuiden  clubavond 

Juni 

5  S.c. Het Zuiden  hokbezoek 

13  S.K.K.    clubavond 

25  S.c. Het Zuiden  hokbezoek  

Juli 

9  Pauwstaartenclub  verg.  en dierbespreking 

Augustus 

20  Spec. Vinkduivenfokkers jdd 

22  SAO    lezing 

25  S.c. Het Zuiden  lezing 

26  S.I.S.    jdd 

27  Felegyhazer Tuimelaar club clubdag 

 

Volg op de agenda alle activiteiten van de speciaalclubs en verenigingen 

http://www.sierduif.nl/kj3/index.php/nl/component/jevents/month.calen

dar/2016/06/11/-?Itemid=1  

http://www.jeugdshow.nl/
https://www.facebook.com/jeugdshow.laren/?fref=ts
http://www.sierduif.nl/kj3/index.php/nl/component/jevents/month.calendar/2016/06/11/-?Itemid=1
http://www.sierduif.nl/kj3/index.php/nl/component/jevents/month.calendar/2016/06/11/-?Itemid=1
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S.A.O. 

 

Voorstellen algemene ledenvergadering 2016, toelichting op agenda 

Opening door de voorzitter 

Mededelingen 

 

Uitreiken NBS-Kampioenswimpels 2015 aan de volgende fokkers: 

J. Raaijman uit Huissen – fraaiste jonge doffer 

(gewonnen met een Showracer roodzilver gekrast)  

Leon Kocken uit Helmond – fraaiste jonge duivin 

(gewonnen met een Thüringer witstaart, koper) 

 

Uitreiken NBS Kampioensdiploma’s met bijbehorende medaille aan de 

volgende fokkers: 

J. Smedts te Arcen met Raadsheer  

D.C.J. van Doorn te Veenendaal met Dragoon 

J.D. van Doorn te Middelburg met Italiaanse meeuw 

T.L.G. Eumelen te Baarlo met Brünner kropper 

P.L. van der Spek te Delft met Holle kropper 

Comb. Van Dijk te Woerden met Akener lakschild meeuw 

C. Schrauwen te Schijf met Oosterse roller  

M. Apperlo te Annen met  IJsduif vedervoetig 

 

Uitreiken Plaquette Entente Européenne aan de winnaar van de 

Bondsshow 2015 

J. Bruggeling met een Oosterse meeuw blondinette . 
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Uitreiken medailles Bondsshow jeugdleden. gewonnen door: 

Leon Kocken uit Helmond met een Thüringer witstaart,  zwart 

Leon Kocken uit Helmond met een Thüringer witstaart , koper 

Uitreiken prijzen Nationaal Kampioenschap NBS 

D.C.J. van Doorn te Veenendaal met Duitse schoonheidspostduif 

J.D. van Doorn te Middelburg met Showhomer 

 

Uitreiken NBS-erespelden 

Uitreiking Jan de Jong prijs 

Notulen van de 102 e Algemene Vergadering, gehouden op 13 juni 2015 

Ingekomen stukken de vergadering betreffende 

Gedachtewisseling over het Voorjaarsoverleg NBS 

Gedachtewisseling over het Nationaal Kampioenschap NBS 

Jaarverslag van de secretaris 

Financieel verslag van de penningmeester 

Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar  2015 

Deze controle is uitgevoerd door sierduivenvereniging  S.A.O. te 

Amersfoort en Omstreken. 

 

Benoemen kascontrolecommissie voor het jaar 2016 

Het bestuur stelt voor om hiervoor te benoemen F.S.C. te Leeuwarden 

  

Begroting voor het boekjaar 2017 
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Jaarverslag Standaard Commissie 

Jaarverslag Examencommissie 

Jaarverslag NBS-PR commissie 

Jaarverslag Facilitair Bureau 

 

Bestuursverkiezing 

Volgens rooster zijn de heren R. Bijkerk en W.B. Halsema aftredend. De 

heer Halsema stelt zich opnieuw verkiesbaar. De heer R. Bijkerk stelt zich 

niet herkiesbaar. 

Het bestuur stelt voor om de heer A. Rijs te Ingen te benoemen als 

bestuurslid. 

Conform artikel 6 van de statuten stelt het bestuur de Algemene 

Vergadering voor om de heer Halsema opnieuw en de heer Rijs te 

benoemen tot bestuurslid. 

 

Benoemen leden Standaard Commissie 

Aftredend is de heer H. Schipper. Hij stelt zich opnieuw beschikbaar.  

Conform de bepalingen van art. 9 van het Huishoudelijke Reglement heeft 

het bestuur het voornemen om de heer Schipper opnieuw te benoemen als 

lid van de commissie. 

De commissie is hierover gehoord. 

Aan de Algemene Vergadering wordt verzocht om aan deze benoeming 

haar goedkeuring te verlenen. 
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Benoemen leden Examencommissie. 

Aftredend zijn de examinatoren G.H.J. Kelderman en J.H.M. Hartman. Zij 

stellen zich opnieuw beschikbaar 

Conform de bepalingen van art. 9 van het Huishoudelijke Reglement heeft 

het bestuur het voornemen om de heren Kelderman en Hartman opnieuw 

te benoemen als examinator.  

De commissie is hierover gehoord. 

Aan de Algemene Vergadering wordt verzocht om aan deze benoeming 

haar goedkeuring te verlenen. 

 

Benoemen leden NBS PR-commissie 

Aftredend  is de heer J. Bosch, hij is niet herkiesbaar.  

Tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar: de heren B. van Riesen en G. 

Brouwer. 

Nieuwe kandidaten zijn: mevrouw I. Buth en de heren Th. Van Dissel en 

A. Zoutenbier. 

Conform de bepalingen van art. 9 van het Huishoudelijke Reglement heeft 

het bestuur het voornemen om mevrouw Buth en de heren Van Dissel en 

Zoutenbier  te benoemen als lid van de commissie.  

De commissie is hierover gehoord. 

Aan de Algemene Vergadering wordt verzocht om aan deze benoeming 

haar goedkeuring te verlenen 

 

Bestuursvoorstellen 

Bestuursvoorstel 1 Toekennen NBS-Erecertificaten op provinciale 

kampioenschappen 
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Toelichting 

Vorig jaar heeft de Tentoonstellingsorganisatie Stichting Sierduivenshow 

Noord-Nederland SNN op de algemene ledenvergadering van 13 juni 2015 

een tweetal voorstellen ingediend die kortweg inhielden: 

Op nationale tentoonstellingen waar de NBS het provinciaal 

kampioenschap onderbrengt, per keumeester, die tenminste 70 dieren 

keurt, 2 erecertificaten toe te kennen voor het fraaiste dier en het fraaiste 

dier op 1na van zijn keuring. 

Een en ander om de grote regionale sierduivententoonstellingen verder te 

stimuleren. Hierdoor zullen grotere shows ontstaan die niet alleen 

regionaal en nationaal, maar ook internationaal een meerwaarde zullen 

vormen voor de sierduivensport in Nederland in zijn algemeen. 

Daaraan gekoppeld het 2e voorstel waarbij de erecertificaten gekoppeld 

worden aan het aantal  ingezonden sierduiven per show. 

1 – 1000: 1 certificaat per keurmeester; 1000 – 2000: 2 certificaten per 

keurmeester; 2000 – 3000: 3 certificaten per keurmeester, enz. 

 

Het NBS bestuur heeft deze voorstellen ontraden om aan te nemen, omdat 

het koppelen van het aantal erecertificaten op een tentoonstelling aan het 

aantal ingeschreven dieren als gevolg zou hebben dat de inschrijvers op 

een provinciaal kampioenschap waar minder dieren worden ingezonden 

worden benadeeld in hun kansen op het winnen van een NBS 

erecertificaat. Juist de koppeling aan de mooiste van een keurmeester 

garandeert gelijke kansen voor de inzenders op alle provinciale 

kampioenschappen. 

 

Daarbij heeft het NBS bestuur zich bereid verklaard om te discussiëren 

over het eventueel aanpassen van het systeem van de erecertificaten, doch 
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wel op basis van landelijke spreiding en van gelijke kansen voor de 

deelnemers aan provinciale kampioenschappen, of andere vormen, die 

afhankelijk van de ontwikkelingen zich op het tentoonstellingsgebied 

voordoen. 

 

De voorstellen zijn teruggenomen, waarbij is bedongen dat een discussie 

over de aanpassing van het systeem van de erecertificaten zal volgen. 

 

Het NBS bestuur heeft in een daarop volgende bestuursvergadering dit 

besproken en daarop is een commissie samengesteld uit 4 personen die 

een landelijk draagvlak hebben van grote tot kleine provinciale 

kampioenschappen. De commissie is samengesteld uit Klaas de With, Cas 

Butter, Han Voerman en Han van Doorn. 

 

De commissie is in oktober 2015 in Tiel bijeen gekomen en zij heeft 

uitgebreid de materie over de certificaten besproken. In die bijeenkomst is 

een voorstel samengesteld dat in de maanden daarna verder is besproken 

en aangevuld c.q. aangepast. 

De commissie leden hebben elkaar gevonden in enerzijds de bestaande 

provinciale kampioenschappen in iedere provincie te handhaven en 

anderzijds de grotere regionale tentoonstellingen met erecertificaten te 

stimuleren voor meer inzendingen, waardoor zij een meerwaarde krijgen 

voor de sierduivensport. 

Het voorstel van de commissie is door het NBS-bestuur onverkort 

overgenomen en is in het jaarlijkse Voorjaarsoverleg op 20 februari jl. aan 

de orde gekomen. Hierbij zijn geen nieuwe gezichtspunten naar voren 

gekomen en het bestuur handhaaft dan ook het voorstel.  
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Voorstel 

Op tentoonstellingen waar de NBS het provinciaal kampioenschap heeft 

ondergebracht gelden de volgende voorwaarden voor het toekennen van 

NBS-Erecertificaten: 

 

Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif 

van zijn keuring bij minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 

60 werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester. 

 

Op tentoonstellingen met meer dan 1000 werkelijk ingeschreven 

sierduiven kan de keurmeester een 2e NBS-Erecertificaat toekennen aan de 

fraaiste op 1 na van zijn keuring onder de volgende voorwaarden: 

Minimaal 75 werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester 

Aan het 2e NBS-Erecertificaat is geen geldprijs verbonden. Minimaal 96 

punten 

 

Bij aanneming van het voorstel zal het gewijzigde toekennen van de NBS-

Erecertificaten in het komende tentoonstellingsseizoen 2016-2017 ingaan. 

Bij afwijzing van het voorstel blijft het bestaande prijzensysteem 

gehandhaafd. 

In de FB Almanak 2016 zal het bovenstaande voorstel worden opgenomen 

onder de voorwaarde dat het voorstel wordt aangenomen. 

 

Bestuursvoorstel 2 Aanpassen Tentoonstellingsreglement (ROT en RVT) 

Motivatie:  

In Nederland worden al meerdere jaren bij de KLN diergroepen en de 

sierduiven Internationale shows  en shows met een Internationale klasse 

gehouden. Een logische keuze is die ook te legaliseren met daaraan 
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verbonden, naar keuze van de organisatie, Nederlandse of Europees 

georiënteerde regels (uitbreiding paragraaf 1 en 4) 

De tentoonstellingsreglementen (ROT en RVT) moeten wel onverkort 

mogelijkheden blijven bieden aan plaatselijke verenigingen in de 

grensstreek, die vaak te maken hebben met inschrijvingen van 

buitenlandse leden, die zijn aangesloten bij een buitenlandse bond 

(paragraaf 4). 

 Volgens het huidige tentoonstellingsreglement moeten buitenlandse 

dieren, die afwijken van de Nederlandse, gekeurd worden volgens de 

standaard van het land van de inzender. Het werken met verschillende 

standaards is niet altijd werkbaar, omdat de standaards nu in de taal van 

alle wereldlanden aangeleverd kunnen worden. Daarom is de Europese 

standaard een logischere keuze.  

Ook ontstaat een vreemde situatie als een Nederlander een dier instuurt, 

wat hier bijvoorbeeld in de AOC of Vrije klasse thuishoort en een 

buitenlander hetzelfde ras en kleur in de Internationale klasse inzendt. 

Dezelfde dieren worden dan afzonderlijk en verschillend gekeurd, wat 

niet de bedoeling is. 

 

Het KLN en NBS bestuur stellen daarom voor het 

tentoonstellingsreglement (ROT en RVT) als volgt te wijzigen: 

Voorstel: 

Wijziging ROT paragraaf 1 lid 7 nieuw 

Wijziging RVT paragraaf 1 lid 4 nieuw (huidig lid 4 wordt lid 5) 

 

Internationale show / internationale klasse 

Een internationale show is één van de hierboven genoemde soorten 

tentoonstellingen of een onderdeel hiervan (internationale klasse) waarbij 
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nadrukkelijk ook inzenders van buiten Nederland gevraagd worden en de 

show, of een onderdeel ervan, inricht volgens onderstaande bepalingen die 

afwijken van wat elders in dit reglement is bepaald. 

 

In afwijking van paragraaf 12 lid 6 bepaalt de organisatie volgens welke 

standaard de dieren op de internationale show of in de internationale 

klasse worden gekeurd. Zij vermeldt dit duidelijk in het vraagprogramma 

en in de catalogus. Gekeurd wordt volgens: 

de standaard van de Nederlandse bonden; 

of de Europese standaard voor rassen die in de Europese standaard zijn 

opgenomen  

    

De organisatie kan met goedkeuring van de betreffende Nederlandse bond 

aanvullende regels omtrent de toepassing hiervan stellen en mits zij die 

aanvullende regels duidelijk vermeld in het vraagprogramma en in de 

catalogus.  

 

Aanvullende regels kunnen zijn:  

Het toepassen van de Europese standaard én de Nederlandse standaard 

voor een ras waarbij Europees duidelijk twee fokrichtingen zijn. 

Het gebruik van een Nederlandse of Europese beoordelingskaart (bij 2 

altijd een Europese beoordelingskaart.   

etc. 

 

Als dieren ingestuurd worden, die volgens de vigerende standaard(s) niet 

erkend zijn, kunnen die volgens regels van de AOC of Vrije Klasse 

ingedeeld worden. 
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Aanvullende bepalingen voor het vraagprogramma en de catalogus:  

de organisatie vermeld duidelijk in haar vraagprogramma en catalogus dat 

de show een internationale show is of een onderdeel een internationale 

klasse is en voor welke diergroepen en / of rassen de internationale show 

of klasse van toepassing is; 

welke standaard of standaards voor de internationale show of klasse van 

toepassing zijn; 

de aanvullende regels omtrent de toepassing van de standaarden. 

 

NB: bij het RVT moet voor “van de hierboven genoemde soorten 

tentoonstellingen”  gelezen worden: “verenigingstentoonstelling”. 

 

ROT 

Paragraaf 4. Deelnemers en medewerkers aan de tentoonstelling 

 

Lid 2. Bepalingen voor buitenlandse inzenders geen Internationale klasse 

of Internationale show zijnde 

 

Op Nederlandse tentoonstellingen in de grensgebieden en op 

(ondergebrachte) speciaalclubshows worden regelmatig buitenlandse 

dieren ingezonden. Deze buitenlandse inzenders moeten voldoen aan de 

normen, die ten aanzien van het georganiseerd zijn, in hun land zijn 

gesteld. Zij moeten het registratienummer bij hun organisatie op het 

inschrijfformulier vermelden.  

Buitenlandse fokkers kunnen op tentoonstellingen waar dat is toegestaan, 

dieren inschrijven die behoren tot de rassen of kleurslagen die in hun land 

wel, maar in Nederland niet erkend zijn.  
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Buitenlandse inzendingen met dezelfde rasnaam als de Nederlandse, maar 

waarvan de standaard in het land van de inzender aanzienlijk verschilt 

met de Nederlandse, moeten evenals de niet in Nederland erkende rassen 

of kleurslagen in een aparte klasse worden ondergebracht;  

AOC en VK dieren van Nederlandse inzenders kunnen, als het ras, 

kleurslag en variëteit gelijk is aan de buitenlandse dieren, ook in die aparte 

klasse als erkend ingedeeld worden;  

Voor sierduiven is hier de regeling voor de AOC voor de overige niet 

erkende of niet gespecificeerde kleuren zoals beschreven in paragraaf 5 lid 

4 van het ROT van toepassing;   

er moeten aparte prijzen voor beschikbaar worden gesteld;  

de tentoonstellingsorganisatie moet zorgen voor een ter zake kundig 

keurmeester;  

de dieren moeten worden gekeurd volgens de Europese standaard voor de 

betreffende diergroep;  

de betreffende keurmeester moet daarvan vroegtijdig op de hoogte 

worden gesteld. 

 

RVT 

Paragraaf 4. Deelnemers en medewerkers aan de tentoonstelling.  

Lid 2. Bepalingen voor buitenlandse inzenders  

Zie het ROT, paragraaf 4, lid 2. met dien verstande dat de buitenlandse 

inzenders lid van de tentoonstellinghoudende vereniging moeten zijn. 

 

Indien dit voorstel wordt aangenomen gaat dit in per 

tentoonstellingsseizoen 2016/2017 
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Verenigingsvoorstellen 

Verenigingsvoorstel 1 

Voorstel ingediend door Sierduivenshow Zuid-Nederland SZN, 

Voorstel aanpassen van het tentoonstellingsreglement (ROT) paragraaf 12, 

lid 7 en lid 8. 

 

Lid 7. 

1e alinea aan te vullen met: 

Bij de groep sierduiven mag de tentoonstellingsorganisatie zelf bepalen 

hoe en wanneer de hoofdereprijzen worden toegekend. De wijze waarop 

dit zal gebeuren moet duidelijk vermeld zijn in het vraagprogramma. 

De tentoonstellingsorganisatie mag voor de groep sierduiven een 

hoofdereprijzenjury benoemen zoals tot nu toe gebruikelijk is. Desgewenst 

mag de HEP uit meer dan drie personen, mits een oneven aantal, bestaan. 

Bovendien mag de tentoonstellingsorganisatie de hoofdereprijzen ook op 

een andere manier laten bepalen zoals in de voorbeelden genoemd in lid 8. 

 

Lid 8. 

Aan te vullen met: 

De tentoonstellingsorganisatie heeft voor de groep sierduiven 

verschillende mogelijkheden om de hoofdereprijzen te bepalen zoals: 

De ingestelde HEP bepaalt in onderling overleg de winnaars van de 

hoofdereprijzen; 

De ingestelde HEP kent onafhankelijk van elkaar punten toe aan de 

winnende dieren van elke keurmeester die daarvoor het hoogste aantal 

punten hebben behaald waarbij de winnaars worden berekend door het 

gemiddelde te nemen; 

Dit mag na afloop van de keuring gebeuren; 



19 
 

Dit mag tijdens een openbare prijsuitreiking op enig moment tijdens de 

show gebeuren; 

De tentoonstellingsorganisatie mag tijdens een openbare prijsuitreiking 

alle winnende dieren van elke keurmeester die het hoogste predicaat 

hebben behaald mee laten loten voor de te behalen ereprijzen in de 

verschillende categorieën (beste show, beste doffer oud, enz.); 

Andere, transparante methoden waarbij elk winnend dier per keurmeester 

met het hoogst aantal punten gelijke kansen heeft om de hoofdereprijzen 

te winnen. 

 

De tentoonstellingsorganisatie accepteert als winnend dier van de 

keurmeester dat mee mag doen voor de hoofdereprijzen alleen dieren 

waarvan het hoogste predicaat door een tevoren aangewezen keurmeester 

is bekrachtigd. De TTO streeft ernaar dat dit een keurmeester is met 

volledige bevoegdheid die dezelfde groep keurt. 

 

Toelichting: 

Het toekennen van de hoofdereprijzen op de wijze zoals dat nu 

voorgeschreven staat in het Tentoonstellingsreglement, stuit bij veel 

inzenders op bezwaren. Het is een systeem waarbij voor de inzender niet 

zichtbaar is, hoe een keuze wordt gemaakt.  

Veel inzenders menen dat sommige rassen niet gemakkelijk voor de 

hoofdereprijzen in aanmerking komen en dus achtergesteld worden bij 

andere rassen. Toch hebben deze dieren wel 97 punten gekregen en zijn zij 

dus even goed als dieren van andere rassen die ook 97 punten hebben 

gekregen. 

Door andere manieren toe te laten om de hoofdereprijzen te bepalen, 

wordt aan dit bezwaar tegemoet gekomen. Voor het behalen van een NBS-
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erecertificaat verandert er niets. Op de Provinciale Kampioenschappen 

krijgen alle winnaars van de keurmeester gewoon een erecertificaat. 

Niemand ondervindt dus schade voor het winnen van een 

kampioensdiploma. Bij enkele mogelijkheden kunnen zelfs dieren aan de 

loting deelnemen die door de keurmeesters zelf zijn ingezonden, hetgeen 

in het huidige systeem niet mogelijk is. 

 

Bestuur SZN. 

 

Preadvies NBS bestuur: 

Het NBS bestuur onderschrijft geheel de toelichting bij bovenstaand 

voorstel om de toekenning van de HEP transparanter te maken voor de 

inzenders en de verschillende mogelijkheden voor de 

tentoonstellingsorganisatie om de HEP uit te laten maken. 

Het NBS bestuur adviseert de algemene vergadering dan ook om dit 

voorstel aan te nemen.  

 

Verenigingsvoorstel 2 

Voorstel ingediend door Sierduiven Vereniging Keizer Karel 

Voorstel wijziging HEP systeem 

 

Verbeterpunten waarop voorstel is gebaseerd : 

Huidige systeem is te weinig transparant, de fokkers hebben geen idee wat 

zich afspeelt tijdens de te nemen beslissingen 

In het huidige systeem komt het voor dat er leden van de HEP jury 

“ondersneeuwen” bij andere leden van deze jury tijdens het HEP overleg. 

Dit kan te maken hebben met de karakters van de leden van de jury, maar 

ook met een surplus aan algemene kennis bij één of meer leden. 
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Het betreft een voorstel voor tentoonstellingen waaraan de NBS haar 

medewerking verleent door middel van het ter beschikking stellen van 

NBS ere certificaten. 

 

Voorstel 2 a: 

Tentoonstellingsorganisatie stelt een HEP jury aan, dit moeten 

keurmeesters zijn met een volledige bevoegdheid, A keurmeesters dus. 

Zodra alle uitslagen van ambterende keurmeesters bij het 

tentoonstellingsecretariaat binnen zijn maakt de secretaris een hanteerbaar 

overzicht van alle winnaars. De tentoonstellingssecretaris geeft alle drie 

HEP juryleden een dergelijk overzicht. 

De HEP juryleden gaan onafhankelijk van elkaar langs de winnende 

dieren en geven deze dieren een cijfer, variërend van 6 tot en met 10. Deze 

cijfers worden op zijn of haar lijst ingevuld. Deze lijst wordt ondertekend 

aan de secretaris overhandigd en deze rekent de winnaars van de diverse 

prijzen uit. 

Indien een van de leden van de jury een uitsluitingfout constateert kan het 

cijfer 0 worden gegeven, voorzien van een toelichting. De cijfers 6 tot en 

met 10 zijn bewust gekozen, als er teveel spreiding in de punten komt kan 

theoretisch één lid van de jury een bepaald dier frustreren. 

De leden van de HEP jury treden niet in overleg met elkaar, zij werken 

autonoom. 

Er wordt uitsluitend gekozen uit winnaars van Ere certificaten en daarbij 

gaan dieren met 97 punten altijd voor. Pas als deze er niet zijn moet de 

keuze gaan vallen op dieren met 96 punten. Punten worden niet meer 

opgehoogd door de HEP jury 
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Eindigen twee of meer dieren gelijk dan volgt er een herstemming op 

dezelfde wijze als bovenstaand. 

 

Wij zijn er ons van bewust dat één van de tekortkomingen van het huidige 

systeem, de gewenste transparantie, ook op deze wijze niet optimaal 

bereikt wordt, maar zij is door de toewijzing van een ambtelijk secretaris in 

ieder geval verbeterd. 

 

Volledige transparantie kan worden bereikt door de toekenning van hoofd 

ereprijzen openbaar te doen en wellicht kan het onderstaande voorstel  

dan ook nog bijdragen aan een verhoogde amusementswaarde van de 

slotdag van de tentoonstelling. Als experiment zou dat plaats moeten ( 

kunnen) vinden op de NBS Bondsshow waar traditioneel de meeste 

duiven en inzenders komen. 

 

Voorstel 2 b: 

De tentoonstellingsorganisatie bouwt, apart van de overige rijen kooien, 

een “ere ring “ op met aan één zijde een soort van podium 

In deze ere ring komen alle winnaars van een NBS ere certificaat en deze 

worden gesorteerd naar doffer oud, duivin oud, doffer jong en duivin 

jong. Waar nodig worden kooien afgeschermd. Zodra een keurmeester 

klaar is met zijn keuring plaatst hij zijn 2 certificaat winnaars zelf in deze 

kooien. Vervolgens komt er een HEP jury langs en kent op de keurdag 

punten toe aan deze dieren, net zoals in het bovenstaande voorstel. 

Deze lijsten gaan via de secretaris in een gesloten envelop. De HEP leden 

weten dan niet van elkaar wie welke punten werden gegeven aan welke 

dieren.De uitslagen van de hoofd ere prijzen worden niet afgedrukt in de 

catalogus, de TT secretaris is de enige die kan en mag weten wat de uitslag 
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is. Op de slotdag komt er een vlotte prater achter de microfoon en krijgen 

de HEP juryleden , de envelop met hun cijferlijst , ook op het podium. 

Dan krijgen de HEP juryleden, net zoals bij KLN, bordjes met cijfers in de 

hand gedrukt en steken zij, na aankondiging van de “speaker” het cijfer in 

de lucht wat zij op hun lijstje hebben staan. De tentoonstellingsecretaris 

houdt de stand bij en op deze wijze dient er naar een climax toe te worden 

gewerkt. 

 

Er zullen ongetwijfeld haken en ogen aan dit voorstel kleven, maar het is 

wellicht een aanzet tot een stukje spektakel  wat veel publiek op de been 

kan brengen. 

In alfabetische volgorde namens de Keizer Karel HEP denktank,  

Roy Arbeider  

John Hartman 

Ferdie Lamers 

Nico Marée 

Jos de Poel 

 

Preadvies NBS bestuur: 

Het voorstel van sierduivenvereniging Keizer Karel, dat uit twee delen 

bestaat, houdt in het HEP systeem op een ander wijze vorm te geven. Dit is 

een sympathieke gedachte die door veel inzenders op tentoonstellingen zal 

worden onderschreven. 

De voorstellen 2 a en 2b die hier voorliggen zijn naar de mening van het 

bestuur slechts een beperkte verbetering en roepen enkele praktische 

bezwaren op.  

In het  voorstel 2 a zijn de enige echte veranderingen  dat de HEP-

juryleden hun stem voor de hoofdereprijzen in het geheim uitbrengen en 

dat het werk naar de tentoonstellingssecretaris wordt verschoven.  

In het voorstel 2 b  worden de winnende dieren van een keurmeester in 

een eregalerij geplaatst en direct beoordeeld door de HEP, al dan niet in 
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het geheim. Voor verschillende rassen geldt dan dat ze ernstig in het 

nadeel zijn omdat deze dieren enige tijd aan de nieuwe omgeving moeten 

wennen en zich slecht zullen tonen met minder kans als gevolg. In het 

geval dat de tentoonstellingsorganisatie besluit om de HEP op de 

sluitingsdag haar werk te laten verrichten is men of afhankelijk van de 

aanwezige bevoegde keurmeesters of moet men, wellicht tegen kosten, een 

HEP jury apart laten komen. 

 

Het NBS bestuur adviseert de vergadering dan ook om deze voorstellen 

niet aan te nemen. 

Rondvraag 

Sluiting 
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