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Beste sierduivenliefhebber, 
Voor u ligt weer onze digitale nieuwsbrief van de NBS.  
Wij proberen u hiermee op een gemakkelijke manier te informeren over zaken die voor u 
interessant of van belang kunnen zijn. 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u via Robert Hoornstra: pr@sierduif.nl 
Voor contact met één van de andere bestuursleden kunt u de ze link gebruiken: 
https://www.sierduif.nl/nbs/nbs-bestuur/ 
 
 
Vooruitblik 2021 

 

Vanavond heb ik gekeken naar de toespraak van premier Rutte waarin hij de maatregelen tot 

19 januari heeft bekendgemaakt. Ik zou kunnen beginnen met de verzuchting: Wat een jaar! 

Zoals ik al in het voorwoord van Kleindier Magazine van december heb geschreven. Het is 

een open deur zo groot als die van een vliegtuighangar maar zoals voor zoveel clichés geldt: 

het is wel waar. 

2020 zullen we niet licht vergeten, maar het heeft geen zin om daar nog lang bij stil te blijven 

staan. Laten we daarom vooruitkijken naar 2021 met de beperkingen zoals we die nu 

hebben in het achterhoofd. En die beperkingen zullen zeker het eerste deel van het jaar nog 

nadrukkelijk aan de orde zijn. 

 

De eerste beperking waar we tegenaan lopen geldt onze voorjaarsdag waarop we onze 

uitgestelde ALV hadden willen houden. Het spreekt voor zich dat we deze wederom moeten 

afgelasten. Op zijn vroegst worden de maatregelen vanaf 19 januari versoepeld en zelfs als 

de seinen op groen zouden staan, is de tijd tot half februari voor een voorjaarsdag te kort om 

zoiets te organiseren. De onzekerheid omdat we ook dan nog met een groot aantal van onze 

vaste bezoekers in de risicogebieden zitten en de onzekerheid over de al dan niet begonnen 

vaccinaties heeft tot dit besluit geleid. Over hoe en wanneer wij de ALV van juni 2020 zullen 

inhalen, durven wij op dit moment nog geen uitspraak te doen maar het ligt voor de hand dat 

we onze doelen nu richten op juni 2021 in combinatie met de ALV van 2021. Het zijn 

uitzonderlijke tijden die flexibiliteit en aanpassingsvermogen vergen. 

 

Ondertussen bereiden we ons wel voor op een prachtig 2021 waarin onze hobby weer volop 

beleefd kan worden. Verenigingsavonden, hokbezoeken, speciaalclubdagen en gewone 

bezoeken aan bevriende fokkers horen binnen enkele weken hopelijk weer tot de 

mogelijkheden. Juist deze contacten zijn voor veel mensen het meest waardevolle van onze 

liefhebberij en we moeten dan ook ons uiterste best doen om deze weer zo snel mogelijk op 

te pakken met inachtneming van de adviezen en richtlijnen van de overheid. Dat laatste is 

belangrijk. Je wilt als vereniging immers niet bekend worden als veroorzaker van een (mini)-

uitbraak van het virus. Beter iets langer gewacht dan een onverantwoord risico! 
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Dit zal ook de insteek van de NBS zijn. Wij zullen ons voorbereiden op het komende seizoen 

door het plannen van bijeenkomsten en het toewijzen van kampioenschappen, en dergelijke. 

U leest hierover meer verderop in deze nieuwsbrief. 

Uiteraard houden wij u via de site en eventuele Nieuwsbrieven op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 

 

Het NBS-bestuur gaat weer voortvarend aan de slag en wij hopen dat u en uw vereniging de 

draad eveneens weer snel kan oppakken. Het is immers de bedoeling dat we volgend jaar 

weer prachtige duiven op onze shows kunnen bewonderen en dat u zich in uw 

fokkerskwaliteiten weer kunt meten met uw collega-fokkers. Nog even volhouden dus. 

Ik wens u daarvoor een beter 2021 dan het afgelopen jaar 2020 toe. 

 

Thom Laming 

 

 

 

Nationaal kampioenschap Ras van het Jaar 2021 

 

Het afgelopen tentoonstellingsseizoen 2020 – 2021 was het ras van het jaar toegekend aan 

de Meeuwenclub in verband met hun 100-jarig jubileum waarop zij een Europese 

Meeuwenshow wilden organiseren. Daarvoor hadden zij toezeggingen van fokkers uit geheel 

Europa om aan deze show deel te nemen. Uiteraard kon deze show helaas geen doorgang 

vinden. 

De Europese Meeuwenclub heeft de show echter uitgesteld naar het seizoen 2021- 2022. 

Daarom blijft de toekenning van de Italiaanse Meeuw als Ras van het Jaar ook dit 

tentoonstellingsjaar van kracht. 

 

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden heeft het NBS-bestuur echter besloten dat een 

vereniging die op grond van een aansprekend jubileum een van haar rassen de toewijzing 

Ras van het Jaar 2021 - 2022 zou willen aanvragen, hiertoe ook in de mogelijkheid gesteld 

zou moeten worden. 

Aanvragen hiervoor dienen onderbouwd en voorzien van achtergrond vóór 1 maart 

ingediend te worden bij de secretaris van de NBS.  

 

 

Provinciale kampioenschappen 

 

De provinciale kampioenschappen voor 2021 – 2022 kunnen vóór 1 maart aangevraagd 

worden bij de secretaris van de NBS. 
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Nationale kampioenschappen Rasgroepen 

 

Ook in het tentoonstellingsseizoen 2021 – 2022 kunnen de fokkers deelnemen aan de 

competitie Nationaal kampioenschap Rasgroep. Daarvoor dient een kwartet duiven (mo, vo, 

mj en vj) ingezonden te worden op de bondsshow en op één provinciaal kampioenschap 

naar keuze. 

De groepen waarin een Nationaal Kampioenschap kan worden gewonnen zijn: 

- Kropperrassen 

- Kip-, Wrat- en Vormduiven 

- Meeuwenrassen 

- Struktuur-, Trommel- en Kleurduivenrassen 

- Tuimelaar- en Hoogvliegerrassen 

De bondsshow is voor het seizoen 2021 – 2022 toegekend aan de Gelderlandshow in  

Druten. 

 

 

Met het vanwege Corona afgelasten van de 

reguliere Oneto en de Oneto Jeugdshow, is 

het idee ontstaan voor Oneto Digitaal. Kort 

gezegd het insturen en laten beoordelen van 

dierfoto’s in verschillende categorieën met 

prijzen voor de als beste beoordeelde 

dieren.  

De uitwerking van dit idee had echter meer 

voeten in aarde en het Oneto digitaal team 

heeft in een korte tijd op een geweldige wijze 

de organisatie en uitwerking opgepakt en 

een digitale omgeving gecreëerd om Oneto 

digitaal daadwerkelijk vorm te geven. Deze 

inzet is gewaardeerd met ruim 800 

inzendingen. 
. 

Oneto | Oneto 2020 Digitaal 

 

Mooiste Doffer: Marcel Kogelman, Rafeno Plata 
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                                    Mooiste Duivin: Roy Arbeider, Arabische Trommelduif Geelzilver. 

 

   

Mooiste duivin jeugd: Pieter-Paul Veraart Horseman blauwzwart geband Jong  
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    Mooiste doffer jeugd: Pieter-Paul Veraart Horseman Kropper Donkerkras Jong  
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Samenwerkingen 
 
In de nieuwsbrief van maart 2020 hadden we vermeld dat de NBS in overleg was met het 
Stadspark “De 
Plantage” in de 
gemeente 
Culemborg. Om op 
termijn enkele 
volières te vullen met 
de Nederlandse 
sierduivenrassen. Op 
deze manier ontstaat 
de mogelijkheid om 
onze rassen bij een 
breder publiek onder 
de aandacht te 
brengen met daarbij 
de mogelijkheid om 
deze duiven ook voor 
andere PR-
doeleinden te kunnen 
gebruiken. Vanuit het 
NBS-bestuur worden 
deze samenwerking 
gecoördineerd door 
Aad Rijs en Robert 
Hoornstra. 
Ondertussen kunnen 
we u melden dat de 
eerste 3 koppels Oud 
Hollandse Kapucijnen zijn aangekomen door een prettige samenwerking met de 
speciaalclub. Graag zouden we ook de overige rassen op termijn hier onder willen brengen. 
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           Fijne kerstdagen en een gelukkig 2021 
 
 


