Sierduivenshow Zuid-Nederland
VRAAGPROGRAMMA 2019
1 en 2 november 2019
te Waalwijk

Locatie:
Paardensportvereniging “De Paardenvriend”
Drunenseweg 23
5143 NE Waalwijk
Inschrijven vóór 10 oktober 2019
Inkooien:
donderdag 31 oktober 18:00-22:00 uur
Keuring:
vrijdag 1 november
Show open: vrijdag 1 november 10:00-22:00 uur
zaterdag 2 november 10:00-16:00 uur
Uitkooien:
zaterdag 2 november vanaf 16:00 uur

SIERDUIVENSHOW ZUID-NEDERLAND 2019
Voorwoord
Beste sierduivenliefhebber,
Met genoegen bieden wij u hierbij het vraagprogramma aan voor de 14e
Sierduivenshow Zuid-Nederland. Wederom is dit de eerste nationale
sierduivententoonstelling van het showseizoen. In meerdere opzichten is dit een
speciale show. Allereerst zijn we voor het eerst te gast bij Paardensportvereniging
“De Paardenvriend” in Waalwijk. Een nieuwe locatie waarin we onze duiven in een
kwalitatief goede en veilige omgeving (camerabewaking is aanwezig) kunnen
tentoonstellen met optimale omstandigheden voor het dierenwelzijn.
Daarnaast is 2019 het jaar waarin de “Vereniging Sierduivenshow Zuid-Nederland”
haar 25-jarig jubileum viert. Elke inzender zal dan ook een mooie herinnering
hieraan ontvangen! Daarnaast hebben wij, zoals u natuurlijk van ons gewend bent,
weer een mooie pakket aan ereprijzen weten samen te stellen. Dit kunt u
terugvinden verderop in dit vraagprogramma. Zoals ook vorig jaar zal er weer een
tombola met mooie prijzen worden georganiseerd tijdens de zaterdagmiddag.
Tenslotte zal er een TV verloot worden onder de kooinummers van de inzenders!
Tevens wil ik vanaf deze plek graag aandacht schenken aan twee personen die
jarenlang een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van onze
tentoonstellingen, Jan Marcelis en Thom Laming. Beide heren hebben formeel gezien
geen rol meer binnen de organisatie van onze show, maar staan met hun ruime
ervaring altijd klaar om het huidige bestuur van advies te voorzien waarvoor wij hen
hartelijke dank verschuldigd zijn!
Vorig jaar hebben we het plan opgevat om de SZN tentoonstelling jaarlijks te gaan
organiseren. Hiermee proberen wij de inzenders, zowel nieuwe als bestaande, aan
ons te binden. Wij hopen dan ook dat u allen de weg naar Waalwijk weet te vinden,
zodat wij nu én in de toekomst een aansprekende nationale tentoonstelling kunnen
organiseren in het zuiden des lands!

Dennis Meesters, voorzitter
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TENTOONSTELLINSGBESTUUR
Voorzitter:
2e voorzitter:
Secretaris/penningmeester:
2e secretaris/penningmeester:
Commissaris PR/sponsoring:

D.M. Meesters
D. Admiraal
J.W.A. Burg
H. Weijtmans
G.M. Brouwer

De tentoonstelling wordt gezamenlijk georganiseerd door de sierduivenclubs:
- “Het Zuiden” uit Eindhoven;
- “Bois le Duc” uit ’s-Herthogenbosch;
- “West Brabantse Sierduivenliefhebbers Vereniging” uit Breda.
Medewerking wordt verleend door de leden van de organiserende
verengingen.

TENTOONSTELLINGSLOCATIE
Paardensportvereniging “De Paardenvriend”
Drunenseweg 23
5143 NE Waalwijk

GEDELEGEERDEN FACILITAIR BUREAU
J. Korsuize
Industriekade 3
2172 HV Sassenheim
Tel.: 0252-232209
Email: co.korsuize@kpnmail.nl

P. Wijnacker
Hulsterloostraat 44
4568 AE Nieuw-Namen
Tel.: 0114-345900
Email: wijn.ap@kpnplanet.nl

VETERINAIR TOEZICHT
Dierenkliniek “De Langstraat”
Ecliptica 88
5175 XK Loon op Zand
Tel.: 0416-274357
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BELANGRIJKE INFORMATIE
Inschrijfformulieren zenden aan:
D. Meesters
Aalmoezenier Verheggenstraat 16
6221 TG Maastricht
Tel.: 06-30414170
Email: szn@sierduif.nl
Tentoonstellingssecretariaat:
J. Burg
Sluisstraat 127
5462 CA Veghel
Tel.: 06-27276720
Email: szn@sierduif.nl
Website Sierduivenshow Zuid-Nederland:
http://szn.sierduif.nl
Betalingen:
IBAN NL07 RBRB 0929 2356 57
t.n.v. Ver. Sierduivenshow Z. NLD
Uitreiking hoofd-ereprijzen en jeugdprijzen op zaterdag 2
november om 14:00 uur.

- 25 jarig jubileum SZN - provinciaal NBS kampioenschap Noord-Brabant - tombola - verloting TV onder alle kooinummers –

Inzenders die hun inschrijfformulier digitaal / per email
insturen, zullen het overzicht en de labels ook per email
ontvangen, tenzij zij dit uitdrukkelijk anderzijds aangegeven
bij het verzenden van het inschrijfblad.
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TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
Voor deze tentoonstelling geldt het tentoonstellingsreglement zoals opgesteld
door het Facilitair Bureau KLN-NBS onverkort. Elke inzender wordt geacht
de bepalingen in dat reglement te kennen. Het reglement is in het bezit van
elke vereniging c.q. tentoonstellingsorganisatie. Het ligt ook ter inzage op het
secretariaat van deze tentoonstelling.
Artikel 1: Algemene tentoonstellingsbepalingen
Zie de Almanak van 2019.
Artikel 2: Inschrijving
De inschrijving staat open voor in Nederland wonende inzenders met een
geldig NBS-fokkersnummer, en buitenlandse inzenders die bij hun eigen
organisatie zijn aangesloten. Inschrijving dient te geschieden op de bij dit
vraagprogramma bijgesloten formulieren of via het digitale formulier op onze
site. Inschrijfformulieren kunnen bijbesteld worden bij het secretariaat.
Inzendingen vóór donderdag 10 oktober 2019 verzenden naar dhr. D.
Meesters, Aalm. Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht, of via email
szn@sierduif.nl.
Artikel 3: Gevraagde rassen
Gevraagd worden sierduiven en vliegduiven in alle erkende rassen en
kleurslagen, zowel mannelijk als vrouwelijk, zowel oud als jong.
Artikel 4: Inschrijfgeld en administratiekosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per enkel nummer. Jeugdleden t/m 16 jaar
betalen € 2,50 per enkel nummer voor de eerste vier dieren. Vanaf nummer
vijf betalen zij echter de volle prijs. Iedere inzender betaald € 4,50
administratiekosten.
Artikel 5: Catalogus
Iedere inzender is verplicht om een catalogus aan te schaffen. Per woonadres
is slechts één catalogus verplicht. De prijs bedraagt € 7,50. De catalogus
wordt desgewenst per post toegezonden. Voor toezending is € 3,00
verschuldigd.
Artikel 6: Betaling verschuldigde kosten
Het totaal verschuldigde bedrag dient gelijktijdig met de toezending van het
inschrijfformulier te worden overgemaakt op rekening NL07 0929 2356 57
t.n.v. SZN. Buitenlandse inzenders mogen eventueel ook bij inkooien
betalen.
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Artikel 7: Inkooien
De inzending moeten op donderdag 31 oktober 2019 tussen 18:00 en 22:00
uur in de tentoonstellingshal zijn afgeleverd.
Artikel 8: Keuring
De keuring van de ingezonden dieren vindt plaats op vrijdag 1 november 2019
en is voor iedereen vrij toegankelijk, mits met de ambterende keurmeesters
niet hindert in de uitoefening van hun werk.
Artikel 9: Hoofd-, jeugd- en ereprijzen
De door de SZN uitgeloofde prijzen moeten zijn gewonnen in concurrentie
met tenminste één ander dier en, tenzij anders vermeld, met minimum 93
punten. De gewonnen prijzen kunnen tijdens de show vanaf zaterdag 2
november op het secretariaat worden afgehaald, met uitzondering van de
hoofd ereprijzen, deze worden op zaterdag 2 november om 14:00 uur officieel
uitgereikt.
Artikel 10: Aan- en verkoop van dieren
Buiten de tentoonstelling om is er een vrije verkoopklasse. Deze dieren
maken geen deel uit van de tentoonstelling en worden dan ook niet gekeurd.
Voor deze verkoopklasse geldt een apart reglement.
Alle dieren op de tentoonstelling kunnen ook te koop worden gesteld, zowel
via het inschrijfformulier als via het secretariaat tijdens de tentoonstelling,
tegen betaling van € 1,00 administratiekosten. Bij verkoop vervalt 10% van de
verkoopprijs aan de tentoonstellingskas. Verkoop van op de tentoonstelling
ingezonden dieren is tijdens de show alleen toegestaan via het
verkoopkantoor. De minimumprijs voor een enkel nummer bedraagt € 12,50.
Na verkoop is het verdere risico geheel voor de koper. Verhoging van de
verkoopprijs is niet toegestaan, verlaging wél. Annulering van de te koop
stelling is mogelijk tegen betaling van 10% van de verkoopprijs. Na een
verlaging van de verkoopprijs is annulering niet meer mogelijk.
Artikel 11: Afhalen aangekochte dieren in de verkoopklasse
Op de tentoonstelling aangekochte dieren, kunnen desgewenst dezelfde dag
worden meegenomen op vertoon van de desbetreffende kwitantie.
Artikel 12: Afhalen ingezonden dieren
Ingezonden dieren kunnen uitsluitend worden afgehaald op vertoon van het
op naam gestelde afhaalformulier en wel op zaterdag 2 november 2019 tussen
16:00 en 17:00 uur.
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De op zaterdag 2 november om 18:00 uur nog niet afgehaalde dieren worden
op maandag 4 november voor rekening van de inzender verzonden. Dit geldt
eveneens voor de niet afgehaalde verkochte dieren.
Artikel 13: Openingstijden
Het secretariaat is geopend op:
Donderdag 31 oktober 18:00-22:00 uur
Vrijdag 1 november
10:00-22:00 uur
Zaterdag 2 november
10:00-16:00 uur
Het verkoopkantoor is geopend op:
Vrijdag 1 november
11:00-21:00 uur
Zaterdag 2 november
10:30-15:00 uur
Artikel 14: Toegangsprijzen
De entree bedraagt € 3,50 per persoon. Een doorloopkaart voor beide dagen
kost € 5,00.
Artikel 15: Beoordelingskaarten
De beoordelingskaarten worden in enkelvoud boven de kooien gehangen en
kunnen tijdens het uitkooien van de kooi gehaald worden.
Artikel 16: Overmacht
Indien door niet te voorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, de
tentoonstelling geen doorgang kan vinden, kunnen de inschrijfgelden niet
teruggevorderd worden en kan geen schadeloosstelling worden geëist.
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REGLEMENT DUIVENBEURS
Artikel a: Plaats duivenbeurs
De duivenbeurs of vrije verkoopklasse wordt buiten de tentoonstelling in een
aparte ruimte, maar wel in het tentoonstellingsgebouw opgesteld.
Artikel b: Kooihuur
Elke fokker kan kooien huren à € 2,50 per kooi. In elke kooi mag slechts één
duif geplaatst worden. Door de eigenaar aangegeven koppels zullen naast
elkaar geplaatst worden en kunnen als koppel te koop worden aangeboden.
In de vrije verkoopklasse wordt géén percentage van de verkoopsom
ingehouden als provisie.
Artikel c: Verzorging
De dieren in de verkoopklasse worden voorzien van water en voer.
Artikel d: Verkochte duiven
De op de duivenbeurs verkochte duiven dienen op verzoek van de
verkoopcommissie direct na de verkoop uit de kooien verwijderd te worden.
De verkoop dient steeds bij de commissie gemeld te worden door het
inleveren van de kooikaart. Eventueel kan bij de commissie een doos gekocht
worden voor de prijs van € 0,50.
Uitbetaling geschiedt tegen inlevering van het genummerd reçu, dat men bij
de aanmelding krijgt.
Artikel e: Niet verkochte duiven
De verkoper dient zelf zorg te dragen voor het uitkooien en afvoeren van niet
verkochte duiven. Uiterlijk een half uur voor de sluiting van de show op
zaterdag 2 november 2019 moeten alle nog niet verkochte duiven door de
eigenaars uit de kooien van de verkoopbeurs zijn verwijderd.
Artikel f: Vrijgekomen kooien
Vrijgekomen kooien worden eerst van schone bodenbedekking voorzien.
Daarna mogen ze opnieuw gebruikt worden. Wel is dan weer opnieuw
kooihuur verschuldigd.
Artikel g: Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verkoopcommissie
van de duivenbeurs, eventueel gehoord het bestuur. In het laatste geval is de
uitspraak van het bestuur bindend.
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KEURMEESTERS
Hoofdereprijzenjury:

Voorzitter: J.E.G. Leeflang
Leden: W. de Wal en J.G.M. Hartman

D. Admiraal
G. Adriaanse

(A)
(C)

D.C.J. van Doorn
A.A. van Feggelen

(C)
(C)

J.G.M. Hartman

(A)

R.A.M. Joosten

(A)

J.E.G. Leeflang

(A)

R.J. Slikker

(C)

J.J. van de Siepkamp
M.C. van Uden

(A)
(A)

W. de Wal

(A)

D. de Zeeuw

(C)

Niet genoemde Kip-, wrat en vormduiven
Kleurpostduif en alle Schoonheidspostduivenrassen
Engelse Modena en Duitse Modena
Stettiner, Koningsberger Reinoog,
Berliner Korte, Altstammer Tuimelaar en
alle overige kortsnavelige Tuimelaarrassen
Raadsheer, Krulduif, Schmalkaldener
Moorkop en alle Trommelduivenrassen
Italiaanse Meeuw, Antwerpse Smierel,
Oud-Hollandse Meeuw, Figurita, en alle
overige Meeuwenrassen, Oud Hollandse
Kapucijn en overige structuurduiven
Holle Kropper en niet genoemde
Kropperrassen en Kleurduiven
Oud Hollandse Tuimelaar en overige
Tuimelaars en Hoogvliegers
King, Pauwstaart
Indiase Pauwstaart, Ringslagers,
Speelderke, Smijter, Groninger Slenk en
Gelderse Slenk
Oosterse Roller, Nederlandse Helmduif,
Nederlandse Hoogvlieger
Spaanse Kropperrassen

Indeling onder voorbehoud van ingeschreven aantallen en eventuele andere
bijzondere omstandigheden!
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HOOFDEREPRIJZEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fraaiste duif

Cees Schoonenberg bokaal
+ Fles Jan Smit Kruidenelixer
Fraaiste ander geslacht
Henk Moezelaar bokaal
Fraaiste doffer oud (evt. op1 na) Schrobbelèrpakket
Fraaiste duivin oud (evt. op 1 na) Schrobbelèrpakket
Fraaiste doffer jong (evt. op 1 na) Schrobbelèrpakket
Fraaiste duivin jong (evt. op 1 na) Schrobbelèrpakket

KEURMEESTERSPRIJZEN
7.

Fraaiste duif van keuring

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fraaiste duif op 1 na
Fraaiste duif op 2 na
Fraaiste duif op 3 na
Fraaiste jong
Ter vrije beschikking
Ter vrije beschikking

14.

Ter vrije beschikking

Zak duivenvoer van 20kg door
Fa. Wielink
Pakket Ropastore
Pakket Garvo 544150
Pakket Belgica/De Weerd
Vanrobaeys Duivenpakket
Levensmiddelenpakket
2x 6 maanden basislicentie FaunaConnect
Kruiden Jan Smit Creme/Boek

JEUGDPRIJZEN
15.
16.
17.

Fraaiste duif jeugdinzender
Fraaiste duif op 1na
Fraaiste duif op 2 na

Bokaal
Beker
Standaard

De winnaars van prijs 1 en 2 komen niet in aanmerkingen voor de prijzen 3
t/m 6.
De winnaars van prijzen 7 t/m 11 komen niet in aanmerkingen voor de prijzen
12, 13 en 14.
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EXTRA PRIJZEN
Chocolade tablet met afbeelding winnend dier, beschikbaar gesteld door Art
Dog Companie/Kandinsky for Animals.
18.
Beste der Kropperrassen
19.
Beste der Meeuwen en Structuurduiven
20.
Beste der Kleurduiven en Trommelduiven
21.
Beste der Kip- Vorm en Wratduiven
22.
Beste der Hoogvliegers, Tuimelaars en Ringslagers
23.

Modenakussen met foto van de winnend Engelse Modena voor de
beste Engelse Modena

COLLECTIEPRIJS
24.

Verzilverde NBS-medaille voor de beste collectie van 4 dieren van
een inzender binnen één ras. Bij een gelijke stand gaat één kleurslag
voor meerdere en gaat een gelijke verdeling van doffers en
duivinnen en oude en jonge duiven voor.

SPONSOREN SIERDUIVENSHOW ZUID-NEDERLAND
Hoofdsponsor:

Vanrobaeys Duivenvoeders

Sponsors:

Fa. Wielink
Schrobbeler Tilburg
Jan Smit Kruidenelixer
Ropavet, Zaandam
Garvo, Drempt
H. Weijtmans, Berkel-Enschot
Belgica / De Weerd, Breda
Fauna-Connect
Art Dog Companie/Kandinsky for Animals, Grave
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PRIJZENSCHEMA PROVINCIALE NBS KAMPIOENSCHAPPEN
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
Secretaris:
D.M. Meesters
Aalmoezenier Verheggenstraat 16
6221 TG Maastricht
Tel.: 06-30414170 (na 18:00u)
email: secretaris@sierduif.nl
De provinciale kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen, hetgeen
betekent dat iedere inzender van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor
een provinciaal kampioenschap in aanmerking komt. Zie de almanak 2019.
801.
802.

803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.

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.
Bij meer dan 1.000 kooinummers per keurmeester een 2 e NBSErecertificaat voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring
van minimaal 60 kooinummers per keurmeester en bij minimaal 96
punten.
Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show.
Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show.
NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid (zie ook
bij “jeugdtentoonstellingen”).
NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid (zie ook
bij “jeugdtentoonstellingen”).
K-prijs van €7,50 voor de fraaiste op 1 na van de keurmeester.
K-prijs van €7,50 voor de fraaiste op 2 na bij meer dan 1.000
kooinummers.
R-prijs van €4,00 per 20 kooinummers ter vrije beschikking van de
keurmeester. De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs
aan is toegekend (zie ook de 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
gezonden te worden.
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CLUBSHOW WEST-BRABANTSE
SIERDUIVENLIEFHEBBERS
VERENIGING
Secretaris:
M. van Wees, Pastoor Bastiaansensingel 75
4711 EE St. Willebrord
Tel.: 0165-384035, email: vanwees51@ziggo.nl
Prijzenschema:
W1.
€20,00 voor beste doffer (min. 96 punten, jong gaat voor oud).
W2.
€20,00 voor beste duivin (min. 96 punten, jong gaat voor oud).
W3.
€15,00 voor beste koppel in groep kropperrassen.
W4.
€15,00 voor beste koppel in groep structuurduiven.
W5.
€15,00 voor beste koppel in groep tuimelaars en hoogvliegers.
W6.
€10,00 voor beste koppel op 1 na in groep tuimelaars en hoogvl.
Voor prijzen W3 t/m W6 geldt een min. Predikaat voor beide dieren van 95
punten, minimaal 5 ingezonden dieren per ras en jong gaat voor oud.
PROMOTIESHOW
SIERDUIVENCLUB HET ZUIDEN
Secretaris:
H. Kluskens, Laurierstraat 7
6031 WG Nederweert
Tel.: 0495-626923,
email: het-zuiden@sierduif.nl
Prijzenschema:
Z1.
€ 15 beste van de Kropper rassen
Z2.
€ 15 beste van de Vormduiven rassen
Z3.
€ 15 beste van de Wratduiven rassen
Z4.
€ 15 beste van de Structuurduiven rassen
Z5.
€ 15 beste van de Meeuwen rassen
Z6.
€ 15 beste van de Trommelduiven rassen
Z7.
€ 15 beste van de Kleurduiven rassen
Z8.
€ 15 beste van de Hoogvliegers/Tuimelaars rassen
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PROMOTIESHOW
SIERDUIVENCLUB BOIS LE DUC
Secretaris:
G. Brouwer,
Oranje Nassaulaan 46
5491 HJ Sint-Oedenrode
Tel.: 06-53648372
Email: brou6733@planet.nl
Alleen te winnen door leden van onze sierduivenclub. Prijzen worden op de
eerstvolgende clubavond uitgereikt.
B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.

Zak sierduivenvoer voor de beste sierduif van een lid
Oorkonde ingelijst met foto winnend dier voor de beste Kropper
Oorkonde ingelijst met foto winnend dier voor de beste
Structuurduif of Meeuw
Oorkonde ingelijst met foto winnend dier voor de beste KipWrat- of Vormduif
Oorkonde ingelijst met foto winnend dier voor de beste Kleurduif
of Trommelduif
Oorkonde ingelijst met foto winnend dier voor de beste
Hoogvlieger, Tuimelaar of Ringslager
€5,-- voor elk U dier (97 Punten geen winnaar prijs 1 t/m 6.)

SPECIAALCLUBS
Onderstaande speciaalclubs hebben een districtsshow ondergebracht bij de 14 e
Sierduivenshow Zuid-Nederland:
Engelse Kropper en Dwergkropper Club
Secretaris: H. Kruize, Rapenburg 48, 7161 EC Neede.
Tel.: 0545-292699, email: harrie.kruize@yahoo.nl
Zie almanak prijzen 6553 t/m 6558.
Nationale Voorburgse Schildkropper Club
Secretaris: R. Hagenauw, Trenakkerweg 2, 9321 TR Peize.
Tel.: 050-5032924, email: renkhagenauw@gmail.com
Zie almanak prijzen 6493 t/m 6498.
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Schoonheids Postduiven Club
Secretaris: S. de Bruine, Burg. Dusarduynstraat 7, 4551 SV Sas van Gent.
Tel.: 0115-453003, email: sdebruine1@zeelandnet.nl
Zie almanak prijzen 5760 en 5761.
Antwerpse Smierelclub
Secretaris: J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG Middelburg.
Tel.: 0118-636309, email: jdvandoorn@zeelandnet.nl
Zie almanak prijzen 7699 t/m 7702.
Krulduif, Schmalkaldener Moorkop en Trommelduivenclub
Secretaris: C. van Geertsom, Kwekerijstraat 6b, 2970 Schilde (België).
Tel.: +32-476579490, email: vangeertsom.christoph@hotmail.com
Zie almanak prijzen 8206 t/m 8208.
Vereniging van Nonduivenvrienden in Nederland
Secretaris: P. van Offeren, Kanaaldijk 24, 9493 TE De Punt.
Tel.: 0592-543063, email: peter.van.offeren@xs4all.nl
Zie almanak prijzen 8813 t/m 8815.
Tevens verlenen de volgende speciaalclubs hun medewerking aan de 14e SZN:
Hollandse Kropper Club
Secretaris: F. van der Ploeg, Wierplas 7, 8381 CD Vledder.
Tel.: 0521-551371, email: ploeg.v.d.f@ziggo.nl
Zie almanak prijs 6421 en 6422.
Nederlandse Norwich Kropper Club
Secretaris: W. Jongeneel, Kanariesprenk 309, 4386 DM Vlissingen.
Tel.: 0118-217380, email: be7xf5@kpnmail.nl
Zie almanak prijzen 6630 t/m 6635.
Nederlandse Brünner Kropper Club
Secretaris: J.J. van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein.
Tel.: 030-6464308, email: brunner.jouke@kpnmail.nl
Zie almanak prijzen 6712 en 6713.
Damascener Club Nederland
Secretaris: J. Hoekman, Tureluur 57, 8281 EC Genemuiden.
Tel.: 06-10100320, email: jerryherry@home.nl
Zie almanak prijs 5664.
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Kingduivenspeciaalclub
Secretaris: J.J. van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein.
Tel.: 030-6464308, email: brunner.jouke@kpnmail.nl
Zie almanak prijzen 7387 en 7388.
Duitse Modenaclub Nederland
Secretaris: J.J. van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein.
Tel.: 030-6464308, email: brunner.jouke@kpnmail.nl
Zie almanak prijzen 7528 t/m 7530.
Figurita Club Nederland
Secretaris: J.J. van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein.
Tel.: 030-6464308, email: brunner.jouke@kpnmail.nl
Zie almanak prijzen 7757 t/m 7760.
Meeuwenclub
Secretaris: G. de Vries Jr, Goutumerdyk 20, 9084 AE Goutum.
Tel.: 058-2883391, email: g.vriesjunior@chello.nl
Zie almanak prijs 7848.
Deense Tuimelaar Club
Secretaris: W.B. Halsema, G.F. Vosstraat 8, 8474 BH Oldeholtpade.
Tel.: 0561-688608, email: halsema@msn.nl
Zie almanak prijzen 8664 en 8665.
Gezamenlijke Oosterse Roller Club
Secretaris: C. Schrauwen, Canadapolderstraat 2, 4722 SH Schijf.
Tel.: 0165-342388, email: cschrauwen2@gmail.com
Zie almanak prijzen 8875 en 8876.
Kiskunfelegyhazer Tuimelaar Club
Secretaris: F. van Olst, Pieter van Vollenhovenlaan 19, 7251 AP Vorden.
Tel.: 06-19659036, email: fabiovanolst@hotmail.com
Zie almanak prijzen 8959 en 8960.
Buitenlandse Kortsnavelige Tuimelaars Club
Secretaris: A.P. Stout, Waalbandijk 88, 6669 MD Dodewaard.
Tel.: 0488-428289, email: aad_stout@msn.com
Zie almanak prijzen 9026 t/m 9029.
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Priester Coulonstraat 100
8930 Rekkem – België
T + 32 56 41 24 07
F + 32 56 42 22 22
www.vanrobaeysbelgium.com
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