http://szn.sierduif.nl

VRAAGPROGRAMMA 2018
TENTOONSTELLINGSSECRETARIAAT :
Dhr. Dennis Meesters
Aalmoezenier Verheggenstraat 16
6221 TG MAASTRICHT
Mobiel 06 3041 4170 (na 18.00 uur)
e-mail : szn@sierduif.nl

LOCATIE:

Manege De Kraan
De Kraan 39a
5056 PA Berkel – Enschot
Tel.: 013 533 9162
BETALINGEN :

Denk eraan:

IBAN – NL07 RBRB 0929 2356 57
t.n.v. : Ver. Sierduivenshow Z. NLD

Inschrijven voor 11 oktober 2018.

Inkooien :
donderdag 1 november vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur.
Keurdag :
vrijdag
2 november
Hal open voor publiek : vrijdag
2 november vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur.
zaterdag 3 november vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur.
Uitkooien :
zaterdag 3 november vanaf 16.00 uur.

Uitreiking hoofd-ereprijzen en jeugdprijzen op zaterdag 3 november om
14.00 uur.
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Op deze 13e SZN:
Provinciaal kampioenschap NBS – 2 erecertificaten per keurmeester - Show telt mee
voor Nationaal Kampioenschap “Ras van het jaar” en “Rasgroep van het jaar” Manifestatie Belgische nationale rassen – Schilderij voor winnaar inzender op SZN en
Gelderlandshow - Internationale deelname - Open keurdag – Gratis parkeren – Vrije
verkoopbeurs.
Iedere inzender van minimaal 7 dieren krijgt twee verkoopkooien gratis ter
beschikking gesteld!!

DE DUIVENMELKER
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VOORWOORD
Beste sierduivenliefhebber,
Voor deze 13e SZN zijn we voor de tweede keer te gast op de Manege De Kraan in
Berkel-Enschot. Vorige keer zijn we daar noodgedwongen terecht gekomen en hebben
we ervaring op moeten doen in deze voor ons ongewone omgeving. Uiteraard is het zo
dat wij als sierduivenliefhebber onze tentoonstellingen liever laten plaatsvinden in
sporthallen en evenementengebouwen. De realiteit is echter dat van dit soort locaties
er geen in de omgeving beschikbaar zijn die betaalbaar zijn en aan onzen wensen
voldoen. Het te vragen inschrijfgeld zou daarmee ver boven een acceptabel bedrag
moeten uitstijgen. Dat kunnen we onze sierduivenliefhebbers niet aandoen. We willen
echter wel een nationale sierduivenshow in Zuid-Nederland blijven organiseren onder
acceptabele voorwaarden en omstandigheden. Vandaar dat we weer in Berkel-Enschot
zijn neergestreken.
Van een aantal dingen hebben we uiteraard kunnen leren en dat hebben we gedaan. Zo
bleek tijdens de show dat het erg koud was. Dat had natuurlijk deels te maken met de
temperatuur buiten en die kunnen we niet beïnvloeden. Voor hetzelfde geld is het
begin november nog erg aangenaam. Toch kunnen we de gevoelstemperatuur binnen
in de manege wel beïnvloeden. Op ons verzoek zal dit keer daarom in de week
voorafgaand aan de show de manegebodem niet meer beregend worden. Het vocht wat
vorige keer door de vloer naar boven kwam en voor een onaangename temperatuur
zorgde, zal dit keer geen rol meer spelen.
Daarnaast hebben we onze show ook een dag korter gemaakt. Er zijn tal van redenen
en argumenten voor aan te voeren als dierenwelzijn, het feit dat je dieren een dag
korter van huis zijn, enz. Wij proberen hiermee nieuwe en bestaande inzenders aan ons
te binden. Dat doen we ook al omdat we de Sierduivenshow Zuid-Nederland vanaf
volgend jaar jaarlijks willen gaan houden omdat de West-Brabantshow dan geen
doorgang meer zal vinden. Daarnaast hebben we samen met de Gelderlandshow een
initiatief ontwikkeld waarin een prachtig schilderij van het winnende dier wordt
uitgeloofd voor die inzender die zowel op de Gelderlandshow als op de SZN inzendt.
Zie daarvoor het prijzenschema.
Wij hopen dan ook vurig dat u allen de weg naar Berkel-Enschot zult weten te vinden.
Wij gaan er alles aan doen om het u en uw dieren naar de zin te maken en een mooie
show neer te zetten.
Thom Laming, voorzitter
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Hoofdsponsor op deze 13e SZN:

“VANROBAEYS”
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Cees Schoonenberg herinneringsshow
Provinciaal kampioenschap N.B.S.
Manifestatie van de Nationale Belgische rassen
Show telt mee voor Nationaal Kampioenschap rasgroepen
Show telt mee voor kampioenschap Ras van het Jaar Nonduif
Schilderij voor winnaar samenwerking met Gelderlandshow
Open keurdag
Gratis parkeren
Vrije verkoopbeurs

Clubshows van:
-

Sierduivenclub Het-Zuiden, Eindhoven
Antwerpse Smierel Club
Speciaalclub van Ringslagerrassen en de Smijter (30 jaar)
Indiase Pauwstaart Club
Sierduivenvereniging WBSV, Breda (60 jaar)
BKTC (Buitenlandse Kortsnavelige Tuimelaars Club)

Propagandashows van:
-

Sierduivenclub Bois le Duc, ’s Hertogenbosch
Engelse Modena Club (60 jaar)

Districshows van:
-

Schoonheids Postduiven Club
Koninklijke Belgische Kropper Club
Vereniging van Nonduivenvrienden
Fokkersvereniging Nederlandse Tuimelaars (FNT)
Voorburgse Schildkropper Club
Steiger- en Stellerkropperclub
Krulduif, Schmalkaldener moorkop en Trommelduivenclub

Medewerking van:
-

Hollandse Kropper Club
Nederlandse Norwich Kropper Club
Nederlandse Brünner Kropper Club
Vereniging van Eksterkropperfokkers
Damascener Club Nederland
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-

Kingduivenspeciaalclub
Duitse Modenaclub Nederland
Oud Hollandse meeuw
Figurita Club Nederland
Meeuwenclub
Deense Tuimelaars Club
Gezamenlijke Oosterse Roller Club
Felegyhazer Tuimelaar Club

******************************************************************
SZN – VERKOOPBEURS en OPEN KEURDAG.
zie verder in dit vraagprogramma
******************************************************************
PARKEREN:
De manege ligt net buiten Berkel-Enschot meteen over het spoor en heeft een groot
eigen parkeerterrein. In- en uitkooien zijn daarom een stuk gemakkelijker. U kunt
direct naast de hal parkeren en als overloop het naastgelegen weiland.
*********************************************************************
Adres:
“Manege De Kraan”
De Kraan 39a
5056 PA Berkel – Enschot
Tel: 013 533 91 62
************************************************************************
Sponsors van deze show :
Vanrobaeys België
Weijtmans BV Udenhout
Ropavet Zaandam
Schrobbelér Tilburg
Giantel BV Reuzel
Wielink IJselmuiden
Belgica De Weerd Breda

Garvo Drempt
Kadinstky For Animals Nijmegen
BLT Biolugecolteam Denekamp
van Dijck Moergestel
H. Weijtmans Moergestel
J. Marcelis Udenhout
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VRAAGPROGRAMMA
13e SIERDUIVENSHOW ZUID-NEDERLAND
Nationale tentoonstelling van ras-sierduiven. Met internationale deelname van 1
november tot en met 3 november 2018.
Inkooien donderdag 1 november tussen 18.00 en 22.00 uur.
in Accommodatie “Manege De Kraan “ , De Kraan 39a,
5056 PA in Berkel-Enschot, tel.: 013-533 9162
De tentoonstelling wordt gezamenlijk georganiseerd door de sierduivenclubs:
- Het Zuiden uit Eindhoven ,
- Bois le Duc uit 's-Hertogenbosch,
- West Brabantse Sierduivenliefhebbers Vereniging uit Breda,

De tentoonstelling is geopend:
vrijdag
2 november : van 10.00
zaterdag
3 november : van 10.00

tot
tot

22.00 uur.
16.00 uur.

TENTOONSTELLINGSBESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Th. Laming
D. Meesters
J. Burg

Medewerking wordt verleend door de leden van de organiserende verenigingen
GEDELEGEERDE Facilitair Bureau F.B.
Dhr. J.C. Korsuize, Industriekade 3, 2172 HV Sassenheim
Tel. 0252 232 209 e-mail : co.korsuize@kpnmail.nl
VETERINAIR TOEZICHT:
Dierenkliniek “De Langstraat”, Ecliptica 88, 5175 XK Loon op Zand.
Tel. 0416 274 357
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TENTOONSTELLINGS-REGLEMENT
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 2018 (te vinden op de NBS site)
artikel 2: inschrijving
De inschrijving staat open voor in Nederland wonende inzenders met een geldige
N.B.S.- fokkerskaart en buitenlandse inzenders die bij hun eigen organisatie zijn
aangesloten. Inschrijving dient te geschieden op de bij dit vraagprogramma uitgegeven
formulieren.
Inschrijfformulieren kunnen bijbesteld worden bij het secretariaat.
INZENDINGEN VOOR DONDERDAG 11 OKTOBER 2018
Naar Dhr. Dennis Meesters, Aalmoezenierstraat 16, 6221 TG Maastricht
Mobiel 06 3041 41 70 (na 18.00 uur) e-mail szn@sierduif.nl
Het kan ook via internet: www.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 betaalt € administratiekosten.
artikel 5: catalogus
Iedere inzender is verplicht om een catalogus aan te schaffen. Per woonadres is slechts
één catalogus verplicht. De prijs bedraagt €. De catalogus wordt desgewenst per
post toegezonden. Voor toezending is € verschuldigd.
artikel 6: betaling verschuldigde kosten
Het totaal verschuldigde bedrag voor inschrijving, administratiekosten en catalogus
dient gelijktijdig met de toezending van het inschrijfformulier te worden
overgemaakt op banknummer: Iban – NL07 RBRB 0929 2356 57 t.n.v. S.Z.N.
Buitenlandse inzenders mogen eventueel ook bij het inkooien betalen!!!
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artikel 7: inkooien
De inzendingen moeten op donderdag 1 november 2018 tussen 18.00 en 22.00 u. aan
de tentoonstellingshal zijn afgeleverd. Eventuele verzending dient franco te gebeuren
en te worden geadresseerd aan: Sierduivenshow Zuid-Nederland “Manege De Kraan “
De Kraan 39a, 5056 PA Berkel-Enschot
Artikel8: keuring
De keuring van de ingezonden dieren vindt plaats op vrijdag 2 november 2018 en is
voor iedereen vrij toegankelijk, mits men de ambterende keurmeester niet hindert in de
uitoefening van diens werk. Deze keuring geschiedt vergelijkend.
Artikel 9: hoofd- jeugd- en ereprijzen
De door de SZN uitgeloofde hoofd- jeugd- en ereprijzen 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 3 november op
het secretariaat worden afgehaald, met uitzondering van de hoofd ereprijzen, deze
worden op zaterdag 3 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
€ 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 €. 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 3 november 2018 tussen 16.00 en 17.00
uur.
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De op zaterdag 3 november om 18.00 u. nog niet afgehaalde dieren worden op
maandag 5 november 2018 voor rekening van de inzender verzonden. Dit geldt
eveneens voor de niet afgehaalde verkochte dieren.
artikel 13: openingstijden
Het secretariaat is op dezelfde tijden geopend als de tentoonstelling, alsook tijdens de
inkooi uren.
Het verkoopkantoor is geopend:
vrijdag
2 november : van 11.00
zaterdag
3 november : van 10.30

tot
tot

21.00 uur
15.00 uur

artikel 14: toegangsprijzen
De entree bedraagt € 3,50. 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.

Vlug want ik moet naar de 13e SZN.
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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 € per kooi, via het inschrijfblad of tijdens de
show te voldoen. 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 aangeboden worden. In de vrije verkoopklasse wordt géén percentage van de
verkoopsom ingehouden als provisie.
artikel c: verzorging
De dieren in de vrije 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 verkoopcommissie gemeld te worden door het inleveren van de kooikaart.
Eventueel kan bij de verkoopcommissie een doos gekocht worden voor de prijs van
€
Uitbetaling geschiedt tegen inlevering van het genummerd reçu, dat men bij
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 3 november 2018
moeten alle nog niet verkochte duiven door de eigenaars uit de kooien van de verkoopbeurs zijn verwijderd.
artikel f: vrijgekomen kooien
De vrijgekomen kooien worden, eerst van een schone bodembedekking voorzien.
Daarna mogen ze opnieuw gevuld 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
D. Admiraal

(A)

G. Adriaanse
A. van Apeldoorn
M. Demeur
(België)
A. van Feggelen

(C)
(A)
(A)

M. Fens
G. Mathieu (België)

(C)
(A)

H. Schwarz

(A)

J. van de Siepkamp

(A)

J. Spaepen

(A)

P. van der Spek

(C)

A. Stout

(C)

M. van Uden

(A)

J. Verdeuzeldonk

(C)

W. de Wal

(A)

(C)

Carneau – Carrier – Damacener – Dragoon – Lahore –
Sottobanca – Valkenet - Ronsenaar – Valkanet – Basra- en
Syrische wamduif – Italiaanse- oud Duitse- en oud Hollandse
meeuw, niet genoemde kip- wrat- en vormduiven.
Kleurpostduiven – Oosterse roller.
Engelse Modena.
Kleurduiven.
Altstӓmmer – Berliner korte – Stettiner – Prager – Weense
kortsnavelige tuimelaar – Engelse langvoorhoofd tuimelaar –
Oud Hollandse tuimelaar – overige niet genoemde tuimelaars.
Rijnlandse ringslagers – Speelderke.
Gentse kropper – Leuvense kropper – Eksterkropper –
Horseman kropper – Brünner kropper – Krulveer kropper –
Limburgse kraagduif.
Belgische hoogvlieger – Belgische tuimelaar – Amsterdamse
baardtuimelaar – Amsterdamse hoogvlieger – Amsterdamse
tippler – Hagenaar – Nederlandse hoogvlieger – Nederlandse
helmduif – Nonduiven – Deense tuimelaar – Engelse
ekstertuimelaar – Wener witschildtuimelaar – Midsnavelige
Wener tuimelaar – Mookee – overige niet genoemde
tuimelaars.
Holle kropper – Pauwstaart – Raadsheer – Oud Hollandse
Kapucijn.
Duitse Modena – Schmalkaldener moorkop – Chinese meeuw
– Trommelduiven – overige niet genoemde structuurduiven.
Voorburgse schildkropper – Hollandse- Steller- Silezische- en
Norwich kroppers –Zeeuwse dwergkropper – Spaanse
kroppers – overige niet genoemde kroppers.
Altstammer – Kon. Reinoog – Stettiner - Engelse
Langvoorhoofd Tuimelaar – Engelse kortvoorhoofd tuimelaar
– Budapester tuimelaar – Kortsnavelige Weense Tuimelaar –
niet genoemde overige kortsnavelige tuimelaars.
Indiase pauwstaart – Smijter – Anatolische ringslager –
Belgische ringslager – Krulveerduiven.
Antwerpse smierel – Gentse meeuw – Luikse Barbet – Luikse
meeuw – Vlaanderse smierel – Figurita meeuw – Oud
Oosterse meeuw – overige niet genoemde meeuwenrassen.
Show Racer - Exhibition Homer – Genuine Homer - Show
Antwerp - Show Homer – Nederlandse Schoonheidspostduif
– Duitse schoonheidspostduif – Belgische tentoonstellings
reisduif – Luikse reisduif – overige niet genoemde
postduivenrassen.

Deze opgave van keurmeesters is onder voorbehoud. Door bijzondere omstandigheden kunnen wijzigingen hierin noodzakelijk zijn.
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HOOFDEREPRIJZEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

fraaiste van de show:
fraaiste van de show ander geslacht
fraaiste doffer oud (evt. op 1 na):
fraaiste duivin oud (evt. op 1 na):
fraaiste doffer jong (evt. op 1 na):
fraaiste duivin jong (evt. op 1 na):

Cees Schoonenberg bokaal
Henk Moezelaar bokaal
Schrobbelèrpakket
Schrobbelèrpakket
Schrobbelèrpakket
Schrobbelèrpakket

PER KEURMEESTER:
Elke keurmeester mag in zijn keuring niet minder dan 7 SZN-prijzen toekennen!!
7.
Voor de fraaiste:
Zak duivenvoer van 20 kg door
Fa. Wielink
8.
Voor de fraaiste op 1 na:
Pakket duivenproducten door
Fa. Ropavet
9.
Voor de fraaiste op 2 na:
Brabantse Broeder
10.
Voor de fraaiste op 3 na:
Gezondheidsproducten door Fa.
De Weerd / Giantel
11.
Voor het fraaiste jong
Vanrobaeys duivenpakket
12.
t.v.b. van de keurmeester
Darmfloraproduct door
fa. Ropavet
13.
t.v.b. van de keurmeester
BLT natural pakket
JEUGDPRIJZEN:
14.
Voor de fraaiste
15.
Voor de fraaiste op 1 na
16.
Voor de fraaiste op 2 na

Bokaal
Beker
Standaard

EXTRA
17.

Beker

18.
19.
20.
21.

EXTRA
22.
23.
Voor de
24fraaiste

Voor de fraaiste in de Belgische
rassen
Voor de fraaiste van elk Belgisch ras
Voor de fraaiste op 1 na van elk
Belgisch ras
t.v.b. in elk Belgisch ras
Bij meer dan 25 dieren per Belgisch
ras
VOOR IEDERE INZENDER
Voor de fraaiste Engelse Modena
Voor de fraaiste Schietti
Voor de fraaiste Gazzi

Fraai ingelijst certificaat
Beker
Duivenpakket door Vanrobaeys
Zak van 20 kg duivenvoer door
Fa. Garvo

Fraai ingelijst certificaat
Gebrandschilderde Modena in
glas en lood hanger
Gebrandschilderde Modena in
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25

Voor de fraaiste Magnani

26t/m35

t.v.b. van de keurmeester

36t/m39

t.v.b. van de keurmeester

glas en lood hanger
Gebrandschilderde Modena in
glas en lood hanger
Modena standaard met eigenslag
Plaquette
Modena eigenslag plaquette

Om de prijzen zo veel mogelijk te verdelen over de dieren het volgende :
De winnaars van prijs 1 en 2 komen niet in aanmerking voor de prijzen 3 t/m 6.
De winnaars van de prijzen 7 t/m 11 komen niet in aanmerking voor prijs 12 en 13
De winnaars van de prijzen 17 t/m 19 komen niet in aanmerking voor de prijzen van
20 en 21
De winnaars van de prijzen 22 t/m 25 komen niet in aanmerking voor de prijzen van
26 t/m 39

Hoofdsponsor op deze 13e SZN:

“VANROBAEYS”

Priester Coulonstraat 100, 8930 Rekkem - BELGIUM
T +32 56 41 24 07 F +32 56 42 22 22
www.vanrobaeysbelgium.com

Adres showhal:
Manege “De Kraan”
De Kraan 39a
5056 PA Berkel-Enschot
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EREPRIJZEN NBS, SIERDUIVENVERENIGINGEN EN SPECIAALCLUBS
NED. BOND VAN SIERDUIVENLIEFHEBBERS-VERENIGINGEN NBS.
Secretaris: D. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht.
tel.: 06 3041 4170 (na 18.00 uur) e-mail: secretaris@sierduif.nl
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. Zie de almanak 2018
801

802

803
804
805
806
807

808

Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,= voor de fraaiste
sierduif van zijn keuring, minimaal 96 punten en bij een keuring van
minimaal 60 werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester.
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 75 werkelijk ingeschreven sierduiven 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 (idem).
K-prijs: (= keurmeestersprijs) ad € 6,00 ter vrije beschikking van de
keurmeester. Deze K-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs
aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.
R-prijs: (= ringenprijs) ad € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven, ter
vrije beschikking van de keurmeester. Deze R-prijs mag niet op een
dier vallen waaraan al een prijs 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 NBSKampioensdiploma en een verzilverde NBS-medaille. De betreffende ere-certificaten
dienen daartoe vóór 1 maart naar de secretaris van de NBS gezonden te worden.
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De volgende speciaalclubs en verenigingen hebben hun clubshow bij de 13e SZN
ondergebracht:
BUITENLANDSE KORTSNAVELIGE TUIMELAARSCLUB
Secretaris: A.P. Stout, Waalbandijk 88, 6669 MD Dodewaard
Tel: 0488 428 289, E-mail: aad_stout@msn.com
Website: http://bktc.sierduif.nl
Zie almanak prijs 9025 t/m en 9027
INDIASE PAUWSTAARTCLUB
Secretaris: M. van der Rijst, Reijmerinkstraat 22, 3815 MH Amersfoort
Tel: 06532 157 56, E-mail: elongates@casema.nl
Website: http://www.indiasepauwstaartclub.nl
Zie almanak prijs 8050 t/m 8054
SPECIAALCLUB VAN RINGSLAGERRASSEN EN DE SMIJTER
Secretaris: P.J.M. Gieskens, Stuyvensantatraat 189, 2593 GE Den Haag
Tel: 06 108 48 849, E-mail: p.gieskens@online.nl
Zie almanak prijs 9175 t/m 9177
ANTWERPSE SMIEREL CLUB
Secretaris: J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG MIDDELBURG.
Tel: 0118 636 309, E-mail: jdvandoorn@zeelandnet.nl
Zie almanak prijs 7675 t/m 7692
WEST BRABANTSE SIERDUIVENLIEFHEBBERS VERENIGING, BREDA
Secretaris: M. van Wees, Pastoor Bastiaansensingel 75, 4711 EE St. Willebrord.
Tel: 0165 384035 vanwees51@ziggo.nl
Stelt voor haar leden de volgende prijzen beschikbaar:
9520 NBS Medaille voor de fraaiste
9521 KV Medaille voor de fraaiste op 1 na
9522 € 30,= voor het fraaiste kwartet in één ras
9523 € 20,= voor het fraaiste kwartet op 1 na in één ras
9524 € 10,= voor het fraaiste kwartet op 2 na in één ras
SIERDUIVENCLUB HET ZUIDEN, EINDHOVEN
Secretaris: H. Kluskens, Laurierstraat 7, 6031 WG Nederweert.
Tel: 0495 626 923, Email het-zuiden@sierduif.nl
Website: http://het-zuiden.sierduif.nl
Stelt voor haar leden de volgende prijzen beschikbaar:
9500
Henk Moezelaar herinneringsbokaal voor de fraaiste.
9501
€ 25,00 voor de fraaiste doffer oud.
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9502
9503
9504

€ 25,00 voor de fraaiste duivin oud.
€ 25,00 voor de fraaiste doffer jong.
€ 25,00 voor de fraaiste duivin jong.

9505
Beker voor de fraaiste inzending van een jeugdlid.
9506
Standaardje voor de beste inzending van de overige jeugdleden.
In de groepen Kropperrassen, Kleurduivenrassen, Structuurrassen, Meeuwenrassen,
Kipduivenrassen, Tuimelaarrassen, Postduivenrassen en Vormduivenrassen:
9507
€ 5,= voor de beste.
9508
€ 5,= voor de beste op 1 na.
De volgende sierduivenvereniging heeft een propaganda show bij deze 13e SZN
ondergebracht:
SIERDUIVENCLUB BOIS LE DUC, ‘s-HERTOGENBOSCH
Secretaris : Johan Burg, Sluisstraat 127, 5462 CA Veghel
Tel: 0413 300 493 E-mail: johan_burg@hotmail.com
Stelt voor haar leden de volgende prijzen beschikbaar:
9511
9512
9513
9514

1 zak voer voor de beste doffer oud
1 zak voer voor de beste duivin oud
1 zak voer voor de beste doffer jong
1 zak voer voor de beste duivin jong

De volgende speciaalclubs hebben een districtsshow bij deze 13e SZN
ondergebracht :
KONINKLIJKE BELGISCHE KROPPER CLUB
Voorzitter : Joris Deneire, Erheijemstraat 52, 8020 Oostkamp, België
Tel: 0032 486 18 53 47
Stelt voor haar leden de volgende prijzen beschikbaar :
Gentse kroppers:
41
Roek vanaf 10 dieren
Beste duif
42
Roek vanaf 20 dieren
Beste doffer
Beste duivin
43
Dominicaan vanaf 10 dieren
Beste duif
44
Dominicaan vanaf 20 dieren
Beste doffer
Beste duivin
45
Witlap vanaf 10 dieren
Beste duif
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46

Witlap vanaf 20 dieren
Beste doffer
Beste duivin
47
Getijgerde/verhemelstaart 10 dieren
Beste duif
48
Getijgerde/verhemelstaart vanaf 20 dieren
Beste doffer
Beste duivin
Leuvense kroppers:
49
vanaf 5 dieren
Beste duif
Voor ieder winnend dier wordt een zak duiven voeder voorzien. Een prijspredicaat
is minimum 95 punten. Winnaars dienen in orde te zijn met hun lidgeld 2018.
SCHOONHEIDSPOSTDUIVENCLUB (SPC)
Secretaris: Sytze de Bruine, Burgemeester Dusarduynstraat 7,
4551 SV Sas van Gent Tel: 0115 453 003 E-mail: sdebruine1@zeelandnet.nl
Website: http://spc.sierduif.nl
Zie almanak prijzen 7236 en 7237 bij minimaal 5 dieren in ieder clubras.
STEIGER- EN STELLERKROPPERCLUB
Secretaris: R. v.d. Westerlo, Norbertijnenstraat 12, 5705 AW Helmond.
Tel. 0492 547 583 of 06 229 663 24, Email: w.westerlo@upcmail.nl
Zie almanak prijzen 7011 en 7012 bij minimaal 10 dieren in ieder clubras.

KRULDUIF, SCHMALKALDENER MOORKOP EN TROMMELDUIVENCLUB

Secretaris : Ton Brouwers, Grote Cour 18, 5272 CH Sint Michielsgestel.
Tel: 073 551 50 69 E-mail brou7013@planet.nl Website: http://kstc.sierduif.nl
Zie almanak prijzen 8206 t/m 8208
VERENIGING VAN NONDUIVENVRIENDEN IN NEDERLAND
Secretaris: Peter van Offeren, Kanaaldijk 24, 9493 TE De Punt.
Tel. 0592-543063 of 06-30156676, E-mail: peter.van.offeren@xs4all.nl
Zie almanak prijs 8813 t/m 8815
VOORBURGSE SCHILDKROPPER CLUB
Secretaris: Rikus Hagenauw, Trenakkerweg 2, 9321 TR Peize.
Tel. 050 503 29 24, E-mail: renkhagenauw@gmail.com
Website: www.sierduif.nl/voorburger
Zie almanak prijs 6493 t/m 6497 bij meer dan 10 dieren, 6498 bij minder dan 10
dieren
FOKKERSVERENIGING VAN NEDERLANDSE TUIMELAARS
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(waarin ondergebracht de Amsterdamse Tippler, Nederlandse Hoogvlieger,
Nederlandse Helmduif, Hagenaar, Amsterdamse Baardtuimelaar en
Amsterdamse Hoogvlieger)
Secretaris: R. Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9674 EC Winschoten
Telefoon 0597 414 314, Email: roel.bijkerk@hetnet.nl
Zie almanak prijs 8437
De volgende speciaalclubs verlenen hun medewerking aan deze 13e SZN show:
OUD HOLLANDSE MEEUWCLUB
Secretaris: S. Boersma, Pastoryleane 41, 8804 SB Tzum
Tel.: 0517 452 227, Email: info@ohmeeuw.nl
Website: http://ohmeeuw.sierduif.nl
Zie almanak prijzen 7624 bij minimaal 25 dieren, 7625 bij minimaal 50 dieren.
DAMASCENER CLUB NEDERLAND
Secretaris: Jerry Hoekman, Tureluur 57, 8281 EC Genemuiden.
Tel: 06 101 003 20, E-mail: jerryherry@home.nl
Website: www.damacener.nl
Zie almanak prijs 5657 per 15 ingezonden dieren.
DEENSE TUIMELAARS CLUB
Secretaris : W.B. Halsema, G.F. Vosstraat 8, 8474 BH Oldeholtpade.
Tel: 0561 688 608, Email: halsema@msn.com
Website: www.danishtumbler.com
Zie almanak prijs 8664 en 8665 bij minimaal 20 dieren
DUITSE MODENACLUB NEDERLAND
Secretaris: Jouke van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein.
Tel: 030 606 43 08, E-mail: brunner.jouke@kpnmail.nl
Website: http://duitsemodenaclub.nl
Zie almanak prijzen 7528 t/m 7530 bij minimaal 50 dieren
FIGURITA CLUB NEDERLAND
Secretaris: Jouke van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein.
Tel: 030 606 43 08, Email: brunner.jouke@kpnmail.nl
Zie almanak prijzen 7757 t/m 7760 bij minimaal 30 dieren en 3 inzenders.
FELEGYHAZER TUIMELAAR CLUB
Secretaris F. van Olst, Pieter van Vollenhovenlaan 19, 7251 AP Vorden
Tel. 06-19659036, E-mail: fabiovanolst@hotmail.com,
Website: www.duivenfokker.nl
Zie almanak prijs 8959 en 8960 in concurrentie met tenminste 1 anders inzender.
GEZAMENLIJKE OOSTERSEROLLER CLUB
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Secretaris: C. Schrauwen, Canadapolderstraat 2, 4722 SH Schijf
Tel: 0165 342 388, Email: cschrauwen2@gmail.com Website: www.gorf.nl
Zie almanak prijs 8875 en 8876 voor elke 10 volgende.
HOLLANDSE KROPPER CLUB
Secretaris: F. van der Ploeg, Wierplas 7, 8381 CD Vledder.
Tel: 0521 551 371, E-mail: ploeg.vd.f@ziggo.nl
Website: www.sierduif.nl/hollandsekropperclub
Zie almanak prijs 6421 bij minimaal 5 dieren en 6422 bij minimaal 20 dieren.
KINGDUIVENSPECIAALCLUB
Secretaris: M. Jakobsen, Kraaijensteinweg 24, 4328 RZ Burg-Haamstede
Tel: 06 447 747 48, Email: pvroegopbv@zeelandnet.nl
Website: www.dutchkingclub.nl
Zie almanak prijs 7388 en 7389 bij minimaal 20 dieren, alle prijzen zijn alleen te
winnen door leden die hun contributie hebben voldaan.
NEDERLANDSE NORWICH KROPPER CLUB
Secretaris: W. Jongeneel, Kanariesprenk 309,4386 DM Vlissingen.
Tel: o118 217 380 of 06 188 488 05 Email: wjongeneel@zeelandnet.nl
Zie almanak prijzen 6630 bij minimaal 11 dieren, 6631 en 6632 bij minimaal 21
dieren, 6633 t/m 6635 bij minimaal 31 dieren.

NEDERLANDSE BRÜNNER KROPPER CLUB
Secretaris: J.J. v.d. Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein.
Tel. 030 646 43 08, Email: brunner.jouke@kpnmail.nl
Website: www.brunnerkropperclub.nl
Zie almanak prijs 6712 en 6713 bij minimaal 30 dieren en tenminste 3 inzenders.
MEEUWENCLUB
Secretaris : G. de Vries jr., Goutumerdijk 20, 9084 AE Goutum.
Tel: 058 288 33 91, Email: g.vriesjunior@chello.nl
Clubrassen : Afrikaanse-, Akener lakschild-, Anatolische-, Barbarisi-, Domino-, Duitse
kleurstaart-, Duitse schild-, Gentse-, Hamburger sticken-, Italiaanse-, Luikse-,
Oosterse-, Oudduitse-, Oudoosterse meeuw Engelse Owl, Luikse Barbet, Turbit,
Turbiteen en Vlaanderse Smierel.
Website: http://meeuwenclub.sierduif.nl
Zie almanak prijs 7848
VERENIGING VAN V.V. EKSTERKROPPERFOKKERS
Secretaris: M.C. Wuijts, Heesterdijk 8, 5711 PW Someren.
Tel: 0492 332 015, Email: inewuyts@planet.nl
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Zie almanak prijs 5400 bij tenminste 5 ingezonden dieren, 5402 en 5403 bij tenminste
10 ingezonden dieren.
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