SIERDUIVENSHOW ZUID – NEDERLAND
Tevens NBS Bondsshow 2021-2022
VRAAGPROGRAMMA

14 en 15 januari 2022 te Waalwijk

Locatie:
Paardensportvereniging “De Paardenvriend”
Drunenseweg 23
5143 NE Waalwijk
Inschrijven vóór maandag 27 december 2021
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Voorwoord
Beste sierduivenliefhebber,
Met genoegen bieden wij u hierbij het vraagprogramma aan van de 15e Sierduivenshow ZuidNederland met daarbij tevens de NBS Bondsshow voor het seizoen 2021-2022 en waar tevens
door de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Ornitophilia” de Grote Prijzen van Nederland zijn
ondergebracht voor de sierduiven. De afgelopen anderhalf jaar waren erg onzekere tijden.
Iedereen binnen onze hobby is in meer of mindere mate in aanraking gekomen met de
negatieve gevolgen van de corona-pandemie. Intussen wist niemand of, en wanneer, we
elkaar weer konden en mochten en wanneer er weer tentoonstellingen mogelijk zouden zijn.
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is de toekomst nog steeds onzeker. We hopen dan
ook dat wij onze SZN zonder veel problemen normaal kunnen organiseren.
Nadat wij onze vorige tentoonstelling op een nieuwe locatie in Waalwijk hebben
georganiseerd, zullen wij dit nu doen op een nieuwe datum. Jarenlang werd de SZN in het
eerste weekend van november gehouden, en vanaf dit jaar zullen wij dit doen halverwege
januari. Op deze manier komt er meer ruimte in de toch al drukke tentoonstellingsagenda in
de periode tussen half oktober en eind december, en daarnaast hopen we meer inzenders te
enthousiasmeren van rassen die pas later in het seizoen show-klaar zijn. Samen met een
verbeterd prijzenpakket – zoals u verderop in dit vraagprogramma kunt lezen – hopen we dat
dit zorgt voor een stimulans bij de inzenders waardoor we weer een mooi aantal sierduiven
op onze tentoonstelling mogen ontvangen.
Zoals gebruikelijk kunt u van ons verwachten dat we weer een prachtige tentoonstelling voor
u zullen neerzetten, waar daarnaast ook nog eens meer dan 20 speciaalclubs prijzen hebben
ondergebracht en wat tevens de laatste mogelijkheid van het tentoonstellingsseizoen is om
de befaamde NBS-Erecertificaten te kunnen winnen om zo wellicht kans te maken op een NBSKampioensdiploma.
Mede namens het SZN-bestuur hoop ik u allen te mogen verwelkomen op 14 en 15 januari
2022 in Waalwijk!
Dennis Meesters
Voorzitter SZN
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Voorwoord
Het zit de NBS de laatste jaren niet mee met het onderbrengen van haar bondsshow. Net
hadden we er goede hoop op dat het dit jaar toch zou gaan lukken bij de Gelderlandshow en
toen gooide Corona roet in het duivenhok. Volkomen terecht dat zij hun show wegens de
onzekere situatie hebben afgelast. Gelukkig konden zij dat nog doen op een tijdstip waarop
het voor liefhebbers nog mogelijk was om hun plannen om te gooien.
Helaas was het tentoonstellingsseizoen al bezig en waren tentoonstellingen al aanstaande of
helaas vanwege de vogelgriep afgelast waardoor het voor de NBS niet eenvoudig was om haar
bondsshow nog onder te brengen op een aansprekende sierduivenshow.
Wij hebben gekozen voor Sierduivenshow Zuid-Nederland omdat zij een aansprekende
sierduivenshow is met een decennialange ervaring, een kundig team en een prima reputatie.
Wij, maar ook zij zijn overvallen door deze plotselinge toewijzing.
Het betekent dat zij zich niet lang hebben kunnen voorbereiden op de bondsshow. De NBS
heeft daar uiteraard alle begrip voor en wij hopen dat de liefhebbers dat ook hebben. We doen
het deze keer dan ook wat eenvoudiger, geen sierduivenplein om maar wat te noemen en zo
zijn er nog wel enkele mogelijke kleine aanpassingen. Op het moment van uitkomen van het
vraagprogramma is immers nog veel onzeker en moeten we hopen op versoepelingen van de
coronamaatregelen.
Toch hebben we alle vertrouwen in een eenvoudige, maar mooie en succesvolle bondsshow.
Wij nodigen u graag uit om enkele van uw mooiste dieren in te zenden. Het gaat dit keer nu
eens niet om de absolute hoeveelheid dieren maar vooral om de kwaliteit zodat we kunnen
vaststellen dat we de afgelopen periode wel aan contactmogelijkheden hebben ingeboet maar
niet aan de hoge standaard van onze dieren.
Wij hopen u in Waalwijk te mogen begroeten!
Thom Laming
voorzitter NBS

3

Organisatie
Tentoonstellingsbestuur
Voorzitter:
Secretaris/penningmeester:
2e voorzitter:
2e secretaries/penningmeester:
Commissaris PR:

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

De tentoonstelling wordt gezamenlijk georganiseerd door:
- Sierduivenclub Het Zuiden (Eindhoven)
- Sierduivenclub Bois le Duc (’s Herthogenbosch)
- West-Brabantse Sierduiven Vereniging (Breda)

Gedelegeerden Facilitair Bureau
P. Wijnacker
Hulsterloostraat 44
4568 AE Nieuw-Namen
Tel.: 0114-345900

J. Schaareman
Gielenhofweg 13
5987 NA Egchel
Tel.: 077-3074231

Veterinair Toezicht
Dierenkliniek “De Langstraat”
Ecliptica 88
5175 XK Loon op Zand
Tel.: 0416-274357

Belangrijke datums
Sluiting inschrijving:

maandag 27 december 2021

Inkooien duiven:

donderdag 13 januari 2022, 18.00 tot 22.00 uur

Show geopend:

vrijdag 14 januari 2022, 18.00 tot 22.00 uur
zaterdag 15 januari 2022, 10.00 tot 16.00 uur

Officiële opening:

zaterdag 15 januari 2022, 10.30 uur

Uitkooien duiven:

zaterdag 15 januari 2022, 16.00 uur

Vanwege veranderende maatregels in het kader van de corona-pandemie kunnen tijden wijzigen.
Indien nodig zullen de inzenders hiervan op de hoogte gebracht worden.
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Inschrijven
Inschrijving van duiven kan gebeuren via Animal Office, de link hiervoor is te vinden op onze
website: szn.sierduif.nl. Daarnaast is het ook mogelijk om de inschrijfformulieren per post
of email te verzenden aan:
D.M. Meesters
Aalmoezenier Verheggenstraat 16
6221 TG Maastricht
Tel.: 06-30414170
Email: szn@sierduif.nl
Inzenders die hun inschrijfformulier digitaal aanleveren zullen de kooinummers en labels
ook per email ontvangen, tenzij zij dit uitdrukkelijk anders aangeven bij het verzenden van
het inschrijfformulier.
De betaling van het inschrijfgeld dient bij voorkeur via bankoverschrijving te gebeuren, en
wel op rekeningnummer NL07 RBRB 0929 2356 57 t.n.v. Ver. Sierduivenshow Z. NLD. Indien
u contact wenst te betalen dient u dit aan te geven bij de inschrijving of per bericht aan de
penningmeester van onzer show:
J.W.A. Burg
Sluisstraat 127
5462 CA Veghel
Tel.: 06-27276720
Email: johan_burg@hotmail.com

Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door:
•

Wielink Dierenbenodigdheden te IJsselmuiden

•

Garvo BV te Drempt

•

Belgica-De Weerd te Breda

•

RopaVet / Ropastore te Zaandam

•

Animal Office te Stiens

•

Art Dog Companie/Kandinsky for Animals te Grave

•

Schrobbeler te Tilburg
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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 en is ter inzage beschikbaar op het secretariaat van deze
tentoonstelling en tevens te raadplegen via de website van de NBS.
§ 1: algemene tentoonstellingsbepalingen
Voor de algemene tentoonstellingsbepalingen zie de Almanak 2021.
§ 2: inschrijving
De inschrijving staat open voor in Nederland wonende inzenders met een geldig NBSfokkersnummer, en buitenlandse inzenders die bij hun eigen organisatie zijn aangesloten.
Inschrijving dient te geschieden op de bij dit vraagprogramma bijgesloten inschrijfformulieren
of via Animal Office. Extra inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd bij het
secretariaat. De uiterste inschrijfdatum is 27 december 2021. Inschrijfformulieren die per
post worden verzonden dienen te worden gericht aan: dhr. D.M. Meesters, Aalmoezenier
Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht, per email kunnen de inschrijfformulieren worden
verstuurd naar szn@sierduif.nl. De link naar inschrijven via Animal Office staat op onze
website szn.sierduif.nl.
§ 3: gevraagde rassen
Gevraagd worden sierduiven in alle erkende rassen en kleurslagen, zowel mannelijk als
vrouwelijk en zowel oude als jonge dieren. Tevens kunnen tot rassen tot erkenning worden
ingeschreven. Deze zullen worden beoordeeld door de NBS Standaardcommissie.
§ 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
reguliere prijs. Iedere inzender betaald € 4,50 administratiekosten.
§ 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 € 4,00 verschuldigd.
§ 6: betaling verschuldigde kosten
Het totaal verschuldigde bedrag dient gelijktijdig met de toezending van het inschrijfformulier
te worden overgemaakt op rekening NL07 RBRB 0929 2356 57 t.n.v. Ver. Sierduivenshow
Z.NLD. Buitenlandse inzenders mogen eventueel ook bij inkooien betalen.
§ 7: inkooien
Het inkooien van de ingeschreven dieren dient te geschieden op donderdag 13 januari 2022
tussen 18.00 en 22.00 uur. In verband met het de corona-maatregels zouden de tijden voor
inkooien kunnen worden gewijzigd.
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§ 8: keuring
De keuring van de ingezonden dieren vindt plaats op vrijdag 14 januari 2022 en is vrij
toegankelijk, mits men de ambterende keurmeesters niet hindert in de uitoefening van hun
werk.
§ 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 een minimum van 93 punten. De gewonnen prijzen
kunnen tijdens de show vanaf zaterdag 15 januari 2022 worden afgehaald, met uitzondering
van de hoofdereprijzen. Deze worden op zaterdag om 10.30 uur tijdens de officiële opening
van de show uitgereikt.
§ 10: afhalen ingezonden dieren
Ingezonden dieren kunnen uitsluitend worden afgehaald op vertoon van het op naam
gestelde afhaalformulier, en wel op zaterdag 15 januari 2022 tussen 16.00 en 17.00 uur. De
op zaterdag 15 januari 2022 om 18.00 uur nog niet afgehaalde dieren worden op maandag 17
januari 2022 voor rekening van de inzender verzonden.
§ 11: openingstijden van het tentoonstellingssecretariaat
Het secretariaat is geopend op:
- Donderdag 13 januari 2022 van 18.00 tot 22.00 uur
- Vrijdag 14 januari 2022 van 10.00 tot 22.00 uur
- Zaterdag 15 januari 2022 van 10.00 tot 16.00 uur
§ 12: toegangsprijzen
De entree bedraagt € 3,50 per persoon.
§ 13: beoordelingskaarten
De beoordelingskaarten worden in enkelvoud boven de kooien gehangen en kunnen tijdens
het uitkooien van de kooien gehaald worden.
§ 14: 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.
§ 15: corona
Onze tentoonstelling zal verlopen volgens de op dat moment geldende coronamaatregels.
Alle inzenders en bezoekers van de tentoonstellingslocatie dienen, indien door de organisatie
gevraagd, een geldig coronavaccinatie- of herstelbewijs te kunnen overleggen. Indien
vanwege de coronamaatregels de show niet door kan gaan zal dit tijdig bekend worden
gemaakt en zullen de inzenders hun inschrijfgeld terugkrijgen.
§ 16: slotbepalingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur.
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Keurmeesters
Hoofdereprijzenjury
Voorzitter:
R. Arbeider
Leden:
H.B. Schwarz en W. de Wal
Indeling
D. Admiraal

(A)

Malthezer Kipduif, Show Antwerp, Show Homer, Show Racer,
Giant Homer, Duitse Schoonheidspostduif, Basra Wamduif,
Damascener, Dragoon, overige vorm- en wratduiven.
G. Adriaanse
(C)
Kleurpostduif, Genuine Homer, Belgische Tentoonstellingsreisduif
M. Apperlo
(A)
Vinkduif, Hyacintduif, Spreeuwduif, Thuringer Zwaluw,
Thuringer Witstaart, Saksische Vleugelduif
R. Arbeider
(A)
Nederlandse Krulveerkropper, Krulduif, alle Trommelduiven
D.C.J. van Doorn
(C)
King
L. Van Droogenbroeck(BEL) Italiaanse Meeuw, Duitse Modena
J.G.M. Hartman
(A)
Duitse Modena, overige kleurduivenrassen
G.H.J. Kelderman
(A)
Oud-Hollandse Meeuw, Vlaanderse Smierel, Oud-Duitse
Meeuw, Oud-Oosterse Meeuw, overige meeuwen
H.B. Schwarz
(A)
Engelse Ekstertuimelaar, Deense Tuimelaar, Portugese
Tuimelaar, Komorner Tuimelaar, overige tuimelaars en hoogVliegers
J.J. van de Siepkamp (A)
Brunner Kropper, Engelse Kropper, Engelse Dwergkropper,
Norwich Kropper
G. Simonis
(A)
Engelse Modena
R.J. Slikker
(C)
Amsterdamse Baardtuimelaar, Amsterdamse Hoogvlieger,
Nederlandse Hoogvlieger, Nederlandse Helmduif, Midsn.
Weense Tuimelaar, Weense Witschild Tuimelaar
P.L. van der Spek
(C)
Hollandse Kropper, Gentse Kropper, Rijsselse Kropper,
Horseman Kropper, Voorburgse Schildkropper, overige
Kroppers
A.P. Stout
(C)
Figurita, Berlijnse Kortsnavelige Tuimelaar, Altstammer,
Koningsberger Reinoog, Stettiner, overige kortsnavelige
Tuimelaars
M.B. Treffers
(C)
Oud-Hollandse Kapucijn, Pauwstaart, Indiase Pauwstaart,
Schmalkaldener Moorkop, overige structuurduiven
W. de Wal
(A)
Exhibition Homer, Ned. Schoonheidspostduif, Oosterse Roller,
Mokee, Ringslagers
D. de Zeeuw
(C)
Holle Kropper, Spaanse Kropperrassen
De indeling van de keurmeesters is onder voorbehoud en o.a. afhankelijk van het aantal
ingeschreven duiven per ras.
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Prijzenschema
Hoofdereprijzen
1.
2.

Fraaiste sierduif
Fraaiste sierduif ander geslacht

Cees Schoonenbergbokaal
Henk Moezelaarbokaal

Grote prijzen van Nederland, aangeboden door K.N.V. Ornitophilia
3.
4.
5.
6.

Fraaiste doffer oud
Fraaiste duivin oud
Fraaiste doffer jong
Fraaiste duivin jong

Oorkonde + € 100
Oorkonde + € 100
Oorkonde + € 100
Oorkonde + € 100

Overige hoofdereprijzen
7.
8.
9.
10.

Fraaiste doffer oud op 1 na
Schrobbelèr-pakket
Fraaiste duivin oud op 1 na
Schrobbelèr-pakket
Fraaiste doffer jong op 1 na
Schrobbelèr-pakket
Fraaiste duivin jong op 1 na
Schrobbelèr-pakket
De winnaars van prijs 1 t/m 6 komen niet in aanmerking voor prijs 7 t/m 10

11.

Collectieprijs
SZN-medaille
Beste collectie duiven van een inzender binnen 1 ras. Bij een gelijke stand gaan dieren binnen één
kleurslag voor dieren binnen meerdere kleurslagen. Daarna gaan dieren met een gelijke verdeling
tussen doffer en duivin en jong en oude dieren voor een ongelijke verdeling. Wanneer dan nog
steeds een gelijke stand aanwezig is, beslist het lot.

Keurmeestersprijzen
12.
13.
14.
15.

Fraaiste duif van de keuring
Fraaiste duif van de keuring op 1 na
Fraaiste duif van de keuring op 2 na
Fraaiste duif van de keuring op 3 na

Zak Wielink duivenvoer
Pakket Garvo
Pakket Belgica/De Weerd
Pakket Ropastore

Rassenprijzen
16.

Bij 10 tot 20 dieren:
Fraaiste duif van een ras

Levensmiddelenpakket S

17.
18.

Bij 21 tot 30 dieren:
Fraaiste duif van een ras
Fraaiste duif van een ras op 1 na

Levensmiddelenpakket M
Levensmiddelenpakket S

19.
20.
21.

Bij 31 of meer dieren:
Fraaiste duif van een ras
Fraaiste duif van een ras op 1 na
Fraaiste duif van een ras op 2 na

Levensmiddelenpakket L
Levensmiddelenpakket M
Levensmiddelenpakket S

Jeugdprijzen
19.
20.
21.

Fraaiste duif van een jeugdlid
Fraaiste duif van een jeugdlid op 1 na
Fraaiste duif van een jeugdlid op 2 na

Bokaal
Beker
Standaard
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Overige ereprijzen

Chocolade tablet met afbeelding van het winnend dier, beschikbaar gesteld door Art Dog
Companie/Kandinsky for Animals voor:
22.
Beste duif der kropperrassen
23.
Beste duif der meeuwen en structuurduiven
24.
Beste duif der kleurduiven en trommelduiven
25.
Beste duif der kip-, vorm- en wratduiven
26.
Beste duif der hoogvliegers, tuimelaars en ringslagers

Prijzenschema NBS Bondsshow
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
Secr.: D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht
tel.: 06-30414170, email: secretaris@sierduif.nl
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.

818.
819.

812.

Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste
sierduif van zijn keuring. (Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummers).
Per keurmeesters een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif op 1 na van zijn
keuring. (Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummers).
Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude doffer.
Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste oude duivin.
Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge doffer.
Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste jonge duivin.
Plaquette Entente Européenne d’Aviculture voor de fraaiste sierduif van de show (indien
plaquette beschikbaar is).
K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na van de keurmeester.
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).
Prijzen alleen te winnen door jeugdleden jonger dan 17 jaar:
Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer.
Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin.
Extra prijzen speciaalclubs:
Voor rassen waarvan de speciaalclubs de clubshow bij de Bondsshow hebben ondergebracht,
worden extra prijzen beschikbaar gesteld. In die rassen mag een keurmeester toekennen:
E-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven ter vrije beschikking van de keurmeester
binnen de rassen van die speciaalclub. (de E-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs
aan is toegekend).

Nationaal Kampioen “Ras van het Jaar”
In dit tentoonstellingsseizoen is de Italiaanse Meeuw het “Ras van het Jaar”. De winnaar van dit
kampioenschap ontvangt op de algemene ledenvergadering een fraaie ereprijs. Deze is te winnen door
op één provinciaal kampioenschap èn op de NBS Bondsshow met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj)
van dat ras het hoogste aantal punten te behalen. Bij gelijk aantal punten beslist het lot.
Nationaal Kampioen Rasgroep
De NBS looft in iedere rasgroep, zoals hieronder genoemd, een Nationaal kampioen uit. De Nationaal
kampioen ontvant op de algemene ledenvergadering een fraaie ereprijs. Deze is te winnen door op één
provinciaal kampioenschap èn op de NBS Bondsshow met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat
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ras het hoogste aantal punten te behalen. Bij gelijk aantal punten beslist het lot. De vijf groepen
waarvoor een Nationaal Kampioenschap gewonnen kan worden zijn:
1. Kropperrassen
2. Kip-, wrat- en vormduiven
3. Meeuwen
4. Structuur-, trommel- en kleurduiven
5. Tuimelaars

Clubshows sierduivenverenigingen
Sierduivenclub “Het Zuiden” – Eindhoven
Secr.: H.H.M. Kocken, Noord Parallelweg 32, 5707 AX Helmond
Tel.: 0492-549243 of 06-22690882, email: benkocken@ziggo.nl
Prijzenschema alleen te winnen door leden van “Het Zuiden”:
Z1:
€ 15,00 voor beste van de Kroppers
Z2:
€ 15,00 voor beste van de Vormduiven
Z3:
€ 15,00 voor beste van de Wratduiven
Z4:
€ 15,00 voor beste van de Structuurduiven
Z5:
€ 15,00 voor beste van de Meeuwen
Z6:
€ 15,00 voor beste van de Trommelduiven
Z7:
€ 15,00 voor beste van de Kleurduiven
Z8:
€ 15,00 voor beste van de Tuimelaars en Hoogvliegers
**************************************************************************************
Sierduivenclub “Bois le Duc” – ’s Herthogenbosch
Secr.: G.M. Brouwer, Oranje Nassaulaan 466, 5491 HJ Sint Oedenrode
Tel.: 06-53648372, email: brou6733@planet.nl
Prijzenschema alleen te winnen door leden “Bois le Duc”:
B1:
Fraaiste sierduif krijgt de Cees Schoonenbergwisselbokaal met daarbij horend erecertificaat
ingelijst met foto van winnend dier.
B2:
Beste sierduif ander geslacht krijg een erecertificaat ingelijst met foto winnend dier.
B3:
Fraaiste kwartet in een ras 2 doffers en 2 duivinnen (jong of oud): zak sierduivenvoer.
B4:
Het hoogste aantal punten met 6 sierduiven: zak sierduivenvoer.
B5:
Beste van de kropperrassen: ingelijste oorkonde met foto winnend dier.
B6:
Beste van de meeuwenrassen of structuurduiven: ingelijste oorkonde met foto winnend dier.
B7:
Beste van de kleurduiven of trommelduiven: ingelijste oorkonde met foto winnend dier.
B8:
Beste van de kip-, wrat- en vormduiven: ingelijste oorkonde met foto winnend dier.
B9:
Beste van de hoogvliegers, tuimelaars en ringslagers: ingelijste oorkonde met foto winnend dier.
B10:
Beste van de kropperrassen ander geslacht dan winnaar B5: ingelijste oorkonde met foto
winnend dier.
B11:
Beste van de meeuwenrassen of structuurduiven ander geslacht dan winnaar B6: ingelijste
oorkonde met foto winnend dier.
B12:
Beste van de kleurduiven of trommelduiven ander geslacht dan winnaar B7: ingelijste oorkonde
met foto winnend dier.
B13:
Beste van de kip-, wrat- en vormduiven ander geslacht dan winnaar B8: ingelijste oorkonde met
foto winnend dier.
B14:
Beste van de hoogvliegers, tuimelaars of ringslagers ander geslacht dan winnaar B9: ingelijste
oorkonde met foto winnend dier.
Alle prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering op 21 februari 2022.
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**************************************************************************************
West-Brabantse Sierduivenliefhebbers vereniging – Breda
Secr.: M. van Wees, Pastoor Bastiaansensingel 75, 47111 EE Sint Willebrord
Tel.: 0165-384035 of 06-53273889, email: martinvanwees@kpnmail.nl
Prijzenschema: alleen te winnen door leden van W.B.S.V.
W1:
€ 15,00 voor de beste doffer (min. 96 punten, jong gaat voor oud)
W2:
€ 15,00 voor de beste duivin (min. 96 punten, jong gaat voor oud)
Voor de winnaars van W1 en W2 vervallen de overige prijzen.
Groep Kropperrassen:
W3:
€ 10,00 voor de beste doffer (min. 95 punten, jong gaat voor oud)
W4:
€ 10,00 voor de beste duivin (min. 95 punten, jong gaat voor oud)
W3A: € 7,50 voor de beste doffer op 1 na, bij min. 20 dieren. (min. 95 punten, jong gaat voor oud)
W4A: € 7,50 voor de beste duivin op 1 na, bij min. 20 dieren. (min. 95 punten, jong gaat voor oud)
Groep Structuurduiven:
W5:
€ 10,00 voor de beste doffer (min. 95 punten, jong gaat voor oud)
W6:
€ 10,00 voor de beste duivin (min. 95 punten, jong gaat voor oud)
W5A: € 7,50 voor de beste doffer op 1 na, bij min. 20 dieren. (min. 95 punten, jong gaat voor oud)
W6A: € 7,50 voor de beste duivin op 1 na, bij min. 20 dieren. (min. 95 punten, jong gaat voor oud)
Groep Tuimelaars en Hoogvliegers:
W7:
€ 10,00 voor de beste doffer (min. 95 punten, jong gaat voor oud)
W8:
€ 10,00 voor de beste duivin (min. 95 punten, jong gaat voor oud)
W7A: € 7,50 voor de beste doffer op 1 na, bij min. 20 dieren. (min. 95 punten, jong gaat voor oud)
W8A: € 7,50 voor de beste duivin op 1 na, bij min. 20 dieren. (min. 95 punten, jong gaat voor oud)

Clubshows Speciaalclubs
Nederlandse Norwich Kropper Club
Secr.: W. Jongeneel, Kanariesprenk 309, 4386 DM Vlissingen
Tel.: 0118-217380, email: wjongeneel@kpnmail.nl
6625.

€ 15,00 voor de fraaiste

6626.

Bij minimaal 4 dieren per kleurslag
€ 7,50 voor de fraaiste (min. 94 punten)

******************************************************************************************
Nederlandse Brunner Kropper Club
Secr.: J.J. van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein
Tel.: 030-6064308, email: brunner.jouke@kpnmail.nl
Groepen: wit; zwart; rood en geel; blauw zwartgeband; rood- geel- blauwzilver
geband; schimmel; getijgerd en ooievaar; wit geband; bont en geëksterd; overige
kleurslagen
6700.

Bij minimaal 50 ingezonden dieren
Clubprijs voor de fraaiste
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6701.
6702.
6703.
6704.
6705.
6706.

Clubprijs voor de fraaiste ander geslacht
Clubprijs voor het fraaiste dier per keurmeester
Clubprijs voor het fraaiste dier van een jeugdlid
Brunner beeldje voor het fraaiste zestal in één kleurslag
€ 7,50 voor de fraaiste per kleur- of tekeninggroep (min. 6 inz. per groep)
Bij meer dan 10 dieren per groep:
€ 5,00 voor de fraaiste op 1 na

******************************************************************************************
Holle Kropper Club
Secr.: P.L. van der Spek, Koekamp 23, 2623 XN Delft
Tel.: 06-53597694, email: vanderspek@ziggo.nl
6775.
6776.
6777.
6778.

Sierprijs voor het fraaiste dier
A.P.J. van der Kaay-prijs voor de fraaiste witroek
A. Maes-prijs voor de fraaiste roek m.u.v. witroek
Gerrit Bontekoe-prijs voor de fraaiste getekende (bont of getijgerd)
Winnaars van bovenstaande prijzen komen niet in aanmerking voor onderstaande prijzen.

6779.
6780.
6781.
6782.
6783.
6784.

€ 4,50 voor de fraaiste roek oud
€ 4,50 voor de fraaiste roek jong
€ 4,50 voor de fraaiste bont/getekend oud
€ 4,50 voor de fraaiste bont/getekend jong
€ 3,50 t.v.b. per 20 dieren boven de 30 ingezonden dieren
€ 4,50 voor ieder dier met predicaat “U” welke geen erecertificaat heeft
Deze show telt mee voor het clubkampioenschap.

******************************************************************************************
Speciaalclub voor Zeldzame Kropperrassen
Secr.: M.C. Timmerman, Oudepolderdijk 1, 4301 PA Zierikzee
Tel.: 0111-416538, email: zeldzamekroppers@kpnmail.nl
Clubrassen: Akenerband-, Beierse-, Ekster- k.b. en v.v., Elzasser-, Franse-, Ganskop-,
Gentse-, Hana-, Hessische-, Hongaarse-, Horsman-, Leuvense Sinjoor-, Ned.
Krulveer-, Nieder Bayerische-. Moravische-, Oostenrijkse Ekster-, Oud-Duitse-,
Pommerse-, Rijsselse-, Saksische-, Silezische-, Starwitzer-, Slowaakse-, Thuringer-,
Tsjechische- en Zeeuwse Dwergkropper.
7075.
7076.
7077.
7078.

€ 10,00 voor een duivin kaalbenig
€ 10,00 voor een doffer kaalbenig
€ 10,00 voor een duivin vedervoetig
€ 10,00 voor een doffer vedervoetig

******************************************************************************************
Schoonheids Postduiven Club
Secr.: S. de Bruine, Burg. Dusarduynstraat 7, 4551 SV Sas van Gent
Tel.: 0115-453003, email: sdebruine1@zeelandnet.nl
Clubrassen: Ned. Schoonheidspostduif, Belgische Schoonheidspostduif,
Duitse Schoonheidspostduif, Kleurpostduif, Dragoon, Show Antwerp, Show Homer, Exhibition Homer, Genuine
Homer, Giant Homer en Show Racer.
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7225.

Louis Maas-prijs fraaiste kwarten (m/o, v/o, m/j, v/j) één ras en eigen fok.

7226.

Bij 5 t/m 24 dieren per ras
€ 5,00 + erecertificaat voor de fraaiste

7227.
7228.

Bij 25 t/m 49 dieren per ras
€ 5,00 + erecertificaat voor de fraaiste
Erecertificaat voor de fraaiste op 1 na

7229.
7230.
7231.

Bij 50 t/m 74 dieren per ras
€ 5,00 + erecertificaat voor de fraaiste
Erecertificaat voor de fraaiste op 1 na
Erecertificaat voor de fraaiste op 2 na

7232.
7233.
7234.
7235.

Bij 75 of meer dieren per ras
€ 5,00 + erecertificaat voor de fraaiste
Erecertificaat voor de fraaiste op 1 na
Erecertificaat voor de fraaiste op 2 na
Erecertificaat voor de fraaiste op 3 na
Bovenstaande prijzen alleen te winnen door leden.

******************************************************************************************
Kingduivenspeciaalclub
Secr.: J.J. van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein
Tel.: 030-6064308, email: brunner.jouke@kpnmail.nl
7376.
7377.
7378.
7379.
7380.
7381.
7382.
7383
7384.
7385.
7386.

Ereprijs voor het fraaiste dier
Ereprijs voor het fraaiste dier ander geslacht
Ereprijs per 15 gekeurde dieren (verdeeld over zoveel mogelijk kleurslagen, ter vrije beschikking
keurmeester)
Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 1 (wit)
Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 3 (bruinzilver, roodzilver, dominant rood, geelzulver
geband en geelzilver gekrast)
Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 4 (blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, blauwen blauwzilver gekrast, blauw ongeband en blauwschimmel)
Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 5 (zwart, andalusisch blauw, bruin, alle indigo kleuren)
Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 6 (alle bonte en getijgerde)
Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 7 (recessief rood en geel, dun en veelkleur)
Clubcertificaat voor het fraaiste dier groep 8 (overige kleuren AOC klasse)
Fraaiste dier van een jeugdlid

******************************************************************************************
Engelse Modena Club Nederland
Secr.: G.M. Brouwer, Oranje Nassaulaan 466, 5491 HJ Sint Oedenrode
Tel.: 06-53648372, email: brou6733@planet.nl

1. Dolkwisselbokaal voor het fraaiste kwartet Engelse Modena’s 1-1- oud en 1-1jong.Kan in verschillende kleurslagen en in Gazzi, Schietti en Magnani.
Winnaar ontvangt een herinneringsmedaille eigenslag.
2. Ir. A.F.H. Blaauw en B.J. Suers zilveren wisselschaal voor de beste 6 Modena’s ofwel in Schietti of
Gazzi of Magnani. Winaar ontvangt een herinneringsmedaille eigenslag.
3. Tablet chodolade met foto winnend dier als deklaag voor de fraaiste Engelse Modena.
4. Modenakussen met foto winnend dier beste Engelse Modena Schietti
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5. Modenakussen met foto winnend dier beste Engelse Modena Gazzi
6. Modenakussen met foto winnend dier beste Engelse Modena Magnani
7 t/m 12. Modenastandaard ter vrije beschikking van de keurmeester.
de ereprijzen worden uitgereikt op de jaarvergadering en 3 t/m 12 zijn beschikbaar gesteld
door ART DOG COMPANY/KANDINSKY FOR ANIMALS.
******************************************************************************************
Duitse Modena Club Nederland
Secr.: J.J. van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein
Tel.: 030-6064308, email: brunner.jouke@kpnmail.nl
7525.
7526.
7527.
7528.

Ereprijs voor de fraaiste Schietti doffer
Ereprijs voor de fraaiste Schietti duivin
Ereprijs voor de fraaiste Gazzi (minimaal 30 dieren)
€ 7,50 per 10 ingezonden dieren die nog geen prijs hebben gewonnen

******************************************************************************************
Figurita Club Nederland
Secr.: J.J. van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein
Tel.: 030-6064308, email: brunner.jouke@kpnmail.nl
7750.
7751.
7752.
7753.
7754.
7755.
7756.

Figurita beeldje voor de fraaiste
Oorkonde fraaiste kaalbenig wit
Oorkonde fraaiste kaalbenig in de gebande kleurslagen
Oorkonde fraaiste kaalbenig in de enkelkleurigen (zwart- dun, rood en geen)
Oorkonde fraaiste kaalbenig in de overige kleurslagen
Oorkonde fraaiste bekousd
Beker fraaiste van een jeugdlid

******************************************************************************************
Krulduif, Schmalkadener Moorkop en Trommelduivenclub
Secr.: C. Van Geertsom, Kwekerijstraat 6b, 2970 Schilde, België
Tel.: 0032-476579490, email: vangeertsom.christoph@hotmail.com
8200.
8201.
8202.
8203.
8204.
8205.

Trofee met rasafbeelding voor de beste kaalbenige Trommelduif
Trofee met rasafbeelding voor de beste voetbevederde Trommelduif
Trofee met rasafbeelding voor de fraaiste structuurduif
Trofee voor het fraaiste dier van een jeugdlid
€ 2,50 per 5 dieren t.v.b. keurmeester
Jaar gratis lid van de KSTC voor niet leden

******************************************************************************************
Fokkersvereniging van Nederlandse Tuimelaars
Secr.: R. Bijkerk Rosa Caninalaan 9, 9674 EC Winschoten
Tel.: 0597-414314, email: roel.bijkerk@hetnet.nl
Clubrassen: Amsterdamse Tippler, Nederlandse Hoogvlieger, Nederlandse Helmduif,
Hagenaar, Amsterdamse Baardtuimelaar en Amsterdamse Hoogvlieger
Amsterdamse Tippler:
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8425:
8426:

Oorkonde voor het mooiste dier
Oorkonde voor het mooiste dier op 1 na

8427:
8428:

Nederlandse Hoogvlieger:
Oorkonde voor het mooiste dier
Oorkonde voor het mooiste dier op 1 na

8431:
8432:

Nederlandse Helmduif:
Oorkonde voor het mooiste dier
Oorkonde voor het mooiste dier op 1 na
Hagenaar
Oorkonde voor het mooiste dier
Oorkonde voor het mooiste dier op 1 na

8433:
8434:

Amsterdamse Baardtuimelaar
Oorkonde voor het mooiste dier
Oorkonde voor het mooiste dier op 1 na

8435:
8436:

Amsterdamse Hoogvlieger
Oorkonde voor het mooiste dier
Oorkonde voor het mooiste dier op 1 na

8429:
8430:

Alle prijzen zijn te winnen met minimaal 94 pnt en in concurrentie van tenminste 6 dieren. Op de club- en
districtshows zijn punten te verdienen voor de eigenslag FNT medailles verbonden aan het clubkampioenschap.
******************************************************************************************
Groninger en Gelderse Slenken Club
Secr.: P. Jansma, Schoolstraat 14, 8388 MG Oosterstreek
Tel.: 06-23386658, email: p.jansma@gmail.com
9100:
9101:

Certificaat en fles wijn voor het fraaiste dier van de clubrassen, min. 96 punten.
Certificaat voor het fraaiste dier op 1 na van de clubrassen, min. 95 punten.

Districtshows Speciaalclubs
Nationale Voorburgse Schildkropper Club
Secr.: R. Hagenauw, Trenakkerweg 2, 9321 TR Peize
Tel.: 050-5032924, email: renkhagenauw@gmail.com
6493.
6494.
6495.
6496.
6497.

Bij meer dan 35 inzendingen
Siervoorwerp voor de fraaiste
€ 5,00 voor de fraaiste doffer oud
€ 5,00 voor de fraaiste duivin oud
€ 5,00 voor de fraaiste doffer jong
€ 5,00 voor de fraaiste duivin jong
Bij 10 t/m 35 inzendingen
6494 t/m 6497 wordt € 2,50 i.p.v. € 5,00.
Bij minder dan 10 inzendingen
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6498.

Siervoorwerp voor de fraaiste
Deze show telt mee voor het algemeen clubkampioenschap.

******************************************************************************************
Oud-Hollandse Meeuwclub
Secr.: S. Broersma, Pastoryleane 41, 8804 SB Tzum
Tel.: 0517-452227, email: info@ohmeeuw.nl
7619.
7620.
7621.
7622.
7623.

Bronzen eigenslag Medaille + certificaat voor het fraaiste dier bij minimaal 25 dieren
Medaille + certificaat voor het fraaiste dier op 1 na bij minimaal 50 dieren
€ 5,00 per 15 ingezonden dieren
Erecertificaat voor het fraaiste dier op 2 na bij minimaal 75 dieren
Erecertificaat voor het fraaiste dier op 3 na bij minimaal 100 dieren

******************************************************************************************
Oud-Hollandse Kapucijnen-fokkers Club
Secr.: M.B. Treffers, Heemraadstraat 36, 5165 VW Waspik
Tel.: 0416-313038, email: mbtreffers@home.nl
8140.
8141.
8142.
8143.

Badhanddoek met geborduurde afbeelding voor de fraaiste
Mok voor de fraaiste op 1 na
Op iedere 10 ingezonden dieren een geldprijs van € 3,50 t.v.b. van de keurmeester.
(Uitgezonderd winnaars van EP 8140 en 8141.)
Clubcertificaat voor de fraaiste van een jeugdlid.
Ook te winnen door niet-leden, tevens wordt een jaar gratis lidmaatschap voor de OHKC aangeboden.

******************************************************************************************
Nederlandse Kleurduiven Liefhebbers Vereniging
Secr.: M. Apperlo, Annerstreek 40, 9468 AP Annen
Tel.: 0592-273426, email: mapperlo@caiway.nl
8350.

Inschrijfgeld voor één op de vijftien dieren t.v.b. van de keurmeester, als
stimulans voor zeldzame rassen en kleurslagen.

Overige prijzen speciaalclubs
Hollandse Kropper Club
Secr.: F. van der Ploeg, Wierplas 7, 8381 CD Vledder
Tel.: 0521-551371, email: ploeg.vd.f@ziggo.nl
6421.
6422.

€ 2,50 of HKC-Kerstbal voor het fraaiste dier (minimaal 5 dieren)
€ 2,50 of HKC-Kerstbal voor het fraaiste dier op 1 na (minimaal 20 dieren)

******************************************************************************************
Damascener Club Nederland
Secr.: W. de Wal, Alde Dyk 54, 8407 AG Terwispel
Tel.: 06-53121343, email: wengdewal@hetnet.nl
7155.

€ 5,00 per 15 ingezonden dieren.
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Minimum predikaat 93 punten.
******************************************************************************************
Antwerpse Smierelclub
Secr.: J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG Middelburg
Tel.: 0118-636309, email: jdvandoorn@zeelandnet.nl
7703.

€ 5,00 voor de fraaiste

******************************************************************************************
Meeuwenclub
Secr.: G. de Vries jr., Goutumerdyk 20, 9084 AE Goutum
Tel.: 058-2883391, email: g.vriesjunior@chello.nl
Clubrassen: Afrikaanse-, Akener Lakschild-, Anatolische-, Barbarisi-, Domino-, Duitse
Kleurstaart-, Duitse Schild-, Gentse-, Hamburger Sticken-, Italiaanse-, Luikse-, Oosterse-,
Oudduitse-, Oudoosters Meeuw, Engelse Owl, Luikse Barbet, Turbit, Turbiteen en
Vlaanderse Smierel
7825.

€ 5,00 per 15 dieren per clubras voor de fraaiste dieren

Prijzen alleen te winnen door leden. Minimum predikaat 93 punten.
******************************************************************************************
Chinese Meeuwenclub
Secr.: H.B. Schwarz, Lobeliastraat 196, 1616 XP Hoogkarspel
Tel.: 06-22215682, email: hb.schwarz@ziggo.nl
7900.
7901.

Minimaal 10 inzendingen:
€ 10,00 voor de fraaiste
Minimaal 5 inzendingen per kleurslag of tekening
€ 7,50 voor de fraaiste
Minimaal 94 punten

******************************************************************************************
Deense Tuimelaar Club
Secr.: W.B. Halsema, G.F. Vosstraat 8, 8474 BH Oldeholtpade
Email: halsema@msn.com
8663.
8664.

Bij minimaal 15 dieren:
€ 10,00 voor de fraaiste doffer
€ 10,00 voor de fraaiste duivin
Alle prijzen zijn alleen te winnen met minimaal 94 punten.

******************************************************************************************
Gezamenlijke Oosterse Roller Club
Secr.: C. Schrauwen, Canadapolderstraat 2, 4722 SH Schijf
Tel.: 0165-342388, email: cschrauwen2@gmail.com
8875.

€ 7,50 voor het fraaiste dier
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8876.

€ 3,50 voor elke 10 volgende dieren, rekening houden met moeilijkheidsgraad
Minimum predicaat 93 punten.

******************************************************************************************
Kiskunfelegyhazer Tuimelaar Club
Secr.: F. van Olst, Pieter van Vollenhovenlaan 19. 7251 AP Vorden
Tel.: 06-19659036, email: fabiovanolst@hotmail.com
8950.
8951.

Oorkonde fraaiste doffer
Oorkonde fraaiste duivin
Prijzen worden uitgereikt op de fokkersdag en zijn alleen te winnen in concurrentie met minimaal 1
andere inzender.

******************************************************************************************
Buitenlandse Kortsnavelige Tuimelaarsclub
Secr.: A.P. Stout, Waalbanddijk 88, 6669 MD Dodewaard
Tel.: 0488-428289, email: aad_stout@msn.com
Clubrassen: Engelse Kortvoorhoofd, Altstammer, Koningsberger Reinoog,
Koningsberger Kleurkop, Elbinger Witkoptuimelaar, Korte Berlijnse Tuimelaar,
Hamburger Tuimelaar, Stettiner Tuimelaar, Prager Tuimelaar, Korte Weense
Tuimelaar, Budapester Tuimelaar en Engelse Langvoorhoofdtuimelaar.
9026.
9027.
9028.
9029.

Bij minimaal 25 dieren alle clubrassen samen:
€ 10,00 voor de fraaiste doffer jong
€ 10,00 voor de fraaiste duivin jong
€ 10,00 voor de fraaiste doffer oud
€ 10,00 voor de fraaiste duivin oud
Alleen voor leden, minimum predikaat 94 punten.

******************************************************************************************
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