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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/ 
 
Het bestuur van de Nederlandse Bond van 
Sierduivenliefhebbersverenigingen (NBS) heeft het 
genoegen om u uit te nodigen tot het bijwonen van de 108e 
Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden 
op 14 november 2020 in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6 
te 3771 CB Barneveld, tel.: 0342 – 417623  
 
Aanvang van de vergadering: 10.00 uur 
Gelegenheid tot het tekenen van de presentielijst vanaf 9.15 uur 
Aanmelden is verplicht, anders geen toegang  tot vergadering ( kan via geloofsbrief, zit 

bij het Jaarboek in )                                                                                                                                                        

Max. 1 persoon per afgevaardigde vereniging/organisatie. 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen 
3. Uitreiken NBS-Kampioensdiploma’s met bijbehorende medailles 
4. Uitreiken plaquette Entente Européenne 
5. Uitreiken medailles winnende jeugdleden op de NBS Bondsshow 2019-2020 
6. Uitreiken prijs Nationaal Kampioen “Ras van het Jaar” 2019-2020 
7. Uitreiken prijzen Nationaal Kampioen rasgroep 2019-2020 
8. Uitreiken NBS-erespelden 
9. Toewijzing “Ras van het Jaar” – seizoen 2020-2021 
10. Notulen van de 106e Algemene Vergadering, gehouden op 22 juni 2019 
11. Notulen van de 107e Algemene Vergadering, gehouden op 15 februari 2020 
12. Ingekomen stukken de vergadering betreffende 
13. Jaarverslag van de secretaris 
14. Financieel verslag van de penningmeester 
15. Verslag kascontrolecommissie 
16. Benoemen kascontrolecommissie voor het boekjaar 2020 
17. Begroting voor het boekjaar 2021 
18. Jaarverslag NBS Standaardcommissie 
19. Jaarverslag NBS Examencommissie 
20. Jaarverslag NBS PR-commissie 
21. Jaarverslag Facilitair Bureau 
22. Jaarverslag Geschillencommissie 
23. Jaarverslag Bureau Fokkerskaarten en Ringenbureau 
24. Bestuursverkiezing 
25. Benoemen leden NBS Standaardcommissie 
26. Benoemen leden NBS Examencommissie 
27. Benoemen leden NBS PR-commissie 
28. Bestuursvoorstellen  
29. Verenigingsvoorstellen 
30. Rondvraag 
31. Sluiting 
 
Om ca. 13.00 uur wordt het lunchbuffet geopend. 

mailto:pr@sierduif.nl
https://www.sierduif.nl/nbs/nbs-bestuur/
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Middagprogramma: 
Er zal gezien de omstandigheden dit jaar geen middagprogramma zijn. 
 
Namens het bestuur, 
 
D.M. Meesters, secretaris 
 
TOELICHTING OP DE AGENDA 
 
1. Opening door de voorzitter 
 
2. Mededelingen 
 
3. Uitreiken NBS Kampioensdiploma’s met bijbehorende medaille aan de volgende 
fokkers: 

• G.H. Sterling te Deventer met Hollandse Kropper 

• H. Verhoork te Voorschoten met Altstämmer Tuimelaar 

• S. de Bruine te Sas van Gent met Exhibition Homer 

• P. Swaans te Oirschot met Figurita 

• P.J.J. Goossens te Laren met Holle Kropper 

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

• D.C.J. van Doorn te Veenendaal met Dragoon 
 
4. Uitreiken plaquette Entente Européenne aan de winnaar van de NBS Bondsshow 
2019-2020: 
 Gewonnen door R. Arbeider te Wijchen met Arabische Trommelduif  
 
5. Uitreiken medailles NBS Bondsshow 2019-2020 jeugdleden: 
 Gewonnen door: 

• Fraaiste doffer: 
Laura Albert te Duitsland met Arabische Trommelduif 

• Fraaiste duivin: 
Lennart Albert te Duitsland met Arabische Trommelduif 

 
6. Uitreiken prijs behorende bij de Nationaal Kampioen “Ras van het Jaar” 
 Seizoen 2019-2020 de Oud Hollandse Kapucijn 
 Gewonnen door: R.A.M. Joosten te Nijmegen (770 punten) 
 
7. Uitreiken prijzen behorende bij de Nationaal Kampioen rasgroep 2019-2020 
 Gewonnen door: 

• Kropperrassen: 
P.L. van der Spek te Delft met Holle Kroppers (769 punten) 

• Kip-, wrat- en vormduivenrassen: 
Comb. Van Vliet te Krimpen a/d IJssel met Kleurpostduiven (772 punten) 

• Meeuwenrassen: 
K.W. de With te Leeuwarden met Oud Hollandse Meeuwen (768 punten) 

• Structuur-, trommel- en kleurduivenrassen: 
R. Arbeider te Wijchen met Arabische Trommelduiven (771 punten) 

• Tuimelaarrassen: 
Q. Valent te Wijster met Oosterse Rollers (765 punten) 

 
8. Uitreiken NBS-erespelden 
 
9. Toewijzen “Ras van het Jaar” – seizoen 2020-2021 
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10. Notulen van de 106e Algemene Vergadering, gehouden op 22 juni 2019 
  
11. Notulen van de 107e Algemene Vergadering, gehouden op 15 februari 2020 
  
12. Ingekomen stukken de vergadering betreffende 
 
13. Jaarverslag van de secretaris 
  
14. Financieel verslag van de penningmeester 
  
15. Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2019 

Deze controle is uitgevoerd door de Eerste Zuid-Hollandse Sierduivenliefhebbers 
Vereniging te Den Haag.  

 
16. Benoemen kascontrolecommissie voor het jaar 2020 
 Het bestuur stelt voor om hiervoor te benoemen de Sierduivenclub “Het Zuiden” te  
Eindhoven. 
 
17. Begroting voor het boekjaar 2021 
 
18. Jaarverslag NBS Standaardcommissie  
 
19. Jaarverslag NBS Examencommissie 
 
20. Jaarverslag NBS PR-commissie 
 
21. Jaarverslag Facilitair Bureau 
 
22. Jaarverslag Geschillencommissie 
 
23. Jaarverslag Bureau Fokkerskaarten en Ringenbureau 
 
24. Bestuursverkiezing  
 Volgens rooster zijn de heren J.D. van Doorn en R. Hoornstra aftredend. 
 Zij stellen zich opnieuw beschikbaar. 

Conform art. 6 van de statuten stelt het bestuur de Algemene Vergadering voor de 
heren Van Doorn en Hoornstra opnieuw te benoemen tot bestuurslid van de NBS.  

 
25. Benoemen leden NBS Standaardcommissie 
 Aftredend is de heer M. Apperlo. Hij stelt zich opnieuw beschikbaar. 

Conform de bepalingen van art. 9 van het Huishoudelijk reglement heeft het bestuur 
het voornemen om de heer Apperlo opnieuw te benoemen als lid van de commissie. 
De commissie is hierover gehoord.  Aan de Algemene Vergadering wordt verzocht om 
aan deze benoeming haar goedkeuring te verlenen. 

 
26. Benoemen leden NBS Examencommissie 

Aftredend zijn de heren R.A.M. Joosten en H.B. Schwarz. Zij stellen zich opnieuw 
beschikbaar. 
Conform de bepalingen van art. 9 van het Huishoudelijk reglement heeft het bestuur 
het voornemen om de heren Joosten en Schwarz opnieuw te benoemen als lid van de 
commissie. De commissie is hierover gehoord.  Aan de Algemene Vergadering wordt 
verzocht om aan deze benoeming haar goedkeuring te verlenen. 
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27. Benoemen leden NBS PR-commissie 
 Aftredend is de heer Th. van Dissel. Hij is niet herkiesbaar. 

Vanuit het NBS bestuur zal de heer R. Hoornstra de coördinatie van de PR gaan 
verzorgen. 

 
28. Bestuursvoorstellen 
  
 Voorstel 1 
 
 Wijziging tentoonstellingsreglementen 

De afgelopen twee jaar heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen NBS, KLN en 

FB om de tentoonstellingsreglementen aan te passen aan de wensen van bonden en 

organisaties, waarbij het aspect dierenwelzijn een belangrijk onderdeel is. Dat heeft 

geleid tot een groot aantal kleinere aanpassingen die in de meeste gevallen betrekking 

hebben op de diergroepen van KLN. Er zijn ook enkele aanpassingen die voor beide 

bonden gelden. Zo mogen bij aanname van dit voorstel organisaties voortaan 

meerdere tentoonstellingen per jaar organiseren en kunnen 

tentoonstellingsorganisaties voortaan volstaan met een beknopt vraagprogramma.  

In het jaarboek zijn in het voorstel alleen de aanpassingen opgenomen die voor de 

NBS van belang zijn. De volledige aanpassingen zijn na te lezen in de reglementen op 

de website. Het voert te ver om alle aanpassingen afzonderlijk aan de vergadering voor 

te leggen. Gezien het feit dat NBS, KLN en FB hierover met elkaar tot 

overeenstemming zijn gekomen, stelt het NBS bestuur voor om de wijzigingen van de 

tentoonstellingsreglementen integraal aan te nemen. 

 
Toelichting per wijziging 
 

 Paragraaf 2 ALGEMENE VOORWAARDEN 
Lid 1. Het mogen houden van een tentoonstelling, termijn voor de Verenigings-
tentoonstelling, gezamenlijke Verenigingstentoonstelling 
Een vereniging of tentoonstellingsorganisatie mag nu meerdere (geen bovengrens) 
tentoonstellingen per jaar organiseren.  

 
Lid 2. Naam van de te houden tentoonstelling 
Heeft de tentoonstelling een zogenaamde geregistreerde naam, dan kan er per seizoen 
maar één tentoonstelling met die geregistreerde naam worden georganiseerd. 

 
Nieuw lid 13 
Voor ieder die bij de show betrokken is, geldt, dat zij de integriteit en de neutraliteit van 
het gebeuren moeten respecteren.   

 
 Paragraaf 3. HET VERKRIJGEN VAN TOESTEMMING VAN HET FB  

Lid 4. Veranderen van de tentoonstellingsdatum of -locatie 
Bij het veranderen van een locatie of datum moet de tentoonstelling nu ook de PA en 
de gedelegeerde hierover informeren. 

 
 Paragraaf 4. DEELNEMERS EN MEDEWERKERS 

Lid 5 Keurmeesters 
Bij NBS-diergroepen: 
De keurmeester en tentoonstelling moeten er samen voor zorgen dat de keurmeester 
door het keuren van dieren niet een situatie terecht komt die door derden als 
belangenverstrengeling kan worden gezien. 
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Alle teksten rondom keurcontracten (verplichtingen keurmeesters en tentoonstellingen) 
zijn verwijderd en er wordt nu verwezen naar DiGiKeur. 

 
Een buitenlandse keurmeester mag in Nederland alleen die rassen keuren die hij in zijn 
eigen land mag keuren. 

 
Lid 9 gedelegeerde 
Op Nationale shows en/of Bondsshows kunnen door het FB meerdere gedelegeerden 
aangesteld worden. 

 
Lid 11. Vakbekwaamheidspersoon (nieuw) 
Bij elke tentoonstelling, waar dieren verkocht worden en die als zodanig bedrijfsmatig 
bezig is, moet iemand aanwezig zijn met het bewijs van vakbekwaamheid (Wet Dieren). 

 
 Paragraaf 5. DE INZENDING 
 Lid 4 Bijzondere klassen voor sierduiven. 

Deze zin is nu verwijderd: 
De in deze klassen ingezonden duiven moeten worden beoordeeld door (een) 
deskundige - keurmeester(s). 

 
Paragraaf 6. MERKEN 
In lid 2 Erkende merken is bij sierduiven voor de Kleurpostduif toegestaan: 
Het komt steeds meer voor dat duiven 2 ringen dragen, 1 van de NBS en 1 van een 

andere organisatie die zich met duiven bezighoudt. Bijv. bij de Kleurpostduiven komt 

het regelmatig voor dat duiven aan de ene poot een NBS ring dragen en aan de andere 

poot een NPO ring. 

Om de liefhebbers van deze duiven tegemoet te komen stelt het bestuur voor om het 

dragen van 2 ringen toe te staan, onder de volgende voorwaarden: 

• De duiven dienen in ieder geval een door de EE erkende sierduivenring te dragen; 

• Een eventuele 2e ring moet uitgegeven zijn door een erkende duivenorganisatie; 

• Het dragen van 2 EE ringen is niet toegestaan. 
 

Paragraaf 7. HET VRAAGPROGRAMMA 
Er is een nieuw lid 2A. Vraagprogramma – wervingsblad met de volgende tekst: 
Er is sprake van een totaal vraagprogramma, dat moet voldoen aan de hiervoor en 
hierna vermelde eisen, daarnaast is er sprake van een inlegvel, c.q. een uittreksel van 
het vraagprogramma, dat gebruikt wordt als wervingsblad. Ook aan dit wervingsblad 
worden eisen gesteld. 
In het wervingsblad moeten de onderdelen a t/m d van paragraaf 7, lid 3. vermeld  
worden. 
Voorts moet worden vermeld, dat het complete vraagprogramma te vinden en te 
downloaden is van de website van de tentoonstellingsorganisatie en dat dat bindend 
is. 

 
Bij lid 3 de inhoud hoeft het gebruik van enkelvoudige of tweevoudige 
beoordelingskaarten niet meer in het VP te worden opgenomen omdat tegenwoordig 
alleen enkelvoudige kaarten worden gebruikt. 

 
Lid 7. Het Inschrijfformulier 
In verband met digitale vraagprogramma’s mag nu verwezen worden naar een te 
downloaden formulier en of verwezen worden naar een mogelijkheid tot digitaal 
inschrijven. 
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Lid 8. Het verstrekken van het vraagprogramma 
Ook dit artikel is aangepast: verzenden per mail of op een website plaatsten 
(inschrijvers en secretarissen van ondergebrachte speciaalclubs). 
 
Paragraaf 9. HUISVESTING, KOOIEN, OPSTELLING, NUMMERING 
Lid 4. Opstelling en nummering van de kooien 
b. De afstand tussen de rijen kooien 
Bij verenigingstentoonstellingen wordt geadviseerd een breedte van tenminste één 
meter aan te houden. 
 
Paragraaf 10. VERZORGING VAN DE DIEREN  
Lid 1. Verzorging, voederen en drinken  
De tentoonstellingsorganisatie is verplicht de ingezonden dieren toereikend te voeden 
en toereikend drinken in de vorm van water te geven. Ook op de dag van inkooien 
moeten de dieren toereikend van voer en drinken worden voorzien. 

 
Lid 3 Zieke, van ziekte verdachte, onreine en/of verwonde dieren 
Deze moeten zo snel uit de tentoonstelling worden verwijderd, in een afzonderlijke 
ruimte worden geplaatst en de inzender wordt z.s.m. geïnformeerd. 
 
Paragraaf 12. BEOORDELING, PREDICATEN, PUNTEN 
Er zijn nu wat regels voor een eendaagse tentoonstelling opgenomen. Deze luiden: 
1. De dieren moeten uiterlijk 1 uur voor aanvang van de keuring zijn ingekooid, zodat 

ze kunnen acclimatiseren; 
2. De inrichting van de show is als ware het een meerdaagse show. 
3. De kooivulling kan eensoortig zijn bv. houtkrul. Voor sierduiven kan absorbtiepapier 

gebruikt worden bv. papier voor manden vluchtduiven. 
4. Een uitslagenlijst/catalogus moet voor het uitkooien verstrekt worden, dan wel 

binnen 48 na het uitkooien moet de complete catalogus gepubliceerd worden op 
een bekendgemaakte website. 

5. Voor deze tentoonstellingsvorm geldt de regeling t.a.v. voer- en waterverstrekking 
als op elke andere show. 

 
Lid 6. De beoordeling en waardering van de te keuren dieren. 
Voordat tomen in de volière worden gelaten, moeten ze door een keurmeester, die 
bevoegd is om de betreffende diergroep te keuren, worden gecontroleerd op algemene 
uitsluitingsfouten en op gezondheid. Dat mag een andere keurmeester zijn dan die, die 
de eigenlijke beoordeling doet. 

 
Lid 7. De Hoofdereprijzenjury (HEP-jury): 
Buiten dat dit lid overzichtelijker is gepresenteerd, is het volgende toegevoegd: 
De HEP jury beperkt het aantal handelingen, zoals het omdraaien van dieren, 
controleren van geslacht en nagelkleur, tot slechts één keer. Een van de HEP leden 
voert deze handeling uit en de andere HEP leden kijken mee en vormen hun oordeel. 

 
Analoog aan het keuren is bij de HEP het volgende uitgesloten. 

 
Bij NBS-diergroepen: 
De dieren ingezonden door een HEP-keurmeester komen niet in aanmerking voor een 
hoofdereprijs, wanneer ze behoren tot de dieren die hij met anderen als HEP-
keurmeesters moet beoordelen. 
Verder moeten de keurmeester en tentoonstelling er samen voor zorgen dat de HEP-
keurmeester niet een situatie terecht komt die door derden als belangenverstrengeling 
kan worden gezien. 
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De betreffende dieren worden uitgesloten, de HEP keurmeester mag niet terugtreden 
en worden vervangen door een ander! 

 
Paragraaf 15. DE CATALOGUS 
Lid 3. Inhoud 
Adressen van inzenders mogen alleen worden vermeld wanneer de inzender 
toestemming heeft gegeven in het kader van de privacywetgeving. 

 
Paragraaf 18 Slotbepalingen 
Er is een nieuw lid 1 toegevoegd voor pilots / experimenten die afwijken van de huidige 
regels. 

 
Lid 1. Pilots / experimenten (nieuw) 
Het bestuur van KLN en het bestuur van de NBS kunnen al dan niet gezamenlijk 
besluiten tot een pilot/experiment dat afwijkt van de bepalingen in dit reglement. Zij 
stellen het FB voor de aanvang hiervan op de hoogte met o.a. informatie over de aard 
c.q. doel van de pilot/experiment, bij welke show(s) dit zal plaatsvinden, de duur en de 
eventuele voorwaarden die hiervoor gelden. 

 
Het FB stuurt deze informatie naar de bij deze show(s) aangestelde gedelegeerden. 
Het FB kan ook een extra gedelegeerde aanstellen die uitsluitend op de 
pilot/experiment zal toezien en indien nodig uitgebreid verslag aan het FB en de 
bond(en) zal uitbrengen. 

 
Na de afloop van de pilot/experiment kan/kunnen de bond/bonden besluiten tot 
aanpassing van het reglement via de gebruikelijke weg van de algemene 
ledenvergadering(en) of de pilot/experiment te verlengen in aangepaste vorm. 

 
Toelichting per wijziging van de taakomschrijving Facilitair Bureau en  
gedelegeerden 

 
Algemeen 
De aanpassingen betreffen zaken die al gangbaar waren. 

 
1 Begrippen 
De tekst bij portefeuille Coördinatie gedelegeerden wordt: 
Voorlichten gedelegeerden, inroosteren gedelegeerden op voordracht van de 
afdelingen, adviseren en ondersteunen gedelegeerden, per jaar dan wel per 2 jaar 
organiseren van bijeenkomsten voor gedelegeerden en onderlinge communicatie. 

 
Gedelegeerde: 
Alleen de gedelegeerdencoördinator van het Facilitair Bureau mag geen gedelegeerde 
bij een tentoonstelling zijn. 

 
3 Functieomschrijving / taken van de gedelegeerden / taken Facilitair Bureau 
Taken van een gedelegeerde: Het rapporten van de bevindingen is gewijzigd in: 

 
Het rapporteren van de bevindingen van elke bezochte tentoonstelling op een speciaal 
formulier aan de afdeling. De afdeling verzamelt de rapporten en stuurt deze onverkort 
en ongewijzigd door naar het Facilitair Bureau: 

• De afdeling ( het secretariaat dan wel de aangestelde 
gedelegeerdencoördinator van de afdeling) 

• De gedelegeerdencoördinator van het Facilitair Bureau (FB) 

• De tentoonstellingsorganisatie, waarop het rapport betrekking heeft. 
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Het rapport dient 14 dagen na sluiting van de tentoonstelling aan bovenstaande 
instanties ingestuurd te worden. 

 
4 Het bezoeken van tentoonstellingen 
Het eerste deel van dit artikel is als volgt gewijzigd: 

 
Aan alle tentoonstellingen wordt een gedelegeerde toegewezen. Een van de taken van 
de gedelegeerde is het daadwerkelijk bezoeken van de tentoonstelling. Bij verhindering 
dient de gedelegeerde een collega te benaderen om hem of haar te vervangen. 
Vervanger en aangestelde dragen samen zorg voor een adequate rapportage. 
De aanwijzing van de tentoonstellingen geschiedt als volgt: 
Etc. 

 
9 Evaluatie / bijscholing 
De tekst van dit artikel is nu: 

• Eénmaal per twee jaar wordt door het Facilitair Bureau een 
evaluatiebijeenkomst georganiseerd, die door de gedelegeerden bezocht dient 
te worden. Deze evaluatiebijeenkomst kan zo gepland worden, dat ze twee 
inhoudelijk gelijke momenten kent. Elke gedelegeerde dient één van de twee 
momenten bij te wonen. 

• Het FB draagt ook zorg voor tussentijdse bijscholing. Het FB maakt daarbij 
gebruik van de laatste algemeen gebruikelijke media. 

• Voor bijscholing en evaluatie worden uitgenodigd: 
o Alle gedelegeerden; 
o De leden van het Facilitair Bureau; 
o Een vertegenwoordiging van de Bondsbesturen. 

• De gedelegeerden-coördinator van het FB rapporteert jaarlijks over de uit de 
rapporten af te leiden informatie en deelt die met de leden van het FB, de 
gedelegeerden, de Bonds- en de afdelingsbesturen. 

 
Voorstel 2 
 
Toekenning bondsshow 
In het verleden werd de NBS Bondsshow voor één of meerdere jaren toegewezen door 
het NBS bestuur, eventueel na stemming indien er meerdere kandidaten waren. Voor 
de komende twee seizoenen is de NBS Bondsshow reeds toegewezen. Vanaf het 
tentoonstellingsseizoen 2022-2023 wil de NBS overgaan op een nieuwe manier van 
toekenning van haar bondsshow.  

 
Voorstel 
Het NBS bestuur bekijkt jaarlijks welke shows in Nederland organisatorisch in staat zijn 
om de NBS Bondsshow te organiseren. Hierin worden alle van invloed zijnde factoren 
meegewogen: wens van de organisatie om de show te organiseren, locatie 
(parkeergelegenheid, catering e.d.) ervaring van de organisatie om een grote show te 
organiseren, mogelijkheid tot opzet van een sierduivenplein, verloop van eerder 
gehouden tentoonstellingen, spreiding over Nederland, e.d. Vervolgens wordt door het 
bestuur een tentoonstellingsorganisatie of vereniging geselecteerd waaraan de NBS 
Bondsshow voor twee seizoenen zal worden toegekend. Het NBS bestuur zal 
gedurende het jaar contact houden met de organiserende vereniging. Na afloop van 
het eerste jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. Na twee seizoenen zal de show 
worden toegekend aan een andere vereniging, om zo te zorgen dat meerdere 
tentoonstellingsorganisaties te kans krijgen om de NBS Bondsshow te organiseren. 
Een vereniging die de bondsshow georganiseerd heeft zal in de daarop volgende 
periode niet worden meegenomen als mogelijke kandidaat, tenzij er geen andere 
kandidaten zijn. 
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29. Verenigingsvoorstellen 
  

Voorstel 1 
 
 Voorstel ingediend door de Eerste Zuid-Hollandse Sierduivenliefhebbers Vereniging 
 
 Toelichting: 

De liefhebberij loopt de laatste jaren behoorlijk terug. Een 
van de oorzaken zou kunnen  zijn dat er inzenders zijn die 
bang zijn om hun duiven in te sturen met de reden dat ze 
ziek zouden kunnen worden.  
Het feit is er wel dat verschillende inzenders zijn die alleen 
oude dieren insturen i.v.m. ziek worden (of zelfs doodgaan) 
van jonge dieren. 
Het zou zelfs aan te bevelen zijn dat de NBS voorlichting 
geeft over het enten van (jonge) dieren tegen verschillende 
ziekten. Je kan eventueel enten tegen Paratyfus. Er is een 
combi-enting Paramixo-Paratyfus. 
Nog beter is de aanbeveling van een combi-enting Paramixo-Circo-Adeno. Dit ter 
voorkoming van het Adeno / Coli syndroom waarvan veel jonge duiven na de show last 
van kunnen krijgen. 
Als we niets doen aan de vele klachten van zieke duiven (en zelfs doodgaan van 
duiven) na een tentoonstelling denken wij dat het aantal sierduiveninzendingen nog 
verder terug zal lopen. 
Als je de berichtgevingen op socialmedia leest zijn die soms heel heftig over zieke 
duiven welke terugkomen van een tentoonstelling. Het lijkt erop dat het ieder jaar erger 
wordt. 
De NBS doet er alles aan om onze hobby in positieve vorm neer te zetten, zou in dat 
opzicht dubbel kunnen werken, zodat men ziet dat er werkelijk alles aan wordt gedaan 
om onze hobby te verbeteren. 
Konijnen en Hoenders moeten ook geënt zijn als ze op een tentoonstelling zitten. 
Waarom sierduiven niet? 

 
Voorstel: 
Het voorstel betreft het verplicht stellen om alleen sierduiven op een tentoonstelling toe 
te laten die geënt zijn tegen Paramixo en voorzien zijn van een entbewijs. 
 
Pré-advies bestuur NBS: 
Het voorstel van EZHSV is een sympathiek voorstel dat er op gericht is om de 

vermeende sterfte van met name jonge duiven na een tentoonstelling tegen te gaan. 

Echter, er raken op een show nauwelijks dieren besmet met paramyxo waaraan zij 

sterven. Veel meer is in die gevallen sprake van adeno, de zgn. jonge duivenziekte. 

 

Er zijn een aantal verdere redenen om de vergadering te ontraden dit voorstel aan te 

nemen: 

- Er is geen wettelijke verplichting voor het enten tegen paramyxo. 

- Het staat ieder vrij om zijn dieren wel tegen paramyxo in te enten. Daarmee zijn zij 

beschermd tegen besmetting door niet-geënte dieren op de shows. 

- We hebben dit voorstel al diverse keren in de discussies op onze Algemene Leden 

Vergadering aan de orde gesteld. Daarop is steeds door de vergadering besloten 

om een dergelijke verplichting niet in te voeren. 
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- Aanname van het voorstel verhoogt de drempel voor het exposeren voor sommige 

liefhebbers hetgeen zowel voor de liefhebberij als voor de betrokken fokkers erg 

jammer is. 

 

Het NBS-bestuur ontraadt de vergadering om dit voorstel aan te nemen. 

 
 Voorstel 2 
 
 Ingediend door Sierduivenfokkersvereniging Amersfoort en Omstreken 
 
 Toelichting 

Het aantal exposanten van sierduiven  loopt elk jaar hard terug. Als we zo doorgaan 
gaan we steeds minder sierduiven zien op tentoonstellingen. Wat de oorzaken zijn 
weten we al jaren “Vergrijzing”. Het kostenplaatje voor ouderen, plus dat er al jaren 
slechts enkele nieuwe sierduivenfokkers zich aanmelden. In onze verenigingen zijn er 
ook liefhebbers die sierduiven op het hok hebben zitten maar ze niet exposeren, ook 

niet bij de club waar zij lid van zijn. Dit 
mogen zij niet doen omdat zij niet in 
het bezit   van een fokkerskaart zijn 
van de NBS . Deze duivenliefhebbers 
zijn volwaardig  lid bij hun club. Als 
hun club een tentoonstelling 
organiseert en waar ze ook aan mee 
werken dan mogen ze toch hun 
duiven niet insturen.  Via hun 
vereniging die lid is van de NBS 

leveren ze toch ook hun bijdrage voor het lidmaatschap via de contributie hier voor. 
Dus waarom moeilijk blijven doen! Onze sierduivenringen zijn nu toch ook vrij te 
verkrijgen. Voor vele tentoonstellingen zou dit financieel en sportief  een uitkomst zijn. 
Het wordt steeds moeilijker om tot een volle keuring duiven te komen.  Daar kan je 
eigenlijk geen keurmeester meer voor laten komen. Volgens ons is toch de mooiste 
reclame het laten  zien van sierduiven dus die ook van de minder fanatieke fokkers. 
Verdere positieve punten zijn: Een nieuwe liefhebber kan meteen meedraaien voor 
100% in zijn clubgebeuren zonder voor grote kosten te staan. Wil hij meer, dan weet 
hij waar hij aan begint. 
Vliegduivenliefhebbers binnen de club zullen eerder geneigd zijn om NBS-ringen te 
nemen. Ze kunnen dan ook volwaardig mee doen in het clubgebeuren. 
 
Voorstel 
Door de Sierduivenfokkersvereniging Amersfoort en Omstreken (SAO) wordt         
voorgesteld 
om het tentoonstellingsreglement zo aan te passen dat ook sierduivenliefhebbers  
zonder 
een fokkerskaart zijn rassierduiven  kan laten keuren op een tentoonstelling die zijn 
vereniging organiseert en waarvan hij lid is. 
De dieren moeten dan wel  een vaste NBS ring dragen en dus te identificeren zijn.  
Deze vrije duiven (VD) komen niet in aanmerking voor bondsprijzen van de NBS. Maar 
wel voor de prijzen die door de tentoonstellingsorganisatie zijn uitgezet. De 
organiserende vereniging is verantwoordelijk voor de controle op de uitgekeerde 
geldprijzen van de NBS. 
 
Pré-advies bestuur NBS: 
Het voorstel van SAO om sierduivenfokkers zonder fokkerskaart dieren in te laten 

zenden op een tentoonstelling die zijn/haar vereniging organiseert, werd op de 
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voorjaarsdag sympathiek ontvangen maar er werden wel opmerkingen gemaakt die het 

voorstel beter zouden maken. Door de omstandigheden is het echter niet gelukt om 

met deze en andere suggesties een nog beter voorstel te formuleren. Daarnaast vergt 

aanname van dit voorstel wellicht ook aanpassing van het tentoonstellingsreglement.  

Het NBS bestuur ziet graag dat de vereniging SAO, eventueel in overleg met de NBS, 

dit voorstel in het komende jaar verder uitwerkt tot een voorstel dat recht doet aan de 

wens om aspirant-leden voor onze liefhebberij te werven maar dat geen al te zware 

belasting geeft voor tentoonstellingsorganisaties of aanleiding geeft tot eventueel 

misbruik. 

Het NBS-bestuur ontraadt aanname van het voorliggende voorstel dan ook. 

 
30. Rondvraag 
 
31. Sluiting 
 
Regionale bondsshows 
 
Vanwege de afgelasting van de Gelderlandshow, en dus ook van de NBS Bondsshow, is het 
NBS bestuur op zoek gegaan naar alternatieven. Het bestuur van de NBS heeft besloten om 
geen nieuwe traditionele bondstentoonstelling aan te wijzen, maar op vier andere 
tentoonstellingen (die naar het zich op dit moment laat aanzien wel door zullen gaan) vrijwel 
dezelfde ereprijzen uit te zetten die normaal alleen op de bondsshow te winnen zijn. Dit wil 
zeggen, o.a. dubbele erecertificaten, meer geldprijzen en eremedailles. Het gaat hier om de 
volgende vier shows:  

• Sierduivenshow Noord-Nederland te Drachten;  

• Oneto te Enschede;  

• Noordshow te Assen; 

• Sierduivenshow Zuid-Nederland te Waalwijk. 
 
Dit geldt uiteraard alleen voor dit tentoonstellingsseizoen en op voorwaarde dat de shows 
doorgaan. Hiermee voorkomen we dat we geen alternatief hebben als een eventueel nieuw 
aangewezen bondsshow op het laatste moment toch moet worden afgelast. Op deze manier 
houden we gelijkwaardige alternatieven over. Ook worden op deze manier de inzenders 
ondersteunt die er gezien de omstandigheden tegenop kunnen zien om over grotere afstand 
dieren in te zenden. Zij kunnen nu o.a. hun eventueel nog ontbrekende erecertificaten 
winnen op een show naar keuze en kunnen zij deelnemen aan shows van formaat. 
 

NBS Prijzenschema tentoonstellingsseizoen 2020 - 2021 

NBS-ereprijzen op tentoonstellingen  

Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen gelden de volgende voorwaarden: 

a. er moet sprake zijn van een door het FB goedgekeurde tentoonstelling; 
b. de organiserende vereniging, speciaalclub of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van 

de NBS; 
c. wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling 

organiseren dan moet tenminste één van deze instanties lid zijn van de NBS; 
d. de R-, en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen 

andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en 
minimaal 93 punten hebben behaald. 

e. de K-prijzen worden toegekend aan de fraaiste sierduif op 1 na van de keuring (bij meer 
dan 1.000 kooinummers sierduiven voor de fraaiste op 2 na). 

f. Voor het aantal ingeschreven sierduiven gelden de kooinummers: een volière met 
sierduiven geldt als één nummer. 
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Prijzenschema geldig voor alle tentoonstellingen die voldoen aan de hiervoor 

genoemde voorwaarden, uitgezonderd Provinciale Kampioenschappen en de 

Regionale Bondsshows: 

 

800. R-prijs van € 4,00 per 15 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester. 
De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend: zie 

voorwaarden onder d. 

 

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. 

801. 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 per 

keurmeester 

802. Bij meer dan 1.000 kooinummers per keurmeester een 2e NBS-Erecertificaat voor de 
fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60 kooinummers per 
keurmeester en bij minimaal 96 punten 

803. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show 
804. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show 
805. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid (zie ook bij 

“jeugdtentoonstellingen”) 
806. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid (zie ook bij 

“jeugdtentoonstellingen”) 
807. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 1 na van de keurmeester tot 1.000 

kooinummers; bij meer dan 1.000 kooinummers wordt deze prijs toegekend aan de 
fraaiste op 2 na van de keurmeester 

808. 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 

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 NBS-Kampioensdiploma en een verzilverde NBS-medaille. De betreffende 

erecertificaten dienen hiertoe vóór 1 maart naar de secretaris van de NBS te worden 

gezonden. 
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Prijzenschema Regionale Bondsshows 

SNN – Oneto – Noordshow - SZN 

 

809. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif van zijn         
810. keuring, 

minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummers keurmeester 

811. Per keurmeester 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 per 

keurmeester. 

812. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer 
813. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin 
814. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na van de keurmeester. 
815. 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 voorwaarden onder d. 

 

Prijs alleen te winnen door jeugdleden jonger dan 17 jaar: 

816. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste sierduif jeugdlid 
 

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:  

817. E-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers 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; zie  

voorwaarden 

onder d. 
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Prijzenschema speciale jeugdtentoonstellingen  

 

818. NBS-Standaard voor de fraaiste doffer van de show 
819. NBS-Standaard voor de fraaiste duivin van de show 
820. Oorkonde voor iedere deelnemer 

Aanvullende voorwaarden: 

• er moet sprake zijn van een Jeugdshow als landelijk evenement of van een 
duidelijk gescheiden Jeugdshow, ondergebracht bij een Nationale 
Tentoonstelling.  

• er moet sprake zijn van concurrentie, hetgeen betekent dat meer dan één 
jeugdlid aan de onderhavige show moet mee doen.  

• als tevens het Provinciaal Kampioenschap of de Bondsshow wordt gehouden, 
gelden de jeugdprijzen alleen voor de afgesplitste Jeugdshow. 

 

Provinciale kampioenschappen 

Vanwege de corona-pandemie zijn enkele van onze provinciale kampioenschappen afgelast. 

Daarnaast zijn er aantal die dit jaar een van onze regionale bondsshows organiseren. 

Onderstaand het meest recente overzicht (dd. 16 september 2020). Indien er verenigingen 

zijn die het provinciale kampioenschap kunnen en willen overnemen in provincies waar dit nu 

niet doorgaat, kunnen zij voor 1 november contact opnemen met de secretaris van de NBS. 

Provincie Originele toewijzing van 

provinciaal 

kampioenschap 

Huidige status  

Groningen WPKC Afgelast  

Friesland Sierduivenshow Noord-

Nederland 

Wordt regionale bondsshow 

Drenthe Noordshow Wordt regionale bondsshow 

Overijssel Oneto Wordt regionale bondsshow 

Gelderland EPV  Gaat vooralsnog door 

Noord-Holland KDV Winkel e.o. Afgelast 

Zuid-Holland EZHSV Gaat vooralsnog door 

Utrecht Keistadshow Afgelast 

Zeeland Deltashow Afgelast, provinciaal 

kampioenschap verplaatst 

naar Zeelandiashow 

Noord-Brabant Sierduivenshow Zuid-

Nederland 

Wordt regionale bondsshow 

Limburg Maasdalshow Afgelast 

Actuele informatie via :  https://www.sierduif.nl/provinciale-kampioenschappen/ 

https://www.sierduif.nl/provinciale-kampioenschappen/
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Nationaal kampioen “Ras van het jaar” 

Doordat de Bondsshow en een aantal provinciale kampioenschappen niet gehouden kunnen 
worden vanwege de corona pandemie, is door het bestuur voor het komende seizoen 2020-
2021 gekozen voor een andere opzet door het onderbrengen van een 4-tal regionale 
Bondsshows. 
De competitie voor de Nationaal kampioen “Ras van het jaar” van dit seizoen wordt in het 
volgende tentoonstellingsseizoen gehouden. 
 

Nationaal kampioen rasgroep 
 
Doordat de Bondsshow en een aantal provinciale kampioenschappen niet gehouden kunnen 
worden vanwege de corona pandemie, is door het bestuur voor het komende seizoen 2020-
2021 gekozen voor een andere opzet door het onderbrengen van een 4-tal regionale 
Bondsshows. 
De competitie voor de Nationaal kampioen Rasgroep van dit seizoen wordt niet gehouden. 
 

 

Uitbetaling van de R-prijzen van de NBS 

Het aanvraagformulier voor uitbetaling van de R-prijzen dient te worden gedownload van de 

website van de NBS (www.sierduif.nl)  

Dit aanvraagformulier dient samen met het vraagprogramma en de papieren catalogus te 

worden gestuurd naar de penningmeester van de NBS: J.D. van Doorn, Postbus 253 te 4330 

AG  Middelburg. 

 

Provinciale kampioenschappen / Regionale Bondsshows 

De tentoonstellingsorganisaties waar de provinciale kampioenschappen zijn ondergebracht, 

alsmede de regionale bondsshows, ontvangen van de NBS een speciaal aanvraagformulier. 

Voorts dienen zij het invulformulier met de gegevens over de provinciale (of bonds-) 

kampioenen èn de volledig ingevulde certificaatstroken, met het vraagprogramma èn een 

papieren catalogus te zenden naar: Adm. Erecertificaten: R. Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 

9674 EC  Winschoten 

Praktische examens & insturen rassen ter erkenningen 

Zowel voor de praktische keurmeesters examens als voor het insturen van nieuwe rassen 

en/of kleurslagen ter erkenningen hebben de kandidaten en liefhebbers de keuze uit de 

Sierduivenshow Noord-Nederland te Drachten op 6 en 7 november 2020 en de 

Sierduivenshow Zuid-Nederland te Waalwijk op 15 en 16 januari 2021. 

Voor zowel de examens als de erkenningen dienen de aanmeldingen te worden verzonden 

aan: 

J. Hartman 

Kerkstraat 8 

6687 AG Angeren 

Email: john.hartman@betuwe.net 

http://www.sierduif.nl/
mailto:john.hartman@betuwe.net
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Greetje Sanders neemt afscheid als keurmeester met een NBS-erespeld 

 

Vandaag, zaterdag 3 oktober 2020 heeft Greetje 

Sanders haar laatste keuring uitgevoerd ter  
gelegenheid van de 75-jarige 

jubileumstentoonstelling van KPV Silvolde e.o. in 

Ulft. 

Aan het eind van de keuring werd zij door de 

NBS-voorzitter Thom Laming bedankt voor haar 

35 jaar inzet als keurmeester en de vele 

verdiensten die zij heeft gehad voor de gehele 

kleindierliefhebberij en voor de 

sierduivenliefhebberij in het bijzonder. 

Hij kon haar verrassen door haar mede te delen 

dat het NBS-bestuur heeft gemeend haar de 

NBS-erespeld te mogen toekennen en dat deze 

toekenning door haar collega-keurmeesters 

volledig wordt onderschreven. Gezien de huidige 

omstandigheden vond het NBS-bestuur deze 

gelegenheid een uitstekend moment om haar 

deze eer hier te bewijzen en niet te wachten tot 

de volgende ALV zoals eigenlijk gebruikelijk is. 

 

De lange reizen naar keuringen en de vroege tijdstippen van vertrek die daarvoor 

noodzakelijk zijn, gekoppeld aan een stijgende leeftijd hebben haar tot het besluit van 

stoppen gebracht. 

Zij heeft haar sporen echter meer dan verdiend. Als keurmeester vanaf 1986 heeft ze zich 

ontwikkeld tot A-keurmeester met een grote kennis van  diverse rassen, van kroppers tot 

kortsnavelige tuimelaars. Als fokker heeft ze met haar dieren grote successen gekend zoals 

haar Europees kampioenschap met een Engels Kortvoorhoofdtuimelaar op de Europashow 

in Zuidlaren. Successen behaalde ze overigens niet alleen met duiven maar eveneens met 

haar hoenders en cavia’s. 

Zij was een van de oprichters van de Temesburger Scheckenclub in 1982. Zij zat en zit nog 

steeds in diverse besturen en vervult van daaruit een belangrijke rol in het ondersteunen en 

begeleiden van andere fokkers. 

Wij hopen dat ze deze belangrijke rol nog heel lang wil blijven vervullen. 

 

Het bestuur van de NBS 

 

Shows kunnen “gewoon” doorgaan, ook na de persconferentie van 28 september! 

 

Direct na de persconferentie van maandag 28 september werd een samenvatting 

gepubliceerd waarin de nieuwe maatregelen kort werden opgesomd. Hier stond ook tussen: 

“In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn”. Wat er niet bij stond, is dat 

dit geldt voor binnenruimtes met vaste zitplaatsen. Dat zorgt soms voor verwarring. 

Wij hebben eerder een bericht geplaatst met informatie over locaties binnen en buiten “met 

doorstroom”. Dat “met doorstroom” is nog steeds van toepassing op shows. 

Dit staat nu op de website van Rijksoverheid onder “Uitzondering op nieuw maximum voor 

ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40)”: 
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Het maximum aantal personen mag ook worden losgelaten als er sprake is van doorstroom 

van bezoekers, zoals in winkels, markten, bibliotheken, musea, dierentuinen, pretparken en 

kermissen. Hierbij gelden 2 voorwaarden: 

• Alle winkels moeten deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter 

afstand houden en supermarkten en grote levensmiddelenwinkels moeten speciale 

winkeltijden invoeren voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Dit wordt 

door de detailhandel zelf verder uitgewerkt. De regels gaan in per 5 oktober. 

• Veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties hoeveel bezoekers 

tegelijkertijd toegelaten mogen worden. Hierbij wordt rekening gehouden  met het 

oppervlakte van de locatie én het kunnen garanderen van 1,5 meter afstand. Markten en 

detailhandel zijn hiervan uitgezonderd. 

 

De showorganisatie moet een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente waar de 

show plaatsvindt. Samen met de veiligheidsregio wordt door de gemeente dan de 

voorwaarden, waaraan de show moet voldoen, vastgesteld. De showorganisatie moet een 

draaiboek opstellen waarin alle voorzorgsmaatregelen (veelal voorgeschreven door de 

gemeente en/of veiligheidsregio) en het toezicht door de organisatie op het naleven ervan 

door medewerkers, deelnemers en bezoekers tot in detail is beschreven.  

In de vergunning wordt ook vastgelegd hoeveel personen er gelijktijdig  aanwezig mogen 

zijn. Zonder deze vergunning kan uw show niet doorgaan. 

Wij doen een dringend beroep op de leden, die op een show willen inzenden en/of een 

show willen bezoeken, zich strikt te houden aan de instructies van de showorganisatie 

en er niet van af te wijken! Denk maar zo dat - in deze barre tijden - het een positieve 

uitzondering is dat u aan een show kunt deelnemen of bezoeken. 

Het spreekt vanzelf dat iedereen zich binnen en buiten de tentoonstellingsruimte houdt aan 

de basisregels zoals: 

• Houd altijd 1,5 meter afstand. 

• Nies en hoest in uw elleboog. 

• Was vaak uw handen met zeep. 

• Bent u verkouden? Blijf dan thuis! 

• Heeft u (of een huisgenoot) koorts of bent u (of een huisgenoot) benauwd? Dan moet u 

en alle huisgenoten thuis blijven. 

Ook wanneer u een mondkapje draagt, zijn deze basisregels van toepassing. Bedenk dat het 

virus nog niet klaar is met u. 

Meer actueel nieuws over het coronavirus vindt u hier: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Tot slot, geef als organisatie tijdig aan het Facilitair Bureau (en uw gedelegeerde) door 

wanneer uw show niet doorgaat in verband met het actueel houden van het 

tentoonstellingsrooster op de websites van de bonden (tt@fbzaken.nl met CC aan 

leden@kleindierliefhebbers.nl).Door de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen is 

het dit jaar ook onzeker of de gedelegeerde uw show gaat bezoeken. 

 

Besturen KLN en NBS, 2 oktober 2020. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
mailto:tt@fbzaken.nl
mailto:leden@kleindierliefhebbers.nl

