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Voorwoord
De meeste mensen die dit voorwoord zullen lezen zijn inmiddels trouwe inzenders van de
Sierduivenshow Noord-Nederland. U bent dan al bekend met alle voordelen van onze
show: onze mooie centraal gelegen hal met gratis parkeergelegenheid en prima horeca,
de goede verzorging van zowel de show als van de duiven door een ervaren groep
vrijwilligers en natuurlijk een bekwaam team van keurmeesters. Dat hoef ik u dus niet
meer te vertellen.
Waar ik u wel op wil attenderen zijn alle vernieuwingen die we dit jaar gaan doorvoeren.
Na evaluatie binnen de drie organiserende noordelijke sierduivenverenigingen DSC, FSC
en GSC kwam een aantal wensen naar voren en die proberen we dit jaar zo goed mogelijk
te honoreren. De belangrijkste daarvan is het verkorten van de show en een verruimde
openstelling van de show op vrijdag. Dit komt ten goede aan uw duiven, omdat ze minder
lang van huis zijn en ten goede aan u als inzender, omdat u meer gelegenheid heeft om
de show al op vrijdagavond te bezoeken.
Maar dat is niet het enige. Dit jaar doorbreken we de gewoonte om administratiekosten
apart te berekenen aan de inzenders en om de papieren catalogus verplicht te stellen.
Zowel de inzender als de bezoeker zullen ook veel minder behoefte hebben aan een
papieren catalogus, omdat we de namen van de inzenders op de kooikaart van de
ingezonden duiven gaan vermelden. Na de keuring natuurlijk! Een belangrijke drijfveer
achter dit besluit is ons streven naar duurzaamheid. Geen onnodige papierverspilling
meer aan bladzijden in een catalogus die nooit gelezen zullen worden en regelmatig direct
bij het oud papier verdwijnen. Ter geruststelling: zij die dat willen, kunnen nog gewoon
een papieren catalogus aanschaffen, maar de verplichting is eraf. En onze digitale
catalogus kunt u natuurlijk ook raadplegen.
Dat zijn overigens niet de enige vernieuwingen. Ook in de aankleding van de show en de
activiteiten eromheen zijn veranderingen doorgevoerd. Wat denkt u bijvoorbeeld van een
gratis marktplaats voor inzenders en onze Fokkerspublieksprijs? U leest er meer over in
dit Vraagprogramma.
Bestuur en vrijwilligers van Sierduivenshow Noord-Nederland nodigen u van harte uit om
bij ons in te zenden, zodat we er samen een mooi evenement van kunnen maken!
John de Groot
Voorzitter SNN

SNN vernieuwt!
Doordat de zondag komt te vervallen, willen we van de zaterdag
een echte bezoekersdag maken met tal van activiteiten.
Zo komt de postduiven afd. Friesland met een publiekelijk
toegankelijke vervoerstruck en uitleg over deze tak van sport.
Propaganda van vrienden van de VliegDuivenSport (VDS) , de
Nederlandse Vliegtippler Club en de Speciaalclub van Iberische
Sierduivenrassen (S.I.S.).
Tevens laten De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en de
DFKP club (oorspronkelijke duiven) u kennismaken met hun
siervogels.
Introductie van de fokkerspublieksprijs zodat wij samen kunnen
genieten van alle sierduivenrassen.
Dit alles in een prachtige locatie, ruime kooiopstelling een grote
verkoophoek en gratis parkeren, kortom genoeg beleving om er
samen een prachtige show van te maken.
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Sierduivenshow Noord-Nederland SNN is
opgericht door de Drentse-, Friesche- en
Groninger Sierduivenclub met de bedoeling een
mooie aansprekende landelijke show speciaal
voor sierduiven te organiseren voor alle
sierduivenliefhebbers in Noord-Nederland en ver
daarbuiten.
SNN is ondergebracht in een stichting en het
bestuur wordt gevormd door bestuursleden van
de drie moederverenigingen.

BESTUUR SNN
Voorzitter:
Secretaris:
TT-secretaris:
Penningmeester:
Commissaris:
Commissaris:

John de Groot, Leemdijk 28, 9422 TH Smilde, 06 30415975
Peter van Offeren, Kanaaldijk 24, 9493 TE De Punt, 06 30156676
Wierd de Boer, Brêgeleane 22, 9051 PM Stiens, 06 43365045
Klaas Nicolaij, Nonnestrjitte 2, 8711 CP Workum, 06 22681842
Piet Langenkamp, Prieswijk 115, 7916 RL Elim, 06 25057470
Klaas Bil, It Merkelan 25, 9244 CW Beetsterzwaag, 06 83693140

Piet’s Bloemenboetiek
Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken,
bruids- en grafwerk
Wilgenstraat 2b
8924 EN Leeuwarden
Telefoon: 058-2663333
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Sierduivenshow Noord-Nederland
Waarbij ondergebracht:
 Provinciaal Kampioenschap van de NBS
 Clubshow van de DSC
 Clubshow van de FSC
 Clubshow van de GSC
 Clubshow Groninger en Gelderse Slenkenclub
 Clubshow Hollandse Kropperclub
 Clubshow Vinkduivenspeciaalclub
Tentoonstellingslocatie: Fries Congrescentrum, Oprijlaan 3, 9205 BZ Drachten
Maandag 22 oktober 2018
Woensdag 7 november 2018
Donderdag 8 november 2018
Vrijdag 9 november 2018
Zaterdag 10 november 2018
Zaterdag 10 november 2018

PROGRAMMA
Sluiting inschrijving
Opbouw van de show
Opbouw en inbrengen van de dieren (tot 21.30 uur)
Vanaf 9.00 uur keuring
Vanaf 11:00 uur Start keuring Fokkerspublieksprijs
13.00 uur Prijsuitreiking

Vrijdag
Zaterdag

OPENINGSTIJDEN
17.00 - 22.00 uur
9.00 - 16.00 uur

9 november 2018
10 november 2018

TENTOONSTELLINGSSECRETARIS
Wierd de Boer, Brêgeleane 22, 9051 PM Stiens, tel. 06-43365045 (´s avonds na 7 uur),
info@sierduivenshownoordnederland.nll
BANKREKENING
RegioBank rekening: NL12RBRB0918501547
GEDELEGEERDE FB KLN-NBS
Jac.Plas, Hesselterbrink 49, 7812 CB Emmen, Tel. nr. 0622435548, jac.plas@ziggo.nl
De tentoonstelling is goedgekeurd door FB KLN-NBS.
VETERINAIR TOEZICHT
Karel Lewin, De Leijen 75, 8401 AZ Gorredijk.
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan tot 22 oktober 2018. Bij voorkeur digitaal (via onze website
www.sierduivenshownoordnederland.nl), maar kan ook met bijgevoegd inschrijfformulier
Volwassen
Kinderen 5 t/m 15 jaar
Kinderen tot 5 jaar
Parkeren
Doorloopkaart

ENTREEPRIJZEN
€ 6,00
€ 2,50
gratis
gratis
€ 9,50
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VERVOERSLIJNEN
Wanneer u in de buurt woont van een van onderstaande inzenders kunt u contact met
hen opnemen voor het vervoer van uw dieren naar de show.

Ane Visser, Thorbeckelaan 103, 3771 ED Barneveld, tel. 0342-417723

Fabio van Olst, Pieter van Vollenhovenlaan 19, 7251 AP Vorden, tel. 0575- 554018
of 06-19659036

Johan Verdeuzeldonk, Hoofdstraat 10B, 5808 AT, Oirlo, tel 0478-571957
FOTO’S
Tijdens de show worden foto’s gemaakt door de bekende duivenfotograaf Jan Weistra,
Bitgummole. Deze worden o.a. gebruikt voor de te winnen SNN Diploma’s. Ook kunt u
deze foto’s bestellen. Meer informatie vindt u op http://janweistra.jalbum.net/
MEDISCH ADVIES VOOR UW DUIVEN
Tijdens de show is de amateur bioloog en duivenkenner Aldert Hiemstra weer aanwezig.
(Sikke Boukesstrjitte 12, 9271 AR De Westereen, 06-23965646, almar-products@live.nl)
Hij doet ter plaatse keeluitstrijkjes en mestonderzoek bij uw duiven en laat de
bevindingen zien op zijn laptop. Ook geeft hij deskundig advies.
SPONSORS EN ADVERTEERDERS
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Drentse Sierduiven Club

Friesche Sierduiven Club

Groninger Sierduiven Club

Warsteiner

Fries Congrescentrum Drachten

Piet’s Bloemenboetiek

Praktizijnskantoor Friesland

Plaza ’t Kruuspunt

Regiobank

Zoo Easy

Garvo BV

Hempflax

De Boer volièrebouw

Achterberg dierenbenodigdheden

De Steeg “alles op duivengebied”

Noord-Nederlandse Tentoonstelling Kooienverhuur

Agra Totaal

Tuindorado

STIP Stencildrukwerk

De Bakkers van Verloop









MEDEWERKING EN STANDS
SIS, Speciaalclub van Siberische Sierduivenrassen
NPO Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, afdeling Friesland
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Achterberg dierenbenodigdheden
VDS , Vrienden van de VliegDuivenSport
Nederlandse Vliegtippler Club
DFKP -club, Oorspronkelijke Duiven
De Boer Volièrebouw
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JURY
Hoofdereprijzen
Voorzitter:

Geert de Vries

Leden :

Willem de Wal en Menno Apperlo

Menno Apperlo

A

Trommelduiven, overige Kleurduiven

Arie Bood

C

Pauwstaarten en Chinese meeuwen

Albert van Feggelen

C

Ned. Helmduiven, Ned. Hoogvlieger en overige tuimelaars

Rikus Hagenauw

C

Hollandse kroppers en overige kropperrassen

John Hartman

A

Duitse Modena, overige kipduiven

Gerhard Kelderman

A

Oudhollandse meeuwen

Jos de Poel

C

Giant Homers en Oudhollandse tuimelaars

Klaas Nicolaij

C

Ned. Schoonheidspostduiven, Oudduitse meeuwen en
Oosterse meeuwen

Wim Nieuwenhuis

C

Vinkduiven, IJsduiven

Hennie Schwarz

A

Nonduiven, kortsnavelige Tuimelaars

Jouke van de Siepkamp

A

Figurita’s en Engelse (dwerg)kroppers

Gerard Simonis

A

Italiaanse meeuwen en overige meeuwen

Peter van der Spek

C

Voorburgse Schildkroppers, overige kroppers

Johan Verdeuzeldonk

C

Groninger en Gelderse Slenken en overige structuurduiven

Ane Visser

A

Oudhollandse meeuwen

Han Voerman

C

Kleurpostduiven, Damasceners en overige vorm- en
wratduiven

Geert de Vries

A

Oosterse rollers

Willem de Wal

A

Duitse schoonheidspostduiven, Genuine homers en
Exhibition homers

De indeling is onder voorbehoud. Het bestuur behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te
brengen in dit schema
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TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
Algemene voorwaarden
Voor deze tentoonstelling geldt het tentoonstellingsreglement van het Facilitair Bureau
KLN-NBS. Zie https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/TT_Reglement_ROT.pdf
Artikel 1
Ingezonden kunnen worden alle in Nederland erkende sierduivenrassen, in erkende
kleurslagen en variëteiten. Ook kunnen sierduiven worden ingeschreven in de AOC klasse.
Voor in het ras niet erkende kleurslagen is dat AOC-klasse A en voor de niet
gespecificeerde kleurslagen AOC-klasse B.
Artikel 2
Het inschrijfgeld bedraagt:
Per nummer
€ 6,00 Vanaf het 10e dier € 5,00
Voor jeugdinzenders
€ 3,00
Volière (6 tal)
€ 12,50
Catalogus op papier (niet verplicht)
€ 5,00
Digitale catalogus
Gratis
Administratiekosten
Gratis
Artikel 3
Inschrijven kan digitaal via onze website www.sierduivenshownoordnederland.nl.
Inschrijfformulieren op papier of digitaal volledig ingevuld voor maandag 22 oktober 2018
opsturen naar tentoonstellingssecretaris Wierd de Boer, Brêgeleane 22, 9051 PM Stiens,
wrdeboer@upcmail.nl Het inschrijfgeld wordt via de éénmalige machtiging op het
inschrijfformulier automatisch afgeschreven van je rekening.
Artikel 4
Inkooien van ingeschreven dieren op donderdag 8 november 2018 vanaf 14 uur tot 21.30
uur.
Artikel 5
De keuring is op vrijdag 9 november 2018 vanaf 9.00 uur.
Artikel 6
Dieren kunnen al bij de inschrijving te koop worden gezet. SNN biedt dit als service aan
en rekent geen provisie. Minimum verkoopprijs is € 15 per dier en € 25 per koppel. Aanen verkopen kunt u regelen via de verkoopcommissie van de Duivenverkoophoek (zie
hierna). Gekochte dieren mogen in overleg met de tentoonstellingssecretaris al voor
sluiting van de tentoonstelling worden uitgekooid.
Artikel 7
Gewonnen ereprijzen kunnen op zaterdag worden afgehaald bij het secretariaat.
Geldprijzen worden naar uw bankrekening overgemaakt.
Artikel 8
De ingezonden dieren dienen te worden afgehaald op zaterdag 10 november 2018 om
16.00 uur. De voorzitter van SNN geeft het sein voor het uitkooien van de dieren. Dieren
die niet zijn afgehaald, worden ongefrankeerd teruggezonden.
Artikel 9
Indien door onvoorziene omstandigheden de tentoonstelling geen doorgang kan vinden,
kunnen de inschrijfgelden niet teruggevorderd worden en kan geen schadeloosstelling
worden geëist.
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DIGITALE MARKTPLAATS VOOR INZENDER (gratis)
Sierduivenshow Noord-Nederland is een ontmoetingsplaats voor liefhebbers en fokkers
van sierduiven. Het uitwisselen van sierduiven is een belangrijk onderdeel van deze
ontmoetingen. Wij stimuleren dit door onze inzenders gratis de mogelijkheid te geven om
hun waardevolle sierduiven aan anderen te kunnen verkopen of weggeven. Dit werkt als
volgt:

U bent inzender bij Sierduivenshow Noord-Nederland

U heeft thuis nog dieren over die voor anderen waardevol kunnen zijn

U stuurt een mail aan de tentoonstellingssecretaris waarin u aangeeft elke dieren u
over heeft: ras – kleurslag – geslacht – leeftijd – aantal dieren – vraagprijs

U gaat akkoord met het plaatsen van uw contactgegevens op de website

Uw advertentie wordt gepubliceerd op onze website, onder de menu-optie
“Marktplaats”

Belangstellenden kunnen rechtstreeks contact met u opnemen, zodat u samen
afspraken kunt maken over de overdracht van de duiven

U zorgt voor vervoer naar de show, zodat de overdracht van uw dieren kan
plaatsvinden
Voor transport naar het buitenland is het mogelijk om gebruik te maken van Iwan
Meester van masterbirds.nl. Hier kunt u zelf afspraken mee maken: 06-41737734
DUIVENVERKOOPHOEK
De duivenverkoophoek is een service van SNN voor inzenders en bezoekers en er wordt
daarom geen provisie over de verkoopprijs berekend. De openingstijden van de
Duivenverkoophoek zijn gelijk aan die van de tentoonstelling.
REGLEMENT
Art. 1.
Iedere inzender kan kooien huren voor € 2,00 per kooi, bij vooruitbetaling, evt. via het
inschrijfblad, te voldoen. In elke kooi mag slechts één duif geplaatst worden. Door de
eigenaar aangegeven koppels kunnen naast elkaar geplaatst worden. Hiervoor dienen 2
kooinummers te worden gebruikt.
Art. 2.
Via het inschrijfblad kunnen dieren voor de vrije verkoop worden aangemeld. Ook kan dat
tijdens de show. Is een dier verkocht dan komt die kooi weer beschikbaar en kan opnieuw
worden verhuurd. Er is dan opnieuw kooihuur verschuldigd
Art. 3.
Gedurende de openingstijden van de tentoonstelling kunnen dieren worden aangevoerd
en opgehaald.
Art. 4.
Wanneer u een dier wilt kopen meldt u dat bij de verkoopcommissie, waar u ook de
koopprijs kunt voldoen. De koper kan zelf zorg dragen voor verzendmateriaal om de
gekochte duiven in mee te nemen. Eventueel kan een doos worden gekocht voor € 1,50.
De verkochte duiven graag na de verkoop uit de kooien halen. Wanneer uw dieren zijn
verkocht kunt u zich bij de verkoopcommissie melden voor uitbetaling van het
verkoopbedrag.
Art. 5.
De verkoper dient zelf zorg te dragen voor het uitkooien en afvoeren van niet verkochte
dieren. Uiterlijk zaterdag 10 november om 15.30 uur moeten alle niet verkochte duiven
door hun eigenaren uit de kooien zijn verwijderd.
Art. 6.
Het bestuur van SNN is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van duiven of
verzendmateriaal.
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Voersponsor van SNN

De Steeg is officieel dealer van
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TE

WINNEN

PRIJZEN

Kampioen van Noord-Nederland
# 101

Warsteiner Cup en een geldprijs van € 100 voor de fraaiste sierduif van de
Show
Hoofdereprijzen

#
#
#
#
#

102
103
104
105
106

€ 25 voor het fraaiste dier van een jeugdinzender
€ 25 voor de fraaiste doffer oud
€ 25 voor de fraaiste duivin oud
€ 25 voor de fraaiste doffer jong
€ 25 voor de fraaiste duivin jong
De geldprijzen 103 t/m 106 niet in combinatie met 101 en 102
Jeugdereprijzen

# 110

Fraaie BEKER en een SNN Diploma met foto
voor de fraaiste van een jeugdinzender t/m 16 jaar
# 111 Fraaie BEKER en een SNN Diploma met foto
voor de fraaiste op één na, van een andere jeugdinzender
Bekers beschikbaar gesteld door Mevr. D. Idsinga- v/d Meulen te Goutum
Iedere jeugdinzender ontvangt een herinneringsmedaille.
Overige ereprijzen
Tabe Kooistra prijs
# 120 € 50, voor het hoogste aantal punten van 10 op het inschrijfformulier aangewezen
dieren, ongeacht ras en klasse.
SNN Groepsprijzen voor de fraaiste per groep.

Bartje prijs, beschikbaar gesteld door de DSC
# 130 Fraai beeldje voor de fraaiste van de groep Kip-, Wrat- en Vormduiven

Johan de Vries prijs, beschikbaar gesteld door de FSC
# 131 Wisseltrofee plus € 15,00 voor de fraaiste van de groep Meeuwen

Schelte Brandsma prijzen, beschikbaar gesteld door de FSC
# 132 € 15,00 plus eigenslag FSC-medaille voor het fraaiste dier van de groep
Kroppers
# 133 € 15,00 plus eigenslag FSC-medaille voor het fraaiste dier van de groep
Structuur- en Trommelduiven

SNN prijs
# 134 € 15,00 voor de fraaiste van de groep Kleurduiven

Deddie Pot prijs, beschikbaar gesteld door de GSC
# 135 Fraai porseleinen wandbord gemaakt door Marleen Brouwer en een geldbedrag van €
25,00 voor de fraaiste uit de groep Tuimelaars en Hoogvliegers. Het wandbord is een
wisselprijs die definitief kan worden gewonnen door deze prijs driemaal te winnen.
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# 140

SNN Diploma met foto gemaakt door dierenfotograaf Jan Weistra, Bitgummole
voor het fraaiste dier van de keurmeester

# 141

Pak Mini Hemp strooisel voor het op een na fraaiste dier van de keurmeester

# 142

Fraai Beeldje op geglazuurde tegel met afbeelding van het ras
voor de fraaiste per ras waarin minimaal 30 dieren zijn ingezonden.

# 143

Unieke gravure (3 x) met afbeelding van het ras voor de fraaiste Gelderse of
Groninger Slenk, Hollandse Kropper en Vinkduif.

SNN C&D Prijzen, geldprijzen uitgeloofd voor rassen waarvan de clubshow of een
districtshow bij SNN is ondergebracht
# 150 € 10,- Bij minimaal 10 ingezonden dieren in een ras.
Fokkers publieksprijs
# 160 € 50 voor de inzender van de mooiste duif, door het publiek bepaald.
Belangstellenden kunnen hieraan meedoen op zaterdag 11:00 uur.
Ereprijzen volières
# 170 € 25,00 voor de mooiste volière, bij minimaal 3 volières
# 171 € 12,50 voor de mooiste volière op één na, bij minimaal 6 volières
# 172 € 7,50 voor de mooiste volière op twee na, bij minimaal 9 volières
Sonderschau sv Giant Homer Freunde Deutschland
# 180 Sonderschau preis voor de fraaiste Giant Homer doffer
# 181 Sonderschau preis voor de fraaiste Giant Homer duivin

- 13 -

CLUBCOMPETITIE DRENTSE SIERDUIVEN CLUB
Opgericht op 29 maart 1980. Secretaris: R. Hoornstra, De Pol 12, 8337 KS De Pol, Tel.:
0521-382949, secretaris@drentsesierduivenclub.nl
Leden van D.S.C. doen mee aan deze competitie als ze inzenden op de clubshow te
Drachten ( verplicht) en op minimaal twee andere open shows in Drenthe of Nationale
shows in Nederland.
Deelnemers zijn verplicht om, met uitzondering van onze eigen show, de behaalde
resultaten zelf door te geven aan onze bestuursleden.
De resultaten van de 4 dieren met het hoogste predikaat ongeacht ras en/of kleurstelling
( dus bij meerdere rassen/kleuren de 4 beste resultaten) doen mee in onze
clubcompetitie.
FOKKERS PUBLIEKSPRIJS
Start van dit evenement is op zaterdag 10 november om 11:00 uur.
Alle aanwezige inzenders (maar geen keurmeesters) mogen meedoen. Ze kiezen in
gezamenlijk overleg welke dieren eraan meedoen, ongeveer 1 op 150 dieren afhankelijk
van de grootte van de diergroep. Toegekende predicaten zijn daarbij niet van belang.
Deze dieren krijgen een markering op de kooi.
Vervolgens wijzen alle inzenders afzonderlijk de beste en 1-na beste van deze dieren
aan. De dieren mogen niet uit de kooi worden genomen.
De duif met de meeste punten wint. Er is hiervoor een mooie geldprijs van € 50
uitgeloofd. Zie voor uitgebreidere info onze website.
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EREPRIJZEN NBS
Secr.: Dennis Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16,
6221 TG Maastricht, Tel: 06 – 30 41 41 70 (bvk. na 18.00 uur),
secretaris@sierduif.nl.
Provinciaal kampioenschap van Friesland. Dit is een "open"
kampioenschap, wat betekent dat iedere inzender ongeacht de
woonplaats hiervoor in aanmerking komt.
# 801
# 802
#
#
#
#
#
#

803
804
805
806
807
808

Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif van zijn
keuring, min. 96 punten en min. 50 werkelijk ingeschreven dieren per keurmeester
Bij meer dan 1000 werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester een 2e NBSErecertificaat voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van min. 60
werkelijk ingeschreven sierduiven en bij min. 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
NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid
K-prijs van € 6,- ter vrije beschikking van de keurmeester.
R-prijs van € 4,- per 20 ingeschreven sierduiven ter vrije beschikking van de
keurmeester voor een dier dat nog geen andere prijs heeft gekregen.

Welkom bij het meest multifunctionele centrum van Noord-Nederland
Centraal in de drie noordelijke provinciën ligt op nog geen 800 meter van de A7 het Fries
Congres- en Evenementencentrum Drachten. Deze, in het landelijke groen gelegen,
locatie heeft duizend en één mogelijkheden.
Wij hopen u binnenkort als gast te mogen ontmoeten.
Oprijlaan 3 ◆ 9205 BZ Drachten ◆ Telefoon 0512 330 254 ◆ Fax 0512 366 201 ◆
info@friescongrescentrum.nl ◆
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EREPRIJZEN SPECIAALCLUBS
Voor de prijzenschemas van deze clubs verwijzen we naar de Almanak 2018
https://www.sierduif.nl/wp-content/uploads/2018/06/TT_Almanak_2018.pdf
Clubshows:
 Hollandse Kropper Club
 Speciaalclub van Vinkduivenfokkers in Nederland en Belgie.
 Groninger-en Gelderse Slenken Club
 Drentse sierduivenclub
 Friesche sierduivenclub
 Groninger sierduivenclub
Derbyshow:
 Oud-Hollandse kapucijnen Fokkers Club
Promotieshow:
 Nederlandse Kleurduiven Liefhebbers vereniging
Districtshows:
 Engelse Kropper- en Dwergkropper Club
 Nationale Voorburgse Schildkropper Club
 Steiger- en Stellerkropper Club
 Holle Kropper Club
 Deense Tuimelaarclub
 Damascener Club Nederland
 Schoonheidspostduiven Club
 Oud-Hollandse Meeuwclub
 Pauwstaartclub
 Fokkersvereniging van Nederlandse Tuimelaars
 Vereniging van Nonduivenvrienden in Nederland.
Sonderschau
 SV Giant Homer Freunde Deutschland
Medewerking:
 Nederlandse Norwichkropper Club
 Brünner Kropper Club
 Vereniging van V.V. Eksterkropperfokkers
 Duitse Modena Club Nederland
 Kingduivenclub
 Meeuwenclub
 Antwerpse Smierelclub
 Figurita club
 Krulduif, Schmalkaldener Moorkop en Trommelduivenclub
 Gezamenlijke Oosterse Roller Club
 Felegyhazer Tuimelaar Club
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Sponsor van alle strooisel
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Drukwerk

Tentoonstellingssecretaris SNN
Wierd de Boer
Brêgeleane 22
9051 PM Stiens
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