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Uitnodiging voor het Meeuwenfeest! 
 
Beste vrienden van de Meeuwenclub, 
 
We zijn verheugd dat we u kunnen uitnodigen voor de Europese Meeuwendagen 2021!  
COVID19 heeft veel onzekerheid gegeven of we het evenement konden laten doorgaan. We weten 
uiteraard nog niet zeker hoe de situatie in november zal zijn. Maar na twee jaar wachten is het tijd om 
eindelijk weer af te spreken tussen onze meeuwenrassen. 
 
Deze keer vind het evenement plaats van 5 november 2021 tot 7 november 2021 in Vlodrop, 
Nederland. Vlodrop ligt in Limburg, nabij de grens met Duitsland en België. 
  
We hopen dat het een mooi en groot meeuwenfestival wordt! Onder de Nederlandse Meeuwenclub, 
die recent ook nog eens 100 jaar bestond, vallen alle meeuwduiven die geen eigen speciaalclub in 
Nederland hebben, kort- en middensnavelig. Ook de leden van de speciaalclub voor de Figurita 
Meeuw, van de clubs in Nederland en België van de Antwerpse Smierels en de leden van de Oud 
Hollandse Meeuw Club worden bij deze van harte uitgenodigd om er een breed meeuwenfeest van te 
maken. In Vlodrop zijn ALLE meeuwenrassen uit heel Europa van harte welkom! 
 
De titel ’Mövchen Champion’ wordt door elke keurmeester toegekend, met een vaan voor zijn of haar 
winnaar. De drie beste kortsnavels krijgen de bekende EMC-medailles in goud, zilver en brons. De 
Meeuwen Club beloont de winnaars in de middensnavelklassen met dezelfde prijzen. De 
keurmeesters van kortsnavelige en middelsnavelige meeuwen kunnen verder een flink pakket aan 
geldprijzen uitreiken, namens de NBS en de Meeuwenclub Nederland. Naast de vanen zijn E-prijzen 
beschikbaar van € 8 voor elke tien dieren en Z-prijzen van € 4 voor elke vijf dieren. Ook verwachten 
we veel bijdragen en prijzen van liefhebbers die het evenement willen steunen. 
 
We hopen natuurlijk dat alle vrienden van de EMC1975 en de andere meeuwenliefhebbers uit alle 
landen aanwezig zullen zijn. We wensen alle deelnemers een goede reis naar Vlodrop! 

Gerard Simonis 
Voorzitter 



 
 

Informatie over de Internationale Mövchen tentoonstelling in  
Vlodrop, op 5-7 november 2021 

 
Het evenement wordt georganiseerd door de Nederlandse Meeuwenclub en vindt 
plaats in de Sporthal Roerhal, Angsterweg 8, 6063 AV Vlodrop, Nederland. 
 
De show wordt georganiseerd volgens het reglement van de Nederlandse Bond van 
Sierduivenliefhebbers (NBS). Door inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan 
dit reglement. Noch de NBS, noch de Meeuwenclub, kan aansprakelijk worden gesteld 
in geval van annulering wegens overmacht. Dit geldt ook voor annuleringen in het 
kader van COVID19 maatregelen namens de Nederlandse overheid. 
 
De show verwelkomt alle meeuwduiven met korte en middellange snavels, die zijn 
geregistreerd volgens de Europese EE-regelgeving en waarvoor een Europese 
standaard beschikbaar is. 
 
Registratie 
Bij dit informatieformulier vindt u ook het inschrijfformulier. Beide zijn tevens te 
downloaden van de website www.emc1975.net en http://meeuwenclub.sierduif.nl. 
 
De aanmeldingen vanuit Nederland voor niet-kortsnavelige meeuwen dienen per post 
of e-mail gestuurd te worden naar: 
 
Jouke van de Siepkamp, 
Violier 9 
3434 HE NIEUWEGEIN 
Email: brunner.jouke@kpnmail.nl 
 
Alle aanmeldingen vanuit het buitenland van kortsnavelige én middensnavelige 
meeuwen, kunnen worden gestuurd naar: 
 
Luc Kerkhofs, 
Maastrichtersteenweg 234 
B 3770 RIEMST, België 
E-mail: kerkhofs.honinx@gmail.com 
 

De inschrijving sluit op 21 oktober 2021 
 
 
 
 
 



Het programma: 
 
Vrijdag 5 november 2021 
- Arriveren deelnemers, inkooien van de dieren tussen 14.00 en 21.00 uur bij de 

tentoonstellingshal hal in Vlodrop. 
- Check in bij het hotel vanaf 14.00 uur. 
 
Zaterdag 6 november 2021 
- Keuring van de meeuwen van 08.00 tot 12.00 uur. 
- Officiele opening van de show om 14.00 uur. 
- De hal is open voor deelnemers en publiek van 01.00 tot 06.00 uur. 
- Feestavond met buffet en uitreiking van de prijzen aan de winnaars van 19.00 

tot middernacht. 
 
Zondag 7 november 2021 
- Check-out hotel voor 11.00 uur. 
- EMC Algemene Vergadering 2021 in het Café at de Roerhal 

(tentoonstellingshal) om 10.00 uur. 
- De tentoonstelling is open voor deelnemers en bezoekers van 09.00 uur tot 

02.00 uur. 
- Vanaf 14.00 kann worden uitgekooid zodat de buitenalndse gasten op tijd de 

vaak lange thuisreis kunnen aanvaarden. Om  misverstanden en teleurstelling 
te voorkomen worden de deuren van de hal pas geopend als is vastgesteld dat 
geen dieren in verkeerde manden zijn beland. 

 
Vaccinaties 
Enkel duiven met een geldig PMV-vaccinatiebewijs worden aanvaard. Het 
vaccinatieformulier dient bij aankomst op 5 november in Vlodrop te worden getoond. 
 
Keuring en prijzenpakket 
De dieren worden gekeurd op zaterdag 6 november van 8.00 uur tot 12.00 uur. 
- Iedere keurmeester mag één titel van "Mövchen Champion" toekennen. 
-  De beste kortsnavel van iedere keurmeester krijgt een EMC-vaan en wordt in 

de eregalerij geplaatst. Alleen de dieren in de eregalerij met 97 punten 
kwalificeren voor de gouden, zilveren en bronzen medailles. Als een 
keurmeester zijn eigen dier in de eregalerij heeft, doet hij niet mee bij de 
verkiezing voor de medailles. 

-  De beste middensnavel meeuw en andere meeuwenrassen krijgen per 
keurmeester een vaan namens van de Nederlandse Meeuwenclub. 

-  Ieder dier in de eregalerij en elk beste duif van elk ras krijgt een foto. 
-  Iedere keurmeester kent 8 euro extra toe per tien dieren (E-prijs) en 4 euro per 

vijf dieren (Z-prijs). Extra ontvangen prijzen worden verdeeld over het aantal 
geregistreerde kort-, middensnavel- en andere aanwezige dieren. 

 
Ook de Antwerpse Smierel Club, de Oud Hollandse Meeuwen Club en de Figurita 
Club reiken ieder hun eigen prijzenpakket uit. 
 
Overnachtingen 
In Hotel Boshotel Vlodrop, Boslaan 1, 6063 NN te Vlodrop, zijn 30 kamers 
gereserveerd voor ons evenement. Voor de twee nachten is het bedrag per 
tweepersoonskamer € 214,- inclusief toeristenbelasting en ontbijt. Het hotel heeft geen 
eenpersoonskamers.  



 
Fokkersavond 
Op zaterdag 5 november vanaf 19.00 uur staat de fokkersavond met diner en 
prijsuitreiking gepland. Het diner vindt plaats bij Kasteel Daelenbroek, Kasteellaan 2, 
6075 EZ, in het nabije dorp Herkenbosch. De prijs voor het menu is 
€ 36,50 en deelname kan aangegeven worden via het inschrijfformulier. 
  
Meer informatie 
Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met: 
Taco Westerhuis van de Meeuwenclub Nederland op +31 627314510 of via e-mail 
tacowesterhuis2016@outlook.com, 
 
of 
 
Luc Kerkhofs van de EMC1975, op +32 494375360 of op 
kerkhofs.honinx@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adressen van de tentoonstellingshal, het hotel, en het kasteel waar de 
fokkersavond wordt gehouden. 
 
 
De tentoonstellingshal: 
 

Sporthal Roerhal 

 
 
Angsterweg 8 
6063 AV Vlodrop 
+31 (0)475 40 15 72 
 
 
Het hotel 
(N.B. U dient zelf de overnachting met ontbijt met het hotel te regelen! Meldt daarbij de dat de 
reservering gerelateerd is aan het sierduivenevenement.) 
 

 
 
 
 
Fokkersavond te Kasteel Daelenbroeck  

 
Kasteellaan 2 
6075 EZ Herkenbosch 
www.daelenbroeck.nl 
 
 

 
  
Boslaan 1 
6063 NN Vlodrop 
+31 (0)475 53 49 59 
reserveringen@boshotel.nl 
www.boshotel.nl 
  

http://www.daelenbroeck.nl/


 

Vereisten COVID19 / Corona actueel: 24-08-2021 

 

Het bestuur van de Meeuwenclub heeft besloten de Europese 
Meeuwendagen van 5 tot 7 november door te laten gaan. De eis waar het 
bestuur sinds 14 augustus gevolg aan geeft, is dat culturele evenementen 
onder strikte voorwaarden door de Nederlandse overheid zijn toegestaan. 

Ons evenement betreft een indoor evenement met niet meer dan 750 
bezoekers. Het is belangrijk dat a. een toegangsbewijs wordt overlegd, en 
b. dat de deelnemers een bewijs van corona kunnen overleggen. 

Corona-bewijs kent momenteel drie opties: 

1. Bewijs van vaccinatie met een in Europa goedgekeurd vaccin. De 
vaccinatie moet minimaal 14 dagen voor het evenement hebben 
plaatsgevonden. 

2. Een attest van herstel: een bewijs dat je minder dan 6 maanden 
geleden hersteld bent van Corona. 

3. Een negatief testresultaat van minder dan 24 uur voorafgaand aan de 
activiteit. 

Het bewijs moet zijn afgegeven door een erkend vaccinatie- of 
testcentrum. In de hal wordt het bewijs gecontroleerd aan de hand van 
uw identiteitskaart of paspoort. Bewijs kan ook geleverd worden door het 
EU Digital Corona Certificaat (EU DCC) en de Nederlandse Corona app. 

De Nederlandse club houdt bij het opzetten van de kooien rekening met 
de afstand en doorgang. Een mondkapje is op dit moment niet verplicht. 
Het hotel en het café in de hal kunnen hun eigen eisen stellen, die 
uiteraard gerespecteerd moeten worden. 

Natuurlijk kunnen landen waar u eventueel doorheen reist andere eisen 
stellen. Wees u hiervan bewust en stelt u op de hoogte. En natuurlijk 
moet u bij terugkeer rekening houden met de eisen van uw eigen land. 

Bovenstaande voorwaarden voor evenementen en catering blijven tot 
nader order van kracht. Wijzigingen worden gemeld via de websites van 
EMC en Dutch Club en op Facebook. 

 



EMC-Europatreffen

Vlodrop

05.-07. 11. 2021

   enkel  PMV gevaccineerde dieren -  nur PMV geimpfte Tieren -  seulement des pigeons PMV vacciné -  only PMV vaccinated pigeons
      inentingsbewijs verplicht -     Impfzeugnis verplichtet -    certificat de vaccination obligatoire -     vaccination certificate obligated

admin Ras/Breed/Rasse kleur/couleur/Farbe/color 1-0 0-1 1-0 0-1
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Prijs / Prix / Preis / Price ……….. x 5,- € ………………. € 

Kataloog / Catalogue / Katalog 5,- €

Schenking /  Preisstiftung    / Donation ………………. € 

Fokkersavond / Breeders night / Züchterabend ………. X 36,50 € …………………€

(Zaterdagavond / Samedi soir / Samstagabend / Saturday evening)

Administration / frais administration /Kostenbeitrag 5,-€

Totaal / Gesamtbetrag / Totale / Total amount …………………€

Gelijktijdige betaling per overschrijving/Paiement simultanément par virement

Gleichzeitige Bezahllung pro Überweisung/Simultaneously payment by Bank transfer

terug te bezorgen voor/renvoyer avant /Meldeschluß an/return before :  21/10/2021

aan/à/an/to  Luc Kerkhofs, Maastrichtersteenweg 234 B 3770 Riemst-België

Email: kerkhofs.honinx@gmail.com Tel: 003212/455075 Mobiel: 0032/474 375360

Nederlandse inzenders van middensnavelige meeuwen, inclusief Antwerpse Smierel, Figurita

Meeuw en Oud-Hollandse Meeuw sturen hun inschrijfformulier a.u.b. naar

Jouke van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE, Nieuwegein. Email: brunner.jouke@kpnmail.nl

Sluitingsdatum is: 21/10/2021.

Naam / Nom / Name:

Voornaam / Prénom / Vorname / First name:

Straat / Rue / Strasse / Street:

Postcode & Gemeente / Code Postal & Commune / PLZ & Gemeinde / Post code & Town:

Land / Pays / Land / Country:

Tel / Ruf / Phone :

E-mail:

Meeuwduiven/Cravatés/Mövchen/Frills

IBAN: NL34 INGB 0000 4768 42    BIC: INGBNL 2A

jung

oud

adult

old

alt

jong

jeune

young



 

 

EMC-Europatreffen, Vlodrop, Die Niederlande 

5 – 7 November, 2021 

 

Reservierung Hotel 
Boshotel Vlodrop  

Boslaan 1, 6063 NN Vlodrop, Niederlande 

reserveringen@boshotel.nl 

tel. +31-(0)475 534959 

www.boshotel.nl 

 

Buchen können Sie direkt am Hotel unter Erwähnung "Taubenausstellung EMC Roerhal". Der Preis 

pro Zimmer, mit zwei Betten und bei zwei Übernachtungen, mit 2 x 2 Frühstück und Hotelsteuer, ist 

€ 214,-. Bei nur eine Übernachtung is der Preise pro 2-Persons Zimmer auf Freitag 5-6 November € 

110,-. Auf Samstag 6-7 ist der Preise einer 2-Persons Zimmer € 104,-. Es gibt kein 1-Persons 

Zimmer in diese Hotel. 

You can book directly at the hotel, while mentioning “Exhibition EMC Roerhal”. The price per double 

room and for two nights is € 214,-, including two breakfasts and tax. An overnight stay on Friday 5-

6 November only costs is € 110,-. An overnight stay on Saturday November 6-7 only is € 104,-. The 

hotel does not have single rooms. 

Vous pouvez réserver directement à l'hôtel, en mentionnant « Exposition EMC Roerhal » Le prix est 

de € 214,- par chambre double et pour deux nuits, avec deux petits déjeuners et taxes. Une nuitée 

uniquement le vendredi 5 et 6 novembre coûte € 110,- euros. Une nuitée uniquement le samedi 6 

et 7 novembre est de € 104,- euros. L'hôtel ne dispose pas de chambres individuelles. 

mailto:reserveringen@boshotel.nl
http://www.boshotel.nl/


U kunt direct reserveren bij het Boshotel onder vermelding “ Duivententoonstelling EMC Roerhal”. 

Per 2-persoonskamer en voor twee overnachtingen, met twee maal ontbijt en belasting is de prijs € 

214,-. Een overnachting alleen op vrijdag 5-6 november kost 110 Euro. Een overnachting alleen op 

zaterdag 6-7 november is 104 Euro. Het hotel heeft geen 1-persoonskamers. 

 

Reservering / Reservierung / Booking / Réservation 

 

Reserveringscode: “Duivententoonstelling EMC Roerhal” 

    

Naam / Nom / Name: ______________________________________________ 

Voornaam / Prénom / Vorname / First name ____________________________ 

Straat / Rue / Strasse / Street _______________________________________ 

Postcode & stad / Code postal & commune /  

PLZ & Gemeinde / Postal code & city __________________________________ 

Land / Pays / Country ______________________________________________ 

Tel. / Ruf / Phone _________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________ 

 

Reservierung beide Nächte (€ 214) 

Person 1, Name / Nom / Naam:_______________________________________ 

Person 2, Name / Nom / Naam:_______________________________________ 

 

Reservierung 1 Nacht am 5-6 November ( € 110) 

Person 1, Name / Nom / Naam:_______________________________________ 

Person 2, Name / Nom / Naam:_______________________________________ 

,- 

Reservierung 1 Nacht am 6-7 November (€ 104) 

Person 1, Name / Nom / Naam:_______________________________________ 

Person 2, Name / Nom / Naam:_______________________________________ 

 



Uitnodiging tot de algemene ledenvergadering van de EMC 
2021 in Vlodrop/Nederland 

 

Beste meeuwduivenliefhebbers, 

In naam van de EMC nodig ik jullie uit op de algemene 
ledenvergadering die doorgaat op 07.11.2021 om 9.00 uur in 
het hotel. 

Volgende agendapunten zijn voorzien: 

1. Begroeting door de voorzitter, herdenking van onze overledenen; 

2. Bericht uit de aangesloten landen; 

3. Kascontrole/kasbericht/ontlasting van het bestuur; 

4. Ledenbestand 

5. Verkiezing 1ste vice-voorzitter (momenteel Hans Ove Christiansen); 

6. Internationale meeuwenshow 2022, 2023 en 2024; 

7. Uitreiking foto’s van de Europese Kampioenen Hongarije 2019; 

8. Rondvraag 

Voorstellen voor andere agendapunten voor 1 november aan Luc Kerkhofs of 
Anders Christiansen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Luc Kerkhofs, voorzitter 



 
 
 
  
 

EMC-Europatreffen 
 

Vlodrop 
 

05.-07. 11. 2021 
 
 
 
 
 

KEURMEESTERS 
 

Op de EMC show te Vlodrop 
 

De show van de EMC wordt sinds enkele jaren georganiseerd tijdens het 
jaarlijks Europatreffen.  
Als keurmeesters worden fokker-keurmeesters ingezet die aanwezig zijn 
op dit treffen.  
 
De keuring vindt plaats op zaterdagmorgen en neemt ongeveer 4 uur 
tijd in beslag voor het keuren van maximum 50 meeuwduiven. 
 
Als vergoeding is 50 € voorzien. 
 
Ik verklaar mij bereid aan bovenvermelde voorwaarden te keuren in 
Vlodrop. 
 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
Datum: 
 
 
De toezegging mag per mail of telefoon aan Luc Kerkhofs bezorgd 
worden. 

 




