De Groninger Sierduivenclub.
Nederlands oudste Sierduivenvereniging.

Opgericht 25 februari 1904.

De Groninger Slenk: nationale trots.

DIGITAAL

CLUBBULLETIN

Nr. 2 2017

GRONINGER SIERDUIVENCLUB:
Activiteiten:
2e dinsdag van februari/maart/mei/september/
oktober en december een Clubavond.
Juni: hokbezoeken.
Oktober: Jongdierendag samen met de Drentse en
Friesche Sierduiven Club in Vries.
November: Clubshow samen met de Drentse en Friesche
Sierduiven Club, de Sierduiven Show Noord Nederland
(SNN) in Drachten.
Excursies naar collegafokkers:
Hokken+duiven +gezelligheid=vriendschap

Groninger Sierduivenclub.
Opgericht: 25 februari 1904.

Bestuur:
Voorzitter:

Martin Smit,
Oostindie 27,
9354 TD Zevenhuizen.
Tel. 0594-632439
MartinenRenny@hetnet.nl

Secretaris:

Rikus Hagenauw,
Trenakkerweg 2,
9321 TR Peize.
Tel 050-5032924
Tevens ringencommissaris.

renkhagenauw@planet.nl

Penn.meester/2e voorzitter:
Menno Apperlo,
Annerstreek 40,
9468 AP Annen.
Tel. 0592-273426
2e Secretaris:

m.apperlo@versatel.nl
Arjan Raspe
Ludensweg 38,
9675 AR Winschoten. a.raspe@me.com

Afgevaardigde SNN:
Peter van Offeren, Kanaaldijk 24, 9493 TE De Punt.
Tel. 0592-543063
peter.van.offeren@xs4all.nl
Afgevaardigden NNB:
Willem de Wal, Aldediek 54,8407 AG Terwispel tel. 0513-571602.

Contributie €22,50 en voor jeugdleden €14,00 per jaar.NL77 RABO
0353 1653 87, tnv GSC Annerstreek te Annen.

Van uw voorzitter.
Het fokseizoen is weer achter de rug. In de komende tijd kijken we vol
verwachting hoe onze jonge duiven zich gaan ontwikkelen. Zitten er
toppers bij voor in de kooi of acrobaten voor in de lucht. Wat ook weer
achter ons ligt is ons jaarlijkse hokbezoek, dit keer bij de O.S.V. Persoonlijk
vind ik dit altijd een van de mooiste evenementen in clubverband. Het is
altijd weer een verrassing wat je aantreft. Een ieder geniet van zijn duiven
op zijn eigen manier. Je doet op zo’n dag altijd weer inspiratie op. Maar het
allerbelangrijkste is, je bent een dag met je vrienden op stap. Plezier maken
en genieten van onze gezamenlijke passie. Zo’n dag versterkt mijns inziens
ook de saamhorigheid binnen onze club. De dag was uitstekend verzorgt
door de leden van de O.S.V. Maar ondanks alle gezelligheid hoor je ook daar
de zorgelijke geluiden van vergrijzing en terugloop van het leden bestand.
Wat volgens mij in de toekomst ook consequenties inhoudt voor het in
stand houden van bepaalde rassen. Veel oude zeldzame rassen zijn nu nog
in handen van enkele fokkers als die gaan stoppen gaan er rassen gewoon
verdwijnen. Dat zou ontzettend jammer zijn. Laten we met elkaar proberen
onze hobby levendig te houden en daar waar we kunnen onze liefhebberij
te promoten. Om te beginnen hebben we op 7 oktober weer onze jaarlijkse
jongdierendag in Vries. De organisatie ligt grotendeels in de vertrouwde
handen van Peter. Het zou heel mooi zijn als een paar liefhebbers zich bij
hem melden (als het kan ook nog met 1 of 2 aanhangers) voor het halen
(vrijdag) en brengen (maandag) van de kooien. Dan volgt al gauw de
Clubshow in Drachten. Laten we met elkaar de schouders er onder zetten.
Geeft u allen op voor het op en afbouwen, voercommissie en andere zaken
die gedaan moeten worden. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het bestuur.
Zoals op de jaarvergadering is afgesproken wordt de contributie per 1 okt
2017 (start van ons nieuwe boekjaar) verhoogd. Op het ringen
bestelformulier zijn de nieuwe bedragen reeds vermeld.

Graag tot ziens op onze eerste vergadering in
september. Martin Smit

UITNODIGING VOOR DE CLUBAVONDEN VAN DE GSC OP:
12 SEPTEMBER; 10 OKTOBER EN 12 DECEMBER 2017 IN GEBOUW DE
SCHAKEL, GRONINGERWEG 92a (T.O.TANKSTATION) PEIZERMADE. A7
Groningen-Drachten v.v. afslag 35 Peize/Hoogkerk, richting Peize, na
500 m links, parkeren op het terrein en rechts van de weg.
AANVANG 20.00 UUR.
VASTE AGENDA:
1. OPENING.
2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN.
3. BESTUURSVOORSTELLEN EN BESLUITEN
4. NOTULEN VORIGE VERGADERING.
5. SIERDUIVEN SHOW NOORD NEDERLAND.
6. RONDVRAAG.
7. PAUZE.
8. MEEGEBRACHTE DIEREN.
9. HOOFDPROGRAMMA.
SLUITING.
Op 12 september zal Peter van Offeren het hoofdprogramma
verzorgen met een presentatie over de Engelse Nonduif.
Op 10 oktober houden we onze ledenkeuring. Martin zal een aantal
leden benaderen dieren mee te nemen die we dan kunnen
beoordelen.
Op 12 december zal Rikus het jaar afsluiten met een presentatie over
zeldzame kropperrassen.
Op 7 Oktober wordt de gezamenlijke Jongdierendag in Vries
gehouden.
11-12 November houden we onze Clubshow, als onderdeel van de
Sierduivenshow Noord Nederland in Drachten.

Notulen van de GSC vergadering, gehouden op 14 febuari 2017.
Aanwezig: Apperlo; Roel en Kevin Boekema; v. Offeren; Lewin; Hobma;
Boers; Fial; de Wal; Bijkerk; Smit; Hagenauw.
Afmeldingen van Johannes Kramer ivm ziekte; Mw Tet Zwarts en Flip Riem
Vis.
1.Opening. Martin heet ieder welkom, in het bijzonder erelid Peter v.
Offeren en meldt dat onze erevoorzitter Johannes Kramer afwezig is door
ziekte. Hij is herstellende van een operatie. Martin en Rikus hebben contact
gehad met Johannes en bedanken namens hem de leden voor de kaartjes
en de attentie van de club.
2. Mededelingen: Rikus meldt dat Menno inmiddels tot A keurmeester is
benoemd. Hij ontvangt hiervoor een applaus. Op de vraag hoe lang hij er
over heeft gedaan antwoord Menno ongeveer 9 jaar.
In aansluiting op de in de vorige vergadering besproken brief van de NBS
waarin wordt gevraagd of er belangstelling is om weer eens met de
voorzitter Thom Laming in gesprek te gaan over zaken die bij ons en bij de
NBS leven wordt afgesproken hem niet uit te nodigen. Zaken die leven
(vogelgriep; verschuiving van het TT seizoen) kunnen uitgewisseld worden
door onze afgevaardigden naar de NBS Voorjaarsdag in februari. Dit
bespaart Thom een extra reis naar het noorden.
3. Bestuursvoorstellen: Hokbezoek OSV: Martin noemt 2 data, nl. 17 en 24
juni, de laatste heeft de voorkeur van de aanwezige leden.
4. Notulen vorige vergadering, opgesteld door de secretaris. Peter merkt op
dat 320 inzenders juist wel digitaal hadden ingezonden op de SNN. Met
deze aanpassing worden de notulen goedgekeurd.
5. SNN: Op dit moment is er geen nieuws te melden.
6. Rondvraag: Sjoerd vraag hoe het met Hille Venema is. Hij zal hem
binnenkort bellen. Willem vraagt wat de status is van Arjan Raspe binnen
het bestuur. Bestuur zal contact hierover met hem opnemen en komt hier
op terug. Menno vraagt of iemand kooien te koop weet. Willem zal hem
een adres doorgeven. Rikus vraagt of iemand belang heeft bij Oud Duitse
Meeuwen. Dit blijkt niet het geval.
Voorzitter Martin sluit hierna de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Notulist Rikus Hagenauw.

Notulen van de GSC vergadering, gehouden op 14 maart 2017.
Aanwezig: Apperlo; Oving; Folkertsma; Hiemstra; Roel en Kevin Boekema;
Lewin; Mevr. Zwarts; Riem-Vis; Boers; Fial; de Wal; Bijkerk; Smit;
Hagenauw.
Afmeldingen van Peter van Offeren; Johannes Kramer en Nico Akkerman
ivm ziekte.
1.Opening. Martin heet ieder welkom.
2. Mededelingen: Het hokbezoek staat gepland op 24 juni. Martin doet nog
een belrondje.
John de Groot wordt de nieuwe voorzitter van de SNN.
Desgevraagd vertelt Roel dat er 70 aanwezigen aanwezig waren op de
voorjaarsdag van de NBS en de Keurmeesters vereniging. Voor info verwijst
hij naar de site van de NBS.
Ingekomen stuk: Uitnodiging vergadering KLG.
3. Bestuursvoorstellen: geen.
4. Notulen vorige vergadering, opgesteld door de secretaris, worden
goedgekeurd.
5. SNN: Op dit moment is er geen nieuws te melden.
6. Rondvraag:
Roel vraagt waarom de uitnodiging van de KLG wordt rondgestuurd.
Rikus geeft aan dat hij dat als ter kennisgeving heeft doorgestuurd, maar zal
dat niet weer doen.
Menno meldt dat hij het een leuk artikel in KM vond over Rikus en zijn
nieuwe hok.
Na de Pauze komt Karel Lewin aan het woord.
Karel vertelt dat hij bezig is de website weer in de lucht te krijgen. Nadere
info volgt en hij roept de leden op om foto’s ed aan te leveren.
Daarna geeft hij een duidelijk presentatie over ziekten bij duiven, en het
voorkomen ervan.
Voorzitter Martin bedankt Karel voor zijn presentatie sluit hierna de
vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Notulist Rikus Hagenauw.

Notulen van de GSC vergadering, gehouden op 9 mei 2017.
Aanwezig: Apperlo; Oving; Staats; Schouwstra; Roel en Kevin Boekema; v.
Offeren; Hiemstra; Kramer; Akkerman; Lewin; Mevr. Zwarts; Riem-Vis;
Boers; Fial; de Wal; Bijkerk; Smit; Hagenauw.
Gasten: Marleen en Kees Vekolf.
Afmelding van Jan Postma, ivm ziekte.
1.Opening. Martin heet ieder welkom, speciaal erelid Peter van Offeren, ere
voorzitter Johannes Kramer en Marleen en Kees Verkolf. Ter nagedachtenis
aan het overlijden van de heren Henk Zwiggelaar en ons lid Martin van
Heeringen wordt een moment van stilte in acht genomen.
2. Mededelingen:
Er zijn uitnodigingen binnen gekomen van de jaarvergaderingen van de
Noordshow en de NBS.
De vergadering geeft het bestuur volmacht om de voorstellen voor de NBS
vergadering te bespreken en een stemadvies te bepalen.
Het hokbezoek naar de OSV staat gepland op 24 juni.
3. Bestuursvoorstellen: geen.
4. Notulen vorige vergadering, opgesteld door de secretaris, worden
goedgekeurd.
5. SNN: Peter meldt dat er een goede vergadering is geweest onder leiding
van John de Groot. Wierd de Boer is nu ook bestuurslid van de TT
organisatie. Matador is gestopt als sponsor.
6. Rondvraag:
Johannes bedankt iedereen voor de aandacht die hij van de leden heeft
gekregen tijdens zijn ziekte.
Willem de Wal vertelt dat de jaarvergadering van de NNB goed is verlopen.
Na de Pauze krijgt Kees Verkolf het woord.
Hij heeft letterlijk alles uit de kast gehaald om een prachtige presentatie
over de Neurenberger Bagadet te verzorgen.
Voorzitter Martin bedankt Kees voor zijn presentatie sluit hierna de
vergadering en wenst iedereen een goede vakantie en wel thuis.
Notulist Rikus Hagenauw.

UITNODIGING VOOR DE JONGDIERENDAG VAN:
F.S.C. , D.S.C. EN G.S.C.
TE HOUDEN OP ZATERDAG 7 OKTOBER IN DE PAN,
NIEUWE RIJKSWEG 4, IN VRIES.
De Pan staat aan de Rijksweg in het dorp Vries, t.o. de afslag
Tynaarlo/Zuidlaren.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per dier.
Inschrijfformulier s.v.p. opsturen voor 1 oktober naar Peter van Offeren,
Kanaaldijk 24, 9493 TE De Punt.
Deelname aan de gezamenlijke koffietafel kost u € 10,00 opgave via
inschrijfformulier. Mocht u niet inzenden en deze prachtige dag wel bij
willen wonen inclusief deelname koffietafel, geef dit dan door aan Peter
van Offeren, tel. 0592-543063.
Het verschuldigde bedrag NA 1 OKTOBER ivm afsluiten boekjaar
overmaken op Rabo NL77 RABO 0353165387 GSC te Annen.
Inkooien op zaterdag 7 oktober tussen 8.45 en 9.15 uur. Voor het inkooien
krijgt u een lijst met de kooinummers.
Aanvang keuring is 9.30 uur. Iedereen mag hierbij zijn en vragen stellen.
Ruimte voor discussie wordt na de keuring gegeven.
Voor keurmeesters en een leuk prijzenschema zal worden gezorgd.
Tijdens de keuring worden er lootjes verkocht. Via deze weg willen we u
vragen een prijsje mee te nemen voor de verloting.
We zoeken nog vrijwilligers die bereid zijn op vrijdag kooien te halen uit
Grootegast (en één of twee aanhangwagens). De opbouw vindt plaats op
vrijdagavond of zaterdagochtend. We kunnen uw hulp goed gebruiken,
neemt u dan even contact op met Peter van Offeren, indien u kunt helpen.
Na afloop van de dag verwachten we dat ieder even mee helpt de zaak af te
bouwen.
Tot ziens in Vries.

Het bestuur.

Beste leden,
in onze bestuursvergadering van 30 mei jl. heb ik aangegeven mij niet meer
herkiesbaar te stellen in de jaarvergadering 2018, als ik aftredend ben.
Voornaamste reden is dat ik na 25 jaar bestuurswerk dingen regelen voor
de club ervaar als een verplichting en dan is het tijd om te stoppen.
Het duurt nog even, maar gezien de animo bij de vorige bestuurswisseling
zal het een uitdaging worden om in februari 2018 een nieuw bestuurslid te
hebben.
Namens het bestuur vraag ik jullie dan ook na te denken over de toekomst
van de club, zoals dat ook is besproken in de jaarvergadering van 2016.
De volgende opties zijn toen genoemd:
Optie 1: Doorgaan als vereniging. Vraag: wie is dan beschikbaar als
bestuurslid?
Optie 2: Samenwerking zoeken met een zustervereniging. Vraag: hoe gaan
we dat vorm geven?
Rikus Hagenauw, secretaris Groninger Sierduiven Club.

In memoriam Martin van Heeringen.
Op 24 april is ons gewaardeerd lid Martin van Heeringen overleden.
Martin blijft in onze herinnering als een actief fokker van de Deense
tuimelaar. Hij heeft dit ras vele jaren gefokt en stond aan de basis van
de populariteit in Nederland. Martin was altijd bereid een clubavond
te vullen met een quiz en zorgde er dan voor dat ”meerdere
winnaars” met een fles wijn naar huis gingen. De laatste jaren zagen
we hem minder vaak op de clubavonden maar als we hem tegen
kwamen op de SNN toonde hij altijd zijn betrokkenheid bij de GSC.

Martin (2e van links) in een karakteristieke houding.

We wensen zijn familie sterkte dit verlies te verwerken.
Namens het bestuur, Rikus Hagenauw secr.

BESTELFORMULIER RINGEN, CONTRIBUTIE EN EVT. ADVERTENTIE 2018.
Naam:………………………………………………..
Adres………………………………………………...
………………………………………………………….
Fokkerskaart nr:….…….……
RAS:………………………………………
RINGMAAT:……….AANTAL……….a € 0,35 =

€

RAS:……………………………………
RINGMAAT:………AANTAL……….a € 0,35 =

€

RAS:……………………………………
RINGMAAT:………AANTAL ………a € 0,35 =

€

RAS:……………………………………
RINGMAAT………AANTAL ……….a € 0,35 =

€

VERPLICHTE ADMINISTRATIEKOSTEN
€ 2,00
KONTRIBUTIE GSC € 22,50,=JEUGDLID € 14,00 €
ADVERTENTIE BULLETIN € 23,=/ € 12,=/ € 6,= €
---------TOTAAL €
Na ondertekening opsturen naar ringenadministratie GSC.
Trenakkerweg 2, 9321 TR Peize. Bovengenoemd bedrag is overgemaakt op
NL77 RABO 0353165387 GSC te Annen.
Datum………………… Handtekening…………………………

