
Herinnerinqen uit het
bestaan ván de
7}-jarige G,SC
Zo omstrceks de twintiger jaren was de GSC
een sterke en oergezonde sierduivenfokkers-
vereniging. Zij telde tussen de 7O en 8O leden
en had ook een goed bezette jeugdafdeling,
die zích moest bedruipen. Dat wil zeggen de
jeugdafdeling had een eigen bestuur en ver-
gaderde afzonderlijk. Dat geschiedde op de zol-
derverdieping van Restaurant ,,Kerremans" op
de hoek van de Grote Markt en de Gelkinge-
straat. De heer Kerremans was Amsterdam-
mer van geboorte. wat inhield dat hij een
groot lieíhebber van Oud-Hollandse Tuime-
Iaars was en van dit ras een grote collectie
aanhield. Kerremans stelde het vergaderzaal-
tje gratis beschikbaar en een .,kogelflesje"
kon er ook nog wel af. lronisch is het te ver-
melden, dat in de kelder ugn genoemd res-
taurant de legendarische duivenkoopman By-
molt gehuisvest was en daar zijn handel
dreef. Als jongen heb'ik toen geleerd. dat
wanneer er twee ruilen er één moet huilen.
lk ben menigmaal de huilebalk geweest,
maar liet dat nooit blijken. En nu besef ik
dat het een goede leerschool is geweest.
De ,,grote" GSC leidde een bloeiend bestaan,
hetgeen wordt bewezen door het feit dat men
op de jaarlijkse kersttentoonstelling, die werd
gehouden door de NNB in .,De Harmonie" (he-
laas afgebrand) of Fongers Rijwielschool (ja
geachte lezers, het klinkt belachelijk. maar dat
was een behoorlijke grote zaal, waar je kon le-
ren íietsen) dan zo tussen de | 2OO en | 500
sierduiven kon aantreffen. Natuurlijk niet alle
van leden van de GSC- Uit het gehele land wa-
ren er inzendingen, wat erop wees dat de GSC
ook buiten Groningen bekendheid genoot en
dat de Groninger fokkers relaties onderhiel-
den met fokkers elders in den lande. We kun-
nen met zekerheid stellen dat de GSC indertijd
een van de grootste peilers was, waarop de
NNB steunde.
ln de GSC zelf was er natuurlijk een grote con-
centratie van Slenkenfokkers. Namen? BIoe-
mist Siersema. (waarschijnlijk nog in leven),
bakker Woldijk, stucadoor Luikinga, Dóbken,
Spekman en nog vele anderen, waarvan ik mij
de namen niet meer herinner. Siersema, die
altijd een bolhoed droeg. woonde aan het ein-
de van de Kerklaan en keek vanachter zijn
bloemisterij over de schier eindeloze weilan-
den in de richting Paddepoel (nu een hoogge-
bergte van grijze flats). Het^was dan ook een
lust om te zien hoe zijn Slenken zich boven
deze vlakte in de lucht konden uitleven. De
Slenkenfokkers vormden een besloten groep,

waarin men niet gemakkelijk werd opgeno-
men. Op de vergaderingen, die werden gehou-
den in het café ,,De Pool" op de Grote Markt.
zaten ze altijd in gesloten gelederen bijeen en
na afloop van de vergadering schaarden ze
zich rond een grote tafel en dan werd er alleen
over Slenken gepraat.
lk ben de mening toegedaan, dat deze grote
liefde voor het ras de oorzaak is geweest van
de ondergang van dit ras. Het is in een soort
,,apenliefde" vermoord, want men gunde el-
kaar geen veer.
Naast deze groep Slenkenfokkers was er ook
een grcte groep Holle Kropperfokkers. Na-
men? Boerema, Dijkema, Van Wieringen, ser-
geant-majoor Smit, postbode Blauw, mijn
.,duivenvader Willy Grummer en nog vele an-
deren. Bekend was dat Groningen het bolwerk
was van dp roeken, terwijl men voor de bonten
in het westen moest zijn. Verder fokkers van
langsnavelige tuimelaars, waarbij vooral de
Duitse Roektuimelaars en de Baardtuime-
laars in groten getale werden gefokt. Baardtui-
melaars in alle kleuren. Van Lier. de Combina-
tie Kamps-Vloedman, Maarten Kuikman bon-
den hier de strijd aan met Hendriks, Enschede,
die naar ik meen te weten nog leeft en de leef-
tijd der allersterksten heeft bereikt. Verder
meester Bakker (niet Mr.) Bakker. die zulke
prachtige Oosterse Meeuwen fokte en
meester De Vries uit Nieuw Roden. die zelfs
met twee zwartbonte Engelse Kroppers in
| 938 in Leipzig wereldkampioen werd. v.d-
Vaart domineerde jaren in de Hagenaars en
werd plotseling terzijde geschoven door Voor-
enhout. lk zou zo door kunnen gaan, want echt
de reeksnamen kan nog uitgebreid worden-
Doch laten we eerlijk zijn: sommigen zijn ver-
geten. lk ben ook alniet meer zo piep.
lk geloof wel dat U uit dit artikel zult hebben
kunnen lezen, dat de GSC een grote bloeitijd
heeft meegemaakt. lk zal altijd met veel dank-
baarheid en genoegen terugdenken aan de
tijd. dat ik lid mocht zijn van de GSC. ln het bij-
zonder blijf ikdankbaar mijn duivenvader Willy
Grummer, die mij de eerste beginselen der
sierduivenfokkerij bijbracht en wel op zodani-
ge wijze, dat het mijtot sierduivenkeurmeester
A mocht brengen.
lk wens de GSC bijzonder veel geluk met haar
7o-jarig bestaan en hoop dat dank zij de GSC
stad en prot/incie Groningen een sterk sierdui-
venbolwerk mag blijven tot meerde.re glorie
va n onze sierdu ivenl ieíhebberij.
Haarlem S. RODE

Groots, ruim en Íeesteli ik, Dat ziin de kenmeÍken van elke ,,O-
neto"-show

21e 'Oneto'
te Enschede
wordt weer
unieke show
Op 13, 14 en 15 december a.s. wordt Onelo '74

gehouden in de Diekmanhal te Enschede. Dit
jaar in Euregio-verband, d.w.z. met inzendingen
watervogels, sierduiven en koni jnen uit  de
grenssteden van West-Duitsland. Hiervoor is bi j
onze Westduitse fokkers grote belangstel l ing.
Ook ditmaal komt er weer een aparte afdel ing
,,Jeugdshow", welke vorig jaar zo'n succes is
geweesr.
Op het moment dat dit  bericht verschi jnt,
kunnen we nog geen aantal len noemen, maar
dat de Diekmanhal geheel bezei zal zi jn, daar-
van zi jn we overtuigd. Er worden meer dan
4000 dieren verwacht. De belangstel l ing uit
het gehele land is groot en daarbi j  komt dit  jaar
een nog groter aantal bezoekers uit  West-
Duitsland. Ook uit  België ontvingen bi j  bericht,
dat men ,,Oneto" wil  bezoeken om goede dieren
aan te kopen. Een iéder weet: wij verwachten
alleen kwaliteitsdieren en elke winnaar is een
ware kampioen!
Behalve hoenders, dwerghoenders, sier- en wa-
tervogels, sierduiven, koni jnen en cavia's ko-
men er verder postduiven, tropische vogels,
kanaries enz.
De hal is geheel verwarmd en de entree zal
weer worden omgetoverd in een warme lust-
hof, zodat,,Oneto" voor iedere bezoeker weer
een leerzame en aangename ontspanning zal
zi jn. Het restaurant biedt al le gelegenheid om
deze ,,Twentse gezel l igheid" nog extra impuls
te geven.
De open ing  v ind t  p laa ts  op  13  dec .  om 1  1  uur

Becoil mnfil sieiluiven bii lliesche Sielduiven Clu[
Voor de Landeli jke Jrentoonstel l ing van de
Friesche Sierduiven Club van 7 r/m 9 novem-
ber was een record aantal van 760 sierduiven
aangemeld-  N immer  werd  d i t  aanta l  bere ik t  in

deÏans 39-jarige geschiedenis van de FSC.
Enl<ele rassen waren bi jzonder goed vertegen-
woordigd, o.a. 25 Hollandse Kroppers, 35 Hol-
le Kroppers, 59 Bri innerkroppers, 38 Mode-

na's, 60 Schoonheidspostduiven, 73 Oud-Hol-
landse Meeuwen, 49 Deense Tuimelaars, 59
Ned. Hoogvl iegers en als grootste groep de
Oosterse Rollers met 95 stuks en hiermee de
grootste inzending in de geschiedenis van de
Gezamenli  ike Oosterse Roller- Fokkers.
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