de groninger slenkeduif
Hoewel de Groninger Slenkeduif op vrijwel geen enkele tentoonstelling van enige betekenis ontbreekt,-is hij toch meèr,,vliegduif" dan,,showvogel". Zelfs als vliegduif
neemt de Stenk nog lfi/eer een geheel aparte plaats in, want als luchtacrobaat il ntj
niet te overtreffen óf zelfs te eÍenaren. Men moet de luchtacrobatiek van de Slenk
rnet eigen ogen hebben aanschouwd om ten volle te kunnen beseffen,'welk ge{ot
deze duif de liefhebber kan verschaffen. De Slenk vliegt met veel beweging en niet
zoals andere duivesoorten met uitgestrekte hals en samengetrokken staart, doch met
de hals in verticale stand, de staart waaiervormig naar boven. De vleugels worden bij
elke slag boven tegen elkaar geslagen met luid klinkende slag. Bij fussenpozen -worden
de vleufels naar beneden eveneenstegen elkaar geslagen,waardoor het gehele lichaam
als het ware een schok ontvangt, die het een kwartslag achterover schijnt te werpen,
wat door de liefhebbers ,,springen" wordt genoemd. Dan weer worden de vleugels in
rechte of schuine richtin! nàar beneden gericht en worden grote afstanden afgelegd
zondervan houding te veránderen.Dezevliegtoerwordtmet het werkwoord ,,zwemmen"
aangeduid. Daarna gaan de vleugels rechtstandig naar boven, vlak tegen elkaar a?99?
druÈt en ook in deíe houding, waarbij de vleugels als zeilen fungeren, weet de Slenk
zieh verbazendsnel te verplaatsen.
Hoewel de vliegcapaciteiten van de Slenk in de tentoonstellingskooi niet te beoordelen zijn, moeten toch de
kenmerkende eigenschappenhiervoor aanwezigzijn. Bij
de fok en de beoordeling moet dan ook in de eerste
plaats gelet worden op een brede lichaamsbourv,terwijl
ook de vleugel- en staartpennen van een bijzondere
breedte moeten zdn. Vogels met een te smalle borst
en smalle vleugel- en staartpennenmogen nimmer voor
een hoge bekroning in aanmerking komen, ook al voldoen ze overigèns aan behoorlijke standaardeisen.De
hals moet niet alleen zeer lang, doch daarbij buitengewoon soepel en beweeglijk zijn en zonderenige moeite
zo diep mogelijk tot op de rrrg achterwaarts gedragen
worden. Dit zal echter'alleenmogelijk zijn, wanneer de
rug voldoende hol is, want in dit opzicht moet de Slenk
vrijwel met de Holle Kropper overeenstemmen. Ontbreekt de vereiste rugdiepte, dan is de vogel niet in
staat om de hals voldoende weg te leggen en ontbreekt
têvens de hiervoren genoemde soepelheid.De borst
wordt hooggedragen en gaat tnet een lichte welving
in de hals over.
Van enige ballonvorm mag bij de Slenk geen sprake
zijn, een afwijking die overigens dikwijls wordt aangetroffen en als een belangriike fout aangerekendmoet
worden. Bij jonge vogels mag een weinig biazen door
de vingers worden gezien,doch van eenwerkelijk,,blaaswerk" nrag toch ook hier geen sprake zijn. De staart
moet uit zeer bredepennenbestaanen mag daarbij niet
te lang zijn, want juist door de korte staart krijgt de
Slenk immers zijn gedrongen lichaamsbouw. Hoewel
het lichaam niet bepaald horizontaal gedragen wordt,,
móet de staart doch vrij van de grond blijven. Dit zal
echter slechts op bepaalde momenten het geval zijn'
want in ruststand zal zelfs de beste vogel in dit opzlcht in gebreke blijven. Al te hoge eisen mogen wij
dan ook aan dit onderdeel niet gaan stellen, want de
werkelijke uitblinkers hierin behoren nog altijd tot
de hoge uitzonderingen. Hoofdzaak is dat de vogel geen
,,staartrijder" is en zolang de Slenk een ongesehonden
staart heeft kunnen wij aannemen, dat hij in zijn gewone doen staartvrij is.

De vleugels worden los tegen het lichaam gedragen,
terwijl de slagpennenweer bijzonderbreedmoetenziin.
De korte, brede bouw en de brede vleugel- en staartpennen zijn eigenschappenwelke van kracht en vitaliteit getuigen. Op grond hiervan wordt aangenomen,
dat de vogql in staat is zijn bijzonderé vliegkunst ten
uitvoer te brengen. Of deze theorie áltiid in voldoende

Rode Slenheduíf, doffer, een oogel ntet eetu zeer goede
kleur en zuiuer oleeskleurige snaoel, De hals is uan
een behoorlijke lengte, doch kon iets dieper doorge'
bogen zijn
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maté door de praktlik gedekt wordt, is een vraag die
we buiten beschouwing moeten laten. De bedoeling
is immers de Slenk als vliegduif te behouden en daarvoor rïroet gezocht worden naar'een maaistaf, die ons
voor deze eigenschapenige garantie geeft. Men heeft
hierbij natuur'lÍjk in de eerste plaats aan de vereiste
lichaamskracht gedacht en hiervoor zijn een kloeke
bouw, brede staart- en vleugelpennenonmisbareeigenschappen.
Het lichaam wordt gedlagendoor een paar korte stevige
benen, die zover mogelijk naar achteren geplaatst
zijn. Een gezondebeenstandis van het glootste belang,
want bij de geringste verzwakking der benen kan er
van een goedetotaalstandgeensprakezijn,
Een zeer voornaampunt bij de Slenk is ook een zuivere
oogkleur, waaÍop menige vogel strandt. Om de kleine
pupil loopt een zuivel rvii randje, dat ovelgaat in een
oranjeachtigrode kleur. De oogÍrisis dus feitelijk tweekleurig, waaraan een bijzonderewaardewordt gehecht.
Een slenk met een donker oog (krentoog) mag nimmer
voor een bekroning in aanmerkingkomennook alvoldoet
hij overigensaan zeer hoge standaardeisen.
Dezezlare
eis heeft men bij het samenstellen van de standaard
menen te moeten stellen, omdat de Slenktot de T\rimelaars gerekendwordt en het karakteristieketuimelaarsoog du$ in bescherming diends te worden genomen.
Daarbij kornt nog, dat een foutieve oogkleurhardnekkig
vererft en bij een mêer soepele beoordeling spoedig
een algemeen verschijnsel zou zijn. Een klein vlekje
op een der ogen is bij de Slenk nog toelaatbaar,doch
verder mogen wij dan ook niet gaan. Een iets afwijkende snavelkleur is daarentegenlveer een minder groot
bezwaar en zelfs bij de witte kleurslag is een iets aarlgeslagensnavel nog toelaatbaar.Ook in de kleur en
tekening kan bij de Slenk nogal iets toegégevenworden,
vooral wannêer de vogel in type en halswerk aan zeer
hoge eisenvoldoet.
Hoewel bij de.r'odekleurslag het donkerewijnrood verIangd wordt, zullen wij slechts hoogst zeldeneen vogel
in de gewenste tint aantreffen. Nog zeldzarnerzijn de
vogels met een zuivele aftekening op de borst en overige lichaamsdelen. Een Slenk met zuiver witte slagpennenmoet nog geborenworden en altijd zalmen dan ook
op de binnenvanen der slagpennenin een meer of mindere mate aanslag aantreffen. De werkelijke kenner
van het ras is dit bekend en laat deeekleuraÍwijking
bij zijn beoordeling dan ook buiten beschouwing.Het
moet echter toegegevenworden, dat hieimede bij het
samenstellenvan de standaardgeen rekening is gehouden met de keurmeesters die hun kennis van het ras
uitsluitend uit de standaardbeschrÍjving
hebben geput.
Vele liefhebbers zijn hiervan de dupe geworden en
zagenzelfs hun beste vogels,als gevolgvan dezekleurafwijking, voor elke bekroning gepasseerd.
Hoewel er dus ten opzichte van de kleur en tekening
bij de Slenk de nodige soepelheidbetrachtmoet worden,
zijn toch ook hier weer greruen die niet ongestlaft
overschredenmogen wolden. De Slenk is en blijft echter in de eerste plaats een type-vogel en eerst daarna
komen kleur en tekening. Bij de gele kleurslag mag de
keurmeester zijn eisen ten opzichte van de keurkwalitelt weer iets hoger gaan stellen, want hierin treffen wij
een betoredoorsneekwaliteitaan. Een zuivereaftekening
op'de borst behoort echter ook bij de gele Slenk tot
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de hoge uitzonderingen.Hoewel een donker oranjegeel
de voorkeur verdient, mag een iets llchtere tint toch
niet als een fout aangerekend-worden.Iloofdzaak is een
egale kleur, vrij van een blauwe gloed op de borst.
Zeer moeilijke kleuren zijn rood- en geelbleek,waarin
we slechts zelden foutloze vogels aantreffen.Verlangd
wordt een donkere hals- en borstkleur, met scherp afgetekende vleugelbanden in dezeUdediepe tint. Het
vleugelsehildmoet echter een veel lichtere tint bezitten
en dit zo egaal mogelijk, vrij van ontsierende donkere
plekken. Toch mag ook hier weer veel toegelaten'"vorden, want wanneer de vogel in type en halswerk uitzich
blinkt, dringen dezekenmerkenderaseigenschappen
bij de beoordeling altijd weer naar voren. Een iets
lichtere kopkleur bij de doffers is een normaal verschijnsel, doch wordt bij de duivinnen niet graag gezien.
Vervolgens krijgen we de zogenaamdespartekening,
een kleurslag die alleen bij de Groninger Slenk wordt
aangetroffen.Goedbeschouwdis de spartekeningweinlg
meer dan een miskleur, vooral omdat we zeer weinig
lijn in deze tekening aantreffen. Dikwijls zijn het toevalsproduliten, die uit verschiilende kleut'combinaties
te voorschijn komen. Van enige fokzuiverheid is bij
deze kleurslag dan ook geen sprake. De spartekening
blijft bijna altijd vaag en onduidelijk, want hij bestaat
immers uit gedeeltelijk gekleurde veertjes, waarvan de
punt altijd wit gekleurdis.
De Slenk met spartekening is overwegendwit van kleur,
met een halvemaanvormigeband van gedeeltelijkwitte
veertjes op hals en vleugelschilden,Hoe zwaarderdeze

Roodbteke Slenk, duioin, een prima oogel in lichaamsbouw. doch iets te korte hals

veertjes nu gekleurd zijn, des te sprekenderwordt de
spartekening; het witte puntje moet echter steeds aanwezigziJn.
Buiten de gewone sparlen komen nog de zogenaamde
spikkelsparren voor, vogels waarbij de spartekenlng nog
weer vager en onduidelijker is en waarbij niet alleen
de maantekening vrijwel geheel ontbreekt, doch ook
de vleugelbandengeheel verdwenen ziJn. Zelfs bij de
Slenk met spartekening zullen wij niet zelden een aanslag op de binnenvanen van de slagperrnenaantreffen,
doch hierover maken wij ons bij de beoordeling niet
al te druk.
Als laatste kleurslag krijgen we nog de wltte Slenk, die
over het gehele lichaam zuiver wit van kleur moet ziJn,
doch waarbiJ dikwijls nog hier en daar een lichte schemering van rood of geel te bespeurenvalt. Meestalzijn
dit dan ook mislukte sparren, die als wit in de showkooi worden gebracht en vooral als de snavel flink aangeslagen is, kunngn wij er vrij zeker van zijn, dat hier
en daar een gekleurd veertje verwijderd is. De keurmeesterzal echterverstandigdoen zljn kostbaretijd niet
te verspillen met het zoeken naar een geringe kleurafwijking, vootal omdat een smettelozewitte Slenkfeitelijk
nlet bestaat.
Nogmaals, de Slenk is een type-vogel en geen kleurduif.
Als wij hiermede biJ de beoordelingvoldoenderekening
houden, dart zullen wij ten opzichte van de kleur en
tekenlng ongetwijfeld de juiste maatstaf weten te vinden.
We menen met deze uiteenzetting te kunnen volstaan,
vooral omdat elke poging om hier volledig te willen zfin

Roodbleke Slenk, d,offer, een prima uogel in tape en
halswerk, d,ochiets te lange achterpartii

op een mislukking zal uitlopen. Een volbloed vliegduif
als de Groninger Slenk laat zich in de showkooï bijna
nimmer in ai,in ware gedaantezien en julst daarom is de
b eoordellng van dezeduif dikwijls eenhoogst ondankbare
taak. De gÍootste luchtkunstenaars ziJn niet zelden de
slechtste showvogels en omgekeerd kan een uitblinker
in de showkooi een slechtevlieger zijn.
Als fok- en voedsterduif.is de Groninget Slenk eerder
berucht dan beroemd en hoewel ook hier weer veel van
de omstandigheden aJhangt, is het toch wel zeker, dat
het grootbrengenvan de jongen dikwijls met veel moeilijkheden gepaard gaat. Hierin staat de Slenk echter nlet
alleen, want hetzelfdeverschijnselzien wij bd de rassen,
die de Slenk in lichaamsbouwnabij komen. Dat dse bljzondere lichaarnsbouw als een der oonaken der fok,moeilijkhedenmoet worden beschouwd,staatbuitentwijfel, want het zijn lmmers Juist de mee5t waardevolle
jongen, de zwaarsthangendedieren, die het moeillikst
groot te brengen zijn. De minder sterkeconstitutle der
Slenk moeten we echterals de hoofdoorzdakvan de fokmoeilijkhedenbeschouwen.
Hoewel dè Slenk op het eerste gpzicht een krachtige lndruk maakt en de.zekracht ook in zijn vllegprestaties tot
uiting komt, is de soort op zichzelf toch niet sterk. lVij
moeten hierbij niet uÍt het oog verliezen, dat de vliegtoeren slechts van zeer korte duur zijn en telkens door
.rustpozenonderbrokenworden. Hierbij wordt ontegenzeglijk een grote kracht ontwikkeld, doch die kan toch
niet vergelekenworden met de krachtenhetuithoudingsverlnogen van de andere vliegduiven als biJvoorbeeld
de postduif en de Vliegtippler.
De vlucht.van de Slenkheeft eentiJdsduurVan hoogstens
enkele minuten, terwijl de werkelijke krachttoeren zich
dan nog bepalen tot de in dezevlucht uitgevoerde luchtacrobatiek.De in dezevluchten gedemondtreerde
kracht
is dan ook geen enkel bewijs voor een sterke constitutie,
doeh wÍj moeteh dit meer beschouwenals een onbedwingbare drang tot het ten uitvoer brengen van een
aangeborenvliegkunst.
Toch moet de Slenk oorspronlellijk een zeer,krachtige
vogel ziJn geweest,want anderszou het radlmmers reeds
lang uitgestorven ziJn. De betrekkeliJkzwakkeconstitutie
is dan ook uitsluitend een gevolg van êen ver doorgevoerde inteelt.
Nu kan er door ihteelt veel bereikt worden. doch dlt is
niet altijd zonder gevaar, vooral wanneer dezeinteelt
onwetenschappelijk beoefend wordt schuilt hierin een
groot gevaar,Het aanschaffenvan weem[ bloed brengt
hierin meestalgeen verbetering,want deafstammingvan
het nieuwe materiaal is dikwijls onbekend,zodat nauwe
bloedverwantschapniet uitgesloten is. \iliJ kunnen zelfs
veilig aannemen, dat al de in ons land aanwezigeSlenken tot één famllie behoren en dat er van vreemd bloed
feitelijk geen sprake ls. Het sterftecijfer van de Jonge
dieren is als gevolg hierván dan ook zeer gfoot.
Gelukkig komt de natuur ons hier weer tè hulp en wel
door de zwakken op te ruimen, waardoor een totale vernietiging voorkomen wordt. Hierdoor laat het zich dan
ook verklaren, dat de Slenk zieh, ondanls de ver doorgevoerde inteelt als ras nog altijd staandeweet te houden met een geringe, doch duidelijk merkbare vooruitgang der laatste Jaren.
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