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ldule Groninger Slenk, ::OQ.JI$ de::e door den diertotetkmur van .,De Kleinve-cteth". n.ur .un~ ij:in.gen v~n de Su.nd.urd• 
commissie, v.~rd gtt:ttkenJ. 
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A ls er ceo duivenras in Groningen 
populair is. dan is dat ontegcn• 
zeggelijk wei de G ronin!{er Slcnk. 
En tcrccht, zegt de Slenk•cnthousiast, 

ecn pleiziger vogel, :oowel op den sl;~g 
al~ in de Iucht is er niet. Daar worden :e 
gchouden in een kwantiteit en kwaliteit, 
zooals men ergens elders te Iande slcchts 
sporadisch 01antrcft: daar won en de en thou• 
!>iasten als LUIKINGA, v. \XIoLOE. SII'RSI,MA, 
Bouw~tAN , SrEJ.:MAN, 0 6 RKEN, jANS, toeft 
in hun midden de bekcndc Slenkcn•keur• 
mccster VAN m;R VAAR1·, spreckt men nog 
over de thans overleden G roninger fokkers. 
wier namen hicr nu nog ecns met cere 
worden gcnocmd: S. Bo • H. I IUJ:I'.NGA 
en H. DO~\~\ERING, wier allcr fokproducten 
steeds het onderwcrp v;m het ).tCSprek 
u itm11ken, Wilnneer milar cnkelc licfhcbbcrs 
bij elkaar zijn en hct verlcden, 't tcgen• 
woordige en de toekomst van hct ras 
wordt opgehaald. Buiten Groningcn staan 
ills meest bckenden te hoek: \Vms, Stads• 
kanaal; MmJERINK, Enschcde; SANDERS, 

Cttlhlttkt ~ul(, l922. Elutn .•. u R. C. \ 'AN \\;•'nt,nll. Znr 
kon dulfjc mel mo"le klcur. Stcunt ltn Ht \ltd 01) de IIUrl ; 

111oolt los.n lu h tn hollt ru~ot. 
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Ccclhlcckc dollt!r, oud. fijecnii,U J. J. Suau.Mt\ . Oft Is we-I 
ftn dcr mooistc gcclblukt Slenkcn, Y.elkc ooh ~cfokt h. 
Oc:c \'O~d konu hct ldule n,lhiJ. 7.ic hct •chluercnd OOH 

en den Clpu~rlchtcn n.chtcrtcen. 

Arnhem en wijlen de hcer J. PmiPI!, te 
Utrecht. Door de dagclijkschc verbinding 
tusschen Delfzijl en Emden zijn zc ook 
wei in Oost•Friesland bckend gcraakt, maar 
d e kwaliteit daar is toch nict zoo goed 
als we die ten onzent kennen. 

Onaanvechtbaar is het ccn ras van 
zuiver Hollandschcn, en dan speciflck Cro• 
ningschen, oorsprong. Mcrkwaardig is hct 
wei, dat een officieele standaard nojt nimmer 
wcrd vastgestcld, nog mcrkwaardiger dat, 
ondanks hct ontbreken daarvan, toch vrijwel 
een richting gevolgd werd, ' t geen echter 
gunstig werd be'invlocd door hct feit, dat 
d e toonaangcvende liefhebbcrs nagenoeg 
allen in een plaats wonen en dus, ver• 
eenigend in een club, nauwe vocling met 
elkaar houden. Maar tocn het puntje bij 
het paaltje kwam, de standaard definitief 
moest worden samengestcld, de hceren eens 
bijeenkwamen en op het papier de strenge 
lijnen zouden worden getrokken, welke de 
fokkers te volgen hadden, bleek eerst rccht, 
hoevele fijne verschillen er ten slotte toch 



nog waren, want niet mindcr dan een 3•1<~ 1 
Ia ngdurige besprekingen waren cr noodig 
a) vorens de eenheid vcrkregen was. De 
N edcrlandsche Bond van Sierduivenlief• 
hebbersvereenigingen (N. B. S.) heeft dan 
ook een goed wcrk gedaan om d en standa;ud 
der Groninger Slenkcn op zijn program te 
brengen en blijkt het ook hieruit hoe nuttig 
he t is en hoezcer het de spo rt bevordert, 
wanneer de vereenigingen nauw gMn samen• 
wcrken. 

Vooral over het oog was men het nict 
steeds cens. Voor ccn tiental jaren trof men 
onder de op dc tentoonstelling ingezonden 
dieren nog cen groot percentage lenkcn 
aan met ecn gebroken o f gehccl donker 
oog. H oewel dit als ccn foul werd aan• 
gerekcnd, staple men er toch overheen, 
wanneer hct dier overigens aan de andere 
eischcn voldced en ging mcnig dergclijk 
exemplaar met een len prijs st rijkcn. Nict 
zoodra werd echtcr de hccr M. F. VAN 

DER VAART als speciaal Slcnkcn•keurmcestcr 
aangewezcn, of er kwam hicrccn vcmndering 

Rood Sp.ur~ doftcr, oud. hgcn;.~r J, 1. Sn ... ,.~·'· l>c Sp.lr 
tcd.:cninq v.tn dc:.cn YOHtl f, t t• ~:rrin~t. De h;•nden ontbrckcn 
bijn.t H:thtcl: .1nders voor ~1ur r.und ljk ,::ocd dicr. J lirr ::lei 
men echtcr duldr:l ljk, J.u Jc ~I'Mrr~ ~hmk In vorm cn lo$htid 
bij de ilntlerc: kl4:ur~l.1..:tn ten ,,clucr u.un. Ook : ijn dcu 

.:rwoonllik rc l ,ln~. 
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\'Qiue r.Julf, oud. Eigcn.ur R. C. ''M~ W'oLDif. \\:'.1t voor 
Sp~r gc:ldt k.1n te ... c:n:-. v,1n de wh ttn ~o:c:u·~r:d worden. Ook 
due st.un in ;lilts bij de ,tnderc kleuN:n ten achtcr. Ook 

hccfc de::e duif ctn donkcrcn sn,wcl, WJC ccm fout i,, 

ten goede in. Onvcrbiddelijk sloot hij een 
dier met een donker of z.g.n. krent•oog 
voor een I en prijs uit en den oplaaienden 
storm van protesten moedig trotseerend . 
hield hij \'Oct bij stuk en won. Tot voordeel 
van het ras. T e~enwoordig trcft men op 
onze tentoonstcllingcn maar wcinig Slcnkc• 
dui,·en mccr met ccn krent-oog aan. En 
juist een mooi oog is een sieraad voor elk 
dui,·enras, terwij l het fokken van ccn zui,·cr 
oog ten s lotte toch ook gecn heksenwerk 
is. Menig hardnekkig bestrijder van dien 
ma"tregcl werd dan ook tot een voorstander 
bekeerd en \'Oor den heer VAN DER VAJ\RT 

is het ecn heclc voldocning, dat zijn 
inzichten in dezc nu dcfinitief in den 
standaard zijn vastgelcgd. 

De Slenkcduif is in de ccrstc plaats cen 
vliegduif, een werker I e klasse, hierin door 
geen ander duivenras geevenaard. Met 
opgerichten kop gaat ze de Iucht in, als 
een waaier de staart uitgespreid, slaat ze 
met luiden slag de deugels boven tegen 
elkaar en schiet ze als een pij I vooruit 



om ze dan plotseling naar beneden te 
richten en zoo gcheele einden te vl iegen, 
zonder van houding te veranderen; 
vervolgens zet ze de vlcugels rechtstandig 
opwaarts en zeilt zoo weer een eind verder. 
Een karakteristieke uitdrukking voor hililr 
vliegwijze wordt weergegeven door het 
werkwoord .,zwemmen". De echte liefhebber 
wordt niet moe di t vlicgcn te aan chouwen 
en menige vogel werd vroeger dan ook 
bcoordeeld naar het geprcsteerdc vl iegwerk. 
J ammer genoeg heeft het moderne \'erkccr 
hier, in leterlijkc zin, bclcmmerendc dradcn 
gespannen en wei door de bovengrondsche 
telefoonnetten. Vooral in de groote steden 
heeft menige lenkeduif zich tegen een 
telefoondraad dood gevlogcn, zoodat 
verscheiden licfhebbcrs tegenwoordig hun 
beste dieren vasthouden, waar de vogcls 
zich gelukkig heel gocd bij aanpassen. 
Althans wannccr ze voldocnde bcwegings• 
vrijhcid hebbcn, want missen ze die, 
kunnen zij hun vlcugcls niet voldoendc 
vrijelijk Uitslaan, dan boct de vogel aan 

Roode dofttr, Een slechtt vcrregcnwoordlt.ter v.1n tlfn us: 
bij ~I :ijn 1ndcrc gcbrckcn, htt fr htt ook noa;: ccn vo lle bortt. 
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Sl~nkC"kop met ,:cbrokcn oos:: l.'t n Hd \'OOrkomrnJe (out. 
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temperament in en gaat het karakteristieke 
er af. Bij voldoendc ruimtc blijft het 
echter cen gezellige vogel, zit geen oogenblik 
s ti l, maakt zijn dui fJe den geheelcn dag 
door ijvcrig het hof, van welkc attentics 
dcze in ' t geheel niet afkcerig is, ze 
intege ndeel in gelijke mate bcantwoordt. 

\XI .as a lies wilt w<: tot dusver van dt:n 
Slenk mcdedeelden ccn lofzang,dcccrliikheid 
gebiedt ons ook een minder aantrekkelijke 
eigenschap van haar te belichtcn en wei, 
zij het dan met cnkelc rcgcl bevcstigcnde 
uitzondcringcn, haar mindcr gocdc 
kwali teitcn als voedstcrduif. Haar vurig 
temperament staat haar hicr in den wcg 
voor het broedwerk is ze niet rustig gcnocg. 
Zcer dikwijls gebcurt hct dat ze 't na een 
week broeden er al den brui van geven 
of de jongen, op ecn dag of tien, aan 
hun armzalig lot overlaten. 

Vele Slenkeliefhebbers houden dan ook 
eenige paren voedsterduivcn, waaraan ze 
niet de meestc schoonhcidseischen stellcn, 
want er is maar cen duif en dat is de 



Slenk, als ze maar gocd vocren, dan zijn 
zc er lang over \'aldaan. Maar ook al 
beschikt men over goede \'aedsterduiven 
is ' t nog niet altijd bater tot den bodcm, 
is de fokker al heel best te sprekcn als 

' hij van cen fokpaar jaarlijks I stcl vlotte 
jongen trekt en hier is de onoordeclkundige 
teeltwijze de schuldige. Stelselloos hecft 
men dikwijls de fokparen samengestelcl, 
waar door verzwakking dikwijls niet uitbleef. 
Wei tracht men door allerlei middelcn en 
de ~rootstc zorg de zwakke jongcn groot 
te krijgen, m11ar cr hoeft maar iets in den 
weg te komcn o f ze geven het toch op. 
Daar de Slenk van nature een krachtige 
vogel is, valt dit te betreuren en is hct 
brood•noodiJ?, dat men eens meer stelsel• 
matig te werk gaat. 

De kwilliteit van vroeger en thans loopt 
niet vee] uiteen a l moet gezegd worden, 
dat we niet de witte en spar•kleurslagen 
achteruit zijn gegaan; vooral in de witte 
hadden we een vijftienta l jaren terug 
exemplaren, ·waaraan de tegenwoordigc niet 

Q..,lblcck< Joff<r, ouJ. h~<"·'·" J, J. ,,.. ,..~·'· f<n :eiJ:Jm< 
lout vogel. rncl :~er hrt'eJ~ hou.t rn prJchli,.:e oo~en. 

SchlluLI<ur L.m 1<1< lichtor. 
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1Jc.11t Slcnkckop. DN< l« kcnlng l.w :r<r duidolljk h<l 
t)•piuht vo~n de Slenkc•k(\1', en het mooit oo.: :len. 

kunncn tippcn. T och zal het voor den 
ernstigen fokker niet moeilijk zijn deze 
weer in dezclfdc kwaliteit tcrug tc krijgcn, 
waarvoor we wei den wcg willen aanw1jzen. 
Men moct dan Iicht sp.u aan bleck paren 
en aangezien men altijd naar een Iichte 
gaat, zal men ten slotte in het wit terecht 
komen. We willen hopcn, dat we dezen 
mooicn klcurslag binnen nict tc Iangen 
tijd in de vrocgcre kwaliteit en in Aink 
bczettc klassen weer op de tentoonstcllingen 
zullen aantreffen. 

Om goed rood en gcel te krijgen, paart 
men rood aan gee]; nimmer gee] aan geel, 
want dat geeft bijna steeds blinde jongen, 
een eigenaardigheid, waarvan nog niemand 
de oorzaak heeft kunnen aangeven. H et 
mooie ~o.rdeilux•rood treft men nog maar 
zecr we1mg aan. 

Meestal treft men het steenrood aan, 
met een blauwachtigcn gloed welk laatste 
vee] op het ond~:rlijf voorkomt. Tn gee! 
hcbbcn wij veel gocdc dicren en wei van 
het Iichte tot het meer donkere oranjegcel. 



In rood• en geelbleek z1cn we zeer goede 
exemplaren, al treffen we er nog te ,·eel 
aan met ccn te donkere schildkleur; is de 
laatste goed, dan zal de kop weer vcclal 
te Iicht zijn . De fokkcr hecft er dan ook 
zijn handen meer d an vol 1111n om bij het 
Iichte schild een donkercn kop te verkrijgcn, 
tegelijk ook den gcwenschtcn zuivcr witten 
ondcrbuik, waarvan ook nog wei eens hct 
een en ander mankeert; zeer \'eel dieren 
zien we nog die hicr cen blauwachtige 
tint vcrtooncn. Toch zal hct bij een oordecl• 
kundige p11ring mogelijk blijken het 
gewcnschte te bcrcikcn. 

Een eigcnaardig vcrschijnscl, 't gccn vooral 
bij rood• en gcclblcck voorkomt, is, dat 
men hicrvan dikwijls jongcn fokt die 
donkcre koppen vertooncn, welkc na de 
2c of 3e rui weer in veel te Iichte \'erand eren. 

Voor hct ovcrige willen we verwijzcn 
naar den nu volgenden Standaard, zooals 
deze d oor de Standaard•commissie voor 
Groninger Slenk bestailndc uit de H eeren 
M. F. VAN OEK VAAKT, H. L OGMAN, 

Roodbl«kt du1f. 19".l2. ftgenur A. &l:".,-MA.S. Fen :.«r 
mooic, kortc Juif, met gOtJt kl<ur en tttkcning 1 pr.tchtlgt 
brtcdc horn en ~cntasund. Let op den opgcrichttn 

.uhtertccn. 
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Roode SlenkeJuif. /\ .10 dc:e VOJ;:el kJn mC'n duidtlijk : iC'n, 
hoc ccn Slrnkcduif nit t mo('t : ijn, !)i t d ic rtj"· is; in ;lilts 
rnintltrw,,i\nJi~. De h.1h i£ rc s:ijr. de lJ.c.cnen tc hoo,::- en 

her lich.um re l:1n~: . 

J. }-1, SMEENK, J. J. SIERSMr\ 0 J;, J. VAN 

WoLOI!, A. BouwMAN en R. T. BAKKER, 

wcrd vastgesteld . · 
De knappe teeken::ar van de groene .. De 

Klcinvcctcclt" verduidclijkte dicn d oor 
cnkde schctsen, tcrwijl de H oofd· Redacteur 
van dat blad cr, onder gunstige wcers• 
omstandigheden, een seric foto's voor opnam, 
wclkc bier bij worden nfgcdrukt. 

A lgemeen voorkomcn: Een breede,sierlijke 
duif met ecn kort lichaam en een diep 
doorgcbogen hals. 

Groottc: middelmatig groot. 
Houding : Hals en kop zcer sterk achter• 

ovcrgebogen, lichaam en staart afhellend 
zonder op de staart tc steunen. Als de 
vogel .,werkt" d.i. zijn typischen stand 
aanneemt, staat hij op de teenen, s laat den 
hals naar achtercn en brcngt hals en kop 
in sidderende beweging-. 

Kop: middclmatig groot, goed gewelfd. 
Snavel: middclmatig lang zonder wratten, 

bij rood en roodbleek, zwart van klcur; 
bij gecl, geelblcek, gcelspar en wit Iicht• 



hoornkleuri~ en bij roodspar lichthoorn• 
kleuri~ of Iicht met matdonkerc \"lckken. 
Ook bij rood komt hct \ 'Oor, dat de 
doffcrs een Iichte snavel hebbcn (wasbck). 

Oog: middelmarig groot. De pupil is 
vrij klein. Om de pupil hecn is de oogiris 
wit. Dit wit ,·loeit naar buiten toe lang:aam 
over in oranjeklcur. 

Een geh~c l zwart (krcntoog) sluit \'Oor 
een I e prij.; uit; ook is cen ;:wane vlek 
in de iris (~;ebroken oog) ecn beduidcnde 
fout. 

Oogrand : De oogrand is smal en grijs. 
IIJis: Lang, S vormig gebogen. De hals 

moet zoo sterk zijn gebos;en, dat hij den 
ru,~.t ~adert. Doordat de nekveeren den rug 
raken, lijkt het, alsof de nek op den rug 
ligt. Wanneer de vogel werkt, moet hij 
den hats in ccn slag naar achteren kunnen 
werpen (nekslag) zonder ballonvonning. 
Ook moet de nek een sidderende beweging 
vertoonen. 

Romp: klein, kort en goed afgerond 
uitgezonderd de borst. 

Gtrlbltt~t dull. ouJ. Eigtn•Ar ). J. S11u '"''' Zttr 1om. 
hollt , ·ogcl. 8cuhouw htl moolc oog v.an dc:c Juif. 
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Roodblttke du1f. 1922. Eigtn.ur A. 8C'It'\\l~As. lttr k orte 
duir mtl nlooi model: steld.t :ich tijdcms opn.une nitt s;:ord: 

rust tt "''etl op de sUMt. 

Borst : breed, maar niet rond o f spits. 
Een smalle borst is een ernstige fo ut. 

Schouders: flink vierkant. 
Rug: breed en hoi, achterlijf kort. 
Vleu~els: los tegen het lichaam gedragen, 

zij reiken to t bijna het einde van den staart. 
Staart : kort en zecr breed, bij het vlicgen 

zeer hoi. 
Gevederte: Glad aansluitend, vleugel• 

en staartpennen breed . 
Pooten: Niet te wijd uit elkaar geplaatst, 

middelmatig lang en onbevederd . H et 
kniegewricht is Iicht achterwaarts gebogen. 
A ls de duif werkt staat zij op de drie 
voorste teenen en is de achterste vrij van 
den grond. 

T eekening: Bij de kleurslagen: gee!, 
geelbleek, rood en roodbleekgeheel gekleurd, 
uitgezonderd staart, stuit, buik en vlcugel• 
pennen, die wit zijn. De gekleurde partij 
wordt vanaf de borst naar den buik toe, 
Iichter en vloeit over in wit. Bij de sparre 
kleuren is de teekening iets anders. Dez:e 
vogcls zijn wit uitgczondcrd de hals, waar 



zich aan de voorkant in den vorm van 
een groote halve maan de spargcklcurdc 
veertjes bevinden. Ook vindt men deze 
op de d ckken, en in den nek, terwijl de 
vleugels ook geband zijn. 

· Kleurslagen: Geel: donker oranjegeel. 
Rood: Bordeaux•rood, d.i . vurig d onker• 

rood. 
Geclblcek: hals en kop donker oranjc• 

geel, vleugels gee! geband. De vecrtjes op 
de dckkcn :ijn cn!megeel. De nerf is mat 
oranjcgcel, wclke kleur lan~:aam en rcgel• 
matig ui tvloeit in de ba11rdjes der veer. 

Roodbleek: als bij geelbleck in 't rood. 
Gedspar: De veer is wit met gel en 

spiegel dl. w.z. de afstand vanaf den wortel 
tot zoover de donsbaardies reiken is wit, 
dan zijn de baardjes evcnals de ncrf mat 
gecl gekleurd met witte toppen. Doordat 
de veertjes dakpansgcwijs over clkaar 
liggen, wordt de eigcnaardigc sparre kleur• 
slag verkrcgen. Dit nocmt men bandspar. 
Zijn ze lichtspar (wit ovcrheerscht) voor 
de borst, dan zijn de dekkcn meestal wit 

RooJt doffu. oud. l::at;tnur A. Hot• M.\'<. Zru lo~ng~. 
mooi ,:tt\'Ormdr h1b. l «r ~;otdc lokJolfcr, II: leur nltl mooi: 

ko p tr Iicht. 

IS 



en de banden vaag, wat spikkelspar wordt 
genoemd. Dit laatste is nict zoo gcwild . 
· Roods par: als gcclspar in 't rood. 

\Vit: zuiver wit. 
Grove foutcn: Korte of onvoldoend 

gcbogen hals, smalle borst, lang lichaam, 

16 

smalle staart, zwarte oogen, slcchte klcur 
en ballonvorming (blazend). 

Minder grove fouten: Gebroken oogen, 
minder goede kleur bij geel• en roodbleek 
Iichte kop, of donkerc dekken, doorgcslagen 
pennen (d.i. gepeperd in 't wit.) 

H. LOGMAN ]R. 




