Sierduiven

DeSlenkenin deoorlogsjaren
De mij vaak gestelde waag waat de
naoorlogse Slenken vandaan komen,
heeft mij doen besluiten de wederwaar
digheden van dit rasin de ootlog eens op
papier te zetten.
De Grcninger Slenk heeft van het begin
van deze eeuw at tot in het begin van de
dertíger jaren een bloeíperiode beleefd.
ln mijn jeugd was Níjmegen, waar ik
woonde een echte Slenkenstad, omdat
in de oude stad de zolders in de huizen
erg geschíkt waren vooÍ het houden en
laten vliegen van Slenken. Vooral de
Gelderse Slenken maakten toen veel
opgang. Het was ook een lust deze te
zien werken op een hoogte van ongeveer een meter boven de Waalom dan al
,,springend" te stijgen en daarna
,,zwemmend" en ,,zeilend" het slag te
bereiken. Die Slenken waren smal en
lang met ranke halzen en staarten als
waskommen. Zittend maakte de hals
een sídderende beweging. Als tentoonstellingsduíf waren deze Slenken ongeschikt, omdat hun ,,werkkwaliteit" de
waatde bepaalde.,,Spochten", d.w.z.
vliegen als een normale duií en ,,blazen"
werd niet geaccepteerd. Door de komst
van de telefoon- en elektricíteitsdraden
zowel in de stad als daarbuiten wed ook
de animo voor deze Geldetse Slenken
mindeÍ en dat maakte de introduktie van
de Groninger SIenk wat gemakkelijker,
algeschíeddedit niet abrupt,maar geleidelijk.
De Gelderce Slenken waren dan ook in
1940 praktisch uitgestorven, althans
door kruising met de Groninget Slenkzo
verbasterd, dat van een apatt ras niet
meer gesproken kon worden. Trouwens
ook de belangstelling voor de Groninger
Slenk was in de jaren 1930-'40 achteruit
gegaan. Het was namelíjk het vlíegendat
de liefhebber maakte en nietde tentoonstellingskooi, want in vergelijking met
andere sierduivenrassen was de S/enk
niet spectaculair genoeg.
Toen de vliegmogelijkheden afnamen,
waren er in 1940 eigenlijk nog maar een
twintig speciaallokkers van de Slenk
overgebleven. Dadelijk na de bezetting
van ons land moesten alle geringde duiven wotden geregistreerd en de ongeríngde moesten worden afgemaakt. Een
Duitse soldaat met een agent van polítíe
waren met de controle belast. ln het
broedseizoen 1941 werden de ringen
genoteeÍd en als er na het seizoen nog
ngen waren overgebleven dan moesten die worden íngeleverd.
Bij beschikking van augustus '42 moesten alle duiven worden algeslacht. Zes
liefhébbers mochten íeder acht Slenken
voor het behoud van het ras naa het
sieduívenpark van de heet Sptuyt in

Gouda sturen. Het spreekt vanzelt dat
deze maattegel op hevíge weerstand
stuítte.
Nu was er een geluk bij een ongeluk,
namelíjk in augustus was hetlokseizoen
nog niet helemaalvoorbíi. Sommige duíven hadden hun ng in de nestpanverlorcn, andere waren - hoewel nog níet
ge ngd - zo groot, dat ze zondet de
ouders met geweekte erwten konden
worden grootgebracht. Aan deze toevalligheid dankt het rcs zijn voottbestaan.
Pestman uit Groningen had nog een
roodspar doÍfer en een geelspar duivín
'44 nog
achtergehouden, die in 1943 en
voot 6 nakomelingen zorgden, waarcnder metkwaardig genoeg geel en rood.
Verder waren er nog een zestientalSlenken bijzes andere Íokkers overgebleven.
Van de duiven in SDruvtssierduivencen-

trum ís echter níets overgebleven. Na
enkele weken brak al paratyphus uit en
díe deed alle Slenken sneuvelen op een
geelbleke duivín na, die na de bewijding
echter geen nakomelingen meer heeft
gegeven.
Het is natuurlíjk wel mogeliik, dat enkele
andere liefhebbers zich in het begín aan
de registratie ontttokken hebben, zodat
nog meer onbekende Slenken de oorlog
zijn dootgekomen. maar daatvan is mij
níets bekend. Wel zijn er pogingen aangewend om meet onge ngde duiven de
oorlog door te krijgen, maar die hebben
gefaald, voornamelijkdoor een te,,gehoríge" behuizing. Van de míj bekende
overgebleven exempl a ren stammen dan
ook m.i. alle nu bestaande Slenken af.
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ingbijduiven
Poedervorm
Wie slechts één of twee duiven heeft,
bijv.een paar tortelduivenin de huiskamer, die zal van poedervormingnimmer
of nauwelijksietsbespeuren.Indienmen
echter de dieren in de handenpakt,dan
ziet men dat het gehele verenkleedbedekt is met een dun laagjepoeder.Gaat
men een groot aanlalduivenonderbrengen in een geheelafgeslotenruimte,dan
zal men spoedigervaren,dat na verloop
van tijd allesmêt een dunne laag poeder
is bedekt.
Wat êen fokker van rasduivenreedsjarenlangheeÍtervaren.is voor een beginneling in onze sport een volkomenverrassing.Over hel ontstaanvan dit poeder en het doel ervan is in onze duivenboeken nauwelijks iets te lezen. Vele
duiverassenhebbenvan dit poedergÍote hoeveelhedenop hun veren, andere
naar verhoudingweinig. lvlenziet zo op
het oog bijna niets van poedervorming
als men enkele dieren heeft. Maar geeÍ
ze eens badwater.Na het baden is het
waterbedektmeteenwittewaas.
Poedervormingis een zeer natuurlijke
zaak bij duiven. De meeste duiven zijn
goede vliegers,het is dus noodzakelijk
dat ze een goed aanliggendebevedering
bezitlen.Dezeverenmogennietdoornat
worden, anders kan de vogel niet vliegen. Het poeder moet ze daarvoor beschermen,zodoende bezitten alle duiveneen poeoeflaag.
Het mênselijk oog is niet in staat de
uiterstkleinedeeltjesvan hetd uivenpoeder te zien. Ze hebben namelijk een

doorsneevan 1 /10.000 mm. Alleen een
geheel poederoppervlakkan men waarnemen. Enkeleveren producerendeze
kleinepoederdeeltjes.
Zij zorgenervoor,
dat de duiÍ voldoendebeschuttingkrijgt
tegenkoudeen vochl.
lvlaarnietalleenpoedergeeÍtvoldoende
bescherming,bij de staart is nog een
klier die een vetlige substantiekan afscheiden.Dit vet gebruikt de vogel om
zijn verente poetsen.Na het badenzien
we dus een dunne laag poederen vet op
het badwater.Pak eens een duif in uw
handen. U zult merken dat de bevedering enigszinsvet aanvoelt.
Zoals we reedsopmerkten,zal een Íokker, die zijn dierengedurendede zomer
in een volièreheeft,nauwelijksiets merken van dat poeder. Bij een overwintering in een gesloten ruimte, bijv. een
trainaÍdeling,komt daarin spoedig verandering. De kleine poederdeeltjes
waaien niet weg, maar bedekkenalles
meteen dunnewaas.
Dit poeder is niet geheel onschadelijk
voor de mens.De stofdelenkunnenin de
longen terecht komen. Vooral lieÍhebbersdie een grote collectiedierenbezitlen is het aan te radeneen stoÍmaskerte
dragenbij het schoonmakenvan de hokken. Sommigefokkers hebbenzêlfs last
van het stof in de ogen, een goede stoÍbril zoalsmotorrijdersdie gebruikenkan
hieruitkomstbiedenl
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