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Lahgwerpig an srnal met goed gewr,,lld voorhooÍrJ err varr alle
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Tuirnelaars

Op onze cl.ubdagen r{ordt bij de typebooprekingên
de afbeES-ding op de rfoudetf
Standaard er vaak els ]eiddraad
bijgenonen.
Ook aadere tekeningen yerden vaak vergelijkend
beoproken.
Ongekeerd. kuan daarbij
ook naar voren:
trUaaraaa voLdost het Ldoale type en
$eLke
afbeelding
benadert dat het aeest?tt
DaarbiJ bleek,
dat ye net onze huidige
Slenkafbeelding
in de Staadaard eigealijk
niet
tevreden aÍJn Ln ons streven naar eea rtgrt.
Onze club-echilder
lrierover.
IIíj liet

Joh.tentink
beaaderden r*e
ons weten graag opbourende

ZeLfs dene vogel zagên ye de laatste
tijd
aLs SLonk biJ rasbeschrijvingen
afgebeeld

nog
t

5tondoard

)

kritiek
te horen . Hij verneent vaak
grote uaardsring voor aÍJn uerk, maar
ontbeent vaak opbour*enda kritl.ek.
En
dat
laatete
vÍndt
hij
nodig
in
JuÍet
aijn eÈrevea naar perfektie.
De rassen
net hun juiote type te tekenen en Echii*
deren.
JohoLentink: trlk maak enige studies van
de Slenk . Bespreek die dan maar eT geet"
ne maar door wat ze er van vinden !"
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een Lentínk-studie
om eerst de j u i s t
stand en balane bespreekbaar te maken.
Ue brachten Slenken nee uaar Kampen,
Slenken; die op de syaarote keuringea rist
beste type 3-ieten rion. Slenken net de h*i:gste
kualiteiten
in detaile.
Lentink tekende op g:root fornaat enige Slenken
waarvan ue hieronder die afbeelding plaatsen,
die volgene Lontink daarvan de 6este vras.
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UÍt de Linker Slsnk van Joh,Lentink,
fokte frits
van Houtan met knip-rplak-r
ên t€kenwerk de rechter filenk.
Mot de volgeodo toelichLing:
-

de rechter Slenk kan ook nog een tikje
nroer uijdbeens staan.Ook de teentJes
otaan biJ een zich stellende
slenk vat rneer uit elkaar.
- de rechter is al iete korter
geeteld.
Do loopbeentjeri moeten nog r*at schuiner
naar achteren staan.(vergelijk
dit m*.ar eens net de rilenken bij u in tt hok)
- de boret bovenop ie wat nindsr boog, en ninder rond. lr/at platter
bovenop.
- bii een brede Slcnk kussent da bovenborst,
on zeker ook de krop en haLebevederingl
Moet rrilg op tekeningen.
wat over de bsvenboog van de vleugel.
- de hale is op veler veraoek al vêêL minder gevuld grii.,rrr.dene

- de baarden (het kneveltje)
noeten de onderkant van de oograndjes íete
bedekkeno De baardveertjqs
staan schuin onhoog.
- de bovenkaat van de vleugelboog
ie iets platter
getekend.
+ vêtl de onderkant van het eivornige
bij de linker.sleak
echild
is r*at
yat breder genaakt.
afgehaald bij de rechter
Slenk. En onder/voor
Een zich stellende
Slenkr drukt de maatelpennen onder uiteLkaar.
Dqardoor
lopeu de bandjes vrijwel
horizontaal!
En wat nêer evenwijdig
aan de onderkant van het schild.
- ook loopt het bovenste bandje van voren, ter hoogte van de kleurnisseling
in de borstl
vrij
horizontaal
naar achteren.
Achter kont bij een Slenk eea
verenelting
net het onderete bandje.De kleine'naateLpennen
zijn
daardoor
bii een Slenk altijd
geheel gekleurd.
Ook bij een S1enk met de neeet fijna
smalle bandjee! Eea $lenk met 2 elkaar niet rakende bandJes beetaat niet,
en ís eimpel niet te fokken, ondat het niet S1enk-eígen ie. En er ie geon
echte Slenkenliefhebber
die het in zíjn hoofd aa1 halen on daarvoor te gaan
inkruisen.
Nergene voor trouuêosr
Dan rnaar de Slenk zoale die is, ook op do
Standaard-tekeningr
- de schedel is op de rechter tekening een tikje
vlakker geworden door een.
frietsjstt
neer voorhogfdvulling,
vergeleken net de linker
tekening althanao
- oP beide tekeningen Souden voorkant borst en buik nog wat Losser in de
veren getekend kunnen uordef.
De dijen zijn
bij Ae/tílnste
Slenken daarbÍJ
sterk Èepluisd tot o$ het kniegewriánt.
eij die slenkàn hangen de veertjps
bij het etellen
tot op het nummerringetje!
Kijk maar eene in uu hokl
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Dr. P.J.Strijkert
nogen we rokenen
tot onze clubleden uet dc langote
ervaring in het fokken van Slenkenr
Met zijn gedegen kijk op ,Slenlcen,
ie hij 66n van de peilers waarop
ons r&s reer is opgebour*d en aog
eteeds rust.
Van hen hregon rê op de hieraaast
afgebeelde tekening, het volgendo
konnentaFr3

Alle uaardering voor de iaspq.Fningen en reeultaten
on de Groningar
Slenk een betere on duideli.jker basie te geven.
Het nane oe tot een duidelijke
tekening te konen van het juiete t5ryle.
&koLe opnerkingoo naar aanleiding van de hierbove$ afgebeelde Slenk:
De verbotering
graag zieno

is

engrn. Het Ís een echte Slenk genordenq zoale ue die

Ia volgorde van de hÍerboven genoende punten in de toe}lchting
van Frits
van Houten:
Volledig eens met het eerotgenoende punt" tikje $eer uJ.Jdbeens etr teentJea
ietE neer uit eLka.arr ïeta korter geoteLd. ook etaart ao beterr buitenkrnt
etaert is buitenkant loopbeen.
Boveakant noet inderdaad niet te hoog en te rond; liever vrij p1at. De
houding ie nel met de borst hoog op, naar dat r*í1 nog niet Eeggeaf dot do
'
vogeJ. lang nag uorden door een te hoge borst.
Yeel ntnder gevuLde hals. De l"osheid van kop en hals troevr het lichaan
komt vaak erg f,raai qit aLs de hals dun is àn het kopje ietÁ gedraaid;
we hebben het dan echt over een duivin, naar zeker ook de dofferE noeten

eên niet te dikke hale ( te veel vel of icrop) rrebben.
De baarden konen prima uit op de nieuwe teken:ng"
Vleugels enorme verbetering.
De grootte van de S.Lenkenvleirgel zit iti de
breedte. l.let name ook van de afsonderljike
peri;;r:n"
Plaats en vorm van de banden is realisciul:ir
*r;; 1iri.st"
t { e l k a n d e t w e e d e b a n d i e t s m e e x n a a r v { . r r e n L , L i .r .r i n c n .
D e p o o t j e s k u n n e n o p d e t e x o n i n g n o g i e t s r r e r c i e r ru i t e l k a a r
ÍrEaan, ;onder
uijdbeens te staaa,
Betreffende
schedel, kop.
Ondanke alle beschrijvingen,
ben ik het riret varr cie i{oeven eeris rlat do kop
niet te k1ein, zeker niet Lang en ook niet t* rond moet z"i-jn.
I3ij de doffers
betekent dat eigenl-j-jk een vrij
ureele platte
vierkante
kop.
liierbij
voorkomt men ook dat de snaveJ- te J"an6 worrlt.
Ik denk dat op de bovenstaande tekeníng,ie
buik iets valler mag zi3n, net
beginnend biJ de eerste vleugelband.
iiln de staart
mag mijns inziens direlíL uo,,/end* pootjes of vlak er;,ichter
wat lager ingeplant
zijn.
Bovendien moet de Slenk het liefst
een u;rede staarlrhebben.(zeer
brerie pennen)
7
en niet te lang.
Ik ueet eigenlijk
niet of de vleugels boven, naast of ond.er de staart
moet
worden gedragen. u/el ueet ik dat te veel naar elkaar toelopende vieugels,
die met de staart
een geheel lijken.te
vormen en de vogel ahw sma.l en spits
doen toelopen,
afbreuk doen aan het toL;rte type.
De tekening gaat herkenba.ar ook in de riclrting
van de Slenkenduivlnu
Hoe
kunnen r*e het doffertype
aangeven?
'Iot zover het konmentaar
van Dr,PoJ.Strijkert,
die vóornemeníj wa6
om kopieên van de Slenken-studie
aa-rr Hr. van cie lloeven te senden
voor zijn komrnentaaro Deze overleed echter helaas nog voor tr$
kopieën hen konden bereiken.
l,lr.van de Hoeven uas na de ooriog
êên van d.e weinigen die de slenk trouw bleef,
zorang hiJ ze verrorgen kon. ,Strijkert
krran zo regelniatig
bij d.it erelid
op hokberoekr dat we mogert aannenen dat iret komnentaar van strijkert
gedeeld zou zijn door Mr. van de Hoeven,'Iemeer ondat bij v.doi{oeven
type en karaktor
voorop stoaden bij het bespreken van de slenko

Ook in Drunen zat,en %e i n t u e s e n n i e t
8til.
De eerste aanzet gaf de 4 jarÍge Roy
Ottema met een tekening die - rekening
perspektief
houdend met z'n leeftíjd*
U kon henain ons laatste
biedi.
Kerstnummer over Ê paginats afgedrukt
niet
oi.esen.
ZÍjn vader, tdin Otterna, riep de hulp in
van zijn broerl dÍe veel beter tekent
dan irijzelf.
Deze blijkt
een goed oog
voo:. het type Slenk te hebben,
De Slenken werden in Drunen o+k aI ín
huis op tafel
Om z6
in kooien gesteld"
zo beter naar het leven te kunnen
tekenen.
Drunen tekening
Onze rlank eri waardering
gaan uit naar
de Gei:r, U[tema vaor hun inzet en goode
resultaten
!
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Drunen tekening nr 2

De velen die hun steentJe in
welke Yorn dan ook hebben bijgedragen; willen
re hiervoor
hartelijk
da.nkeno
Sen grote klus zi.t er tot
uover op.
'Ue
mogen stellenr
dat de uitbreed
eindeliJke
type-nontage
gedragen uordt in onze Slenkenclub.

i" d;;-i*Ë*tiosliu
alle
sát;""ht;Ío
mee
voorgaande korrekties
van detaile
nesien.
Ilvenals
die
moodeling
te
welke $e
rneekregen.
Als basisr is Drunen tekening nr 2 genoStandaardEeDr Vergeleken met de huidige
Strenk zijn net nane de volgende komekties
aangebra.cht:
- stand poten
- staart
tov pootstand
- korter gesteld
- bovenkant vrij plat
- boret niet te hoog
- kop niet te diepn op
een niet te lange hals
* hale ninder gevuld
- rug goed hol
- baardeu
- vleugelstand
en dracht
- bandJee realietisch

krachtiger
J

schedel wat platterrbreder
buik iets voll-er
etaartinplanting
brede staart

tvierkanter

h/e prijzen
ín ons
een clubtekenaar
ons gelukkig
als Joh. Lentink
op zijn
midden te hebben, die opea staat voor opbouwende kritiek
ongeëvenaarde werko
ll/e weten dat'Joh,
Lentink altijd
schildersezel
onderhanden heeft.

veeJ. werken tegelijk

op zijn

We hopen nur dat hij de tijd
en de mogelijkheden heeft om van
onzê gezamelijke rrkonstruktl.e-Slenktr een eclrte rÍ Lentink rr te
naken voor de nieuwo Standaard"

het bestuur
van de Groninger Íilenken Club.

