HET MNVOELEN VAN WAT IIST,ENKERTCIITS

HETsYSTEMArrra,lo**uN vAN 'LENKEN
Evenals bij andere sierduiven het geval is, worden Slenkenfokkers bij het
selekteren van hun fokduíven sterk beinvloed door r.relgerneendeop- en aanmerkingen van keurmeesters. Onze Slenkenclub rnag zich verheugen op de \,íarme
belangstelling
van een zeer gtoot aanËa1 keurmeesters, dat even groot is a1s
het aantal werkelijke fokkers. Er zull-en niet vee1 speciaalclubs zijn die dat
evenaren. En dat terrvijl Slenken bekend staan als een noeilijk
te keuren ras.
Als Slenkenfokker (en dat is heel wat anders dan Slenken voor het plezier eraan
thuis veïzorgen en maar zien of er hopelijk vat leuke jongen uitkomen..) moet
je er rekening mee houden dat:
- Er maar weinig keurmeesters zijn,
díe zeLf Slenken met enig sukses gefokt
hebben, en dus vanuit hun eigen Slenkenbrvaring'keunen.
- keurmeesters mèt deze ervaffiandars
keuren, dan zànder eigen ervaring.
En Slenkenfokkers dus ook andere "wensen" meegeven. Het soepele Slenkerieel
' de keurmeesters zonder eigen fokervaring juist naar-ïfrZe clirbdag komen oó
heË ras beter te leren t' aanvoelsnrr. Een Slenk, als geen ander ras, moet
meer op gevoel ( praktiese kennis ) gekeurd en op fokwaarde beoor<leeld
worden, dan letterlijk
naar de Standaard: Ilet aanvoelen van wat"Slenkerig'is.
Er geldt in de sierduivenfok een vuistregel dat
duif nog geen fokduif is en omgekeerd. Of hoefË
Voor Slenken gaat deze regel- maar zeet teÍ':.dele
Een Slenken keurmeester, mèt fokervaring, keurt
ZG of hoger.haalt uiterlijk
een fokduif is.(Uit
haalt) DeËai1s bepalen de totaal-beoordeling
bij
dan bij een keurmeester zànder fokervaring.

een tentoonstellingsgeschikte
\-.
te zí,jn.
op.
zodaníg, dat elke Slenk die een
welk vreemd hoh je ook een pattner
deze keurmeester veel rnínder

0p onze clubdagen krijgen details soms zoveel aandacht, dat de aankomende
fokkers daar naar mijn inzicht te veel rekening mee houdenl bij het bepalen van
\tat ze niet kunnen gebruiken voor de fok.
Voorbeelden: schakelpennen, te veel pigment in de buitenvanen, helemaal geen
pigrnent in de slagpennen, grove bandjes, wat te veel doorgekleurd in de ónderpartij,
I^iiÈte verkenningscirkeltje
ontbreekt rond de pupil-, kopbelijning,
te
stug in hals, of blaasËr Èe stug in rug, víat te lang in achterpartij,
vertoonÈ
enig pignent bij witte Slenken, of heeft verkeerde snavelkleur, (bij wit een
wat donkere snavel of bij rood een lichte snavel)', moe! dieper van kleur.
Bij keurmeesters zànder fokervaring \^7egendergelijke deÈai1s heel veel zwaarder
dan wanneer ze wel zeLf Slenken gefokt hebben. Mèt fokervaring:
Tenzij er TE voorstaat en €leen te, dan drukken kleurdetails
een Slenk met een
ZG type een Slenk hooguit to.t G. En rvorden ze eerder opgewaardeerd Èot !', indienv
ze ín details beter zíjn.
Een U-Slenk is niet stelselmatig te fokken. Ook a1 heb je je hele 1-angeleven
al Slenken vanuit je wieg gefokt met materiaal van je voorouders.
Dat is puur geluk en wordt het hoog tijd dat je met je vrouw als inzeÈ ergens
anders om gaat ttspelentt.
Alle bovengenoemde voorbeelden van details,
drukken de FOKwaarde van Slenken
TOTML NIET.
Bij "Mokken'r, (alles waË duif heet en geen Slenk is) gooi je jongen met detaílfouten er veel sneller uit.
Die vererven kleurdetails
heel veel sterker dan Slenken.
Spruyt zijn vuistregel:
Verwantschap, hygiËne en geduld gaat voor verwantschap
bij Slenken maar voor een áeer klein deel- op wat tekening betrefto
.
Hygiiine destemeer. Niet omdat het ras zwakker is., maar wel orndat "vuilett bazen
geen jongen fokken. Indieri€onvoldoende aandachÈ (kunnen) besËeden aan het
schoon houden van de hokken( en uit de ooghoeken niet zien wat er gebeuren
moet) dan komt er van de fok ook niets terecht.
Spruyt: Gedul-d.Dat moet je bij Slenkenrin het hiizonder hebben.
Nooit kwaadworden (ook al ben je nog zo'n brandlap) bij het uitwennen in de
eerste week van het kweekseizoenrnadat ze goed gekoppeld zijn. (intens goedl)
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dicht laten. De fouËvlieger dus juist niet opsluiten. RusÈ in het hok en systeem
al bij het begin van de fok. Oude duivinnen houden ALTIJD hun eigen nesthok.
Indien we vó6r het kweekseizoen twee oude koppels uitelkaar ha1en, dan gaan er
ook twee halve koppels het duivenhok uit naar een nieuwe baas/hok. De oude
buurman gaat dus bij zijn buurvrou!/ intrekken, en niet andersomo
Nadat ze inËens goed gekoppeld zíjn, gaat het nieuwe vrouwtje \,reer achter het
koppelgaas, en meneer maar in en uit vliegen. Daarna pas zijn oude voordeur
open zetten en erbij zíjn. Met geduld, eeuwig geduld desnoods,met systeem wenneno
Uw geduld moet het temperament van Sienken de baas zíjn.
Omkoppelen in het ze1-fde hok tijdens het broedseizoen is er bij Slenken niet bij.
Hun huwelijkstrouw is ekstreem sterk. Uitzonderingen verpesten de regel en u\^/
sukses lsanneer u systematies nog rondere wielen gaat uitvinden.
Geduld noeten we vooral ook hebben tranneer een nieuw kweekkoppel het eerste
jaar geen jongen groot krijgt.
En externe tratrmelant grotendeels de oorzaak was.
Ook zijn doffers het tweede jaar rustiger en ervareïFr r
In het geval ze te
ontstuimig in eigen nest of bij de buren te keer gingen, in het eerste jaar.
D a n h o u d t j e d i e r r r o t d o f f e r t ' g e w o o nn o g e e n j a a r l a n g e r . G e d . t l d i s r u s t i n d e t o k o .
Geduld. Gestel le jaar "maar" twee jongen. Die ttniet best" zíjn. A1s ze niet
a1s twee druppels op elkaar lijken in de fout, dan laat je ze rustig nog een
jaar op elkaar staan \^7anneeïhet best goede Slenken ttogen"o l,rleer 1 of 2 jongen"
Tndien de jongen in tyoe en stand niet voor de ouders onderdoen, en je kunt
in gedachten de plussen bij elkaar vcegen tot een ZG S1enk, dan rustig een 3e jaar.
rs 6én van de jongen een zG slenk, dan zoek je daar een partner bij.
N i e Ë z o r n a a rd e e e r s t e d e b e s t e , m a a r e e n S l e n k d i e d e f o u t j e s c o m p e n s e e r t .
Zo bouw je Tangzaam (want sneller wil dat niet bij Slenken) een hok vo1 mooie
Slenken.
Geduld. Laat je de kop niet gek maken op de Slenkendag \^ranneerdan weer schakelPennen ongewenst zijn, en dan weer 7 witte slagpennen niet Slenkerig, of zelfs
ongewenste buitenvanen "eruit" moeten. LeÈ op: TJskoppen komen nog aan bod als
ongewenst, en beetje blauw voor de borst bij geelbleke duivinnetjes zit er ook
aan Le komen. Net a1s het witte verkenningscirkeltje.
Mooie strakke bandjes en
vooral niet te vergeten : we zien teveel rode Slenken met een aangeslagen snavelo
Ben je gek daË je alle Slenken er dan uitgooít met een "wens" ?.la ? Ander I'bloJd?"
Welnee. trlant -geloof me- die dàt jaar dan wè1 goe,d zíjn, zijn niet te vínden.
Zo ia, dan mankeert er geheid we1 wat aan, wat vorig jaar t'zeer wenselijk" vas!
Geduld, daar houd je in de komende jaren rekening mee. Rustig opbouwenl
Het gaat bij Slenken beslist niet op dat je van b.v. Melis een tof koppel hele
beste fokslenken kunt krijgen om een stal'rmetje op te bouwen, zoals bij andere
r a s s e n ( m e Èv e e l E a l e n È b i j d e t r f o k k e r r r ) e e r d e r m a a r o o k z e l d e n 1 u k t .
Hoe meer je er een letterlijke
en figuurlijke
duiventil
van maakt hoe minder
het wordt op termijn. Dat geldt voor Slenken in het bijzonderl
Omzijn kluppie een plezier te doen, geeft Melis hele beste Slenken met genoegen
\negr on zelf minder brandhout op elkaar te zetten waar ook weer besten uitvallen.
Geduld en rust in je hok, dan fok je aantall-en en dan zitten er altijd we1 een
paar tussen die het op de tentoonstell-ing leuk doen.En fokgeschikt zíjn.
Fokken is gokken met breed ogende Slenken met brede staartvanen. En dan hoeven
het beslist geen knoepers op de weegschaal te zijn. Voldoen ze daar aan en
hebben ze geen. gebroken ogen of knologen, dan ZoEK je ze bijelkaar.
Heb je die kleur en geslacht niet in je hok, dan ZOEKje de geschikte partner
b i j j e c l u b g e n o t e n . N i e t d e e e r s t e d e b e s t e d i e w e l 1 - e u k1 - i j k t , m a a r j e p r o b e e r t
een GESCHIKTE,compenserendè te krijgen. Gericht gokken al-s het zeker lijkt.
Best een mooie theorier maar vindt ze maaÍ eensl Nou, daar zult u moeite voor
moeten doen" Diegene die te sne.1 tevreden is doet heÈ kweekseizoen lang moeite
voor niets. Fout x fout is vastl-eggen wat fout is
Ja maar fokken is gokken hoor je dan. Kloptl Je beste jongen komen nooit uit het
nieuwe koppel I maar uít het zoveelste. Dat is de gok.Op basis van visiel
Het versehil tussen fokkers 'rmet naantt en de rest is aa! je sukses rnoet afdwingen
met verkregen inzicht en p1-ezierige moeite. Met plezier is moeite nooit teveel.
je maar wilt, dan vin4 je_ovgral tijd voor. Mensendie nergens tijd voor
41-t
hebben, presteren niets. Hoé druk ze heË ook hebben.
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Vuistregel: Hoe schoner het hok is, hoe meer Slenken fokgeschikt lijken en zí-jn.
uitgescholden worden,
Hoe vuiler het hok, hoe meer Slenken voor staartrijders
terwijl
ze dal niet hoeven te zíjn. De meeste Slenken zíjn gê6n staartrijders.
in
In de ruim l0 jaar dat ik nu Slenken fok, heb ik nog nooit een staartrijder
het hok gehad. En die zou er uit een paar honderd gefokte Slenken best een keer
uitgevallen
zijn. Zeker wel in de beginjaren.
Een Slenk die goed soepel- is, die raakt de grond bij het stel1en, en dat doen
Slenken de hele dag voor elkaar. Nog losgezien van dat doffers, en dus vooral
Slenken de hele dag lopen te baanvegen voor heÈ vrouwvolk.
(zeker \^/anneerje denkt dat
Geef ze daarbij ook nog eens een vrije uitvlucht
daarover
Slenken ten onrechte de hele dag maar moeten kunnen vrijuitvliegenrmaar
bij nat weer, dan zien de sÊaarten
straks meer) of een gecontroleerde uitvlucht
er snel uit als víeze dweilen.
Stop ze dan ongetraind in een t.t.-kooitje,
<lan gaarr ze uit pure angst achterover hangen, en de staarÈrijder
komt niet van zijn slechte naam af en wordt
roemloos en met gebroken nek zonder ceremonie aan de urilieunan meegegeven.
Dag prachtslenk, want de beste types zoek je uit die caÈagorie soepelenl
Hoe deden die oude Slenkenfokkers het vroeger?
Ze maakten toen langere dagenl Hadden minder stress-banen maar hadden minder
(Wij hebben het nu !'drukker", en "moeten"of írillen veel mé6r)"
uren vrije tijd.
\gezien hun "enige" vrijetijdsbesteding.
Hun SLenken \íaren relatief
Overdag hadden ze hun Slenken vasÈ í-n het hok met volière.
Er zat systeem in de vrije uitvlucht.
In de zomer vóór het voeren even de Slenken
hooguit
1os. Even naar de beste vliegers kijken, hok schoonmaken (kwartiertje
a1s ze het goed voorelkaar hadden) waterbakken vullenrwat het seintje voor de
Slenken was dat ze daarna eten kregen en hun gezonde "honger" deed ze a1s een
steen het hok invallen.
Door de week hadden ze daar weinig tijd voor. Midweeks doorgaans \,ras vaste prik,
en de overige werkdagen vlogen ze klapperend in de ruime hokken en volières.
Zondags hadden ze pas en volop tijd voor hun hobby. Geen voetbal, geen tv,
geen auto. Op klompen crossten ze de stad Groningen door naar andere fokkers,
vooral de beste vliegfokkers,
wanneer die hun Slenken op gezette tijden lieten
vliegen. En dan was het genieten geblazen.
F
Onbewust zat er in het vliegen met Slenken systeem. Dê Slenken leren die t'kl-oktt
heel snel en genoten tot pLezíer van de fokkers van hun korte vrijheid.
Langer hoeven Slenken ook niet, \^rant het zijn geen duur-vliegers.
In het begin even onstuimig, vooral de werkers in de lucht (en daar werden de
fokdieren uit geselekteerd, details interesseerde de fokkers geen moer; a1leen
-'
pikte je er zo uít.
h e t t e m p e r a m e n tm o e s t z e m e t v u u r d e o g e n u i t s t r a 1 e n . . . )
Na een poosje voluit vliegen, even uitrusten,
maar niet 1ang, want de werkers \
namen de hele klit weer mee de lucht in. Wanneer ze met regelmaat een vrije
vlucht krijgen,
dan vliegen ze op mooie dagen zo graag de hele dag, mits ze
niet è1ke dag de hele dag los zijn. Dan is de vlieglust korter.
Van katten heb je geen last omdat je erbij bent, de buren
vinden het gezellig en hebben totaal geen gegronde overlast, en van sperwers
heb je (a1s die er plaatselijk
zijn) minder vliegverlies
wanneer je hun"klok"
ontregeld, door niet op Eezette tijden te vliegen met je S1-enken.
Wanneer je in najaar en winter alleen in de weekencls je Slenken kunÈ laten
vl-iegen, en niet de hele dag, dan is vliegverlies
tot een minimum beperkt.
Hoe vlakker het land is, hoe minder bomen, huizen en obstakels, hoe mooier
Slenken vliegen. Maar dat heb je niet voor het ze1gen. Gelukkig willen Slenken
ook tussen de huizen met g,raagte de lucht inl
Hoe rneer je ze laat vliegen, hoe meer je proeft van het mooie van het Slenkenhouden. Hoe vaker je in je vrije
te
tijd in je hok zit om ze in top-konditie
wil1en houden. ttEventtnoghet hok in, er valt niks te doen, maar,!ret doet je goed
even via
dat het goed zit. Ook a1 ben je in de Ëuin aan het werk, koffietijd,
't hok, even de blik langs de fokkoppels, valt niks te doen, kleinigheidje,
jonkie naast de pan, hup er in, dus even die doffer ernaast in de peiling hourlen
i n t t v e r v o l g , d i e s t r o o t j e s j a t o f t a b a k s s t e l e n , d u s g e e n È a b a k s s t e l - e n\ i / e e r ,
en het ranmelt jongen. Ook a1 werk je in de Êuin, sta je het huis te verven,
of ben je overdag naar het werk. Meer dan bij
zit daarin
andere "mokkent',
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de één we1 Slenken fokt en de ander de Slenken de schuld geeft,
en vooral de katten, de roofvogels en ziektes.
Een Slenkenfokker die rnet zijn ooghoeken jongen fokt, heeft zijn hok kurkdroog
en schoon met minder moeite. Bijna nooit ziektes. Hoezo rnedicijnen?
Hoe angstiger men leeft, hoe groter de kluis van chevita & Janssen o
Ïn vuile hokken krijgen duiven meer weerstand, zep,F,ensonrnigen.
KleÈskoek. Van stront en strontstof
(droge vertrapte mest) krijgen ze al1een
de luchtwegen maar vol. Tot ze ervan piepen. Met eigen oren gehoord bij een
Slenkenhouder. Midden in het hok staande, hoorde -je de Slenken piepen van
benauwdheid. Niks ornithose, verder prirna konditie,
maar geen jongen.
Van droge mestrvraar je niet op trapt,wordt
geen duif zíek. Maar ook niet gezonder
dan zonder mest. Mest werkt nooit preventief tegen ziektesreerder andersom.
In vuile hokken r^rordenze a11een maar vies. Hoe droog het hok ook is.
Hoe hoger van staarÈstand, hoe eerder men de vuile mest-methode bij duiven kan
toepassen. De uitzondering zaL de regel verpesten, maar noemt u mij nu eens een
Slenkenfokker die in het jaar dat hij de vuiLe-mest-nefode bij zijn Slenken
toepastè , in de prijzen viel meË zijn Èoppers?!
Die catagorie fokkers trainen hun Slenken hel"emaal nieÈ. Drukken zich voor de
tentoonstelling,6n
als ze ínzend.enrdan drukken de Slenken zich uit angst en gaan
af op konditie,
showconditie. En de fokker dan maar r/eer oD zoek naar I'betere"
Slenken. Mijn ekskuus, r^Tanneerhet niet zo is.
Vooral in de beginperiode dat ik Slenken had viel ik regelmatig in de prijzen.
Zeker r^7etenniet met de beste Slenk van de tentoonstelling.
Die zagen we we1
zitten in andere kooien, 'waar ze gedur:ende de keuring en show aan gewend waren
geraakt als training.
Ho1le kroppers zijn moeilijk te keuren. Slenken helemaal;wanneer ze dan ook nog
ongetraind zijn, dan is een serieuze keurmeester die zich er niet van af r.ri1
maken (omdat hij zijn naam wil ophouden a1s kenner) nog met de laatste Slenken
aan heL keuren, rÍíanneer de Ereprijzenjury
a1 tussen de rijen doorloopt.
Toch hoor je keurmeesters nooit klagen over ongetrainde SlegrJcpn.Zíjn ze aI
lang blij
dat er r^reer\^iat van dat mooie oerras in de kooien'à! tentoonstellingen?
En dat de slenken de volgende keer wegblijven bij / na kritiek
?
Zo ja, dan moeË ik het zonodig hier zwart op wit zetten? Ja dus"
Johan Melis traint zijn duiven nooit, en zit toch in de prijzen. Vaste prik.
Dus niet trainen? Net zo veel kans? (nee, handmak verzorgen en konditiel)
Nee, juist wêl- trainenl Anders wint Melis al1es. Daarvoor koopt hij geen prijzen...
Een keurmeester zou geen keurmeester zijn wanneer hij geen versl-aven<le liefde
voor duiven in zijn bloed zou hebben. Nou, daar rnaak je gebruik van.
Je traint je duiven even. Op datr)everitkom'ík zo terug.
De doffers zijn rustig in de kooi en in de hand,
Èii de duivinnen buit je
""
hun uitstraling
uit. Tikkie overtrainen en <le keurmeester
hoeft maar even de
duivin in de ogen te kijken, en dat doethij,
en de duivin staat al te dansen.
En Slenkies he1emaa1,en op de teentjes het liefst.
En dat halsje maar sidderen.
De allerbeste keurmeester krijgt
bijna geen kans om de troel te ste11en, en is
verkocht. Bingo. Ze kríjgË het voordeel van de twijfel
en een predikaatje hoger"
Kassa. Een vreemde angsthaas of straaljager
zít ernaast. De inzender schiet zLjn
doel voorbij,
en gaF6ctr
maar eens kijken of hij beter materiaal kan krijgenl
En maar jojo?in, zo kríjg je geen rust. zàtt nietr(nooeite) en je hok nier.
De grote ruilhandel vindt plaats op de clubdag.
Op de vergadering hadden we het nog over aandachtspuntje hier, en rvensje daar.
Oe, dan maar zien naar:een paar voor t'erbijtt.
Tijd om met de handen op de rug rustig te kijken of de aanvul-1-ing riie je ZOEKT,
\^raarvoor je gekomen bent, is er niet bij.
tr{ehebben de hap nog niet op, of je rnoet er als de kippen bij zíjn. Tijdens de
rasbespreking wordË er al druk gelobbied. Even de vergadering afwachten en dan.
En dan begint heÈ. Vergeef me mijn cynisme. 'È Is net een vlooienmarkt met Ëe
weinig aanbod. 0f een effektenbeurs na plotselinge
geruchten. En wie heÈ dichtst
bij woont heeft de meeste haast: roef roef roepie fáetsiê. êD klaar is Kees.
Zo werkt dat bij mij niet. En daË zal best aan mijn geaardheid liggen.
Toch <lenk ik dat I^7enog voor de pauze/middag gewoon een agendapunt erbij zouden
moeten hebbenS Meegebrachte Slenken bekijken en wat lobbiËn. Vaak genoeg heb je
een Sl-enk die je heel bewust zou willen ruilen al-s je er een vervanger voor
kunt vinden, die een koppel beter compl-eteert voor je gevoe1, naar je inzicht.

g e k o p p ed
l d. d. :
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-6Sl-enkenfokken doe j. op basis van kennis, ervaring en gevoel. In die volgorde.
Foklijsten
zijn niet meer zijn niet meer dan overzichtelíjk
'hulpmiddel,
In het najaar, IÍranneer de Slenken door de rui komen ga je de jongen en oude
Slenken al- wat serieuzer bekijken. Foklijsten
invuLlen? Weer? En toch pak je
de oude er eens bij. Hêt geheugen van een goede koopman is op papier!'
Zonder boekhouding verricht hij werk voor niets.
Op s1-echts één regel

staan a1le gegevens van één Slenk.

b" t"rrtoonstellingsgeschikte
Slenken pik je er zo uit.
En wanneer het berekoud in het hok is, dan stel je de fokkoppels voor het
komende lcweekseizoen in huis doordachter samen, met minder werk. Per saldol
En ga je gerichter te werk bij heÈ uitzoeken van eventuele aanvrrlling van je
fokkoppels. Des te doordachter je de fokkoppels sanenstel-t, des te minder
je elk jaar aanvulling nodig bent. En heb je in een paar jaar een hok voL
prachÈ Slenken, met een betere nafokl En zie je anderen jo-joËn en uitslovenl
Hoe krijgen de betere fokkers het toch e1k jaar lveer klaar? Met veel jongen?
Als je ze hoort, allemaal verschillend, maar in de kern precies gelijkl
ïIAAR MOET JE OP LETTEN BIJ DE SLENKENFOK
?
Allereerst moet je jonge duivinnen vooral, de tijd geven. Die besl-ist niet
te snel uitsel-ekteren en wegdoenl Duivinnen ogen soms ttniks" te worden, maar
hebben meer moeite om door de puberteit te kornen. Wanneer die op cle laatste
pennen sÈaan, dan in één keer beginnen ze zích te manifesteren. En zoeken ze
het hogerop in het hok. Dan pas, vooral bij Sl-enkenl Hoe meer temperament
ze hebben, hoe jonger ze hoog willen zitten. Vroege duivinnen zitten jonger
hoog, rlan die van eind mei, begin juni. Dit heeft met de rui te maken, die
veel kracht vergt, vooral van de late jongen. Met name duivinnen ontplooien
zich l-aat. Dit heeft niets met vitaLiteit
te makenl Daaromstoppen we half
mei. Nog (te) weinig gefokt? Janmer dan. Aan latere jongen dan van le week
juní hebben r{e het volgende jaar voor de fok nietsl Alleen maar enlgst !
Met de Sl-enkenfok beginnen Lre pas eind februari,
begin maart. Met koppelen.
Iedereen die vroeger wil beginnen kan de 1e ronde vaste prik schudden.
Tijdverlies
en moeite voor niks. Het Sl-enkenkweekseizoenis veel korter dan
bij welk ander ras ook. Uit goed kwekende koppels haal je 3 ronden jongen,
de rest draait 2 ronden, en dan zit het er rreer op" Konsekwent zíjnt
De Slenkenfokker haaLt er met rust en geduLd in het kweekhok uit wat er in
die korte periode uit te halen is"
De beste ervaring heb ik met de tweede schotel, met een schema die aangepasÈ
is op de voortplantingsdrang
van Slenken. Elke 33 dagen een ron<le jongen.
DE TI^IEEDESCHOTEL.
I^Ianneer u de tweede ronde èieren laat uitbroeden met nog jongen in de pan
van de eerste ronde ., dan f-iggen de eieren soms koud, en de jongen eerder
naast de pan te kl-eumen, en vragen van de kou minder voer.
Een tweede pan voorkomÈ dit en brengt regelmaat en nestrust.
Zo werkt het heel simpel in de praktijk:
Broedhok 40x60 cm, de voorkant half dicht. In de donkerste heLft de te schotel.
Tussen de dag van het ringen ( 8e dag) en de jongen 16 dagen oud zijn, schuift
u de pan elke dag een stukje op riehting nesthokopening. Op de l5e dag pLaatst
u de 2e schotel in de 1,ege donkere hoek. Niet eerder, anders gaat de doffer te
veel- drijven,
of in de tweede pan liggen i.povo voerêÍto
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zodra je de oude schoen 's morgens in een kooi bij de overtolligerr
i?
hebt zitten dan wordt er a1 gelobbied Èijdens de vergaderingj
llanneer daar voor de middag vergadertijd
voor ingeruild

c
o

;
À

i

sfeer naar een passende vervangende ,scÍloen ]
kan er in een rustige
uitgekeken
en gevraagd worden. Fokslenken zoeken is geen haaétwerk!

0 n d e r È u s s e nh e b j e a 1 l e s l e n k e n k u n n e n b e k í j k e n , o p h u n p l u s s e n e n
minnen, en komt dit de gezamel-ijke bespreking van de slenk:en ten goede"
In a1le

rust.

Met Slenken bij

\^ranneerdetails
Tijdens

de hand, heeft

besproken worden, dan tijdens

het. daar oo

zware vergaderingeni

de rasbespreking heb je dan cok nog even bedenktijd

Trainen: Ook de Slenken die je voor de "clubdagkampioens
meeneemt, kun je tteventt trainen. Dan m a k e n z e m e e r k a n s . N o q a f g e z i e n
dat men dan bewuster meer kwaliteit
neeneemt, voor type- en c 1
trrlant het is een feit dat men doorgaans de beste van de "oï.itolTTEEil
maar wat mee laat draaien. En doorgaans de beste Slenken thri q -i ilrpn
Het rreventt trainen'.
Dat kost
dat in Groningen. voor u het

oo

.

10en

je geen uren. ttEem biegoanttlnoemt rnen
hok schoonmaakt of gaat klussen buiten

hetduivenhok,zetjeeenpaarS1enkenindetraíningskoffi
al van wat tuingaas gemaakt had. Af en toe
haal je een doffer eruit,
legt een veertje

ga je er even heen en
recht, en zet

Daar gaat geen tijd inzitten.
Bij het in- en uitpakken klets je wat.
Dat is echt a11es. Hoe vertrouwelijker
je met je Slenken
omgaat, hoe minder trainen voorstelt.
Hoe meer voldoenine b i j h e t
inschrijven en inzenden.
S p e l e n d e r w i j s l e e r j " j e S l e n k e n en hun nakomelingen tot in d e t a i l s
kennen. En leer je fokken wanneer je ze af en toe in handen h e b t .
D e e e r s t e d r i e o f v i e r d o e j e i n de trainingskooi,
pakt de e e ï s t e e r
w e e r u i t . B e k i j k t h e m e n s t o p È e r een n]-eUl^7e \IOO[ l-n de
Dan de tweede, enz.
Zo selekteer je de tentoonstellingsgeschikten,
en groeie
voor de fokkoppels voor het volgende broedseizoen. 0nrlertussen t r a i n

ï
o
o

+o
no
ir

o

je ze ook al.
Voor elke "beetje"

sierduivenfokker
is dit de meest 1_ogi
bla-b1
om een verenigingsblad mee vo1 te krijgen,
die niet meerGeGzen
moet worden.
Maar waarom, zo mag de gemiddelde Sl,enkenfokker
en ev, inzenAe;
zich afvragen, \íaarom zien we dan doorgaans ongetrainde slenken 1 n
de kooien? Van fokkers díe zo te horen we1 weten?hoe hetffiË
op tentoonstellingen
zijn getrainde slenken net zo zeldzaam arj e e n U .
v a n d a a r d e z e n o o d k r e e t ' t e n k o s t e v a n m i . j n e i g e n r e s u l t a t e n , k a ns te I^7t-nnen.
lr

-

HET SYSTEMATISCH
FOKKENVAN SLENKEN
Wanneer u een geheugen hebt
nevenstaand foklijsten
niet

a1s een stalen veer, dan hee
nodig bij het systematisch
f

de

:
Bent u normaal begaafd, dan kan het heel handig zíjn.
I
i , i
Juist vooral indien u op een sne11e doelmaËige wijze uv/ f,entbonstellingsgeschikte moet inschrijven,
uvr blijvers
voor de fok overpíchielijk
wilt
;
kunnen zi-en, en wilt weten r^7aaruw Slenken heengegaan zifn voor h6t rgeval
ugebe1.<1wordtVooreenweggev1ogenaanv1iegermetringn|.rurner.l]
Indien u een dergelijke foklijst
invult,
dan bent u uw eligenikeurneqster.r
Ook kunt u de jongen van <lit jaar uit een koppel vergeli.jl(enimqt de ;-jonqdn
van vorige fokja(a)r(en).
W a n n e e ru d e p l u s p u n t e n b i i e
vcegen tot een hele beste, dan gooit u zotn koppel nog ni ,
uit7" lsnel
elkaar.
G e s t e l dat een gebleven fokduif het op haar nieuwe partne
rbddti
gedaan heeft, en u wilt nog eens kijken en vergelijken me
j ongen, <ian hoef je de ou<le foklijst
maar op te slaan
s t a a n u weer voor de geest. ook in
onderdelen!
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-7Het le ei wordt gelegd wanneer de jongen Lussen de 15 en l8 dagen oud zijn.
Elke <luivin heeft daar een behoorlijk tijdklokje
vooï. De fokker die zijn
oude duivinnen kent, houdt daar (deste beter) rekening mee. Dat kun je het
tweede jaar met 2e pan aan je le ei notities zo uitrekenen eventueel.
Direkt nadat het le ei in de nieuwe schotel gelegd is, dan hourlt de doffer
op meË drijven,
en kan hij de voerachterstand bij rle jongen inhalen.
(Vooral bij Slenken vergeten de doffers , <1oor het drijven tot het eerste ei ,
d6ór te blijven voeren. Sonmigen,) Met en zon<ler 2e pan methode het geva1.
Voordeel van de 2e schotel is vooral dat de duivin bij het broeden meer met
rust gelaten wordt door de doffer. Zodra hij het nesthok invl-iegt ziet hij
de jongen het eerst. Sornrnigenbedekken de jongen in die periode prima, maar
e r z i j n o o k S l e n k e n d o f f e r s d i e d i t n i e t d o e n . I , r l a n n e edr e d u i v i n ' s
middags
niet broedt, dan neemt ze 1net verzorgen in de eerste schotel prima over.
Wanneer we te vroeg (bv eind januari)begonnen zíjn, dan (als ze niet van de
eieren afgel-open zijn omdat het nog Èe koud is), liggen de jongen te kleumen,
vragen geen voer, en verhongeren verkleumd. Dat is zinloos en beulswerk door
de fokker. Daar moest móór straf op staan dan oerstoÍrnnepechl
Een Groninger Slenk is een Nederlands oeïras, die zijn broedtijd aanÉlepast
heeft bij ons klimaat, en daar hebben r^remaar rekening mee te houdenl
NIET BÏJVOERENÏN DE BROEDHOKKEN.
De praktijk
heeft de ervaren Slenkenfokkers geleerd, dat bijvoeren in r1e periode
dat het volgende le ei gelegd moet wordenrdoorgaans helemaal -nieÈ no{Lg is.
Alleen wanneer je dat leuk vindt, dan doe je dat.
ïn een ouderwets glazen asperinebuisje doe je wat ge!Íoon duivenvoer(z/dikke
rnais). Theedoek op schoot, en je giet het ongeweekte graan zo dat kleine
bekje in tot hij overl-oopt. Voor rechtshandigen: jong in de linker hand, met
de rechterduim bekje open, en openhourlen met l-inker duim en wijsvinger.
En zo spuit u er tussentijds met een pipetje water in. Achter in de keel.
Half water, half voer. Aan het kropje voelt en ziet u de verhouding.ts Avonds
voeren, want in eerste instantie moet de doffer ze volpompen.
I.rïanneerde jongen bijna 3 weken zíjn, geeft u GEEN\^/ater en voer IN cle nesthokken. ïndien het lekkerste uit de voertrog is, dan hebbeh <loffers hbel snel
in de gaÈen bij welke buurman lekker voer te stelen is. En dat doen ze met
rampzalíg,e gevolgen. Een duivin verdedigt haar nest door elke indri.nger er
simpelweg met opgeheven borst uit te buldozeren, doch de doffer gaan een gevecht
aan, waarbij het kind meÈ het badrvater weggegooid wordt. Dag vogels, dag jonge
Slenken. Platgetrapt.
De Slenken krijgen de schuld: die trappen hun joÍlgen
\'
dood. hïanneer u geen aanleidinq tot orrr"tn"È?rÈ
Slenken prima ouders I
rzíJn
GEEN KINDERKAMERS GEENVOED-KOOITJESI^ÏEL SCHUIT,PLANKJES.
Hoe minder u in het kweekseizoen regelt, hoe meer Slenken u fokt.
Na 4 weken vliegen Slenken geniddeld uit. Doen ze d.at eerder, dan zal het wel
een sne11e zíjn, die u ts avonds voor de nacht terugLegt in de pan. Over de
vloer tocht het. Vliegt het jong weer uit, prima, maar doet hi-j daË nietrook
prima, maar met 4 weken heeft hij zovee]^ye.ren dat hij zich SparLaans maar moet
zien te redden. Het enige wat u rloet is"frbt"jong even met de snavel in de
drinkbak drukt wanneer hij zo'n 4=5 week oud is. Drinkt hij niet, prima.
tríanneer hij dorst krijgt
moet hi-j alleen even hreten waar rdater te vinden is.
Jonge Slenken gaan ook niet naar aparte kinderkamers. Het is een kolonievogel.
Meestal voeren oude Slenken'prima door na het nestverl-aten. Doen ze dat niet,
dan sehooien ze achter elke wat volwassener Slenk êani Fn worden de tt.rreerrrlen
jongen gevoerd door spontane pleeqouders díe zelf eeen jonqen hebben.
, Hebben vr.eemrle ouders wel jongen, dan zíjn ze kleurEn zo komen al-l-e vita1e jongen prima groot. Zonder anrlere
slag-kieskeuriger.
rassen erbij a1s voedsterduiven. Doorgaans pompen postduiven hun jongen zvaarder
vo1, dat we1 , maar sournige Slenken doen er niet voor onderl. I^lel verdient het
aanbevelíng om wat schuine plankjes tegen de nuur te hangen op de grond, \ÍÍaar
ze zích achÈer versehuilen.
Àls ze honger hebben komen ze er maar ,êchterhreg.
Aparte kleuÈerkamers ziin niet nodig. Ze redden zich maar.

-8A11een wanneer u ziet dat een pas uitgevlogen Slenk absoluut niet gevoerd
wordt, dan kunt u al-1een 's avonds wat bijvoeren via het asperinebuisje en
wat water inspuiten, helenaal achter in de keel tot in het halsjel
Even om de nacht door te komen. Overdag Spartaans. Meestal blijken heÈ <le
duivinnetjes te zíjn, die later bere sterk en vitaaL zíjnt Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom fokkers die aanvulling zoeken op duivinnejacht
zíjnl
IN DE Id'INTERALLES DOORELKAAR
ONGESCHETDEN
IN HET ZELFDE HOK.

j e absoluut cle dof f ers
en duivinnen nieË hoeft te scheiden. Ook na een gescheiden winter bliift
een
Slenk huwelijÏffiouw.
Laat tiZÏ-ffichien
we1 een beetje koppeler,, r"át
zod.ra
ze hun oude echtgenoot horen of zíen, dan overwint de oude liefde. En slijpt
de nieuwe doffer de messen. En heeft de oude nog een appeltje te schi11en.
Omkoppel-enheeft alleen zin wanneer een van de oude partners een nieur,re baas
gekregen heef! ínmi<ldels.Het scheiden heeft geen enkele zín, geeÍt rn6ér werk.
Ook vliegen Slenken het nooist $ranneer ze koppelsgewijs vliegen, en daar kun
je in <leherfst het meest van genieten. Duivin vooropr de doffer er een meÈer
onder. I{at de duivin doet aan zeilen en zïlegrnenneemt de doffer over.
Sonrnige koppels doen dat nog machtig mooi. Voora1 over vl-ak lan<l.
Te gek dat we niet meer op dat vliegen sel-ekteren en fokken.
Let u in november en december we1 op i11egaal keihard vuurwerk. Inloont u in
een \,Íoonwijk net als ik, dan verknallen ze je hobby letterlijk.
Je zíet je
Slenken letterlijk
uit elkaar kna11en, en ze durven niet meer naar beneden
te komen. Wanneer ze een paaï straten verder heen geknald zíjn, kun je het schudden
net je Slenken. Worden ze ín donker ornhooggeknal-d,dan vliegen ze zich te pl-etter.
Ik houd ze nll maar vast, want ik s1oeg de knallers in elkaar. En in de bak kun
je helemaal geen Slenken houden. Maar vasthouden met de smoor inl
HOEZO,EIEREN IN DE ITERFSTEN I,JTNTER
?
, rannnelde het soms van de eieren.
De dames gaan potÈen. Welke noÈeerde ik, om te weten hoe dat ging in het
voorjaar met het koppelen. Geen problemen. En wat bleek? De potten vooral
broeden het beste en brengen hun jongen voorbeeldig groot. Opvallend goedl
Daar kun je mooi rekening mee houden bij het selekteren van je fokkoppels.
fegen het gebruikel-ijke in, probeerde ik een ongescheiden herfst/winter.
Jong en oud, alles door elkaar. Geen eieren. Onmogelijk zeggen al"1e fokkers.
Echt, géén eierenl Toevallig kwarn ik er achter dat een qeuToontevan nij
afwijkt van andere duivenmelkers: Ik zet elke avond a1le duiven omhoog op een
zítje" Dat deed ik eersÈ al-leen rnet jonge Slenken in het kweekseizoen, dan
liggen ze niet op een hoopje bijelkaar in een hoekje te broeien. En naarmate
het seizoen vorderde, bleef en blijf
ik dat doen. Ook in de winter v/anneer
je bij kunstlicht
voert en na een half uurtje de meesten hoog zítten, dan zet ik
de vrijers
in donker omhoog, tr^traarna
ik het voer a1 vast in de bakken doe voor
de volgende ochtend. Tk denk dat je zo het leginstinkt verstoort: Geen eierenl
De beste oude koppels vliegen bij vo11e maan ríeer naar beneden naar hun knuffelhoekje, maar ik blijf
natuurlijk
niet aan de gang. Geen probl-eem, een enkele
nacht; Geen eieren. Niet é6n? Nee niet één I
Een bijkomend voordeel is, dat je de hele klit
in één maal kunt 1aËen vliegen.
Hoe meer ín de lucht, hoe mooier. Hoe is het mogelijk dat fokkers niet vliegenl
Nog een voordeel. van ongescheiden overwinteren, is dat je op 50 Slenken maar
één of tvree waterbakken hebt bij respektievelijk
twee of eenmaal schoon r{ater
per dag. En wanneer het vriest en ze overdag Èoch geen ijs drinken, dan heb
je maar één waterbak nodig die je na het voeren 1-eeggooid.
Ëven 1os van het feit dat tweemaal daags voeren beter is dan eenmaal. En toch
in één race gebeurt , de tweede 's avonds in donker bij het afsluiten.
Wat is Slenkenmelken toch mboi wanneer je de kneepjes kentl
Dan heb je er 's morgens geen haastig werk van. Alleen in 66n race door even
de nachÈmest \^tegschuiven, dan houd je ze brandschoon, e1-ke clag in showkonditie"
E6n keer per jaar het hok , r'rannee.rde Slenken een rniddagje vliegen, goed
schoonmaken, bijvoorbeel-d een week voor het koppelen, en met IJ3 spuiten, even
goed ventil-eren, daarna de Slenken er \,{eer in, en u bent prakties het hele jaar
van de eeuwige luizen af. Niet helemaal, daË moet ook niet, want luizen zijn
vital-iteitsmeters
voor de selektie.
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-9WAT ZÏJN FOK-SLENKENEN WAAROPLET JE VEEL EN I.IAAROPMINDER.
Verwantschap is bij geen ras zo onbelangrijk als bij Slenken. Simpel omdat
ze all-emaal familie van eLkaar zíjn. Nog maar 15 jaar geleden is de basis
gelegd uit het handjevol- dat er toen nog maar !Ías overgebl-even.
Vraag je Melis wat fokslenken zíjn, dan is het antwoord: Alle Slenken,
lranneer je de goei-e maar op elkaar zet.
tt goeiett zijn I
Itaar schiet u a1Leen maar iets mee op wanneer u \.Ieet wat de
En dat moet je l-eren aanvoelen, met de nadruk op 1"eren en niet op aanvoelen.
hangen.
Al-l-een op aanvoelen bereik je een laag pLafon<1, waar je tegen blijft
Pas wanneer je gel-eerd hebt, heb je het aanvoelen door.
Het rtlerent'begint meÈ de beoordelingsbriefjes van keurneesËers. Maar er komt
veel rneer bij te kijken en pas daar zít 'm de kneep.
is onze Leiddraad.
En over de kneep wi1len we het tr-ebben: De fokl-ijst
gaaÈ gebruiken, dan komt de fokdoffer
in de praktijk
I^lanneeru de foklijst
op de eerste regel, regel overslaan, de fokduivin eronder en de jongen eronder
telkens een regel overslaan. El-k jong (ook de slechten). A11es met potlood,
beoordeling met balpen eroverheen.
en pas na de rui, uw definitieve
begint u pas in de herft af en toe eens in te vullen.
De foklijsten
Het is geen theorie, maar een volgroeiend snel hul"pmid<iel.

$ oorrunor ourvrn
Dat zie je aan het gedrag, maar ook aan de kleur'
Duivinnen hebben.ALTIJD bij rood en geel en rle bLeken, een grijze wolk op cle
s t u i t . D o f f e r s h e b b e n e e n s p i e r w i t t e s t u i È ' b i j u i t z o n d e r i n g w a t pigment op
de spierwitte ondergrond.
Duivinnen hebben nooit een ijskop, doffers hebben tloorgaans wel een l i c h t e r e
kop dan cle haLskleur, hetgeen we er v/at proberen uit te fokken. Een i-j skop
want dan zou<lenwè 907. weg
mag nooit de enige reden zijn voor uitsel,ektie,
over.
houden
we
niks
moeten doen en
x een te l-ichte SPAR.
Een ijskop kunnen we prima gebruiken voor SPARREFOK
getekende
uitvallen.
sparren
Daar kunnèn mooi

\_

DE I(LEUR
I,lê wensen diep Bordeaux rood en donker oranje-geel. Net zo sehaars als een U.
geeft dus nog wat te wensent te fokken.
Een ZG op het keurbriefje
op Slenken die een diepe donkere kleur hebben.
I,Iees zuinig
Een te zaehte kleur zetten we tegen een diepe donkere. Te zacht noemen we thee
eerst bouwen aan type, dan pas verveno Dê kLeur rrerbeter
met melk. Maar altijd:
je a1s bijzaak in cle loop mee.
Ílanneer u b.v. hele beste rode of geLe Slenken heeft in type en/of kleur, dan
verbeter je de andere kleurslagen ermee, DOCHVIA BIEEK. Dus nooit een rode of
g e L e t e g e n . e e n S P A Rz e t t e n , d a n k r i j g t
u miskleur, b.v. vreemd gevlekte sparreno
(van slecht ziend
Twee gelea op eLkaar doen we NOOIT. De kans op oogafwijkingen
zeer grootlll
is
oogkas)
tot biind of ek'streem zelfs helemaal- geen oog in de
pigment
op
de
slagpennen
l\.ree roden op elkaar geeft als regel een overdosis
zijn.
wit
moet
die .tól-g"o" de Standaard
en vooral in de onderpartij
wat bonter dan bij de bleken.
Doch dat is voor.rood en geel nornaal altijd
Kleurslaggebonden en daar wordt door een echte Slenkenkeurmeester nooit echt
op ttgedrukttt.

- l0Slenken vererven hun kleur niet geslachtsgebonden. A11e andere Sierduíven wel.
Daarover straks meer bij DOfrffif kaal.
Een rode of gele Slenk x een bl-eke geeft ( in tegenstelling tot andere Sierduiven) g6én kras (donkere veren met zoomtekening).
wat er we1 uítvalt
dat zijn normale roden, gelen, rood- en geel bleken rN
BEIDEgeslachËen" Absoluut willekeurig.
lEÏomt
omdat de genen die de kleur , en de genen die het geslacht bepalen
bij Slenken NIET op dezelfde, dus verschillende
chromosomenzitren.
BLAUWis een OERKLEUR
die bij SlenlG-NdiÓTÍï66Eomt.
A1le verwílderrle andere
duiven kleuren na vele generaties r,\reerb1auw.
Een "schildertt probeerde ooit eens blauwe Slenken te fokken door inkruising
met een blauwe holl-e kropper. Nooit een bl-auwe bastaar<ls1enk uit gevallen.
Slenken pikken genetisch geen blauw, dat wi1 er niet op . Het enige wat een
krormne liefhebber bereikt met inkruísing van andere rassen is het wegfokken
van specifieke Slenken eigenschappen en het fokken van a11een maar ongewenste
eigenschappeno
( de huitlige Ho11-ekropper)
De Ansterdannner kropper is verbeterd met o.a. Slenken. Maar omgekeerd ging en
gaat het fout. Een Slenk is een tuimelaar (die niet tuimelt, maar ergens moesten
ze dat specifieke ras inrners kwij t bij de hoofdgroep-indeling)
en zeker geen
kropper. Een Slenk rnag NOOïT blazen wanneer hij zich ste1t.
Hetheeftonsjáárengekostomhetbffikken,nadatiernand
vlak na de oorlog 40-45 een Holl-etje uit schaarste gebruikte. En nog komen
we de naweeËn ervan nog tegen l l ! naar altijd
een Slenk opzetten mei "wei-nig"
nekvel !l renechte bTazer (tijdens het stellen) eruit gooien en een beginner er
nooit een ttpleziertt mee doenti
B1-azendoet een Slenk altijd
wat wanneer hij zíjn of een ander cluivinnetje het
hof maakt. Bij het stellen moet een Slenk een slanke hals tonen. Zít lníj daarbij
wat ruim in het nekvel, dan zoekt u een Slenk uit een koppel met betere ha1s.
Nooit kapot keuren, anders houden \^/egeen Slenken over. l
kaal.
Bij andàie Sïeffiivenrassen,
<lie hun kl-eur geslachtsgebonden vererven, krijgen
de DONS(zwaar bedonsde) jongen een intensiqve kleur en de kaal (licht bedonsde)
jongen een verdunde iileur. BIJ SLENKEN
NïET.,PERDEFINITIE. Met andere woor<len:
Bij Slenken willekeurig,
dus ongebonden. Dus een kaa1 geboren dof(e, kan best
Rood of nood-5GËE-óEToodspa?-zijn
van kleur. (bij wit idern).
Hoe dat genetisch bij Slenken zo komt, in elkaar zít, weet NIEMAND.
ffin
ui5 and.ere rassen is,dat d66rfokken met verdund.e kleuren leiclt tot
degeneratie, zowel in zwaarte/body als bevedering (harige, smallere bevedering)
Hoe het genetisch ook raadselachtig bij Slenken in el-kaar zitrweten we dus
nietr maar feit is dat licht bedonsde en kaal geboren jongen in aanleg zwakker
(gee1) bedonsde jongen.
,,
zijn dan zwE
v
Let op: in aanleg. Uiterlijk.hoefË
daÈ (nbe) niet het geval te zíjn, <lochindien
u er niet op let, clan kan het uw hok binnensluipen. Door onwetendrkaal op kaal
tezetten..Probeerhetmaar(niet)uiffiruenzu11enzeerwaatschijn1ijk
weer kaal zíjn, en na een paar generaties hun body verL íezen!
ïndien u er dan rnreereen zwaar bedonsd jong, b.v. uit een ander hok, tegen aan
zet, dan nivell-eert u heË negatieve direkt r/eer. Maar ik ben (nog) maar de
eerste en enige fokker die alleen mdE-Ï6NS geboren jongen gericht fok.
De kans.daÈ u na Ëerugval in body dus uit een ander hok een zvraar bedonsde Slenk
haaLt ís f.íf.ty/fifty.
Postduivenfokkerlwil-len alleen maar met zwaar bedonsde
jongen fokken en vliegen. Het l-icht bedons<le (kal-e jongen) is er (vroeger)
uitgefokt.
Al1e postc{uiven zijn fokzuiver zwaar bedonsd geworden.
Binnen een paar jaar had ik kale jongen eruit gefokt.
Hoe dat genetisch gaat is een verhaal op zích. Per saldo heel sirnpel:
H O E ? ; N o o i t . k a a l x k a a 1 . K a l e e r i n p r i n c i p e u i t , d o c h h r a n n e e rh e t e e n S 1 e n k i s w a a r
u graag mee fokken wilt,
dan zet u er een Zwaar bedonsd geboren Sl-enk tegenaan.
De bedonsrie jongen eruit zullen'fokonzuiver
zíjn voor DONS, <loch daar zet u
indien voo,rhanden, dus wê6r een DONStegenêêno
S1enken zijn er a1 eeuwenlang zonder bewust DoNS-theorieËn,rgefokt, en de sterksten zorgden voor het nageslacht. ( Ook aI zíjn dat volgens mij dus altijd
DONSgeboren jongen geweest. En rlie wil ik a1s Sl-enkenfreak graag fokken).
!íil-t u dat ook, noteer het op de 1-ijsÈ, want l-ater kun je het bij Slenken niet
meer aan de kleur zíen !
DONS,

-l lNESTGROEI
Cngen van ouders die hun jongen voorbeeldig grootbrengen, en die zelf ook
als kool- groeiden, zíjn prirna voor de fok.
Jongen uít dat nest, die het net gehaald hebben, en bij hun broers en zusters
achterbleven in groei, die kun je beter niet voor de fok bebruiken.
In de vríje natuur zouden die het eerste sneuvelen, te zwak zijn voor het
nageslacht a1s stamvader of -moeder.
Toch kunnen die, vooral S1-enken,bij een goede baas, prima ogen. Vitaliteit
en temperamenÈhoeft per definitie
niet samen te gaan.
Een achÈerblijvertje
uit een koppel voorbeeldige Slenken kan overlopen van
temperament, doch in aanleg zwakker zíjn. En dat zíe je rèl- in de nestpan,
maar later minder duidelijk
meer. Zet dat op de lijst,
dan houd je daar bij
het samenstellen van de koppel-s rekening mee.
Zelfs iemand met een geheugen als een stalen veer, herinnert zich dat nietl
De kleinsÈe in het nest is vaak een duivinnetje.
goed groeien,
Moet wel relatief
ook al- krijgt
haar eerder piepende broertje eerder en r^7atmeer voer.
Houdt de hand''maar eens boven de nestpan, wanneer de ouders er niet opzitten.
I{et jong dat staan gaat is meestal de doffer
Zet maar een dachter heË ring"
nufiEner en wacht maar af. Ging een duivin sÈaan, dan is dat een supervitale.
Die zitten bleef een doffer? Let maar eens op, dan is dat later ook niks.
BORSTBEEN
G;Tij-het
ringen krom zijn. Wanneer het erfelijk
is, dan blijfr
die ook
krom wanneer u een paaï dagen achtereen een vitamine D tabletje opsteekt.
'
Trekt hij weer mooi'recht, dan was het vit.-D tekort. En bl-ijft u een tabletje
geven tot het nestverlaten. Dan is de Slenk wel-, en anders niet tenÈoons te11-ingsge schikt .
Slenken die zonder trucs een recht borstbeen hebben, hebben voor de fok de
vooïkeur. En dat zet je op de lijst:
RB = recht borstbeen
KB-+RB = m/vit D
KB= krom borstbeen.
pikt u de goede van de 1-íjst af,
Bij het inschrijven voor de tentoonstelling
en zíet u nooit die rot O op de beoordeling staan. Zonde van tt inschrijfgeld.
Ervaring: levertraanpillen
bevatten 2x zoveel D al-s tableÈjes, die beter werken!
Volgens Dorus vd Burg zijn stukjes kaas ook prima voor het beendergestel.
VIT/Teinp.
vitale Slenk: vult u o.k" in
temperament : vul-t u ja in.
DaÈ weet ik uit de kop wel, zult u zeggen. Maar om een totaal"plaatje
koppel te hebben, geeft invulling
een beter inzicht
Op zijn sterfbed zeí14r. van der Hoeven,
en een gerenomrneerdfokker \ras tegen Ir.
van de koppels er veel rekening mee, dat
het temperament er zoveel- mogelijk in de

van het

die zijn hele leven Slenken heeft gehad\Strijkert:"Houdt
bij het samensËellen
jul1ie(aoor
de tentoonstell-ingsfok)
Slenk vasthouden.rl

Een stijf
beeldje van een Slenk is geen Slenk, we1 een "Ut', I'iaar al-s Sl-enk
nog geen V of M waard in het hok. Slenken beoordeel je ïN je HOK" En pas
hooguit een beetje in een trainingskooi.
ïrlanneer dit het enige is wat u opsteekt van dit artikel,
dan ben ik al" dik
tevreden, en mag u a1- mijn prijzen ophalen ï{anneer u dit riTeer overbrengt op
de generaties na rnij "
TYPE
É6--S1enk is breed en kort..Een knoepert van een Slenk? Da's mooi, maar dan
moet hij wel- een echte soepele hol1e rug hebben. Gedraagt een duif zich als
eetfuezet heertje of te dik gecorsetterd darnetje, dan is het geen Slenk.
Ook a1 zou hij al-s Slenk worden ingeschreven en(o nee toch)een U krijgen.
Een Slenk moet vó6r alles"soepe1-igi'zíjn . Slenkerig. Nog net geen slap elastiek.
Er mag minder body opzí-tten dan je zíet. Maar die body mag a1-1-eenstevig
aanvoel-en, maar je rnag het niet kunnen zien. Hij zit niet echt strak in de
veren, maar het mag er ook niet flodderig uitzien.
Tikkie losjes.. Zo ook met
de vleugeldracht.
Niet slepend, maar zo daÈ je je afvraagt of de vleugels nu
naast of op de staart gedragen moeten wor<len.ttGe\^roon,nee, hrat ongewoontt
lekker soepel. Dat is een Slenk.

-12HALS
ffi
lang zijn en op een soepele r,rij ze vía de nekslag diep ge<lragen worden
voor een momentje. I^Iant direkt daarna moet dat halsje \,Íat sidderen.
Dat laatste houdt een keurmeester we1 rekeníng mee, maar je zíet nooiÊ op een
beoordeling staan: ZG siddering .... Jammer.
Want <lat is een raseigenschap I Een Slenk met een lange hals die ze als een
beel-d diep draagt, is geen Slenk. Die kun je we1 gebruiken voor de fok, maar -zet
daar dan alsjeblieft
we1 een sidderhals tegenaan.
Sterker nog : lierrer een niet diepgenoeg gedragen lang halsje die siddert,
dan een bewegingsloze hals díe zo vast als een bevroren tuinslang op de rug
1ígt.
HeË blaasverhaal hebben we al op b1z -10- besproken.
Hoe zet je dit nu op de 1ijst3 dat waË het meest'opvalt in één woord per feit"
Positief
of negatief. Blaast, soepelrsiddertrdiep,
en wat er niet op kan zet
je onder díversen.
TUSSENDOORTJE
I,iat teÏoen met a11e Slenken waaï van a11es en nog wat aan mankeert ?
Niks, want el-ke Slenk heeft zijn bekoring. Ze zíjn een Sl-enkenfokker a11emaa1
even dierhaar, mits ze kerngezond zíjn. Sponzengooi je er meteen uit, maar
bedenk je nog we1 even als het een laat jong duivinnetje is. Dweilen,weg ermee.
Gemiddeld zíjn er van de 20 jongen, hooguit een paar sponzen. En die'kunnen
ook best eens uit een príma fokkoppel va11en. Daarom is het zo \astíg on een
koppel Slenken op 66n kweekseizoen a1 te beoordelen.
Zo Lang ik geen overbevolki-ng heb, ruim ik niks op. Ook gebroken ogen in een'
mooi soepel Slenkie sËoren mee niet, neervan zo'n mooi peehvogeltje kan ik
best genieten. En wanneer er een kwajong komt om een koppeltje dan gaat hij
daarmee naar huis. Zielsgelukkig en í.s de Slenk weer een geluksvoge1.
Wanneer dat joch zijn Slenkies goe<l verzorgt, dan pas verdient hij trechte[
Slenken in een verantwoord goed hok. Knol-ogen kunnen net zo mooi v1,iegen.
In januari pas, gaat het hele overkomplete spul in lx achtermekaar de deur uit.
Om door de massa de"goeiet'te kunnen overzien gebruik je de foklijsten
en je
zet al-1eende besten apart op een briefj.:.
Slenkenvoer: ge!íoon postduivenvoer en vanaf eind oktober gerst er<loor"
Geleidelijk
opvoeren tot een derde gerst. ïn het kweekseizoen een kwart torÈelduivenvoer erdoor. DaË is wat fijner
zaad voor de kweek.
Slenken die na het drinken een natte krop en borst hebbenrvódr de vorst weg.
Slenken die nog voor de voerbak staan te dansen op de teentjes, \^ranneerde
meute a1 eet, houdÈ die maar in de gaten'rroor de fok. Die zijn Slenkerig.
VAANBREEDTE
ffinoetenbredeStaartvanenhebben.EksËreembree<1.F1appenzeLÍs.E1ke
fokslenk. Aan frê1e, chique typetjes met smalle vaantjes heeft u ni-ets (meer).
Er zíjn inmiddels weer genoeg Slenken, dat u met flappen kunt fokken.
Ook op keuringen zou dat all-ang een eis moeten zíjn. Zonder flappen, geen F.
Sinds het overlijden van keurmeester Roode, wordt er te weinig meer gelet op
een brede hoLle staart. Een raskenmerk, want daarzoncler kan een Slenk nj-et
specifiek Slenkerig vliegen. Met twee handen vasthouden, en zodra je dd Slenk
wat op en neer beweegt moet de sÈaart al helenaal open staan. U kunt een Sl-enk
met een plank van een staart niet voor de fok gebruiken. De steunveren onder
de staart moeten lanqen stevig zíjn. Zo níet, dan is het geen fokslenk.
Een Slenk moet luid ï<nal-len in de vlucht. Zware k1-appen. Hoe korter de af stand,
hoe harder de knal. Ook op een meter vlucht, Slenken die geruisloos vliegen,
dat zíjn geen Slenkgn. All-egn wanneer ze op de laatste pennen staan gaan ze
voorzichtiger
vliegen. Slaan ze díe kapot, dan niets doen. De natuur herstell
het weer. Indíen de staartvanen nieÈ op tijd uit <le buis springen, buispennen,
dan een beetje voorzichtig met <le nagel meehelpen; zonodig rnet flink handwarm
Nooit trekken,
\rater. Na het openen zíjn ze wat smaller en "vitrageachtig".
want die Slenken hebben al moeite genoeg met de rui, en poederen zel-f dicht
binnen 6 weken. Meestal komt dit .ràor Uij de jongste Slenken die"versneld"
ruieno In deze kolom op de lijst
noteert u ook schoon ja, of vuil.
Bij het inschrijven
al- kunt u een vuile onderkant van de staart rneË schoon
qTater even schoonmaken; Gebruik al-1een daags voor het inzen<len zonodig zeep.
Hoe meer zeep u gebruikt, hoe sneller weer'-vuil o Zeer goed naspoelenl

- l3DE SLAGPENNEN
BASTA.
Eíï gesGÈen-vleuge1s moeten de slagpennen ruit lijken.
jaar
pigment
za| een Slenk wat meer
i-n de pennen krijgenr+op de
Elk volgende
onderpartij.
Slenken-eigen. Soms valt er zomaar een Slenk uit, die heel veel
wit in de pennen en op de onderpartij heeft. Dat gaat gelijk op. En vererft
goed
sterk. Die Sl-enk-oneigenlijke eigenschap kan de tentoonstellingsfokker
gebruiken. Daar zien we graag een t'schone" Slenk. En het steekt mooi af tegen
de gekleurde veren van borst'hals
en banden. De gekleurde partijen worden
niet l-ichter van tint door veel wit op andere plaatsen!
De banden van de bleke kleurslagen zijn niet mooi smal en scherp te fokken.
Zo ze smal zijnris
d a t m e e g e n o m e nV
; oor het zelfde geld waren ze breed en grof.
Ze 1-openbovenàan, bij de z.g. kleine mantelpennen in elkaar over.
Terug naar de slag- en staartpennen. Indien deze geknikt zijn, dan houdt u
ze een seconde boven stoom, eÍt ze trekken recht en zijn weer sterk" I{acht
daar niet mee tot ze gebroken zijn, want dan wil het niet meer en kunt u ze
vrijwel pijnloos trekken in de richting van cle uiÈgroei. Na 6 weken de nieuwe
klaar" Gepigrnenteerde pennen trekken Slenkenfokkers nooit.
Zelfs geen fouËveertjes bij de witten. MeesËa1 zít er dan ó6k wat pigrnent op
de plaats van de bandjes op de mantelpennen. I^Ianneerje die trekt of knipt,
dan heb je een DIS. Een witte met een ietsiepietsie
pigment/pepering krijgt
van een kleurduivenkeurmeester een O. Wit moet wit zi-jn. Gelijk heeft hij dan,
maar heeFÍlleen gevoel voor Slenken. Het zij zo. Een Sl-enken-keurmeester zet
het we1 op de beoordelingskaart,
maar geeft toch een G" Wanneer het verder een \*
ZG-Slenk is. Of ZG wanneer het verder een F-Slenk is.
Op de lijstrbij
de"slagpennenrrzetten we bij witte Sl-enken ook cle snavelkl-eur.
Die is licht of vleeskl-eurigrèf aangeslagen of donker. Daaraan zíe je oÍ ze
uit de geel sparren of rood sparren komen. Om de witten sterk en vitaal te
houdenrhebben we af en toe een "donkerett snavel nodig a1s ouder. Beide snavels
zijn voor de tentoonstelling toegestaan sinds 1992.
Schakelpennen. Die zien we nog veel bij Slenken. Om het ras op peil te kunnen
houden, wordt hier niet op gelet bij keuringeno Anders zov er geen Slenk meer
te zien zíjn op tenÈoonste11-ingen. Schakelpennen zijn er uit te fokken, net
gebeuren,
a l s i j s k o p p e n b i j d e b 1 e k e k l e u r s l a g e n . D i t m o e Ëh e e l g e l e i d e l i j k
omdat we cleze Slenken nog hard nodig zijn om het ras in stand te kunnen houden.
KLEUR.
hebben we al op b1-2. -9- behandelrl"Ook dat je binnen bepaalde
Ë tte,trai"pte
spelregels de kleurslagen onderling kunt kruisen.
Al1e veren zijn bij a1le Slenken wit. Rood, Geel, de Bleken en Sparren krijgen
hun kleur doordat het randje van de veer gekleurd is.
Bij het samenstellen van de fokkoppels hoef je dus niet persé bij een rode een
gele te zoeken. I^Ianneerje we1 een goede geel bleke hebt, dan zeE Je die er op.
Twee roorlbleken kunt u rustig op elkaar zetten. Twee leel bleken dus nooit
vanwege r1e te grote kans op oogafwijkingen, het gezichtsvermogen.
Een geel spar x een witte rnet blanke snavel kan wel. Ook al komt een blanke
snavel uit de geel sparren.
I^laaromkan dat nu wel-, zonder groot risico op oogafwijkingen?
We1nu, bij een Slenk zitten de genen die kleur en gezichtsveïmogen bepalen
op hetzelfde chromosoomo( in afwijking net an<lere rassen, waar kleur en
bijvoorbeeld geslacht op een elxder chromosoomvastgelegd is).
3ij Slenken (apart RAS) geeft de konbinatie van dè gele k1-eur en het gezichtsvermogen in aanleg de eigenschap toÈ verminderd gezichEsvermogen. ï.n aanl-eg,
maar ook verkeerd. ZeTf.s van \íat
hetgeen betekgntr dat het goed kan uitvallen,
*ináer sctrertilot
en met Iitt tr"t extreemsÈ voorgekomen geval) helemaal geen
,
r
oog in de oogkast I
Bij bovengenoemdegeel spar x wit bl-anke snavel, zít er bijna geen kleur meer
in en op. De kans op oogafwijkingen is bijna nihil.
( Uit deze kombinatie kan zomaar ook rood spar val-1en in bei<le geSlachten I )
Twee geel sparren op elkaar kan wel voor een keertje, maar <laarna lseer een
b.v. roo<1 spaï erop, omdat geel spar, (hoe rrreemd de kleurvererving bij Slenken
ook in el-kaar zít), een verdundkleur is.
Datzelf<le geldt voor witten meË blanke snavels. Daar moet u regelmatig donkere
(of doorgeslagen) snavels tegenaan zetten, om body en een goede veerstruktuur
te behouclen.
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graag lekker gepigmenteerd, hetgeen wij nu eenmaal
Slenken zijn blijkbaar
liever niet zien. Althans niet meer sinds de vorige eeuÍr toen het vliegen
al1es hras voor de liefhebbers,
en de kleur volkomen ondergeschikt was.
Diep in zijn hart vindt elke Slenkenliefhebber heË doodzoncledat de vliegcapaciteiten met de opkomst van tentoonstellingen
verwaarlooscl is.
Vanaf ca. 1920 moesten de gerenoÍmeerde vliegspecialisten
het op de tentoonstelling
soms afleggen tegen brandhout i-n de lucht. En daar gingen ze \,íat aàn
doen. In de periode Ëot 1945 gingert ze meer op type en (schone) kleuren
letten en daarop gericht fokken.
Spruyt stelde toen reeds: wanneer je met Slenken <le top wilt bereíken, dan
heb je te kiezen Èussen vliegfok en Ëentoonstel-1-ingsfok.
Dat klopt nog steeds. Tussen de Slenken zitten opeens goede vliegers.
Díe kun je aanhouden door er een compenserende parÈner tegenaan te zetten,
en daar vallen best Leuke tentoonstellingsvogels
uit, maar het zeilen
enzr4/e[trnen
heb je treer wat teruggedrukt.
Ik heb zelf het latenÈe gevoel, dat we sinds de opkomst van tentoonstellingen
met onze Slenken een verkeerde weg zijn ingeslagen.
Een springende, zeilende en zweÍtrnendeSlenk geeft me het hele jaar door méér
voldoening (het terugfokken van een hok echÈ Sl-enkerig vliegende Slenken),
dan het systematisch fokken van het beste dat vol-doet aan de standaard.
Ook al- zou ik elk jaat 5 Uts en de rest Fraai fokken. Met ter kompensatie
een hok vo1 enthousiast k1-appendeSlenken in de vrije vlucht, rrraarvan
maar een enkele laat zien wat mogelijk is. I,lat houdt de vliegfok tegen?
tr{at me tegenhoudt is mijn zarg om hee ras in stand te kunnen houden.
Daarvoor hebben we instroom nodig, hoe bereik je die? Waar zit die, en zit
daar een ttmarktt' voor de Slenk?
De echte vliegfokkers hebben hun duiven veel opgesloten overdag in piepkleine
hokjes. Daar mag je een Slenk uret zijn ternperament nieË instoppen. Die moet
in zijn hok meters hebben om te vliegen. Anders komt er van de fok ook niets
terecht. En is het gebeurd met het Slenkenras.
Hoeveel sierduivenfokkers van hoogvliegers en tuimelaars zíjn er nog met ruime
hokken? Die hun duiven voor het vliegen hebben, en zijn die georganiseerd?
Zo ja, hoe denken de andere Slenkenfokkers <laarover?
Maar vddr a11es moet het in stand houden van ons ras vddrop blijven staan,
en niets hals over de kop. LaaÈ me uw ideeên hierover eens vernemen I !
DE ONDERPARTIJ(BUIK)
Ik dwaal af, terug naar de kleur.
Bijgee1b1eekzienwesomseenb1auweoffiichttotergb1auw.
Bij de goede diep oranje Slenken èn bij de zachte geel bleken. En vooral bij
duivinnetjes.
Dit komt nieË gelijkopgaand voor met de kleur van de pennen.
Wel is het a1leen vreg te fokken (hooguit wat bij te sEuren) <loor er een Sl-dnk
tegenaan te zetÈen die goed wit is in de onderpartíj.
Daarom \,ías de kritiek
ook onjuist dat witte slagpennen ongewenst zou zíjn. Zonder witte pennen
geen witte onderpartijen,
en zonrler deze geen terugdringing mogelijk van
iíe wánsei in cirketrs.)
blauw in de borst. Zo liggen de feiten. (Aàders "spíraleí"
Voor rood bleekgeldt hetzelfde. Ook daar zien r/e soms erg veel doorgekleur<le
onderpartíjen
met veel bl-auw erin.
Er zíjn er genoeg Sl-enken die er geen overdreven last van hebben.
Gestel u heeft een pracht Slenk in type, breed, lekker soepel in rug en halsmet echte Slenkenogen. Een echte Sl-enk dus. Die doe je nooit \,reg vamrege
veel te veel blauw in de onderpartíj.
Zotn Slenk zou van nnij een F krijgen,
boven mindere types, ook aL zat er een ZG met een r.rat stugge rug en diepliggende
hals. Zo ondergeschikt zou de kLeur voor Slenken moeten zijn lll
En voor de fok ZOEKik net zolang totdat ik er een partner voor vind met een
wítte onderpartij. En niet zonaar het eerste de besÈe Slenkie.
Dàt is sysÈematisch fokken. ED per sa1-doheb je op Ëermijn minder te ZOEKENI
DE OGEN
Rond de pupil- een witte (verkennings-)cirkel,
Zo l-uidt de standaard. Nu mooi zo houden.

die ge1-eidelijk

overgaat in roodo

- 15lwat wij in het hok wi1len zien, dat is een Slenkenoog, \,íaar het temperament
.!van de Slenk vanaf straal-t. Ook al is dat eksakt Karmijn-rood, wat we zien
dat is ríarm vuur. Hoe feller hoe beter. Dat verdft gelukkig priiáf
fwillen
gooit het meeste temperament eruit met een scherp wit verkenningsoog
;lHet
Des te scherper de rode en witte cirkeltjes
zijn, des te fe11er
.,-cirkeltje.
h
e
t
oog. Ik koop er geen leesbril voor !Íaar "zet'dat t'geleidelijke
!straalt
tt vandaan hebben. Dat wi1 ik niet
kunnen-ffi;roovergaan van wit naar rood
!want anderskrijgen we daar weer een eindeloze discussie over, met een berus't Zal me r^rorst zíjn, wanneer !Íe
ttend compromis om er maar vanaf te zijn.
< t o c h p e r s a 1 - d oh e t z e l f d e o o g w i l l e n z i e n ' e n n i e t L e z e n .
'.Dat witte verkenninscirkeltje,
dat komt vanzelf we1 qTanneerogen vurig, zíjn.
wanneer
er
sprake
is
van bl"eke, fletse ogen, dan zetÈen r/e er
fiOmgekeerd,
vurig
rood
oog
tegenaan.
dan
vallen er met enig geluk zowel vurige ogen
feen
ttzachte"
juit,
doch eerder meer parel-ogen.
$Indien rr op parelogen, eenkleurige cirkellozeYogen zet, dan blijven er doorzolang u er geen vuur tegenaan zet.
!gaans slechte ogen uitvallen,
)En dan nog is het afwachten. Een lange weg, puur gokken. MeesÈa1misgeschoten.
fifen redelijk goed oog, daÈ voor beide cirkels intensiever moet, verbetert
-u alleen door er een fe1 rood oog op te zetten. Met of zonclerwitte cirkel-.
jDaar mag u ZG ogen uit verwachten.
$Parel op parelren flets op flets,schi.et u zeLden iets mee op. Nooi-t "vastleg!gen"wat fout is. Zo'rt Slenk kunt u gebruiken voor parkeerhuwelijken, a1s
$ voedsters.
€Ongelijke ogen. Als het een beetje is, dan kunt u de gok best wagen I
het sterk ongelijk, dan wil dat in de eerste generatie sterk vererven.
!ts
frVerder ben ik met dit soort ogen nooit doorgegaan met de fok.
f,Gebroken ogen en knol-ogen( helemaal donker). Daar is maar één weg voor:
jZorgen dat ze nooiË jongen zullen krijgen ! Zeg a1-tijcl NOOIT.
rNa zes weken begint het Slenkenoog op kleur !e komen. Heel langzaam.
u
f;Wanneer u uw jongen tbt ze volwassen zijn eens in de hand heeft, dan kijkt
ook
even
naar
de
ogen.
;]vanzelfsprekend
een balkje, een wazig, vlekje, ergens in de graune op
I lndien er het begin
Êkleur komende verkenningscirkel
zit, maak daar dan een aantekening van I
gebroken
is
een
signaaldat
er
en knoloog onderzit of zít aan te komen"
lHet
ttonderzit", dan za1 dat oog er normaal uitzien,
tret
er
\íanneer de Slenk
$l,ts
versteld staan waar die
f volwassen is. Fokt u daar mee dóór, dan moeffiïet
peens van<laan konen bij de jongen. LleLke ouder vererfde dat ??? .
ukfrET
e
r
v
a
r
i
ng kon ik op doen door mijn foklijsten,
die ik a1 vanáf 1982 naak.
$Deze
mee
begonnenrom
thuis op mijn gemak bij de kachel de besÈe tentoonstell-ings!Er
Slenken er uit te pikken, en om de fokkoppels gemakkeli-jker te kunnen samenQ stellen op. een stelselr.'ratige wij ze. lloe 1-anger ik Slenken fokte, hoe vaker
Tot ik ze echt nodig had:
f it ae oud.e f.ijsten er even bijpakte.
F{

die ik bij Melis opgezocht
Prachtí-g brede duirzin.
Daar vielen twee Slenken uit. Soepel, enorn breed. Beter fok je ze niet.
Eén met knologen, en de tweede had aLs jong een v1-ekjervolwassen wè1 goecle
o€ien. Daarvóór had ik zeLden last gehad van gebroken of knol-ogen.
Het meest logische is dat het uit die hinnengehaalde duivin kwarnl
De foklijsten
erbij gepakt: De grootvader van de knol-ogen, had me aL eens
ston<l dat de varler
een jong met iets gebroken.ogen gegeven, en op de foklijst
( de frkampioen'rmetF ogen) als opgroeienrl jong een r"rat uitgezakLe pupil had,
wat nadat de ogen op kleur rraren gekomen, helemaal hreg v/as :
Even doorgraven in de oude foklijsten:
Ite grootvacler zijn broer '86, gaf 66k
van de jaarlijkse
4 jongen er éên met fout-ogen.
Zonder foklijsten,
was dit niet boven water gekomen. En zou ik die fokduivin
van Melis er uitgegooid hebben.
ttkampioent'. Di-e
Het jaar er op zette ik op de Mel-is-duí-vi-n een broer van <le
had in één keer ZG ogen. En gaf uitmuntende jongen, rasadel, met gebroken ogen.
!íie teleurstelLingen
wil overwinnen, moet net Slenken begínnen.
Heb je een lijntje
rasadeL te pakken ( die ouderwets goed vLiegt, 66k noB) r
en dan kun en moet en gooi je de hele lijn van vaders kant er in lx uiÈ.
Ik zette

een "kampioen" met F ogen op een duivin

z had en vuur in de ogen had, zonder verkenningscirkel.
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-t6Zonder foklijsten,
had ik de duivin ( die ik uit'Den Haag gehaald had )
er ten onrechte uitgegooid. En had ik de fouËe lijn door mijn hele hok
vo1 Slenken gemengd. En ben je "\nreg" a1s fokkerl
Met foklijsten
kun je stelsefunatig fokken, heb je er grip op, kun je kundig
ingrijpen en bewust korrigeren.En b1í-jft de hobby leuk, omdat je de baas
blijft
over je Slenken. Binnen een jaar heb je weer goede Slenken I
LUÏS
Flange
veerluis komt in elk duivenhok voor. En geeft het verschil aan tussen
vitaliteit
en temperament van de S1enk. Een vitale Slenk heeft geen of weinig
lange luizen. Jonge Slenken hebben eer<1.erluis dan <le ouden. Dat korrt ook
o m d a Èu a 1 1 e e n d e v i t a a l s t e s l e n k e n v o o r d e f o k s e l e k t e e r ; . T e g e n l u i s z i j n
veel rni<l<leltjes Ëe koop. Belangrijk is <lat de Slenken vdórdat u gaat koppelen
helemaal luisvrij
zijn. B;gG'G'ruari
behandelen, en na | à 2 weken nog eens,
omdat u de luizen-eitjes
niet vernietigen kon. V66r het koppelen het hok met
U-3 bespuiten en u bent er in het kweekseizoen vanaf I Uw Songen groeien beterl
De rrgaatjesluistt vreeË al- in de pennen voordat de vaan eruit komt, hetgeen
uw Slenken tentoonstel-1-ingsongeschikt maakt.
Ïndien u uw hok van geschaaffi hout maakt en zorgt dat er geen reten en kieren
zíjn, dan heeft u nooit l-ast van "gaatjesluis'J
Ileel zelden komt schachtmijt voor, vooral aan de staarÈpennen. Bij de inplanting van de pen. Die krijgt
u \,regmet een middel waar Lindaan in zít. Dít
kunt u 66k gebruiken tegen de gewone lange veerluis. Vergeet de kop en nek
niet te behandelen, maar kijk uit voor de ogen van uw duiven. Bijtend I
RUI
Bij de oude Slenken begint die a1 tijdens het kweekseizoen. Indien u strenff
op vitaliteit
en dus ook op een probleemloze rui uw fokkoppels geselekÈeerd
heeft, dan gaan de oude Slenken vlot en zonder buispennen door de rui.
Het. komt nog we1 eens voor dat de vaan op een klein stukje bdispenhoes (een
frringetje") na, al
openis. Die helpt u even mee. Anders wordt het een lelijke
ongelijke
vaano
nieuwe
Bloedpennen trekt u nooit. Evenmin kapot gevlogen laatstèY-slagpennen, wat bij
de hardst klappende Slenken r,re1 eens voorkomt. Die trekt u NOOIT. Soms bloeden ze erg, doch u doet er NïETS aan. Komt vanzelf weer goed. Ook al lijkt
heË erger dan het is.
Bij jonge Slenken, en vooral bij jongen van eind mei, begin juni ( de ALLERLMTSTEN )rverloopt de.Erneestal
a11een bij de meest vital-en prima.
Een "ringetjett in de gaten houden, want dit zijn doorgaans ook uw tentoonstell"ings-S1enken.(oie verder prima ruien.)
(vit. O)
Voor de ruí is vitamine nodig die de duif uit het zonlicht haalt. Hoe meer
zon, hoe beter de rui verloopt. hianneer het weer omslaat, \^Tanneerde laatstè
staartpennen ( de middelste'en cle buitensten ) nog ruien moeten, dan moeten
we soms even meehelpen. Voorzichtig,
want een onvolgroeide pen zit niet |trrastrt.
Daarbij wachten r^retoÈ de pen tot over de helfË op 1-engte is. En a11een dat
stukje waar geen bloed meer ínzi-t. G-paar
cm voorbij de bloedgre-ns.
Is de buis erg rrgeplastificeerdtr,
<lan kunt u hem even onder de warme kraan
houden, en voorzichtig
een begin makeno
Pennen die te laat open gaanrblijven smaller dan normaal. En !Íanneer de vaan
er al-s aóor vitrageheenkíjken"
Zo'n pen NOOIT trekken.
"eruit"israaÏiffi-Je
(le auif náéft iuraers aL moeite met de rui!).voordat er een nieuwe pen zou zíjn,
is de vaan a1 dichtgepoederd. Vanen die wat smal en wat opgedroogd bl-oe<lerig
zíjn, mooi laten zitËen. Dit geldt ook voor de buitensÈe rdlqgpênnên.
Hoe minder we daar aan doen, hoe beter lnet zíchzelf herstelÈ.
BOVENIN
Elffiivenmelker
\"reet en ziet'- d,at zíjn vitaalste
duiven het snelste eten
', dat zíj a1 r.reer
en drinken, en terwijl
de rest'nog aan de voerbak zít
boven in het hok zitten. I^lanneer daÈ jongen zíjn, die met 6-8 weken al boven
in wi11en zitten, dan zet je dat op de foklijsÈ.
Vaak worden ze d.oor de oude
duiven van dat zítje afgevl-ogen, en moeLen ze inet een lager plekje genoegen
nemen, maar u heeft de vitale jongen dan al- in <1epeil-ing. Ite jongen uit de
laatste ronde ogen daardoor minder vitaal.
vooral duirrinnen I
Geef ze de tijd,

- 1 7DE VLUCHT
Aan het uiterlijk
van een Slenk kun je onnogelijk de vliegcapaciÈeiten
zíen.
Ook al zíjn ze nog zo Slenkerig van type met brede staarten en flappen van
vanene Het zegt allemaal NIETS
Een slechte tentoonstellings-s1enk me: eenwat stijf
ruggetjg kan jebeste
v1-ieger zijn. Ook die met een kort, stug halsje"Ook een slanke Slenk.
De beste vliegers hebben we1 vaak een opvallend Èemperáment. Een standbeeld
in het hoko wi1- ook niet vliegen.
ïn de oorlog 40-45 zijn de laatste Gel_derse
Slenken uitgestorven.
Vergeleken r"e.Effi:
nínger Slenk was de Gelderse smaller en langer.
Door de Groningers ttgepentt genoemd.
Ze zíjn destijds wel ingekruisd met de Groninger Slenk voor vluchtverbetering,
<loch evenaarden de Groninger Slenk niet in de lucht.
De Gelderse Slenk liet men over Maas en Waal
vliegen. De Groningers hun Slenken bí-j voorkeur over de vlakke weilanden buiten de Stadswal-len. Doch ook in <le stadswiiken laat <le
Slenk zijn luchtcapriolen nog graa?, zien, ook
" dalende Slenk "
al- is claar de afgelopen eeuw niet specifiek
meer op gefokt.

,.

De Groninger Slenk heeft een onbedwingbare drang tot vliegen.
Dat doen ze zeer uitzonderlijk
mec opgerichte hals. De staart blijven<l wijd
en ho1 uítgesprei<l . Op de brede.,staartvanen <irijft cle Slenk a1s heÈ ware in
de 1ucht, waarrloor ze uiterst wendbaar zíjn. Met een paar klappen overbrugt
hij <le afstand in het hok en volière.
De vleugels wo.rden luidknallend onder het lichaam tegen elkaar geslagen.
Wanneer de Sl-enk zich in de lucht verheft,
springt hij ornhoog. Daarbij schokt
het lichaam een kwart slag achterover en stijgt
hij vrij
snel met zÍrrareklappen.
Deze beweging noemen we tt springenlt"
fn de vrije vlucht blijft
hij rnet veel beweging v l i e g e n , d e h a l s f i e r r e c h t o p ,
de staart alti-j<1 waaiervormig geopend.
De fijnste
vliegers houden hun vleugels plotsel-ing schuin naar beneden, waarna
ze eert afstand afleggen zonder van houriing Èe veranderen.
Deze vlucht noemen we " zweÍrtrnêD
" . Dit oogt koppel-sgewijs het fraaist:
Met de duivin doorgaans voorop en de doffer er schuin onder.
Bij het ttz\nte[trnentt
verliezen
ze enige hoogte, waarna ze r^reer gaan ttspringentt. En zo dus een golvende vlucht kunnen uitvoeren.
Na het zï^7elrmen,
gaan de vleugels bij de fijnste
vliegers ( de ttwerkerstt) recht-i-\J
standig omhoog. De staaïË wo.rdt iets opgetrokken, en dan duí-ken ze ttzeilendtt
naar beneden. I)e vleugeLs bijna tegen elkaar aan gedrukt.
Deze go1-vêndevlucht vergÈ veel- kracht, en duurt vrij kort.
Ze rusten slechts een korte tijd uit, waarna de ttwerkerstt de hele kl-it weer
voor een paar rondjes mee de lucht in trekt.
Hoe geringer de snelheid is, hoe zwaard,er de Slenk de vleugels net de toppen
van de slagpennen klappend tegen el-kaar sl-aat.
Het gevolg is, dat de toppen van de pennen v-l-ak voor de rui met schacht en
vanen kapot en zelfs et af geslagen zíjn"
Wanneer ze varr hun vrijheid
genoten hebben en " 1eeggevlogentt zíjn, dan laat
de fokker ze op een gezonde eetlust rveer a1s een steen het hok in knallen.
Een regelmatige uitvl-uchtr'waarbij
de fokker er na het r'1eegvliegen" een
eind aan maakt, geeft betere v1-iegresulËaten en vrijwel
geen vliegverlies
onder de Slenken. Door regelmaat heeft hij ze bíj incidenteel onraad, met name
roofvogels, snel-1er weer binnen. Van katten heeft de vlucht control-erende
fokker nauwelijks l-ast.

-18Tip voor het overgrote deel van de Slenkenliefhebbers, die hrrn Slenken a11een
hebben voor het plezier van lvat levendige duiven bij huis.
En het niet zo nauw nemen bij het samensÈe11envan de koppels.
Het verzorgen en de dagelijkse "werkt', is geli-ik. Of je nu goe<l-e
of slechte
duiven hebt. Het samenstellen van de koppels is een éénmalig jaarlijks
gebeuren.
Hoe beter je Slenken zijn, hoe meer plezier je er voor hetzelfde t'geld" aan hebt.
Om aan goed materiaal Ëe komen heb je voor Slenken geen geld nodig. A11een inzicht.
En die krijg je gratis, hlanneerje er oog voor hebt. Maar nog eer:der voor wilt
hebben. Een luie fokker met inzicht bereikt meer, dan een gemakkelijke fokker
die maar wat aanronrnelt en meer zijn benen gebruikt.
Met dit artikel
over Slenken; heb i-k niet de intentie om keurmeesters tegen de
schenen te trappen, en met de wijsheid in pacht <ie lief,hebbers we1 even te verte11en hoe of je nu precies Slenken fokt. lJel- hoop ik dat het een zin.'olle bijdrage
is om ons ras in stand te houden.
I)aarvoor hebben we meer fokkers nodig dan het zeer g,erínge aantal kurken, waar
het ras op drijft.
Ook a1 staaÈ het water geLukkig tti"t r""r het ras tot de lippen.
Da(* zíj de instroom van een paar liefhebbers die met groeiend inzicht proberen
wat stelselmatiger
te fokken. Hetgeen hun lukt door in <le winter hun Slenken
"met het koppie erbijtt te selekteren, en de koppels bewust rrit te zoeken.
De basis om ons ras in stand te houden is nog Èe smal. ïndien er een paar "kurkentt
wegvallen, dan is het bijna geberrrrl met onze Slenk.
Heeft u de Slenk meer voor het "vliegen bij huis", zoek dan bij uw goede vliegers
een partner die de foutjes vooral in type aanvult. Met wat meer inzicht ook op
de andere onderdelen letËen. Haal die bewust in huis, ir je hok. Het resul-taat
zult u met meer Slenkenplezíet ervareno
rndien u slenken binnen haalt, ïíen ze d.e 'tuitrr met ge<luld en inzicht.
De eerste keer rrl-ostt is dan geen gok meer maar een kansje dat het fout gaat"
HET UITWENNEN
geaffiAid
ffir
en de houding moet je je bij Slenkenrmeer dan welk ras ook
houden aan de spel-rege1s. Kijk maar eens naar een soepel duivinnetje,
die op
<le teentjes met de kop achterover nog even wacht, over daÈ prrnt heen moeÈ,
k o p p i e o v e r d e b o r s t , e n j a < l a np a s .
De eerste keer dat ze ttterugtt wi1 vliegen moet ze hetzelf<le even ttorrerwinnentt.
Daarbij moeten ze totaar niet afgeleid worden door de ttomgeving".
Een naamringetje is geruststell-end voor d.e baas, voor hetgeval- dat. Die doen
we dus minimaal daags tevoren om. ( Al1es \^rat van normaal afwijkt voorkdmen).
Het moment c1-atwe Slenken de eerste vrije uitvlucht
gevenris wanneer de nieuwkomer volledig geacclimatiseerd i-s. Nooit eerder.
Heeft u een,trainingskooi
dan kunt u die in de tuin, of op de volièr:e zeËten
wanneer u uw Slenken los heeft. Dan kunnen ze de omgeving vooraf wat verkeotêD.
Want de eerste sprong terug is het be1-angrijkste. Dit uitwennen is geen must.
hlanneer u <lit doet, dan nooit op de eerste dag van het loslaten.
Terzijde: Een vliegende Sl-enk pakt u nooit in het hok. Dat maakt ze onrusËig
en nerveus. Blijvend nerveus, dus ook op de eerste dag van het loslaten. Rust.
lÍacht geduldig op een grauwe, I^raËmiezerige dag" Bij mooi weer is uw drang om
ze lekker 1os Èe l-aten het grootst, doch dat is de Goclenverzoeken. Smeken zel-fs.
Nooit bij harde wind uiteraard,
en ook nooit wanneer er sneeur^7
l-igË.
De omgeving moet een en al- rust zíjn. En dan is het zoveto
Niet ts moïgens, maar ts mid<legs. 's Morgens heeft u krap gevoerd.
Halverwege de rniddag zet u het hok open. Zonder pottekijkersr'die
u goedbedoeld,
van de wa1 in de slooË heLpen. Komen ze naar buiten, dan komen ze rlaar buiten.
Zo níet, jarmner dan, maar u drij Ít ze niet naar buiten. Dan zou het_ geheid fouË
gaallo RusË. In een hoekje van de tuin gaat u zítten te zitten" Het loslaten is
1-etterlijk
los laten. De slenk moet heË zelf doen. Helemaa]r ze1f.

-19DaË was het dan
Het kan maar zo zíjn, dat hij direkt weer het hok invliegt.
voor vandaag. Gestel-, a11es zit noch buiten.
gaat u precies hetzelfde rloen als normaal, En dan gaat u !/eer op
Tegen voertijd
zítten,
uw krukj e
niets ekstra doen. I^lachten.
Tegen schemeren wi1 de Slenk naar binnen, maar <lurft niet te ttspringent'o
Dan komt het er op aan dat u NIETS doet. En worrlt uw gerluld rnaximaal op de proef
gesteld. Wanneer u geen last heeft van katten normaal gesproken, ga dan maar in
huis. Vlak voor het te donker wordt, is de drang terug het grootst. Met die
k e n n i s , i s d e e e r s t e k e e r t t l o s r t d e z e n u w e nn i e t w a a r d g e w e e s t .
Maar gestel, de Slenk(en) zitten a1s standbeelden nog op schuurtjes en dakgoot.
Dan wacht u tot het aar<le donker is. Niet bijna, juist dan nog niet. Nee, echt
aarde clonker. Buitenlichten uit, en u pakt ze zelf-verzekerd en zet ze terug in
heË hok. Bij het pakken praat u niet. Geen woord. Anders vliegen ze geheid op"
Eên voor 6én terugpakken. Niks gefla<lder, dan blijft
de rest zitÈen wachten op
hun beurt. Een volgende dag herhaalt u het.
En binnen de kortste keren bent u ook vliegfokker.
Dàt is pas mooi aan onze l-iefhebberij :
DE FOKLIJSTEN
De verkleining
op b12.5 vergroot u over de lengte van A3 formaat. (dubbel A4).
Dat is bLz 6 en 9 naast elkaar"
voor u\,{
Aan 3 vel A3-papier heef t u genoeg om een heel f okj aar overzichtelijk
fokkers-geheugen a1s hulpmiddel vast te 1-eggen.
Op één regel staat al-les van elke Slenk, die u gefokt heeft.
Op de clichte kant van elk broedhok kunt u een stuk karton maken waar u tijdens
het fokseizoen vrat aantekeningen maakt-, die u later , in de loop van het jaar
op cle foklijsten
overneemto
Iecler zijn eigen methode. Indien u een paar fokl-ijsten
Slenkendag kunt u ze krijgen.
Sukses meÈ onze Slenken I En veel r>Lezíer aan de fok I
Frits

van Houten.

GRONÏNGERSLENKENCLUB
Vondelstraat

79

2513 EP Den Haag
tel.:

070 - 3456838

Contributie

f 15r- per jaar

Postbank 3888017
toÍr.v. GSC , Den Haag

r,ril-t hebben, op de

