
S I E R D U I V E N

MeI z'n ollen

Diegenen die mijn epistelt jes
lezen, zul len al wel tot de
conclusie gekomen zi jn dat ik
graag bi j  mijn rasbesch r i jvin-
gen van he t  ene ras  op  he t  an-
dere spring. I l< probeer hier-
mede zoveel mogeli jk de aan-
dacht van het gehele land of
een bepaalde regio op een ras
te bepalen om op deze manier

een groter verspreid ingsgeb ied
voor het betrol<l<en ras te be-
werl<stel l igen.
Graag sn i jd  i l<  ook  prob lemen
aan, omdat je als keurmeester
vee la l  in  de  ge legenhe id  bent
om overa l je  l i ch t  eens  op  te
steken en een praatje te ma-
ken.  Een van d ie  p rob lemen is
de  Gron inger  S lenk .

gen zi jn voor het vl iegen bi jkomstig. Uiteraard
is het zo dat men als men een goede vl ieger
wil  hebben, hi j  in veerstructuur aan bêpaalde
eisen moet voldoen, doch daarover praten we
als we de tênïoonsïêl l  ngvogel bekrjken.

De Slenk vl iegt Ínet veel beweglngen en wel
als volgt. Laat rnen de vogels los, dan steken
ze de hals recht op (dus niet gestrekt zoals
andere rassen dit  doen), de staart wordt
waaiervormig gespreid en de einden boog-
vo..rrg 1aaÍ boven gerrcht {hol le staaí).

De vleugels worden haast bi j  iedere vleugel-
slag van boven met kracht tegen elkaar ge-
slagen, wat een luide klap geejt.  Soms gebeurt
dit  ook de vleugels benedenwaarts gericht
zi jn en worden dan ook onder hêt l ichaam
tegen elkaar geslagen. Hierdoor ontstaêt een
schok, die de vogel achierwaarts omhoog
werpt. Dit gedeelte noemt men spÍingen.

AÍwisselend worden de vleugels in de lucht
in schuine of rechte r icht ing naar bêneden
gericht. Dit gedeelte noemt men zwemmen,
Aan het einde .hiervan worden de vleugels
rechtstandig naar boven gebracht, strak te-
gen elkaar êan. Dit heet zei len. Deze Í igu-
ren wisselen zich regelmatig af op niet te
grote hoogte en op geringe aÍstand van het
hok. Het is logisch dat men bi j  zo'n spel lang
kan zit ten genieten van de capriolen van de

Nêtuurl i j l (  zi jn er goede en slechte vl iegers.
Die zi jn er alt i jd geweest. Of dit  de oorzaak is
dat het capriolen maken daardoor achteruit
is gegaan betwij felen wij  ten zeerste. Er
zul len echt nog wel goede vl iegers zi jn, maar
vraagt u mij  niet naar adressen, want ik zou ze
niet weten, daar zi jn andere mensen voor.

HET  SHOWEN
Het kon niêt uitbl i jven dat men de Slenk ook
een schoonheidsjasje ging aêntrekken en
de vogels ging exposeren. Nu is het zo, dat
een combinatie van vl ieg- en showvogel al_
t i jd nog teleurstel l ing heeft gebracht en dit
lot brêêÍ ool de Slenk nreï bespaard. Dé
slechtste werkers die wel mooi waren, gingen
met de eerste pri js slepen en dit  bracht na
tuurl i jk misnoegen. Toch duurde het tot
1930 voor er een behoorl i jke Standaard ont-
stond. De Groninger Sierduivenclub stelde
een Standaardcommissie samen en hieruit
ontstond de standaard die door de NBS werd
goedgekeurd.

Hoe moeten we de Slenk nu zien als tentoon
stel l ingsvogel? Evenals bi j  de vorige vl ieg-
showvogel, de Hagenaar, mag er in de l louw
van de Slenk niets zi jn dan hoekig is of kan-
t ig. Al le l i jnen moeten vlot en vloeiend in
elKaar ovefgaan.

We verlangen een middelmatig grote vogel.
Worden ze groter, dan gaat dit  ten koste
van het harrnonisch geheel en worden ze te
klein, dan is er geen ruimte voor een brede
borst. Voorts rnoet de Slenk een korte brede
lrchàdmsbouw mêr brpde vleLgels en staaÍt-
pennen hebr'en.
De borst wordt hoog gedragen zondat dat van
ballonvorming spral(e rnag zi jn. Is er wel bal-

G  ÉSCHIEDENIS
Graag zal ik me laten voorl ichten hoe oud dit
ras precies is. Aangenomen wordt dat het
reeds vo'ór de 17e eeuw in ons land gefokt
werd. Uiteraard niet op tentoonstel l ings
schoonheid, want dat bestond toen nog niet,
ínaar als vl iegduif.  Dit  laatste woord moet dan
wel niet al te Íetterl i jk worden genomen, want
de vl iegwijze van de Slenk wijkt wel zo veel
van de andere rassen af dat het zonder meer
merkwaardig genoemd moet worden.

In die laren wprd er nog gefokt met /gn. , . fa
mil iegeheimen', die van vader op zoon over-
gingen. Maar hoe het ook zi j ,  bepaalde ras-
verwantschappen aan kroppers en tuimelaars
kunnen nret verloochend worden Heï ging er
oÍn eên duif te fokken die de eigenaar ver-
maak bracht en die dit  vermaak zag In een
potsiêrl i jke manier vên vl iegen. Vermoedeli jk
dankt de Slenk dan ook zi jn naam aan dit
, . s c l ' l ange ln '  s l r nge ren  o Í , . sch len len "
schommelen. Juist op deze manier van sl in
geren en schor.melen t i jdens het vl iegen
onderscheidde de Slenk zich van andere ras-
sen.

Slaan we een stuk geschiedenis over, dan
zien we dat heden ten dage ten opzichte van
het vl iegen nog steeds dezelfde normen gel-
den. Men mag échter niet eisen dat we te
maken hebben met een langvl ieger, want
de Slenk is een sprinter die alt i jd in de weer
is.

HET  VL IEGEN
ln de al lereerste plaats is de Slenk een vorm-
duif en evenzo een werker. Al le andere din-

op de bres voor
de GroningerSlenk
, ,Ons nationale ras de Groninger Slenk moet
in stand gehouden worden!" Deze kreet werd
in ,,AVICULTURA" van 22 augustus 1963
door de heer S. G. H. Verhey uit  Deventer
geslaakt. VanaÍ dat mornent is er later nog
wat geschri j í  geweest over dit  oude ras, maar
in feite zi jn we nu bi jna 10 jaar later nog even

AI jaren lang ziet men zi jn ondergang aan-
komen en al even zoveel jaren weet men
hem te redden. Wat is er eigenl i jk met de
Slenk aên de hand? OÍn hier antwoord op te
geven zou men in Groningen oÍ de Achterhoek
moeten wonen, omdat daar de concentra-
t ies van de Slenken zi jn.

Als vreemdeling kom je daar niet zo gemak-
kel i jk tussen, maar als het over duiven gaat,
is vaak het i js snel gebroken. Het is merk-
waardig dat. je bi j  deze gesprekken nog zêer
vaak de namen van wij len de heren v.d. Vaan
en Logman hoort- Deze Groninger keurmees-
ters hebben zeer veel voor de Slenk gedaan,
zelÍs zo veel, dat wi j  op dit  moment nog me-
ningsverschi l len hebben over de kleuren en
het aantal witte slagpennen enz. lk ben er
van overrurgd. ddï geen enkel ander ras in
ons land zoveel vraagtekens weet op te wer-
pen. Natuurl i jk is er een standaard en als
rechtschapen keurmeester houden we ons
daaÍaan. Of niet soms?

Laten we de Groninger Slenk eens beki jken
en laat ons samen proberen aan de hand van
dit art ikel een sluitend geheel te kri jgen met
rneer interesse vooÍ dit  mooie, maar ook on-
dankbare ras.
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lonvorming dan wordt dit  zwaar gestraft.  De
benen zi jn vri j  ver naar achteren ingeplant.
Van een horizontale houding is bepaald geen
sprake, doch de staart mêg de grond niet ra-
ken. Nu is dit  nog steeds een vrome wens,
want het gebeurt niet zo vaak dat de staart
vri j  van de grond bl i j f t .  Het mag echter be
sl ist geen staarlr i jder worden. Men kan dit
vr i j  eenvoudig constateren aan de beschadi
grngen aan de staart.

De hals is zeer lang en zeer soepel en uiter-
mate beweegli jk en moet zonder moeite zo
diep mogeli jk achteÍwaarts op de rug gebo-
gen kunnen worden. Een loodl i jn vanuit het
oog valt  dan ook achter de benen. Het zal
duidel i jk zi jn, dat di l  al leen uitvoerbaar is bi j
een hol le rug.
De vlèugels worden los tegen het l ;chaam
gêdragen en hebben zeer brede slagpennen.
Bij  de brede hol le rug past al leen maêr een
kon achterl i j f .  Hoe minder ruimte achter
de benen hoe beter.

De schouders zi jn zeer krachtig en gaan vloei-
end over in de halsbasis. ln vol le act ie zal
de Slenk z,ch op ?. jn vír j  korte rode beentles
gaan stel len op de voorste teken, zodat de
achteneen vri j  van de grond komt. Kleine
tr ippelpasjes horen hiêr natuurlÍk bi j .

ANDERE RASKENMERKEN
Een zeer belangri jk punt is de oogkleur. Om
de kleine pupil  een zuiver wit randje, dat
overgaat in een oranje,rode kleur. De jr is
is dus e'genl i jk tweekleurig. Aan dit  punt
wordt een zeer hoge waarde gehecht en alte

inbreuken hierop laat de beste vogel van zi jn
1e pri js afduikelen. De oogrand is smal en
gaat mee met de kleur van de veren.

Lang en smal met een uitgesprokên voor-
hoofd, maar aan ai le zi jden gerond, moet de
kop zi jn. De snavel is middellang, dun en slap.
De kleur varieert van zwart tot l icht hoorn,
kleurig.

KLEUR EN TEKENING
Eenkleurig: Al ieen in wit.
Tweekleurig: Buik, staart en 7,10 slagpennen
zi jn wit.  De rest is gekleurd. Dê kleur van de
borst gaar geleidel i jk over naar het wit van de
buík. Geel, rood, geelbleek, roodbleek, spar
retekening. Ten opzichte van de kleur moeten
we nog veel door de vingers zien.
Ten opzichte van de tekening lopen de me-
nrngen nog wel eens uiteen. WanneeÍ kun
nen we spreken van wjtte pennen? lk weet êr
maar één antwoord op en dat is , ,als er geen
kleurspatten van een andere kleur inzit tên".

lk weet dat het moeil i jk is om zuivere witte
pennen te fokken, maar we moeten wel het
onderscheid bewaren tussen show- en fok,
vogels.

De sparretekening verdient nog wat nadere
uit leg, omdat deze al leen bi j  de Slenk voor-
komt. In feite is deze tekening een miskleur
en ze wordt ook niet als zodanig gefokt. Ze is
alt i jd vaag en ondujdel i jk en de punt van de
gekieurde veert jes is meestal wit.  De kleur is
overwegend wit met uitzondering van een
halvemaanvormige band op de borst, gekleur-

de vleugelbanden, enkele gekleurde. veert jes
op de nek, hals en vleugelschi lden.
Spikkelspar is bi jna geheel wit,  l ichr gekleur-
de borstband en een l ichte vleugelbandaan
duiding. Op hêls, schouders en vleugelschi l-
den nauweli jks kleuraanduidjngen.

NABESCHOUWING
Bij al le mooie dingen die ik gepoogd heb op re
sommen bi j  de Slenk zi jn er natuurl i jk ook
minder goede. Een van de onhebbeli jkheden
rs dat de verzorging van de jongen nogal eens
te wensen overlaat. Het houden van voedster-
duiven is dan ook geen overdadige luxe. De
ter beschikking staande gógevens verwuzen
ook nogal êens naar inteelt .  Dit  laatste wordt
nu wel vakkundig opgevangen in tegenstel l ing
met vroeger. Toch is het raadzaam om streng
te selecteren op vitale, brede vogels. We kri j -
gen dan weeÍ de eiqenschap van de vurige

Slenk, die zi jn duivin weer het hof maakt als
de jonkies nog kaal in het nest l iggen. Ook
t,o.v. de kleur hebben we nog vele vrome wen-
sen. Ruimte te over dus voor fokkers, die hêt
aandruven om rieï voor n'oei l i jkheden op zt l
t e  gaan .

Het is eigenêardig, dat djt  ras buiten Gronin-
gên en de omgeving van Ênschede zo weinig
aanhangers heeft.  Probeer het eens, zodat
we dit  nationale ras overaÍ in het land mogen
legenkornen. We zttten nu in het Íokseizoen
en voor wat geld en goede woorden ls er echt
wel aan te komen,

Middelburg B. MULDER

brácht om de halslengle te laien bewonderen
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