AVICULTURA, 26 Maart 1926.
Nijmeegsche Slenken‐Club.
Secret. M. J. Bonefaas, Gorisstr. 17, Nijmegen.
Opgericht werd op 20 januari de Nijmeeg‐
sche Slenken Club en werden door de leden
de volgende heeren in de bestuursfuncties
gekozen resp. voorzitter, secretaris en pen‐
ningmeester: B. J. Erkens, 2e Walstraat; M. J.
Bonefaas, Gorisstraat 17 en P. Theunissen,
Schoolstraat, allen te Nijmegen.
Onze Club stelt in den meest uitgebreide
zin ten doel de Slenken‐liefhebberij in het
algemeen en het veredelen van dit ras en het
houden van tentoonstellingen. Het laatste
willen wij bereiken door tentoonstellingen te
organiseren, waarop de vogels op hunne
vliegcapaciteiten beoordeeld worden. Immers
wij mogen aannemen, dat het wel vast staat,
dat wij, Slenkenhouders, het ras hoofdzakelijk
wegens zijn vliegprestaties buitengewoon
hoog stellen. Kunstvliegers als de Slenkedui‐
ven zijn, kunnen bijna onmogelijk goed in een
klein kooitje beoordeeld worden. Wanneer,
zooals wij voornemens zijn, deze dieren eerst
gekeurd worden op hun vliegprestaties in een
volière van ca. 4 X 2 X 2 M. en dan op kleur en
vorm, zal een prijs door een dergelijk gekeur‐
den vogel behaald, zeker veel meer waarde
hebben dan tot nu toe. Alles is dan ook nog
wel niet aan zoo’n vogel te zien, maar onge‐
twijfeld zooveel, dat dat dan met grooter ze‐
kerheid een aankoop op de tentoonstelling
kan geschieden. Wij twijfelen niet of op der‐
gelijke wijze zullen de tentoonstellingen een
succes zijn zoowel voor inzender, fokker als‐
ook voor den keurmeester. Deze kan dan de

vogels met veel meer zekerheid beoordeelen.
Een en ander werd door ons besproken en
overlegd met de Nijm. Pluimveevereen. en
werd ons door haar de meest mogelijke me‐
dewerking toegezegd. Tevens werd door haar
ook de groote attractie ingezien van een der‐
gelijke groote keuringskooi, welke na keuring
bevolkt wordt met te koop gestelde vogels of
bij gebreke hiervan, met vogels, welke onze
leden ter opluistering wenschen in te zenden.
Wij zijn er van overtuigd, dat elke echte Slen‐
kenliefhebber, zelfs degene, die anders nooit
exposeeren, er op gesteld zal zijn, zijn vogels
aan een dergelijke keuring te onderwerpen.
Ook ieder rechtgeaard keurmeester zal in vo‐
renstaande een oplossing zien van een be‐
zwaar, wat reeds jaren bij de keuring der Gro‐
ninger Slenkeduiven werd gevoeld en waar‐
door deze van zijn eerste plaats werd ver‐
stooten als kunstvlieger om een vormduif te
worden. Heeren fokkers, wij noodigen u uit
om ons als blijk van uwe instemming met een
en ander uw kaartje te zenden aan onzen se‐
cretaris en zouden wij ook van heeren keur‐
meesters gaarne vernemen hun instemming
met een en ander en of zij genegen zijn op
bovenstaande wijze onze vogels te komen
keuren.
Wij zien gaarne vele blijken van belang‐
stelling tegen en teekenen namens het be‐
stuur der Nijm. Slenken‐Club met vele sport‐
groeten.
Hoogachtend,
BONEFAAS, secretaris.

