SLENKEN EN MOKKEN

Over de taalverrijking van slenkenfokkers
Bij exclusieve rassen past exclusief taalgebruik, logisch. Slenkenfokkers hanteren dan ook specifieke uitdrukkingen die
fokkers van ‘mokkeduiven’ en ‘spochten’ boven de pet gaan. In deze bijdrage een toelichting op onze vaktermen.
ALGEMEEN
MOKKEN: ook wel mokkeduiven. Andere (sier)duiven
naast slenken en holle kroppers (Van der Vaart, 1922).
SPOCHTEN: slenken die vliegen als een normale duif;
geen typische slenkenvlucht (Van der Hoeven, 1981).
SLENKERIG: soepel of soepelig (dansend op de teentjes
bij de voerbak en een slenkerige vlucht), nog net geen
slap elastiek (Van Houten, 1992).

Standaard Groninger slenk (J.L. Frindel, 2012)

ALGEMEEN VOORKOMEN
KNOEPERD: te grote (Groninger) slenk die veelal wat
blaast, veel nekvel heeft, niet of nauwelijks een holle
rug toont en amper siddert (Van Houten, 1992).
BELGISCH PAARD: in Nijmegen e.o. werden de Groninger
slenken ook wel Belgische paarden genoemd vanwege
het korte en brede type (Van Meteren, 1953).

Belgisch paard

GELDERSE GEEP: in Groningen werden de Gelderse slen‐
ken ook wel Gelderse gepen genoemd; een verwijzing
naar de lange en dunne vissoort (Van der Vaart, 1964).

Geep

STOK IN DE NEK: een stijve en sidderloze hals waarbij de
S‐vorm ontbreekt; alsof het dier een stok heeft doorge‐
slikt die blijft steken in de slokdarm.
BRAND‐ OF PISOGEN: een verwijzing naar de Gelderse
slenkogen waarbij een geel randje om de pupil loopt,
overgaand in oranjerood. Bij Groninger slenken is het
randje rondom het oog wit.
TREK‐EN‐DRIJVER: halfkropper ontstaan uit kruisingen
tussen slenken en Norwich kroppers (De Koster, 1999);
ook wel Arnhemse kropper genoemd. Deze dieren
trekken en drijven in de lucht (vandaar de naam) en
vliegen doorgaans wat langer dan slenken, maar laten
niet de typische slenkenvlucht zien.
GEDRAG
GROLLEN: een sierlijk gebogen zwanenhals die licht sid‐
dert (grolt) wanneer de duif loopt. Dat sidderen geeft
de indruk van zenuwachtigheid ten gevolge van onge‐
bruikte hoge kracht (De Veldpost, 1899).
HANGEN: het achterover gooien van de kop (nekslag) bij
de Groninger slenk (Chasse et Pêche, 1900); hoe meer
richting de rug, hoe zwaarder hangend.
KLEUR EN TEKENING
WIJN‐ OF BORDEAUXROOD: een verwijzing naar de bijzon‐
dere vuurrode kleur van slenken.
VETGEEL: een verwijzing naar de bijzondere diepe oran‐
je‐ of goudgele kleur van slenken.
SPAR: in tegenstelling tot kras komt hierbij de kleur van
de veer vanuit de nerf, waardoor in de veer een teke‐
ning van een sparrentak valt waar te nemen. We spre‐
ken hier feitelijk over de factor sooty (So).
VLIEGEN
SPRINGEN OF STEKEN: met een klein aantal krachtige vleu‐
gelslagen bijna verticaal (op)stijgen.
ZWEMMEN OF TREKKEN: zich met krachtige vleugel‐ of
zwemslagen (schokkend) ver vooruitwerpen op onge‐
veer dezelfde hoogte.
ZEILEN OF DRIJVEN: met opgeheven vleugels (langzaam
dalend) vooruitvaren of ‐zeilen.
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