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Gr. Slenkenclub

OP VERZOEKALS OPENBRIEF AAN DE LEDEN

Betreffende het beleid voor de komende tijd wi1 ik graag dat wij als bestuur ons
eens beraden. Eens krities
terugkijken,
de huidige doelstelling
vergelijken met
de uitgangspunten van de cl-ub. En hoe moêten we verder binnen de mogelijkheden.
Wat zíjn de mogelijkheden? Goed doordacht en nuchter bekeken zon<ler luchtfietserij.
Laat ik duidelijk
zíjn, en recht toe recht uit mijn visie geven. Daarbij
lopend op tenen te trappen, hetgeen pertinent geen opzeË is.

het risico

Het doel van de club is 4ret instandhoudea
ï"r"d"len
van het ras.
Met dit laatste zijn we zo intensíef bezig "r,
ge\^leest, dat het eerste in de nabije
toekomst volgens mij gevaar loopt. Hoe zorger- we voor liefhebberij
bij de "fokkers"
die blijvend is. Het verédelen van de Slenk naar de Standaard heeft zoveel aandacht
@,voora1door''hetkeurmeestercorps''dieze1fnoggeenha]-veS1enk
als fokresultaat heeft
voortgebracht. Maar ondertussen wel eisen (aandachtspuntjes)
(In grote lijn bezien)
stelden, hraar geen fokker zich wat van aantrok in de praktijk.
Doch door die overtrokken eisen wel de fokkers, de instroomr\^reer liet uitstromen.
Geen moeite was me teveel om liefhebbers
te kweken. Omdat hun nafok niet aan de
tentoonstellingseisen
voldoet, en omdat het vliegen zwaar tegen viel voor wat betreft
het ongeëvenaarde zeilen en zweÍtrnen, haakten ze weer af.
trIaardoor het vechten tegen de bierkaai is om het ras in stand te houden.
Daarbij
hebben we uit het oog verloren of er geen oog genoeg voor open gehad, dat
gewone
de
middelmatige fokkers niet aan de voor een Slenk te hoog gestelde eisen
kon en kan voldoen. Deze groep liefhebbers, het overffiG
deel van heÈ aktieve
ledenbestand is al lang blij met gerniddeld 2 jongen per koppel.
A1s ze dat halen. En dan nog vallen de gcede types uit de massa. Of uit een goed
doorgefokte stam of 1ijn. Maar dan zitten we a1 \^reernaar de hokken van de drie
beste Slenkenfokkers te kijken. De rest is aan heÈ jojoEn. Op details grotendeels.
Maar de resÈ is we1 de brede basis. De instroom jojoot
Ik ben dat keurmeestersgeklets spuugzat.

tot ze weer uítstromen.

Schone onderpartijen.
Aandachtspuntje. Nou daar moet je voor bij de rode en gele
kleurslagen aankomen zetten. Bij de bleken al bijna niet met enige regelmaat in
een 1-ijntje te fokken. Een wítte onderpartij
zo wit mogeLijke
is gekoppeld aan lichte,
pennen. Bij Slenken bijna niet fokgericht te realiseren.
Noemmij twee fokkers die
klaarspeelden. Na jaren fokken, vastgelegd in de nafok.
dat GERTCHT
En dan heb je dat na jaren en jaren gericht fokken gerealiseerd, en dan zette Louis
Maas op de beoordeling dat witte pennen ongewenst zíjn.
En dan smoest hij zich eruit dat hij schakelpennetjes bedoelde.
En dan wordt er weer een clubdag volgekletst
dat schakelpennen eruitgefokt moeten
worden. Aandachtspuntje.. n
En dan gooit één van de veelbelovende instromers aL zíjn kapitale fokslenken eruit
die een schakelpennetje hebben... Driftig
op zoek naar Slenken zonder schakelpennen
maar die vond hij niet...
Met minder kopi-.e1sweer opbouvren.Maar ondertussen was de
vitaliteit
ó6k uitgeselekteerd,
en zakte de hobby terug naar af en Íregwezeno
Dag ook rood en geel. Het corps keurmeesfers ziet geen schakelpennetjes meer, en ook
geen Slenken lreer van die fokker. trrieereen uitstromer....
Witte Slenken" Die zagen de heren keurmeesters maar weinig meero Daar moeten-rt\detr
wat aandacht aan schenken. Pracht Slenk in de tentoonstel-1-ingskooi. EEN O, omdat
die een ietsiepietsie
kleur in de manEelpennenhad. Wit moet wit zijn. Roomser dan
de paus. Logies dat de kerk leegloopt.
Lrrit komt uit de rood- en geel sparren. De aangeslagen snavels moet je er door fokken
om wit viËaal te houden. Met 2 jongen perkoppel per jaar gemiddeld (dan heb je het
niet slecht gedaan) zou je é6n blanke snavel fokken. Pas mits die geen gebroken ogen
heeft en er nog r^7attype op zít, dàn kun je die ínzenden. Mits spierwit. Dan bl-ijft
er voor de gemiddelde fokker met 3 -4 koppels maar weinig over om in te zenden..
Toch bleef het ttcorps" vasthouden aan de standaard. O.K. Dan keuren ju11ie lege
kooien" Daarna pas om: donkere snavels toegestaan voortaan.
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De eerst volgende keuring:
En wat heeft Nico Akkerman op de kaart .?,ezet ? 2,':"ik zie toch liever blanke snavelsrr.
Ourhet ras eh de kleurslag in stand te ku,nnen houden koop ik niets van lievere koekjes.
Dan breng ik dat vóorzichtig op de clubdag aan de orde. 0m de sfeer niet te verpesten.
EndanzàgtNieo:-ffiankesnave1smooierStaanopeenwitteduif.Meteen,*
g1irn1-achóp; zijn gezicht. I{aarna ík ntíjgend besloot tot lege kooien.I)e wa1 keert'schi,1
Hij rnag dan op shows doorgaans wel de beste Slenken kunnen aanwij zen, dat zíj zos
maar van Sl-enken fokken heeft de huidige generatie 6;een kaas meer gegeten.
De oude hap is heengegaan, maar wat hebben die cle laatste 15 j aar zeLf gefokt?
Ik heb er nog nirmer een goede Slenk van gezien, laat staan ó6n slechte Slenk.
die hun stempel veel te íwaar op <letails gedrukt hebben.
Het waren theoretici,
Met a1l-e konsekr,renties van dien vwb uitstroomí
tríant laten we welwezen: Een hok vol- Slenken ZELF in stand houden is al gewel-dig
moei1ijkvoorhetovergrffitieveffitaanT.T.-fokgericht.
Vo1-gensmijn ervaringen bij en met de Noordel-ijke in- en uiËgestroomde 1eden, wordt
eï maar \^rat aangerormnel-dop basis van detaiLs die op dat moment weer aandachÈspuntjes
zíjr'.
in zit.
In p1-aats van primair fokken met Sl-enken r^raar kracht en vitaliteit
krachtig in
die
d6órgaan,
Slenken
die
a11een
met
en
En temperament. Jongen fokken
Vlot door
bovenin.
omhoo[
vlot
eten/drinken,
zíjn,
leerden
vlot
de pan opgegroeid
met
kopbevedering,
met
veel
pan,
naar
Slenken
geelbedonsd
de
in
de rui. Vanuit
daaronder.
steunveren
brede flappen in de staart, met lange
Met grote, brede holl-e staarten.
Dàt zijn Slenken waar je mee moet opbouwen. Lïaarvan de duivinnen l0 jaar of langer
!6b1eem1oos e1k jaar een paar jongen per ronde voortbrengen. Boordevol temperament.
Die met 5 week a1 boven in het hok wi11en zitten en met 5 week ze]-f a\ naar buiten
vliegen op de volière. Dàt zijn pas Slenken. Fokmateriaal.
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Na het pep-talk-gebla op de clubdag wordt dàt losgel-aten en selekteert de meute
en temperament.
van vitaliteit
details de foksppels. E pËts
beginners-op,ritárlijke
Cqáae vliegàrs die van type wat minder zíjn, met een korter wat minder diep ha1-sje,
een scnaKerpennetje, \^raËte veel Èekening/pigment in pennen en buik of donkere schilden
en op de tenËoonstelling (regionaal) van rasvreemde A-keurmeesters een G-of V-tje
HooguiÈ ten goede van het type.
kregen zijn er voor de nafok uitgeselekteerd.
Maar geloof me, ten nadele van het vliegen. I,traarvinden \^Ienog Slenken die nog
als 15 jaar geleden? Die dus niet even bij het overwippen
evengàed zeilen en znerrtrnen
t'langet'
l.2r, ó"r, dak in de vlucht even zeilen bij het dalen, maar die nog in de
vlucht echt zeilen zonder van houding te veranderen? Het zweÍtrnenidem dito?
Ik heb ze níet meer. In rnijn "leerperiode" heb ik het 1íjntj^e,àat me een derde van
@gebrokenoge''gàt)uitge1eend.Datwaren'ètrnij''bestev1.iegers.
oude rode duivin van tZ jíar-n-et f-ogen in de nafok weer én goede vliegers
Om uit-mijn
geel
te fokken. Tot de salr,rone1la toesloeg. Terughalen: roofvogels, dood enz
en
rood
én
a1s
voorbeeldje hoe het v1-iegen reduceerÈ.
maaï
even
Pech,
Die gaf ik
Uit onverwachte hoek kreeg ik aanvragen voor Slenken van vliegfokkers.
\^7eervan af
ze
er
mooie, vitale koppels Slenken. Mooie smoezen a1-sze me belden dat
ze
het
vlíegen
wilden, maar tussen de regels door begreep ik klip en klaar dat
Door
tent.selektiel
onze
zwaar iug"t viel. tliks zeilen/zwenmen, rondje draaien hooguit.
l'í,aarlaten we we1 wezen, het overgroËe deel van onze akËieve leden heef Ë priuair
de Slenken voor het daseliikse uurtie vliegen bij huis. Natuurl-ijk zijn het nog
hok
ffiegers.Mitszehetjongge1eerdhebben.S1enkenu1teen
uitvlucht
vrije
een
ze
we1
vraar
hok
in
een
zullen daarna
zonder vrije uitvlucht
,áld"tt goed vliegen. Dàt moeL een beginner weten (verteld worden) bij h e t
krijgen,
9
o.r"rtr"r"tt. De jongen eruit kunnen we1 enthousiasËe vliegers zíja.
Fokkers met een dicht hok die zeggen dat ze aan het vliegen in het hok kunnen zien
of het goede vliegers zijn in de.vrije vlucht, die zitten er naast. Bij de beginnende
ontvanger kan dat negatief werken: Is dàt nu de ongeBvenaarde vlucht?
e
die in de afgelopen 2O jaar in het Slenkenblad zíjn verschenen
In de oude artikeltjes
en zeilen a1s specifieke v1-iegeigenschap van Slenken geprezen.
wordt vooral het zwermnen
Er is niet één fokker meer die zijn duiven daar de laatste ca. lO jaren op trainde
en selekteerde voor de nafok. en in de ca. 40 jaar daarv66r (na de oorlog 40-45)
zít het zeileÍl en zwenmener nog steecls 1_atent in,
hoogstzelden. Ondanks dat feit,
we ddt?
binnenkort uitgefokt is.líillen
doch doen ï,íe er niks mee, tot Áet er definitieÍ

Vanaf 1904, dus al- bijna een eeu\4llang, is er sËeeds in sterkere mate op de tentoonstel'
lingsnorrnen gefokÈ. Het líjkt
er op dat de verervende vliegeigenschappen ( het zeílern
en zwermlen)er (onbewust) systematies vrijwel- geheel uitgefokt is.
HET kenmerk van de Sl-enk is daarmee vrijweL verdwenen. TENZIJ I^rEHET TIJ KEREN. NU !:
Als tentoonstellingsduif
is de Slenk niet geliefd bij andere sierduivenliefhebbers.
Vanuit die hoek is het hoogst zelden dat men met Slenken begint. Laat staan dat het
bLijvertjes
zijn. Alle inspanningen ten spijt, moeten we dit als feit konstateren
en aksepteren. En onze konklusies er uit trekken.
Voor de tentoonsteLlingsfok
is de Slenk één van de moeil-ijkste rassen. Er zijn maar
een paar fokkers ,rraantallenfokkeri', ai" e1k jaar in de hoogste prijzen vallen. tr'-jes.
Het is niet voor niets dat er a1 10-20 jaar geen animo voor de landelijke
clubshow is.
Op de clubdag worden toezeggingen gedaan, nadat er enthousiast vergaderd is over:
- trIaar de cl-ubshow gehouden worden, -\^ranneer en wie keurt, Doch om sterk uiteenlopende
redenen blijkt
het geen daden maar r^roorden te zíjn.
De inzendambities ook naar regionale shows ( dus het 'tslenkententdonstellingsfokkerttzijn van de l-eden)blijkt
ook uit de vrijwel uitsluitend
ongetrainde Slenken in de
kooien. Ook daaruit mogen we konkluderen dat de tentoonstell"ing niet echt leeft bij
de Slenkenl-iefhebbers. De Slenken hebben ze voor het vliegen bij huislprimair.
Vanuit het I'clubgebeurenttstaat de tentoonstel-1ing centraal,
Konklusie:

De intenties

van de club lopen niet

paral1e1 met die van de leden.

Het is heel goed dat er relatief
veel keurmeesters zijn die lid zijn van de Sl-enkenc1ub. Sierduivenl-iefhebbers in hart en nieren. Dat die een Nederlands rasrdat er
moeilijk voor staat, stond, staat, hun steun geven, daadwerkelijk naar de clubdag
komen en hun visies
op details geven , is te waarderen. Zeer te waarderen I
Doch wat ze helaas niet doorhebben, is dat het in de praktijk met Slenken niet
, o f b i j n a n i e t r g e r e a l i s e e r d w o r d t . N i e t k á n w o r d e n , o m d a Èn u w e l b e w e z e n i s d a t h e t
n i e t g e b e u r d . E n z o j a w e l i n s o r m n i g ed e t a i l s , d a t d i t d e l a a t s t e l 0 j a a r s t e r k t e n
nadele is gebleken op het uitstromen
Eigenlijk dus al l0-20-40-90 jaar lang.
Een ander punt bij Slenken is een praktiese: Bijna a1le Slenkenfokkers/liefhebbers
hebben zowat a1le kleurslagen op hun hok. DaË vinden ze mooi. Een feit.
Dit is niet
\,reg te poetsen met de onjuiste
opmerking dat je één r"" àtt één kleurslag op je hok
moet hebben om aan de top mee te kunnen (blijven)
draaien.
Op gele kleurslagen moet je rood zetten. Het aanËa1jongen is geringer per koppel
dan doorgaans bij anffi
rassen . En bij het samenstellen van de koppels heb je het
niet voor het uitzoeken. Vooral de fokkers met een koppeltje of 3-4 moeten elk jaar
we1 wat zoeken. En moeËenhet dan doen met wat letterlijk
is.
verkrijgbaar
DeËai1-aandachtspuntjes zíjn daarbij niet aan de orde. De eerste de beste in dat
geslacht en kleurslag die ze we1 een mooi Slenkie vinden,aksepteren ze, want ze hebben
weinig keus. Ea zo die er niet is, dan op een bleke maaï een rode of gele of een
spaï. als net
meesten. Zo helpen we elkaarf maar vaí--tentoonst.tti"g"g.ri"trt.
lokkomtintleprakti
niets terecht. We zijn er met zij"
bGnen deE;kenclub
met dichte beurzen. Maar eàn feit is dat díe fokketi ni"t
mee kunnen komen tegen het geweld van de grootfokkers(waar het ras op drijft)
op
de tentoonstelling-clubshow.
Zelfs op regionale shows merk ik dat helaas.llegblijven.
Dit ontgaat de leden-club-keurmeesters d e n k i k v o 1 l e d i g ,
omdat ze zelf
fokken. Hooguit een koppeltje er leuk wat bijhebben in hef hok.

geen Slenken

A1 het bovenstaande is voor mij ook de reden dat ik resoluut nee gezegd heb op de
vraag om naaï de clubshow in Amersfoort te gaan. ïk zie het tentoonstel-l-en van Slenken
niet meer zitten a1s promotie voor de Slenk.
Sterker nog, ik heb niet eens ingeschreven naar "mijn eigen" Martinishow, ook al
viert die dit jaar a1s oudsËe sierduivenclub haar 90-jarig besÈaan. ZeLfs ook al
i s d i e o p g e r i c h t i n 1 9 0 4 e n t o e n i s o p g e , g a a ni n d e i n 1 8 9 7 g e s t i c h t s í S l e n k e n c l u b .
Ook a1 kan ik na de paratyphus-slachting
van zo'n 25 Slenken cfit jaar nog wel een
mand vo1 F-jes en ZG-tjes(en witte Slenken met een blanke snavel
)in de
kooien zetten in topkonditie" A1s ze het vragen dan wil ik nog wel een vliegkooi
vo1 sËoppen met Slenken, maar tentoonstellen dat doe ik niet meer.

Mijn intentie is om dit mooie ras in stand Ëe houden. En puur nog voor het vliegen.
Zolang ik duiven kan houden, dan zullen dat Sl-enken zijn. Zwenmnersen zeilers.
De-norm di.e ik nastreef in nijn hok is denk ik precies dezelfde als die van voor
19 0 0 .
vliegen terug
priurair vital-iteit
en temperament en proberen om het oorspronkelijke
het
nagesl-acht.
te fokken. Met behoud van alle kleurslagen voor
Daarbij realiseer ik me clat er nu al veel- Slenkenleden zijn die met deze intenÈies
al jaren Slenken houden op hun hok.
hoegenaamdniets aantrekken van ondergeschikte details.
nn áie zich in de praktijk
vóór 1900 echt wel wisten ïíat een mooie Sl-enk
Ik kan me indenken dat de liefhebbers
was. Toen mocht een goed vliegende Slenk besË een gebroken oog hebben, ook al- was
mooier.
toen ongetwijfeld een vurig rood oog met een scherp wit verkenningscirkeltje
En een diep oranjegeel Slenkie mooier dan een poedergele.
Maar een schakelpennetj e zaL ze worst geweest zíjn. En een doffer met veel kras op
de vleugels, nou en?
wat zou dat?
En wat doorkleuring op de buik op een mooi soepel typetje'
donkere snavel, die "natuurli5Èt' uit rood spar komt? Mooi toch!
Of een witte ret
"ár,
Logies toch! Of een witte die bp zijn oude dag waË kleur kreeg in de slabr. daar was
mei gelukkig mee als hij leuk vl-oog en goed viiegende jongen grootbrachË !
En vl-ak voor de rui hel-emaal versleten, gerafelde pennen had? Daar is het toch een
Slenk voor? Een goeie.
Laten we wel zíjnz Begenadigd waren de fokkers die langs de stadswallen woonden
konden geven over de weil-anden en akkers.
uitvlucht
en hun Slenken een vrije
in
de binnenstad of vol-kswijken met weinig ruimte
De *e*
Slenkenfokkers woonden
genoten
die ook van hun Slenken.
Toch
en obstakel-s rond het hok.
ToenwashetduivenhoudenéWarenraSsenvee1meer
regio-gebonden.
Nu kan men te kust en te keur maar vliegduiven uitzoeken en gemakkelijker aanschafrgno

Ook a1s rliegduif
haven.

za! de Slenk het moeilijk

blijven

hou<len, krijgen,,om zich te hand-

van moeten maken.
ïk denk dat we er ook geen echte vLiegclub
t
e
r
m
i
jn.
En ook niet op de rniddellange
termijn.

Zeker niet

op korte

De Slenkenclub moet een club bliiven van liefhebbers van Slenken, die j e t h u i s e e n
aparË plezier geven in het houden ervan in je hok, en/of rn de vrlJe v l u c h t .
We1 denk ik dat we het aksent 't #1 *iod"t op de tentoonstellingsf ok moeten 1-eggen,
en meeï op het vliegen, en op het onderling aanhouden van tle banden.
Mooie Slenken fokken, dus mooie types en de leden bepalen ieder voor zich wel- waË ze
aanspreekt. Een mooie S1enk, en daar za1 best wel waË aan mankeren, zoaTs ze rru
ook al1emaa1 stuk voor stuk foutjes hebben.
Daar zíEten we nu toch ook niet
naar de clubdag gaan best cloor DIE bril- gezien
ïk stel me voor dat de leden aLs ze
we1 wat mooie Slenkeir mee wi11en nemen, om die dan gezamelijk te bespreken.
ttbestent' maar thuis laten
, omdat ze
ik van de ttgewonett leden dat ze hun
ffiweet
dàn.geen
is
gprqke ,
toch niet opkunnen i"g"tt het gewel-d van de topfokkers. Daar
.meervan.Enpraten!/emeeroverhettypeenvee1mind@1angniet
zo'n zwaar stempel- meer hebben.
En meer over.overkompLete Slenken di,e gseq-rl1:iggeÍI: En meer over wat we nu onder goed
vliegen verstaan. 9l elkaar aan goede overkomplete vliegers helpen.
Laten !Íe ons eens gaan bezinnen, hoe we de club overeind houden in de toekomst
om het ras in stanà te houden"en op ternijn 66k wat popul-airder te maken bij de
fhebÈers.Voormijngevoe1hor-enwedaareerderthuis.
Het roer moet weeÏ om ;
nu tussen de tentoonstellingsrassen.
met S1enken dan;;ffi
Met vrierÍdelijke
I
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groet,

