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Slenkenvrienden,

Rond 1964 hees Slenkenkenner Me1le van der Vaart de noodvlag. En schreef in
duivenmedia: I^Iaar zijn de Groninger Slenkeduiven gebleven? Steek de hoofden
elkaar,
houdt een hrapenschouw en zorg dat her ras behouden blijft.

de
bij

Met vallen
en opstaan lukte ditlvooral
toen Johan Meelis met zijn hele ziel en
zaligheid
zijn
schouders eronder zette.
En tot de dag van vandaag is de Groninger
Slenkenclub
een heehte club van Slenkenvrienden.
En laat dat zo bliivenl
Een kleine
En toch is
Het vliegen

club, waarin geen ruimte is voor een tï,reestïomenbeleid.
daar sprake van. Niet door de leden, wel door de Slenk

zeLf.

en de tentoonstellingsfok.

Die twee faktoren
zijn cru gesteldronverenigbaar,
en toch doen we het.
Mogelijk
is dat de reden, dat de basis van de vereniging
al een tiental
is geweest, en is gebleven.

jaren

smal

LIie onze ledenlijst
met ruim veertig
leden splitst
in Slenkenhouders en ondersteunende
1eden, konstaLeert
dat er ongeveer tien, vijftien
leden zijn die daadwerkelijk
hun
bijdrage
leveren tot het in stand houden van het ras door Slenken te fokken. Dus
meer Slenken fokken, dan ze zelÍ nodig zijn.De
overigen houden met plezier
Slenken.
Het aantal fokkers dat met hun overkomplete Slenken het ras bij
onze Slenkenliefhebbers op het gewenste niveau houdt, is nuchter bekeken nog geringer,
Hooguit vijf.
Een feit,
losgezien van dat ze dat met plezier
en zuíverheid doen. Wat dat betreft
is de Groninger
Slenkenclub een unieke vereniging.
Een feit
is ook, dat het merendeel van a1le 1eden, die Slenken in hun hok hebben,
deze duiven in de eerste plaats voor het vliegen bij huis hebben. Zonder dat ze
speciaal
op het vliegen
fokken. Bij mijn beste weten is er niet éán fokker die zich
al1oon nn har -'rre vliegen richt bij het samenstellen van de koppels.
Alle Slenkenhouders houden rekeníng met tentoonstellingsslenkenfok,
ook al hebben
ze dus primair
hun Slenken voor het vliegen bij huis. Op een uitzondering
na.
0p regionale
tentoonstellingen
zenden ze we1 in. Om hun Sl-enken te laten
zíen.
0p onze landelijke
clubshows zien we doorgaans dríe, vier hooguit vi-jf inzenders.
Twee, drie vaste gezichten
, de overigen met in en uitstroom.
De laaËste Europashow was een uitzondering
op de regel met zeven inzenders.
Iloe gelukkig
elke Slenkenliefhebber
ook is en mag zijn met zijn
Slenken, en elke
Slenkenliefhebber
op zijn
eigen wíjze ook mag en moet blijven,
maak ik me zorgen
om het in stan<l houden van de Slenk zoaLs die was- Want de Slenk dreigt
zijn Slenkerige
eigenschappen te verliezen"
In de vlucht
en op de tenËoonstelling,
zoaLs we de Slenk
nu fokken.

-3Diep in zijn hart
tentoonstellingsfok
Slenken maar heel
Er zijn
vliegers
hokken,

vindt
elke duivenliefhebber,
dat het doodzonde is dat door
tuimelaars niet meer tuimelen, rollers
niet meer ro1len,
weinig meer goed ttspringentt, trzeilentt en ttzweÍmrentt

de
en

zeker nog we1 enige duivenhouders die hun tuimelaars
en rollers
en hoogjuist
daarom fokken en puur voor het vliegen hebben. Vaak in uitgekiende
waarbij
de duiven overdag opgesloten
Dat kun je een Slenk niet aandoen.
zitten.

Het overgrote
deel van pure tentoonstellingsfokkers
van andere sierduivenrassen
geeft hun duiven, in tegenstelling
tot de meeste Slenkenhouders, géén vri-je uitvlucht
meer, Daarom komt er waarschijnlijk
uit die hoek ook zo weinig instroom
van sierduivenfokkers
die eens met Slenken wi1len beginnen. Een andere verklaring
kan ik daar niet voor bedenken. Sierduivenfokkers
van "mokken" zijn
erg solistisch
bezig met hun hobby. Vanuit hun 1oka1e verenigingen
gaan ze we1 gezamelijk
op hokbezoek, doch voor de "vrije
uítvlucht"
stimuleren
ze eLkaar niet.
Dat is uit het
oog, uit het hart geraakt.
En de Slenkenliefhebbers?
I^Iat komen die nu bij
elkaaÍr
op het rnoment dat ze hun
Slenken een vrije
uitvlucht
geven? Ook niet.
En toch hebben de meesten hun Slenken
voor het vliegen
I
Wanneer we elkaar
zíen, dan is dat op een tentoonstelling
of op de clubdag.
Dit noem ik nu het onbewuste tweestromenbeleid,
meer goed omgaan voor wat beÈreft het vliegen
fok.

\^raardoor \^re rrret onze Slenk niet
en wat betreft
de tentoonstellings-

Daarbij wil ik zelf eerst in mijn eigen spiegel kijken:
HeË vliegen
:
In het hok klappen a1le Slenken. Maar hoeveel t'springen"
of "sLekentt er nog?
Ik denk dat de meeste van de huidige
Slenkenliefhebbers
niet eens meer weten \^/at
dit isl Welnu, het tijdens
de korte vlucht van é6n.,t\^iee neter tussentijds
nog even
schokken door een ektra harde klap met de vleugels
die ze even "een kwart slag
achterover"
schokt.
Bij rnij in al die jaren maar een paar Slenken die clat nog deden,
en de laatste
gooide ik eruit,
omdat uitgerekend
die, gebroken en knologen vererfde.
(door de baas gecontroleerde)
In de vríje
vlucht
zítten
er op de vijftig
S1-enken
na het kweekseizoen zotn vijf
stuks, die af en toe nog het echtettzwercmentt enttzeilentt
laten zien tussen de huizen. Vooral \,ranïreer ze nog maar een paar jaar oud zíjn.
Ook altijd
nog we1 een paar die iets van "springen"
laten
zíen. Daar houdt het mee op.
Natuurlijk,
daarnaast zijn er, vooral doffers,
clie met zware klappen van hok naar
dak knallen,
en de hele klit
inee op sleeptouw nemen de lucht in. Een rondje draaien,
waarbij
vaak heË laatsÈe stukje gezeild en af en toe gezwonmeÍr wordt. Even ïusten
en de werkers gaan weer los net de klit
achter zich aan.
Machtig mooi. Jarnmer dat ik ze (juist
wanneeï de laatste
pennen klaar
zíjn,
en ze
op vliegcapaciteiten
kan selekteren
in de lucht)
vanwege het i11ega1e vuurwerk niet
meer los durf te gooien. Het vliegen
ligt
dan in november en december sti1.
Hopelijk
keert het tij , wanneeï de rage van het i1lega1e vuur$/erk Í/legebt.
Tn de tweede helft
van december sta je als fokker e1k jaar voor een diler.rna.
Vliegfok
of tentoonstellingsfok.
Ook a1 heb je 50 Slenken in het hok, dan nog is
de selektiekeus
beperkt omdat je terwille
van het ras (het nedehelpen aan het in
stand houden er van) aIIe zeven kleurslagen
aanhoudt. A11e kleuren kunnen niet op
elkaar en je hebt net, uiteraard,
twee geslachten
te maken. Dan heb je a1s fokker
met 50 Slenken níet veel keus. Daar komt nog bij,
dat omkoppelen met Slenken zwaar
ten koste zo! gaan van het aanËal eieren en jongen, dus omkoppelen is er niet bij"
Wanneer je dan ook nog eens echte vliegslenken
(wat daar nog van overgebleven
is
althans)
wi1È aanhouden en daarbij
moet letten
op compensatie van tentoonstellingswensen/eisen,
daïr is het geen wonder dat de Slenk een verschrikkelijk
moeilijk
ras
is. En helemaal geen wonder dat de Slenk in vliegcapaciteiten
en type, keihard
achteruitgehold
is.
Voeg daar ook nog eens aan toe, het feit
dat men in het verleden
de Ho11e Kropper
ingekruisd
heeft.
Helaas zien we de naweeËn ervan nog steed.s: wat blazen en veel
nekvel,
wat Slenken-oneigen
is. Vooral op de knoepers van Slenken zien we dat.

Knoepers, waarbij
we doorgaans ook vaak nog maaï weinig echte hol1e
ruggen tegenkomeno En het typische sidderende Slenkenhalsje
ontbreekt
Ook a1 hehben ze een lange ha1s, die soms diep gedragen wordt.
Wanneer dit rype duif op de clubdag bij de overkompleten
zijn díe er het eeïste uit a1s tffokmateriaal""

in

de kooien

Slenkenmeesta1.
zít,

dan

Niet logisch rTeey'wie de Slenk kentl wel logisch voor diegenen die in het sierduivenwereldje
opgegroeid is. Níet a1le rassen, .maar we1 veel vragen om fok*
duiven,
die wat ttovertt hebben, omttmee te geventt aan de jongen.
Kijk maar naar Neerlands populairste
ras, de Oud Hollandse Meeur,z.
Dat was een Meeuwtje, een breed geschouderd Meeur,itje, die ingekruisd
en nu een Meeuw is qeworden. Kijk maar naar sonnnige kropperrassen.

is

met Smierels

En de Groninger
Slenk?
Pak de standaard er maar bij met de afbeel<iing van de beste, lees mooisterschilder
van sierduiven,
de heer Johan Lentínk.
Los van mijn buitengewone waardering voor
Lentink als schilder,
heeft hij we1 mede de S1enk van nu bepaald.
(die al1een
Uiteraard
hebben de Slenkenclub,
maar vooral ook de Standaardconrnissie
T,entinks gebruikte)
mede bepaald wat de Standaard-S1enk werd.
jaar (r'.risschien nog we1 langer)
En die Slenk is tientwintig
het ",voorbeeldft
geri6t
voor met name keurmeesters,
die zelf nooit Slenken gef okt hebben, en voor
a1le instroom aan nieuwe leden van de Groninger Slenkenclub.
Onze oude keurmeesters,
zoaLs Melle van der Vaart, Louis Maas, en wijlen
Simon
Rode, r1íe wisten wel hoe een Slenk van Ëype is. En de fokkers die de Slenk nog
van vlak na de oorlog kennen, hoef je ook niet te vertellen
hoe een Slenk van
tVDe \^7aS
Iaats te
jaar kijk
Ik ben zetÍ van à"*ii"iaingen.
Nog maar dertíen
ik tegen de Slenk aan.
Maar ik
" Zitten

vïaag

u a1s Slenkenfreak

we met de huidige

1ijn,

in

hart

en nieren:

we1 op het

goede Slenkeigen

spoor

?1.??? "

Bekijk de Lentink-S1enk en alle Slenken in onze hokken, en VERGELIJKdie nu eens
heel goed rnet ALLE oude foto's van vlak na de oorlog en a11es \"rat u maar van vó6r
die tijd kunt vinden. In niet één artikel vind je knoepers. Dat zijn geen Slenkenl
Houdt de grote lijn
in de gaten van wat we NU hebben en hoe de Slenk VROEGER
was.
Vroeger van type r^ras, want dàt is <le basis van de vlieg-slenk.
De minder goeden van type vlogen mi'sschien de sterren r.re1 van d e h e m e l , m a a r d e
Slenk van TOENwas nodis om echt Slenkerie te kunnen vlieeen.
Dat bedenk ik nu niet,
maar het staat in a1le oude artikelen,
die geschreven zijn
door fokkers die ondanks de tentoonsËe11ingsfok,
wilden genieten van het vliegen.
En het overgrote
deel van de huidige fokkers wi11en hun Slenken nog steeds laten
r r ' li e q p n - A l l c c n d e g n z e h e t n i e t m e e r , o m d a t g e T . t
type èn de vliàgfok
veffi
decennía.
loosd hebben. In de laatste
In de eeuwenlang doorgefokte
Slenk zít het echte Slenkerige
vliegen
nog steeds
vastgelegd.
Het komt er niet voor niffil-elukkig
latent
"zo maar opeenstr nog
w e e r u i t I M a a r w a t D O E Nw e e r m e e i n d e p r a k È i ' i k ?
steeds inciclenteel
Een j aar of wat geleden besprak ik dit zo terloops
eens met Johan Meelis
"
Moeten we er dan een vliegclub
van maken, zo vroeg hij me.
Daar durfde ik toen geen j. op te zeggen,. Onsttkluppiett
en al wat de
is klein,
Slenk-ó:G
vereniging
niet mag en t án frebUen is eàn splitsing.

Jaren heb ik lopen broeden, wafrt ik zag de Slenk op het geËgaliseerde type blijven
hangen. Het ho11e soepele Slenkerige rype zijn we bijna kwijt als streven.
Ik bedoel de Slenk van de oude foto's"
Daar moeten we mijns inziens \^7eernaar toe, naar terugrvoor het te lAat is.
En te laat is, vó6rdat de generatie die het oude type Slenk nog kentrgeen Slenken
meer kan houden. Zeker niet omdat die a1 stokoud zouden zíjn, nee dat gelukkig
niet. Wel omdat iets wat langzaam de verkeerde kant op gegroeid is, ook langzaam

-5en niet hals over de kop teruggefokt moet worden uit het materiaal
r.Íat r^re nu
hebben. Ook <le huidige generatie keurmeesters, met name z í : c 1 í e z e l f g e e n S l e n k e n
hebben, kan dan langzaam rnaar doelgericht ttbijgeschoold" lcunnen r^rorden.
Praktisch gezíen is het overgrote deel van de leden van d e S l e n k e n c l u b a l v l i e g "fokket'] ook a1 fokken ze er (nog) niet op, En diegenen, d i e h u n S l e n k e n n i e t
kunnen evengoed. en met even veel p\ezíer
"lost' laten vliegen,
Slenken blijven
fokken. Vrijheid,
A1s rire het soepele ho1le type terugfokken
blijheid.
:

' > r È-

Tn mijn eigen hok ga ik ook niet rígoreus
aan de s1ag. tr{at nog wat Slenkerig
vliegt
dat blijft
wanneer het vitaal
is, temperament heeft,
geen knol-of
balkogen heeft,
brede vanen heeft en een goerle hol1e staart.
De overigen selekteer
ik op dezelfde normen en vooral op type. En sidcierhalzen"
A11es wat hieraan níet voldoet,
gaat eruit,
tenzíj ik die voorlopig
gebruiken moet
om op míjn aantal fokkoppels
te komen. De goede types komen dan vanzelf
terug.
A11e overige details
worden secondair.
Schakelpennen, ijskoppen,
wat pigment in de
buitenvanen,
waÈ blauw voor de borst bij geelbleek, wat te lichte
spat:ïen of witten
met een vlekje,
daar ga ik alleen vanuit de ooghoeken op letten.
Een goed vurig oog zit tussen de aandachtspunten primair
en secondair"
Het verkenningscirkeltje
komt vanzelf rÍeer terug, wanneer er vl1ur in de ogen zít.
Type terugfokken
wordt punt éón, langs de weg van de geleidelijkheid.
Wat de tentoonstelling
betreft,
blijf
ik inzenden naar rle clubtentoonstelling
van de " regionale
c
l
u
b
.
M
e
t
r
n
i
j
n
b
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s
te types, die ik dan geleiclelijk
terug"
gefokt hoop te hebben. Plus aangevuld met wat er nog het meest op 1ijkt.
Of ze nu een F of een G krij gen, zaI me !Íorst zíjn. En wanneer ze helemaal
buiten de prijzen
vallen,dat
mag ook best. Daar wil ik een Slenk in de kooien
fokken,
zoals clie vroeger van type was.
Bij het brede publiek bestaat toch geen belangstelling
voor Slenken in kooitjes.
Vroeger niet,
de laatste
l0-40 jaar niet,
en in de toekomst waarschijnlijk
evenmin.
Wèt- in een vliegkooi,
waaï de Slenk zijn temperament kan tonen. Daar kijkt
men
al heel anders tegen Slenken aan" Dat trekt kijkers
en liefhebbers,
ook a1 z í j n
dat vaak tilletjeliefhebbers
. Maar ríanneer daar af en toe een potentiË1e
Slenkenfokker tussen zít,
dan hebben vre beet. Van uit de tentoonstellingskooitjes
heb
ik nog nooit beet gezien, laat staan vis met kuit.
Vandaar ook mijn besluit,
wel overwogen, daL ik niet meer met Slenken naar een
landelijke
show ga, waar we de clubshow onderbrengen.
Daar ging ik nog naar toe, vam.{ege het onderlinge
kontakÈ met Slenkenfokkers.
De tijd
daaraan, inschrijven
dus uitzoeken,
wat trainen,
rijden
voor het inkooíenren
het weer ophalen, en d.e kans
op onveïzorgde
shows ( ongekrabde, niet ontsmette kooien
voeren op de vieze grond, een uitzondering
daargelaten),
liever
op zinniger wijze.

showklaar maken,er heen
om ziektes
op te halen
en drinkbakjes, en het
die tijd besteed ik veel

Bijvoorbeeld
door de Slenken naar een regionale
show Ëe brengen, waar ze in
vliegkooi
kunnen klappen.Zo'n
vliegkooi
zouden we zelf kunnen maken, ze|fs
regionaal , dus meerdere, vanuit de Slenkenclub.
t r n l a n n e e rw e m e t o n z e S l e n k e n
weg wi11en timmeren, dan lijkt
me dat heel wat bevredigend.er en effektiever
Slenken in tentoonstellingskooitjes
stoppen. vaak is er op tentóïffi$n
wel ruimte voor)en wi11en ze er graag wat leven bij
in volières.

een
aan r1e
dan

Ook kun je cle tijd
van het kooitjes-Slenken-inzenden
en de kosten ervan, beter
benutten door eens een keer val:er ( of voor het eerst
zelfs ) door eens bii
andere
Slenkenfokkers
te gaan kijken.
0f om in Slenkenclub-verband
jaarlijks
een maal bij
ell.,aar op hokkenbezoek te
gaan na de vakantieperiode.
(tijaens
het kweekseizoen vliegen
zo
Slenken inrners niet
veel. ) Het ene jaar in Brabant, het jaar erop in het Oostán, Noorden, of Veluwe/
en omgeving. Dat versterkt
de onderlinge
band en dan zíe je nog eens buiten
_Arnhgm
je eigen hok Slenken en sLeek je nog eens waE op.

Denk er eens over na, en laten we het dààr nu eens in Den Haag op de clubdag over
hebben. En neem daar nu eens r^rat van je beste slenken mee heen" J e b e s t e t y p e s
v o o r a l , d i e j e i n h e È h o k h e b t . D a n z i j n w e n u t t i g e n p r a k t i s c h aannetTïe
nmelken.
Mer vriendelijke
groet,
Frits van Houten.

