rsport wordt
Vliegtipple
tnternatnnaler
Devliegtipplersport
wordt in Nederlandbedreven door een handjevolenthousiastelingen,
Vliegtipplerclub.
Zij
verenigdin de Nederlandse
hebbener allesvoor over om deze liefhebberij
gaandetehouden,máarzêzoudêner lieístmeer
lieÍhebbers
bij betrekken.Zeweten,dat ze in dê
êen onedele
ogenvan de rassierduivenfokkers
sportbeoeÍenen,
omdatze bij hun dieren meer
lettenopvliegeigenschappen
dan op hetuiterlijk
van de dieren.Zijvindenin hun wijzevan sportbeoeÍenjngechterevenwelontspanningals de
rassierduivenÍokker
die vindtop de tentoonstellingen.Ze getroostenzich grotere opoffering
van Vliegwantwil mên aaneen vliegwedstrijd
tipplersdeelnemen,dan moet men s morgens
heelvroeguit de veren en dat geldt niet alleen
voor de deelnemers,maar nog meer voor de
controteurs.
Toegegevenmoet worden, dat deze vliegtipgesprokensteedsmeer
plersportintêrnationaal
betekeniskrijgt.Êrwordensteedsmeer inteÍnationalewedstrijdengehoudendoor teams van
verschillendelanden en dat bevordert de
vriendschap
tussendezefokkers.We willen dat
aande handvaneenaantalfoto's,die bij fokkers

in Nederland,Duitslanden Engelandgemaakt
zijn,bewijzen.Om echtêrookeen indrukte geven van de síeer,die men in kringenvan Vliegtipplerhouderskan aantreÍfenen van wat er
komt kijkenals men aan een vliegwedstrijdwil
deelnemen,nemen we een gedeelteover van
een verslag,dat de heer C. Corneluit Harlingen
in het cluborgaanvan de NVCheeft geschreven
over een wedstrijd,diê vorig jaar i,nNederland
werdgehouden.Hijschrijft:
,,21juni wás ik uitgenodigom te controlerenin
Haarlembijeenvan de deelnemers,namelijkde
. heer F. Bronstring.{Hij was dan ook winnaar van deze wedstrijd met een tijd van
15.06uur,gevlogendoordrie jongenl)Zoalsde
uitslagte ziengeeÍt,een langevliegdagwaarop
heel wat wordt afgekletst en gediscussieerd
overwatwelen niet bevorderlijkis om een goed
sluitendvliegteamin de lucht te krijgen.Als ik
goed hêb gêteld waren er vier kweekkoppelsen
slechts5 u itgewendejongedieren.De rest was
uitgeselecteerd,
hetgeenwil zeggêndat deze
fokkerergstrengis voorzijndieren.Alleengrote
jongenwelkedan ookovereen grotevleugelbeschikkenmogenblijven.Alle dieren welke ver

dundkleurigzijn en dus kaal woÍden geboren
gaanzonderpardonhet hokuit en dierenwelke
Íoutgaanbij het binnenkomenmogenniet meer
meedoenaan een wedstrijd.Op die manieí zijn
er weinig dieren in het hok, maar de kwaliteit
rshoog.
Wat de grotêdierenbetreÍt,groot in alle onderdelenbetekentdikwijlsook langesnavel,grote
potenen langenek. PersoonÍijk
verkiesik juist
het tegenovergestelde,
kortesnavel,d;kkekorte
nek met kleine pootjes- Toch bezit de heer
Bronstringook wel duivenuit mijn hok en zijn
dochrervan mijn
,,bles rs een íechtstreeksê
,.bontje".Toch is er verschilin selecteren;bij
onsgaande grotenhet hokuit. Zo zietu verschil
welke
in selectie,maar toch twee vliegkoppels
ingezetwordenom elkaartebekampen.Ook het
controlerenop een vliegdagheeft zo eens per
jaarzijn mooiekant '.
Natuurlijkwas de heer Bronstringgast bii de
heerCath.Cornelen andereledenuit Harlingen
op een anderêvliegdagvan de NVC.Hii schrijft
daarover:
de trein genomente hebben
,,Navrijdagavond
naarAlkmaaren vandaarmet de bus naar Har-

lciiglil belungslelling
0eGroninger
Slenlt
RASBESCHRIJVING
Datdê wil erbij de diversekêurmeestersis om
deSlenkenfokkerstesteuneninhetbehoudvan De modeíneSlenk is in de eerste plaats een
hunras,magdannietzobekendzijn,hetzalhun vormduiÍen daarenboveneên werker. Daarna
nu zekeÍna de artikelenvan keurmeesterMoe- komendiverseanderepunten,die niet minder
zelaareen duw in de goede richting hebben vanbelangzijn.
gegeven.
Op het eerstegezichtmoet de Slenkde indruk
makenvaneenzeerbrede,dochkortevogel,met
hoog opgehevenborst, sterk naar achteren
Als beginnendfokke. in dit ras werd mij enige
jarengeledendooÍ diveíseSlenkenfokkers
gebogenlangedunne hals,holle rug, ver naar
magesteld,waaruitbleekdat er
teriaalbeschikbaar
achterengeplaatstebenen,lichÍ trillend in de
wel degelijknog voldoendeen goed materiaal hals,terwijl het op de teentjesstaat.Men vervoorhandenis om naarde thansgesteldestanlangt,datbij in volleactiezijndevogelsde staart
daardeisenloe te groeien.Dat echtersoepelin
niet op de bodemsteunt.Hieruitvolgt dus, dat
dezezalmoetenwordenopgetredenis nu duide- stille,doi in een hoekjezittendevogels niet te
waarondero.a.de heren
beoordelen
zijn.
lijk.Velekeurmeesters,
Maas,Mulderen Rodeproberenook wel dege- De vogeldient niet bovenhet middelmatigein
groottetegaan.Te g rotevogelsmissendê juiste
lijkhêtgeheelin goedebanente leiden,dochde
leidraad,welkê door de fokkeís aangegeven harmonischeaïmetingenên worden groÍ en
lerwijl te kleinevogelssterkteruglo
dient te worden ontbreektoÍ is niet voldoende onelegant,
pên in breedteen dus tevensin typê. Men voelt
doorgegevên
doorde toenmaligeSlenkenclub.
het aanoÍ de vogelde maatheeÍtof niet,daarbij
rekeninghoudendemet het feit, dat dê dotÍers
Datis natuurlijkjammer. Bij de vergaderingder
d.d.12 augustusen 29 september over het algemeeneen tikje groverziin dan de
Slenkenclub,
'73,
vi/erdenwel degelijkde richtlijnenvastge- duivinnen.De kop is niet breeden betrekkelijk
welke als volgt
lang met goed uiigesprokenvoorhoofd,lange
legdin eenzgn.rasbeschrijving,
om met een keurige
luidde:
schedel-en achÍerhoofdlijn

boog in de nek te veílopen.Hoekenof kanten
kent de Slenk niei, alle lijnen moeten vlot en
vloeiendzin en zonderonderbrekingenin el
kaarovergaan.
De snavelis middellang.De punt is licht gebogen, de bovensnavelsteekt iets oveÍ de ondeÍsnavelheen. De kleur varaeertal naar de
kleurvan het gevederte.Hij is lichthoornkleurig
geelsparen zelÍsvoor wit
voor geel,geelbleek,
roodsparwatdonen magvoor rood,roodbleek,
kerderzijn, hoewel een lichte snavelde voorkeurverdient.De snavelen het voorhooÍdvormen een stompe hoek, wat wij dan noemen
een ,,stop";gematigdheidis ook hier een ver'
eiste.De kop is verdersteedsglad en aan alle
zijdengoedafgerond.
oogzit vooralniet te hoog In de
Hetmiddelgrote
schedelenligtdiepweg. Ditwordt nog versteÍkt
door de zgn. baarden,iets ver[engdeveertjes,
die gedeeltelijknaar boven, gedeeltelijknaar
benedenlopen.Het oog is feiteliiktweekleurig,
althansbehoortdit te zijn. Om de kleine ronde
zwarte pupil loopl een-helderwit randje, dat
naarbuitenuit langzaamin een rose kleur verloopt.Het is deze combinatie,die het lascrne-

Deelnèmersen belangstellendeÍ voor de conractdas van de Nêderlandse vliestipplef Club in

Tom Beechinor uit Merthyr (Wales)met 2ijn echtgenote kêchrs) bÍ de hokken mèt Vliegripplers. Hijfoktal sinds 1 905 MacclesÍieldTipplers

W JoosuatAft srerdám bÍzijn vliegtipplers

Vliestippler doÍfer van Helmut F€idete Doríen. !4iestiiden
1 9 7 5 i 1 3 . 4 0 u u r ,1 5 . 1 2 u u r e n 1 5 . 5 2 u u r

rende,de energiekeuitdrukkingaan het Slenkenooggeeft.
Hetoog is gevatin eenzeersmalleoogrand,fijn
van weefsel,die het oogvolkomenglad en steÍk
grijsgroenvan
omraamten voorallekleurslagen
kleuÍis,althansnimmerdonkeroÍ slerkÍood gekleurdzalzijn.
Het kopjezetelt op een zeer lange,uiterst beweeglijkehals.De hals is een geweldigonderdeelvan de vogel.Dezemoet met één slag achterovergeworpenkunnenwordenom dan sterk
doorgedrukt
in lichttrillendebewegingente blij
ven,zonderdat hij wordtopgeblazen.
Diepdoorgedrukt
nadertde hals de rug,de nek
veren rakende rug. Stijve,stugge halzên,die
gebogenkunnenwoÍdenen dte er op
nauwelijks
lijken alsof de vogel een stok heeJt ingeslikt,
hebbengeen waarde. Dergelijkevogels trouwens veÍtonenook op anderepuntennog vele
tekonkomingen.
Kopen halszetelenop een kleine,brede,koÍte,
goedgeronde
romp met u iterst brede borst,die
heelhoogen sterkvooruittredend
wordt gedragen. Staatde vogel in Íront, dan ziet men Íeitelijk niets andersdan deze brede,aan de bovenzijdevlakkeborst.

De rug is breeden hol;bolleruggengevenstijve
De vogelrust op een paar kortewijd uit elkaar
houterigevogels,die onmogelijkde lange hals
staandebeentjes,ver naar achterengeplaatst;
gêheel onbevederd,in het kniegewrichtheel
kwijt kunnenen evenminhun borstvooruitkunnen brengen.Bij de brede,holle rug past een
lrchtachïerwaarts
dooÍgedÍukt
en daarbijenigsgericht.
kortachterlijí.Hoeminderruimteachterde bezinsbinnenwaaÍts
nen I'oe beteÍ. De schouders7Unkrachïrgen
Involleactiesteltde vogelzichop de voorsteteenigszinsvieÍkant,ze worden door de nek- en
nen;de achterteenis dan vrij van de grond.De
halsbasis
tenenmoetenniettegÍootzijn.Naarverhouding
overschaduwd.
De vleugelszijn krachtigontwikkeldmet brede tot de Íestvan het lichaambehoortde Slenk.vrij
kleinetenente hebben.Eentrippelendepas en
forse slagpennen;ze liggen los tegen het lichaamaan en reikentot bij het staarteindeen
een trillendêbêweginggaan steedssamengewordenvrijwel naastde staartgedÍagen,zodat paard.
goedzichtbaarbliift.Debuihet bovenstaartdek
De Slenk is vol bevedeíd,de bevederingligt
tensteslagpennenwotden wit verlangden als
strakaan. Borsten buik zijn een weinig losser
eis moetworden gesteld,dat de kleurdoorslag bevederdDrjensterkbeplursdroï op hel knregevoordezepennen- bij de vleugelsin rustsland. wricht.Loopbenen
steedsonbevederd.
- niettezienis. Hoewelde slagpenuiteinden
ln tekeningen,variëteitenen kleurslagenis de
de
Slênkniet al tê rijk gesortêerd.De witte vogels
bodemfeitelijkniet mogen raken,laat dit ín de
praktijkbij in volle actie zijnde,zeer 'evendige wordenabsoluutzuiverwit verlangdvan kop tot
staartpunt.Bij de kleurslagenrood, roodbleek,
vogelsnogvaa( te wensenover.
geelen geelbleek
zijnbuik,staarten stuitgeheel
De staartzelf is
evenalsde hals
een belangrijkonderdeei.
Destaartmoetb ij hetv liegen zuiverwit, evenalsde slagpennenmet inachtnaholgespreidzijn(duszodatdebuitenstepennenme van het hierbovendaaroveÍvermelde-De
hogerwordengedragendan die in het maddeni. Íest van het gevederleis dan gekleurd.De geDe pennenzelÍ moeten breedzijn, hoe breder
kleurdepaÍtrjop de overganggaaï van borsten I
hoeliever.
buikvru plotselingIn wir over.Bij Íoodbleeken 7

Vlieslipplerdoífervan Derek Dennisre Swansea (wales),
V l i ê s t i j d ê n1:6 . 3 0 ! u r , 1 7 . 1 5 r u r , l a , 3 5 u u r e n 1 9 , 3 6 ! u r
iFoto's:H. H. KauDschálerl
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TrpFle'sIn de volièrevan de Ens êls. lokker Lov6tt te Hanley.H ij was de eeÍste Íokfter wièns team 1 9 uur vloog

lederjaar hebbenwij een internationalevliegwedstÍijdmet de DuitseVliegtipplerUnie (DFU)
en vorigjaar hebbenledenuit Enschedetegen
Duitse liefhebbersuit Dorsten (Westfalen) een
gehouden.In 1975
vriendschappelljkewedstrijd
werd een niêuw wereldrecoÍd gevlogendoor de
Vliegtipplersvan de welbêkendeÍokkêr Jack Boden uit Birmingham,lid van ,,The Handsworth
FlyingTipplerClub"r20uur en 40 minuten! De
beíêtijdop het Europese
continentis 18uur en
38 minuten.gehaalddoordriêzwêrtedoÍfersuit
het hokvanH. G.vandên Broekuit Delfzijl.
geinWanneeruin hetvliegenmet Vliegtipplers
teresseerd bent. schrijft u dan even aan de
Nvc-secretaris,de heer W. Knol, Noord-Esmarkerrondweg47te Enschedê.

lingen op bezoekbij de heer Cornel-Bij aankomsteerst een kopje koÍfie ên daarna natuurlijk
nog even gauw naar de tipplers gekeken vooÍ
het donkerwas. Er werd besloten met twee jonge ÍodêdièÍenen een zwêrtête vliegen.Naenjgeuren geslapente hebbenwas het dan zover.
Hetwas ongeveervier uur en de ringnummers
werden op de wedstrijdkaart ingevuld. Ded ieren
worden buiten in de kooi gezet, zodat ze even
wakker kunnenworden. Om half vijÍ ging het
deurtjeopenen driÍtig kwamende dieren naar
buitentrippelen.Na even rondgekeken
te hebben spattenze het luchtruimin. Al dadelijkwas
te ziendat zeer zin in haddenen al gauw waren
zeop eenbehoorlijke
vlieghoogte.
Na nog wat gekekente hebben kwam meneer

\seelbleek komt bij de broeken stuit ook êldêrs
7 blauwvoor wal als een fout is aan te rekenen.
Wij kennendezetekeningin geelrdonkeroranjeklêuÍig,vol en warm, vooralaan kop, hals en
scnouoeÍs.
Rood: een typischê donkeÍrode kleur, bordeauxrood. G€elbleek: kop en hals zijn vol
goudgeelgekleurd,evenalsde beide vleugeldaarentegenis mêer
banden;het vlêugelschild
lichtcrèmekieurig.
De nerf van dezeveertjesis
mat oranjegeel,terwijl de kleur langzaêmvanaÍ de nerf in de baardjeswegvloeit.
Roodbleek:kop, hals en schouders,benêvens
de vleugelbanden
zijn diep bordeauxroodgekleurd, terwijl het vleugelschilddaarentegen
licht roodbleekgekleuÍd is. De nerf van deze
vleugelschildveertjes
is vrij diepgekleurd,evenals de baardjesder veren rondom de neíf. De
kleur verlooot echter naar de buitenkantder
veer toe tot bijna in het wit en op deze wijze
ontstaatde blekevleugelschildkleur,
waaropde
gekleurdebandenkrachtigaÍsteken.Hoewelde
doíÍers in geelbleeken roodbleekvaak een
lichterekop dan de duivinnen hebben,wordt
aaneenrodeoï gelekopde voorkeurgegeven.
SpaÍÍetekening: oveÍwegendwit van kleur met
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Frólichonsverzoekên
mee te gaênzijn dierente
starten. Hier werd met drie overjarige doffers
gevlogen,Eenrode,een roodbontêen eên zwartê, dus die waren goed uit elkaar te houden.
Vooraldatbont is een fraai gezichtin de lucht.
Hjer was goed te zien, dat de heer Fiolich een
echte duivênlieÍhebber
is, daêr alles er even
mooi en vooralverzorgduitzag.
Daarnazijn wê gauw naar de voorzitterKalksma
gegaan om daar de Vliegtipplers te staíten.
Drie zwarte doÍfers met een apaÍtê vliêgstijl. Je
kon niet opkijken of er was er wel een aên het
zweven.WeÍkelijk een prachtig gezicht. Daarna
werd er vên de een na dê ander geÍietst om cle
teamsgadete slaan. Leukom dit van verschillendêplekken
tedoen.
Dit is dantochwelde liefhebberijop zijn mooistl
díie vliêgdeelnêmers
dicht bij elkaarwonende.
De uitslêgin Harlingenwas: Cornel 9.50 uur;
Frólich5.20uur;Kalksma5.05uur"-

Miogtippler doÍfêrs van

JÍngling

Dorslen
{West-Duitslandl

HEINZH. KAUPSCHÁFER

uitzondering
van de hals,waar zich op de voorzijn.dan is het hopelijkbinnenkortzoverdat wij
kanteen halvemaanvormige
randvan gekleurde allenrondde talelgaanzittenen de problemen,
veertjeszicheveneensop de vleugelschilden
en
ookwat het keurenbetrêÍt,uitde wereldhelpen.
in de halsveÍtonen.De vleugelschilden
boven- Aan mij zijn ca. 25 Groninger SlenkenÍokkers
dien voorzienvan gekleurdebanden.Nu is het
bekend,die reeds werden aangeschrevenvoor
typisch,dat dezegekleuÍdeplaatsenniet duidê- een gezamenlUke
aanpakin overlegmet enige
lijk en krachtiggêklêuÍdzijn, doch dêt de vêerkeurmeesters
en leden uit de Standaardcomtjes stuk voor stuk, heeÍ dun en spaarzaamgemtsste.
kleurdzijn en wel in hoofdzaakhet m iddelstegeWat betreftde GelderseSlenk,daarvanzijn mij
deeltevanelkveertje,nl.deschachten de baard geen fokkêrs bêkend; ook mocht ik er geên op
Íondomde schacht.Detoppenen zijkantenvan
eenshow aanschouwen.
De GroningerSlenk is
de veertjesblijvenduswit, evenals't ondêrdons uiteraardhet meest bekend als vliegduiÍ en
van de veerwortel tot aan dê vaste veergedeel- medehierdooris hetzomoeilijkom ze op de tenten. Doordatdeveertjes dakpansgewijsover eltoonstellingenin goedetentoonstellingsconditie te krijgen.Datdit zekermogelijkwordt als er
kaar liggen,wordt deze afwisselendekleur en
veÍhoudingverkregen.Dezetypischeeigenaar- betêrê contacten tussen Íokkers en keuÍdigheidnoemende Slenkenfokkers,,gespard" meeíers zijn lijdt dit gêên twijÍel. zonder meer
en dê aldusgetekendêvogels,.spárrên".Ook in zullendan veledierenvan dit uniekeras de tengaanbevolken.
deze sparretekeningkennen wij slechts twee
toonstellingskooien
kleuruariëteiten
en wel geel en rood,waarvan
l\4ochtu hetzij als Íokkêr. hetzij als bêlangstelde grondkleurenweer zijn het warme oranje- lende,interessehebben
in de Slenk,dan gaarne
geel,diepenvolvankleuren hetvurigeroodboreen berichtje aan ondergetekende,lieÍst met
oeauxroodvermelding van fokker of liefhebber en welke
klêurslagenmen Íokt.
Uziet,duidelijkeÍ.kanhet al niet. Mocht men,
J. G. MEELIS
fokkersen kêuÍmeesters,
het nog inveÍschillen- Vondelstraat79
's-Gravenhage
de details niet met deze rasbeschrijving
eens

