
Vliegtipple rsp ort wordt
tnternatnnaler
De vl iegtipplersport wordt in Nederland bedre-
ven door een handjevol enthousiastel ingen,
verenigd in de Nederlandse Vliegtipplerclub. Zi j
hebben er al les voor over om deze l iefhebberi j
gaandete houden, máar zê zoudên er l ieíst meer
l ieÍhebbers bi j  betrekken. Ze weten, dat ze in dê
ogen van de rassierduivenfokkers êen onedele
sport beoeÍenen, omdat ze bi j  hun dieren meer
letten op vl iegeigenschappen dan op hetuiterl i jk
van de dieren. Zi j  vinden in hun wijze van sport-
beoeÍenjng echter evenwel ontspanning als de
rassierduivenÍokker die vindt op de tentoonstel-
l ingen. Ze getroosten zich grotere opoffering
wantwil  mên aan een vl iegwedstr i jd van Vl ieg-
t ipplers deelnemen, dan moet men s morgens
heel vroeg uit  de veren en dat geldt niet al leen
voor de deelnemers, maar nog meer voor de
controteurs.
Toegegeven moet worden, dat deze vl iegtip-
plersport intêrnationaal gesproken steeds meer
betekenis kri jgt.  Êrworden steeds meer inteÍna-
t ionale wedstr i jden gehouden door teams van
verschi l lende landen en dat bevordert de
vriendschap tussen deze fokkers. We wil len dat
aan de hand van een aantalfoto's, die bi j  fokkers

in Nederland, Duitsland en Engeland gemaakt
zi jn, bewijzen. Om echtêr ook een indruk te ge-
ven van de síeer, die men in kringen van Vlieg-
t ipplerhouders kan aantreÍfen en van wat er
komt ki jken als men aan een vl iegwedstr i jd wi l
deelnemen, nemen we een gedeelte over van
een verslag, dat de heer C. Cornel uit  Harl ingen
in het cluborgaan van de NVC heeft geschreven
over een wedstr i jd, diê vorig jaar i ,n Nederland
werd gehouden. Hij  schri j f t :
, ,21 juni wás ik uitgenodig om te controleren in
Haarlem bi jeen van de deelnemers, nameli jk de

. heer F. Bronstr ing. {Hi j  was dan ook win-
naar van deze wedstr i jd met een t i jd van
15.06uur, gevlogen door drie jongenl)Zoals de
uitslag te zien geeÍt,  een lange vl iegdag waarop
heel wat wordt afgekletst en gediscussieerd
over watwelen niet bevorderl i jk is om een goed
sluitend vl iegteam in de lucht te kri jgen. Als ik
goed hêb gêteld waren er vier kweekkoppels en
slechts 5 u i tgewende jonge dieren. De rest was
uitgeselecteerd, hetgeen wil  zeggên dat deze
fokker erg streng is voor zi jn dieren. Al leen grote
jongen welke dan ook over een grotevleugelbe-
schikken mogen bl i jven. Al le dieren welke ver

dundkleurig zi jn en dus kaal woÍden geboren
gaan zonder pardon het hokuit en dieren welke
Íout gaan bi j  het binnenkomen mogen niet meer
meedoen aan een wedstr i jd. Op die manieí zi jn
er weinig dieren in het hok, maar de kwali teit
rs hoog.
Wat de grotê dieren betreÍt,  groot in al le onder-
delen betekent dikwij ls ook lange snavel, grote
poten en lange nek. PersoonÍi jk verkies ik juist
het tegenovergestelde, korte snavel, d;kke korte
nek met kleine pootjes- Toch bezit de heer
Bronstr ing ook wel duiven uit  mijn hok en zi jn
,,bles rs een íechtstreeksê dochrer van mijn
,.bontje". Toch is er verschi l  in selecteren; bi j
ons gaan de groten het hok uit .  Zo ziet u verschi l
in select ie, maar toch twee vl iegkoppels welke
ingezet worden om elkaarte bekampen. Ook het
controleren op een vl iegdag heeft zo eens per
jaar zi jn mooie kant ' .

Natuurl i jk was de heer Bronstr ing gast bi i  de
heer Cath. Cornel en andere leden uit  Harl ingen
op een anderê vl iegdag van de NVC. Hii  schri j f t
daarover:
, ,Na vri jdagavond de trein genomen te hebben
naar Alkmaar en vandaar met de bus naar Har-

boog in de nek te veílopen. Hoeken of kanten
kent de Slenk niei,  al le l i jnen moeten vlot en
vloeiend zin en zonder onderbrekingen in el
kaar overgaan.
De snavel is middellang. De punt is l icht gebo-
gen, de bovensnavel steekt iets oveÍ de on-
deÍsnavel heen. De kleur varaeert al naar de
kleur van het gevederte. Hi j  is l ichthoornkleurig
voor geel, geelbleek, geelspar en zelÍs voor wit
en mag voor rood, roodbleek, roodsparwatdon-
kerder zi jn, hoewel een l ichte snavel de voor-
keur verdient. De snavel en het voorhooÍd vor-
men een stompe hoek, wat wi j  dan noemen
een ,,stop"; gematigdheid is ook hier een ver'
eiste. De kop is verder steeds glad en aan al le
zi jden goed afgerond.

Het middelgrote oog zit  vooral niet te hoog In de
schedelen l igt diep weg. Dit wordt nog versteÍkt
door de zgn. baarden, iets ver[engde veert jes,
die gedeeltel i jk naar boven, gedeeltel i jk naar
beneden lopen. Het oog is feitel i ik tweekleurig,
althans behoort dit  te zi jn. Om de kleine ronde
zwarte pupi l  loopl een-helder wit randje, dat
naar buiten uit  langzaam in een rose kleur ver-
loopt. Het is deze combinatie, die het lascrne-

Op het eerste gezicht moet de Slenk de indruk
maken van een zeer brede, doch kortevogel, met
hoog opgeheven borst, sterk naar achteren
gebogen lange dunne hals, hol le rug, ver naar
achteren geplaatste benen, l ichÍ tr i l lend in de
hals, terwij l  het op de teentjes staat. Men ver-
langt, dat bi j  in vol le act ie zi jnde vogels de staart
niet op de bodem steunt. Hieruit  volgt dus, dat
st i l le, doi in een hoekje zit tende vogels niet te
beoordelen zi jn.
De vogel dient niet boven het middelmatige in
groottete gaan. Te g rote vogels missen dê juiste
harmonische aïmetingen ên worden groÍ en
onelegant, lerwij l  te kleine vogels sterk teruglo
pên in breedte en dus tevens in typê. Men voelt
het aan oÍ de vogel de maat heeÍt of niet,  daarbi j
rekening houdende met het feit ,  dat dê dotÍers
over het algemeen een t ikje grover zi in dan de
duivinnen. De kop is niet breed en betrekkel i jk
lang met goed ui igesproken voorhoofd, lange
schedel- en achÍerhoofdl i jn om met een keurige

0e Groninger Slenlt lciigl il belungslelling
Dat dê wil  erbi j  de diverse kêurmeesters is om RASBESCHRIJVING
deSlenkenfokkerstesteuneninhetbehoudvan De modeíne Slenk is in de eerste plaats een
hunras,magdannietzobekendzi jn,hetzalhun vormduiÍ en daarenboven eên werker. Daarna
nu zekeÍ na de art ikelen van keurmeester Moe- komen diverse andere punten, die niet minder
zelaar een duw in de goede r icht ing hebben vanbelangzi jn.
gegeven.

Als beginnend fokke. in dit  ras werd mij  enige
jaren geleden dooÍ diveíse Slenkenfokkers ma-
teriaal beschikbaar gesteld, waaruit  bleek dat er
wel degeli jk nog voldoende en goed materiaal
voorhanden is om naar de thans gestelde stan-
daardeisen loe te groeien. Dat echter soepel in
deze zal moeten worden opgetreden is nu duide-
l i jk. Vele keurmeesters, waaronder o.a. de heren
Maas, Mulder en Rode proberen ook wel dege-
l i jk hêtgeheel in goede banen te leiden, doch de
leidraad, welkê door de fokkeís aangegeven
dient te worden ontbreekt oÍ is niet voldoende
doorgegevên door de toenmalige Slenkenclub.

Dat is natuurl i jk jammer. Bi j  de vergadering der
Slenkenclub, d.d. 12 augustus en 29 september
'73, vi /erden wel degeli jk de r icht l i jnen vastge-
legd in een zgn. rasbeschri jving, welke als volgt
luidde:



Deelnèmers en belangstellendeÍ voor de conractdas van de Nêderlandse vliestipplef Club in Tom Beechinor uit Merthyr (Wales) met 2ijn echtgenote kêchrs) bÍ de hokken mèt Vliegripp-
lers. Hijfoktal sinds 1 905 MacclesÍieldTipplers

W JoosuatAft srerdám bÍzijn vliegtipplers Vliestippler doÍfer van Helmut F€ide te Doríen. !4iestiiden
1975 i  13 .40uur ,  15 .12uuren 15 .52uur

Vlieslipplerdoífervan Derek Dennisre Swansea (wales),
V l iês t i jdên :  1  6 .30  !u r ,17 .15rur , l  a ,35uuren 19 ,36 !ur
iFoto's:H. H. KauDschálerl

rende, de energieke uitdrukking aan het Slen-
kenoog geeft.
Het oog is gevat in een zeer smalle oogrand, f i jn
van weefsel,  die het oog volkomen glad en steÍk
omraamt en voor al le kleurslagen gri jsgroen van
kleuÍ is, althans nimmer donker oÍ slerk Íood ge-
kleurd zalzi jn.
Het kopje zetelt  op een zeer lange, uiterst be-
weegli jke hals. De hals is een geweldig onder-
deel van de vogel. Deze moet met één slag ach-
terover geworpen kunnen worden om dan sterk
doorgedrukt in l ichttr i l lende beweg ingen te bl i j
ven, zonder dat hi j  wordt opgeblazen.
Diep doorgedrukt nadert de hals de rug, de nek
veren raken de rug. Sti jve, stugge halzên, die
nauweli jks gebogen kunnen woÍden en dte er op
l i jken alsof de vogel een stok heeJt ingesl ikt,
hebben geen waarde. Dergel i jke vogels trou-
wens veÍtonen ook op andere punten nog vele
tekonkomingen.

De rug is breed en hol; bol le ruggen geven st i jve
houterige vogels, die onmogeli jk de lange hals
kwij t  kunnen en evenmin hun borst vooruit  kun-
nen brengen. Bi j  de brede, hol le rug past een
kort achterl i j í .  Hoe minder ruimte achter de be-
nen I 'oe beteÍ. De schouders 7Un krachïrg en
enigszins vieÍkant, ze worden door de nek- en
halsbasis overschaduwd.
De vleugels zi jn krachtig ontwikkeld met brede
forse slagpennen; ze l iggen los tegen het l i -
chaam aan en reiken tot bi j  het staarteinde en
worden vri jwel naast de staart gedÍagen, zodat
het bovenstaartdek goed zichtbaar bl i i f t .  De bui-
tenste slagpennen wotden wit verlangd en als
eis moet worden gesteld, dat de kleurdoorslag
voor deze pennen - bi j  de vleugels in rustsland.
- niette zien is. Hoewel de slagpenuiteinden de
bodem feitel i jk niet mogen raken, laat dit  ín de
prakti jk bi j  in vol le act ie zi jnde, zeer 'evendige
vogels nog vaa( te wensen over.

De vogel rust op een paar korte wijd uit  elkaar
staande beentjes, ver naar achteren geplaatst;
gêheel onbevederd, in het kniegewricht heel
lrcht achïerwaarts dooÍgedÍukt en daarbi j  enigs-
zins binnenwaaÍts gericht.
In vol le act ie stelt  de vogel zich op de voorste te-
nen; de achterteen is dan vri j  van de grond. De
tenen moeten niette gÍoot zi jn. Naar verhouding
tot de Íest van het l ichaam behoort de Slenk.vri j
kleine tenen te hebben. Een tr ippelende pas en
een tr i l lendê bêweging gaan steeds samen ge-
paard.
De Slenk is vol bevedeíd, de bevedering l igt
strak aan. Borst en buik zi jn een weinig losser
bevederd Drjen sterk beplu rsd roï op hel knrege-
wricht. Loopbenen steeds onbevederd.
ln tekeningen, variëteiten en kleurslagen is de
Slênk niet al tê r i jk gesortêerd. De witte vogels
worden absoluut zuiver wit verlangd van kop tot
staartpunt. Bi j  de kleurslagen rood, roodbleek,
geel en geelbleek zi jn buik, staart en stuit  geheel
zuiver wit,  evenals de slagpennen met inachtna-
me van het hierboven daaroveÍ vermelde- De
Íest van het gevederle is dan gekleurd. De ge-
kleurde paÍtr j  op de overgang gaaï van borst en I
buik vru plotsel ing In wir over. Bi j  Íoodbleek en 7

Kop en hals zetelen op een kleine, brede, koÍte, De staart zelf  is evenals de hals een be-
goedgeronde romp m et u i terst brede borst, die lang r i jk onderdeei. De staart moet b i j  het v l iegen
heel hoog en sterk vooruit tredend wordt gedra- holgespreidzi jn(duszodatdebuitenstepennen
gen. Staat de vogel in Íront, dan ziet men Íei- hoger worden gedragen dan die in het maddeni.
tel i jk niets anders dan deze brede, aan de bo- De pennen zelÍ  moeten breed zi jn, hoe breder
venzi jde vlakke borst. hoe l iever.

21



l ingen op bezoek bi j  de heer Cornel- Bi j  aan-
komst eerst een kopje koÍfie ên daarna natuurlijk
nog even gauw naar de tipplers gekeken vooÍ
het donker was. Er werd besloten met twee jon-
ge Íodê dièÍen en een zwêrtê te vl iegen. Na enj-
geuren geslapen te hebben was het dan zover.

Het was ongeveer vier uur en de r ingnummers
werden op de wedstrijdkaart ingevu ld. De d ieren
worden buiten in de kooi gezet, zodat ze even
wakker kunnen worden. Om half vi j Í  ging het
deurt je open en dri Í t ig kwamen de dieren naar
buiten tr ippelen. Na even rondgekeken te heb-
ben spatten ze het luchtruim in. Al dadeli jk was
te zien dat ze er zin in hadden en al gauw waren
ze op een behoorl i jke vl ieghoogte.
Na nog wat gekeken te hebben kwam meneer

Miogtippler doÍfêrs van JÍngling

Fról ich onsverzoekên mee te gaên zi jn dieren te
starten. Hier werd met drie overjarige doffers
gevlogen, Een rode, een roodbontêen eên zwar-
tê, dus die waren goed uit  elkaar te houden.
Vooraldat bont is een fraai gezicht in de lucht.
Hjer was goed te zien, dat de heer Fiolich een
echte duivênl ieÍhebber is, daêr al les er even
mooi en vooralverzorgd uitzag.
Daarna zijn wê gauw naar de voorzitter Kalksma
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
teams gade te slaan. Leuk om dit van verschi l-
lendêplekken tedoen.
Dit is dan toch welde l iefhebberi j  op zi jn mooist l
dí ie vl iêgdeelnêmers dicht bi j  elkaar wonende.
De uitslêg in Harl ingen was: Cornel 9.50 uur;
Fról ich 5.20uur; Kalksma 5.05 uur"-

leder jaar hebben wij  een internationale vl ieg-
wedstÍ i jd met de Duitse Vl iegtippler Unie (DFU)
en vorig jaar hebben leden uit  Enschede tegen
Duitse liefhebbers uit Dorsten (Westfalen) een
vriendschappell jkewedstr i jd gehouden. In 1975
werd een niêuw wereldrecoÍd gevlogen door de
Vliegtipplers van de welbêkende Íokkêr Jack Bo-
den uit  Birmingham, l id van ,,The Handsworth
Flying Tippler Club"r 20uur en 40 minuten! De
beíêti jdop het Europese continent is 18uur en
38 minuten. gehaald doordriê zwêrte doÍfers uit
het hokvan H. G. van dên Broek uit  Delfzi j l .
Wanneeru in hetvl iegen met Vl iegtipplers gein-
teresseerd bent. schrijft u dan even aan de
Nvc-secretaris, de heer W. Knol, Noord-Esmar-
kerrondweg 47te Enschedê.

Dorslen HEINZ H. KAUPSCHÁFER
{West-Duitslandl

zi jn. dan is het hopeli jk binnenkort zover dat wi j
al len rond de talelgaan zit ten en de problemen,
ook wat het keuren betrêÍt,  uitde wereld helpen.
Aan mij zijn ca. 25 Groninger SlenkenÍokkers
bekend, die reeds werden aangeschreven voor
een gezamenlUke aanpak in overleg met enige
keurmeesters en leden uit  de Standaardcom-
mtsste.
Wat betreft de Gelderse Slenk, daarvan zi jn mij
geen fokkêrs bêkend; ook mocht ik er geên op
een show aanschouwen. De Groninger Slenk is
uiteraard het meest bekend als vl iegduiÍ en
mede hierdoor is hetzo moeil i jk om ze op de ten-
toonstel l ingen in goede tentoonstel l ingscondi-
t ie te kri jgen. Dat dit  zeker mogeli jk wordt als er
betêrê contacten tussen Íokkers en keuÍ-
meeíers zijn lijdt dit gêên twijÍel. zonder meer
zul len dan vele dieren van dit  unieke ras de ten-
toonstel l ingskooien gaan bevolken.
l\4ocht u hetzij als Íokkêr. hetzij als bêlangstel-
lende, interessehebben in de Slenk, dan gaarne
een berichtje aan ondergetekende, lieÍst met
vermelding van fokker of liefhebber en welke
klêurslagen men Íokt.
Vondelstraat 79
's-Gravenhage

\seelbleek komt bi j  de broek en stuit  ook êldêrs
7 blauw voor wal als een fout is aan te rekenen.

Wij kennen deze tekening in geelr donker oran-
jeklêuÍig, vol en warm, vooral aan kop, hals en
scnouoeÍs.
Rood: een typischê donkeÍrode kleur, bor-
deauxrood. G€elbleek: kop en hals zijn vol
goudgeel gekleurd, evenals de beide vleugel-
banden; het vlêugelschi ld daarentegen is mêer
l icht crèmekieurig. De nerf van deze veert jes is
mat oranjegeel, terwij l  de kleur langzaêm van-
aÍ de nerf in de baardjeswegvloeit.
Roodbleek: kop, hals en schouders, benêvens
de vleugelbanden zi jn diep bordeauxrood ge-
kleurd, terwij l  het vleugelschi ld daarentegen
licht roodbleek gekleuÍd is. De nerf van deze
vleugelschi ldveert jes is vr i j  diep gekleurd, even-
als de baardjes der veren rondom de neíf.  De
kleur verlooot echter naar de buitenkant der
veer toe tot bijna in het wit en op deze wijze
ontstaat de bleke vleugelschi ldkleur, waarop de
gekleurde banden krachtig aÍsteken. Hoewel de
doíÍers in geelbleek en roodbleek vaak een
lichtere kop dan de duivinnen hebben, wordt
aan een rode oï gele kop de voorkeurgegeven.
SpaÍÍetekening: oveÍwegend wit van kleur met

uitzondering van de hals, waar zich op de voor-
kant een halvemaanvormige rand van gekleurde
veert jes zich eveneens op de vleugelschi lden en
in de hals veÍtonen. De vleugelschi lden boven-
dien voorzien van gekleurde banden. Nu is het
typisch, dat deze gekleuÍde plaatsen niet duidê-
l i jk en krachtig gêklêuÍd zi jn, doch dêt de vêer-
tjes stuk voor stuk, heeÍ dun en spaarzaam ge-
kleurd zijn en wel in hoofdzaak het m iddelste ge-
deeltevan elkveert je, nl.  deschacht en de baard
Íondom de schacht. Detoppen en zi jkanten van
de veert jes bl i jven dus wit,  evenals ' t  ondêrdons
van de veerwortel tot aan dê vaste veergedeel-
ten. Doordat deveertjes dakpansgewijs over el-
kaar l iggen, wordt deze afwisselende kleur en
veÍhouding verkregen. Deze typische eigenaar-
digheid noemen de Slenkenfokkers,,gespard"
en dê aldus getekendê vogels , .spárrên". Ook in
deze sparretekening kennen wij slechts twee
kleuruariëteiten en wel geel en rood, waarvan
de grondkleuren weer zi jn het warme oranje-
geel, diep envolvan kleur en hetvurige rood bor-
oeauxrood-
Uziet, duidel i jkeÍ.kan het al niet.  Mocht men,
fokkers en kêuÍmeesters, het nog inveÍschi l len-
de detai ls niet met deze rasbeschri jving eens

TrpFle's In de volière van de E ns êls. lokker Lov6tt te Hanley. H ij was de eeÍste Íokfter wièns team 1 9 uur vloog
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