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De geschiedenis
De Groninger Slenk is een oud ras, een zéér 
oud ras. Het is wel zeker dat het al vóór de 17de  
eeuw in ons land gehouden werd. De naam zegt 
het al: het ras werd van oudsher voornamelijk 
in en rond de stad Groningen gefokt. Ook nu 
nog bevinden de meeste fokkers van dit ras zich 
in de provincie Groningen. 
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De mysterieuze 
Groninger Slenk

Een grote Slenkenliefhebber is de heer C.H. 
Huizinga te Groningen. Dat stond ruim 100 jaar 
geleden in een artikel van de ‘Pluimgraaf 1900’ . 
De Slenk werd in zijn familie al meer dan 100 jaar 
gefokt. In hetzelfde artikel schrijft hij een lofl ied 
op zijn geliefde Slenk:
“Een eleganter, levendiger riddelijker dier is niet denk-
baar. Steeds is de doffer in de weer aan zijn wederhelft het 

hof te maken, haar alle mogelijke attentie te bewijzen. 
Den ganschen dag door. Niet zoals nagenoeg alle andere 
duivensoorten, slechts sporadisch eens, als het waren, 
opwakend uit eene halfdommelige rust of onverschillige 
alledaagsheid, maar van den morgen tot den avond. 
Gedurig buigt en pluimstrekt en trippelt de doffer om 
zijn duifje heen op balzaalachtige wijze, tracht hij haar 
zijne groote vereering voor het vrouwelijke geslacht te 
betuigen. Hij verliest haar nooit uit het oog. Verwijdert 
ze zich voor een poosje, dadelijk wordt zijn dringend 
ernstig waarschuwende geroep gehoord om terug te 
keeren tot haren heer en meester en groote blijdschap 
en sterk sprekende teekenen van goedkeuring worden 
dan ook kwistig onder aanhoudend gekir aan den dag 
gelegd als het zedige maar o zoo coquette vrouwtje aan 
de roepstem gevolg geeft.”

Het mysterie van de Slenk
Het ras is in feite in alles bijzonder: het type, de 
kleurslagen die bij geen ander duivenras voorkomen 
en hun eigenaardige manier van vliegen. Al met al 
een bijzonder en toch ook wel een wat mysterieus 
ras. Naar de oorsprong van het ras kan men slechts 
gissen. 
Enige verwantschap met de voorloper van de Holle 
kropper, de Uploper, kan hem niet worden ontzegd. 
Zijn neef de Gelderse Slenk heeft bijvoorbeeld 
nog heel duidelijke kropperkenmerken. Ook de 
verwantschap met Spaanse Kropperrassen, zoals 
de Colillano kropper zou in dit verband genoemd 
moeten worden. De vliegeigenschappen van de 
Colillano hebben overeenkomsten met onze Slen-
ken. Mogelijk dat deze verwantschap voortvloeit 
uit de Spaanse overheersing over de Nederlanden 
in de 15de en 16de eeuw, door een uitwisseling van 

Prachtige opname van een roodspar tijdens de vlucht: de kop naar boven gestrekt met een holle 
staart naar beneden gericht.

Standaard gele Groninger Slenk door Joh. 
Lentink.

Standaard rode Groninger Slenk: schilderij van 
Joh. Lentink, toont nog steeds het ideaalbeeld.
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beide culturen heeft mogelijk ook de duivenfokkerij 
kunnen profi teren.*
Hoe en waarom de Groninger Slenk uiteindelijk 
tot de tuimelaarrassen is gaan behoren, is ook een 
mysterie. Nederland zou wat dat betreft beter 
Duitsland kunnen volgen: Duitsland rekent de 
Slenk samen met de Ringslagers en het Speelderke 
tot de zogenaamde ‘speelvliegduiven’.
Nog een mysterie is hoe men aan de naam is geko-
men. ‘Groninger’ spreekt voor zich, maar Slenk? 
Zijn ze vernoemd naar de grillig gevormde geulen 
die een terugtrekkende zee achterlaat en die ook wel 
slenken worden genoemd? Of heeft het met hun 
manier van vliegen te maken wat vroeger ‘schlen-
ken’ (is schommelen) werd genoemd. Wie het weet 
mag het zeggen. De Slenken werden vroeger puur 
om hun bijzondere manier van vliegen gehouden, 
van enig standaard was geen sprake. In 1930 nam de 
Groninger Sierduivenclub uiteindelijk het initiatief 
om een standaard voor de Slenk op te stellen. Een 
club van wijze mannen werd gevormd met onder 
andere de heren M.F. van der Vaart, H. Logman en 
A. Bouwmeester. Hieruit ontstond uiteindelijk een 
standaard, goedgekeurd door de NBS.

Niet alleen de Slenk is een ietwat merkwaardig 
ras ook de fokkers vormden in de begintijd van de 
Groninger Sierduivenclub een apart gezelschap. Zo 
zaten de Slenkenfokkers altijd apart van de andere 
leden en werden de andere sierduivenrassen min-
achtend ‘mokken’ genoemd. Nee, er was maar één 
ras en dat was de Groninger Slenkeduif!

Groninger Slenk, standaard.

Geelbleek: Blaast te veel, 
kleur loopt iets te ver 

door in borst, schildkleur 
iets lichter.

Geelspar: te spits 
en hoekig in 
borst.

Roodbleek: 
steunt op 
de staart, 

doorgeslagen 
pennen.

Roodbleek: te korte 
hals, te veel gekleurde 
slagpennen en te 
donker van kleur.

De mysterieuze Groninger Slenk
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De raskenmerken
Als men een Slenk van voren bekijkt moet men 
een niet al te groot duifje met een brede, zeer 
hoog gedragen borst zien. De stand wordt zeer 
sterk diagonaal verlangd, dus niet zo vertikaal als 
een pauwstaart. Als de Slenk goed in de diagonale 
paradestelling staat, moet men aan de voorkant de 
kop niet meer kunnen zien. Een van de belangrijkste 
raskenmerken van de Slenk is de zeer lange, soepele 
hals die het dier in één slag naar achteren gooit. 
Dit noemt men de zogenaamde nekslag; de hals 
vertoont dan een sidderende beweging. Een vereiste 
daarbij is een holle rug die ruimte geeft voor de 
lange hals. Of zoals de oude fokkers vroeger een 
Slenk beoordeelden; bij een goede Slenk moet men 
een borrelglaasje boven op de borst kunnen zetten, 
een duiveneitje in de holle rug kunnen leggen en 
een luciferdoosje tussen de niet al te lange pootjes 
kunnen zetten. Een Slenk moet bij het aanspreken 
in de kooi of in het hok direct de typische Slenken-
stand aannemen. Dieren die dit niet doen, kan men 
beter niet gebruiken voor de fok. 

Groninger Slenk ogen.

Fraai plaatje van Groninger 
Slenken in de tuin bij Harry 

Leverink te Haaksbergen. 

Knappe geelbleke van D. 
v.d. Burg. Deze toont een 
fraaie ronde borst en een 

zeer goede vaste stand, 
kopdracht zou nog iets lager 

kunnen.

Prima roodspar doff er van de 
bekende fokker J.G. Meelis, 
die jarenlang met veel succes 
Groninger Slenken showde.
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De Slenk heeft een langwerpige kop met een goed 
gewelfd voorhoofd. Vooral de doffers laten dat goed 
zien en krijgen daardoor wat een ‘strenge’ uitstra-
ling. De snavel is middellang, licht van kleur bij 
wit, geel, geelbleek en geelspar, wat aangelopen bij 
roodbleek en roodspar en donker bij rood.
Over het Slenkenoog is in het verleden veel gezegd 
en veel geschreven. Het Slenkenoog is vrij uniek 
te noemen, het behoort namelijk rondom de pupil 
een smal, helder wit randje te hebben dat overgaat 
in een (karmijn)rood randje naar de oogrand toe. 
De oogranden zijn smal en vleeskleurig tot grijs, 
dat verschilt per kleurslag. Fouten aan de ogen 
zijn onder andere een ‘gebroken’ oog, dit is een 

bordeauxrood, vooral aan kop en schouders; staart 
en slagpennen wit.
Bij geelbleek zijn kop en hals goudgeel gekleurd, 
vleugelschild is crèmekleurig met goudgele bandjes. 
De vleugelschilden moeten zijn voorzien van de 
zogenaamde spartekening. 
Bij roodbleek zijn kop en hals diep bordeauxrood 
gekleurd, de vleugelschilden licht roodbleek ge-
kleurd met bordeauxrode bandjes. Schilden weer 
voorzien van de zgn. spartekening.
Rood- en geelspar: de sparren zijn overwegend wit 
van kleur met aan de hals een halvemaanvormige 
rand van gekleurde veertjes. De vleugelschilden 
zijn geband. Bij de sparren is het tot nu toe nog 

hetzelfde als de vleugels beneden het lichaam tegen 
elkaar komen dan wordt de vogel achterwaarts om-
hoog geworpen wat men ‘het springen’ noemt. 
Met het zogenaamde ‘zwemmen’ bedoelt men de 
periode tijdens de vlucht waar de vleugels afwis-
selend in schuine of rechte richting naar beneden 
gericht worden. 
Daarna volgt ‘het zeilen’: de vleugels worden 
rechtstandig naar boven gebracht en strak tegen 
elkaar aangehouden. Door deze explosie van ca-
priolen worden de slagpennen vaak beschadigd. 
Beschadigde slagpennen kan men zien als een 
stukje rasadel. Het handelsmerk van een krachtig 
vliegende Slenk. 

Fraaie rode van A. Dekkers met een mooie lange 
hals en stabiele stand, prima kleur maar loopt 
te ver door in buik en kiel. Ook de staart- en 
slagpennen zouden witter kunnen. 

donkere vlek in de iris voornamelijk 
aan de onderzijde van het oog òf een 
geheel donkere oog. 

De vleugels zijn krachtig ontwikkeld 
met brede, forse slagpennen en wor-
den vrijwel naast de staart gedragen. 
Aan het bovenstaartdek kan met 
goed zien of men met een doffer dan 
wel met een duivin te maken heeft. 
De duivinnen laten een wat grijzige 
kleur zien, terwijl bij de doffers het 
bovenstaartdek wit is. Dit geldt niet 
voor de sparren en de witten!
De staart dient kort, breed en hol te 
zijn. Brede staartpennen is een ver-
eiste voor een goede Slenkenstaart. 
Neemt men het dier in de handen en 
beweegt men de duif op en neer, dan 
moet de staart zich hol, waaiervormig 
uitspreiden; vlakke ruggen en vlakke 
staarten zijn een grote fout.

De Kleurslagen
De Slenk heeft géén groot assor-
timent aan kleurslagen. Wat heel 
bijzonder is, is dat de meest voor-
komende duivenkleuren, namelijk 
blauw en zwart bij de Slenk niet voor-
komen. De typische slenkenkleuren 
treft men weer niet aan, op wit na, 
bij andere rassen. 
Het bijzondere van de slenkenkleuren is dat bij de 
‘bleken’ op hun vleugelschild en bij de ‘sparren’ 
over het gehele lichaam gesparde veertjes voorko-
men. Gesparde veertjes zijn alleen rondom de nerf 
gekleurd. Dit tekeningpatroon doet denken aan 
sparrenboompjes, vandaar de naam gespard.
In feite kennen we maar 3 kleuren, namelijk wit, 
rood en geel. In rood en geel zijn er vervolgens 3 
varianten mogelijk: geel en rood, geel- en rood-
bleek, geel- en roodspar.
De tekening voor alle kleurslagen is: witte buik, 
stuit en staart, tevens zouden de buitenste 7 tot 10 
buitenste slagpennen wit moeten zijn, maar dat is 
géén vereiste meer. Gekleurde binnenvanen zijn toe-
gestaan, zodra de buitenvanen van de buitenste 7 –10 
slagpennen gekleurd worden, geldt dat als een fout! 
Ook schakelpennen worden niet geaccepteerd!

Geel is donker oranjekleurig vooral aan hals, kop 
en schouders; staart en slagpennen zijn wit. Rood is 

niet gelukt om er duidelijke bandjes op te fokken, 
het blijft bij zeer vage banden. Verder behoren de 
sparren over het hele lichaam gesparde veertjes te 
hebben. De sparren zijn voor zover bekend gene-
tische schimmels*. 
De witten zijn vaak zeer lichte spardieren en verto-
nen hier en daar nog een gekleurd veertje. 

Het vliegen van de Slenken
De vlucht van een Slenk is vaak niet van lange duur. 
Het is een korte explosie van vreemde capriolen. De 
Slenk steekt als een hobbelpaard van wal, de hals 
rechtop en de staart waaiervormig hol gespreid. In 
de vlucht worden de vleugels bij bijna elke vleu-
gelslag boven het lichaam met kracht tegen elkaar 
geslagen wat een luide knal veroorzaakt. Gebeurt 

Slenken op de tentoon-
stelling
Er zijn maar relatief weinig Slen-
kenliefhebbers die met hun dieren 
naar de tentoonstelling gaan. Daar 
zijn verschillende redenen voor te 
bedenken. De meeste liefhebbers 
genieten van hun dieren in de vo-
lière of nog mooier in de lucht. Ze 
vinden dat hun dieren niet goed tot 
hun recht komen in een tentoonstel-
lingskooitje. Vooral als de dieren wat 
langer op de show moeten zitten 
wat vermoeid raken en niet meer 
hun parmantige paradestelling aan-
nemen, dan blijft er weinig van de 
trots pronkende Slenk over. Ook het 
in showconditie brengen en houden 
van Slenk valt vaak niet mee. Door 
hun sterk afhellende stand slepen 
ze constant met hun staart over de 
grond. En als men niet zeer secuur 
met de hygiëne in het hok omgaat, 
raken de staarten zo vervuild dat ze 
haast niet schoon te krijgen zijn. 
Schone hokken is voor een Slenk 
zeer belangrijk. Wil men aan de 
tentoonstelling mee doen dan is het 
verstandig om minstens een week 
voor het inkooien de dieren te was-

sen, om ze daarna op te sluiten in trainingskooien 
of broedhokken met een dikke laag houtmot.
Het vroeg vantevoren opkooien heeft meerdere 
voordelen: het houdt niet alleen de dieren schoon 
maar men laat de dieren ook wennen aan de 
tentoonstellingskooi. Vaak ziet men dieren op de 
tentoonstelling die zo bang en gestresst zijn dat ze 
de vreemdste houdingen aannemen. Soms zo erg 
dat ze niet te beoordelen zijn met alle gevolgen van 
dien. Toch mag dit oeroude Nederlandse ras niet 
ontbreken op de tentoonstelling al is het maar om 
het ras te promoten.

De fokkerij
De fokkerij van Groninger Slenken kan men maar 
op een manier doen slagen namelijk het zeer streng 
selecteren op vitaliteit en op het broeden en groot-
brengen van de jongen. De Slenk behoort niet tot 
de sterkste duivenrassen wat waarschijnlijk verband 
houdt met de intensieve inteelt van dit ras. Tot op de 
dag van vandaag is er nooit een ander ras ingekruist 

De mysterieuze Groninger Slenk
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Een witte van J.G. Meelis met een fraai ronde borst, zou iets meer 
halslengte mogen hebben.

om de vitaliteit te verbeteren. Het huidige Slenkenbestand is in feite familie van 
elkaar. Strenge selectie en een goede zorg zijn voor dit ras van groot belang. 
Vitale Slenken geven geen probleem in de fok. 
Verder is het belangrijk te weten dat nóóit gele met geelbleke of geelbleke 
onderling gepaard mogen worden, de reden daarvan is dat men dan blinde 
jongen fokt. Van oudsher worden de geelbleke dieren altijd met rode of 
roodbleek gepaard. 

De Speciaalclub
De Groninger Slenken Club is een kleine maar zeer gezellige speciaalclub. 
De clubdag vindt jaarlijks plaats op de 1ste zaterdag in februari te Kampen. 
Men kan zijn overtollige dieren meenemen om een ander er plezier mee te 
doen, maar men kan ook dieren ter beoordeling meenemen. Ze worden dan 
besproken door de clubkeurmeesters en andere ervaringsdeskundigen binnen 
de club. Het gaat goed met de Groninger Slenk, de belangstelling neemt toe 
ook vanuit het buitenland. Een van onze Duitse Slenkenvrienden heeft een 
prachtige website gemaakt, zeer de moeite van het bekijken waard: 
www.GroningerSlenkenclubnl.de

Ten slotte
Heeft men belangstelling voor dit oeroude, mooie ras, dan is het raadzaam 
om ze bij een fokker thuis te gaan bekijken. Het liefst bij iemand die ze of los 
heeft vliegen of die in het bezit is van een grote volière dan ziet men de Slenk 
in zijn element. Een hok vol vitale Slenken is niet alleen een lust voor het oog 
maar zeker ook voor het oor want de Slenken laten hun vleugels knallen dat 
het een lust is.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de Groninger 
Slenkenclub: 
Martin Smit, Oostindië 27, 9354 TD Zevenhuizen

* Alles über Rassetauben (2002), Deel 6: Spielfl ugtauben, Ringsläger und 
Slenken.

Roodbleek van J.G. Meelis, elegante en compacte vogel, goede halsdracht. Roodspar van Martin Smit met een zeer goede, vast stand; met als wens 
iets minder beenlengte. 
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