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DE VLIEGENDE GELDERLANDER 
De comeback van de Gelderse slenk 
 
Tekst: Pieter Jansma 
 
 
Nederland kent van oudsher verschillende  lokale vliegduivenrassen. Bekende  rassen zijn de hagenaar, de Neder‐
landse hoogvlieger, de oud‐Hollandse tuimelaar, de Amsterdamse baardtuimelaar, de holle kropper en de slenk. De 
slenk komt voor in twee variëteiten: de Groninger en de Gelderse. Zo schrijft Hartogh Heys van Zouteveen (1893): 
“De slenker is een echte Nederlandsche duif, die men bijna nergens anders aantreft. Hij is grooter dan de veldduif, 
goed geproportioneerd gebouwd, vliegt uitstekend en moet onder het vliegen hard met de vleugels tegen elkander 
aanslaan. Er zijn twee variëteiten: de Groningsche en de Geldersche, die alleen in teekening iets verschillen.” Onge‐
twijfeld werd bij het laatste op de witte vlek (bonttekening) van de Gelderse op de hals gedoeld. 
 
De Groninger slenkenfokkerij verkeerde na de Tweede Wereldoorlog lange tijd in een dal, maar kreeg een opleving. 
De Gelderse slenk werd tot voor kort verloren gewaand. Van Gink & Spruijt (1930) hebben het  in Onze duiven  in 
woord en beeld nog over de thans vrijwel uitgestorven Gelderse slenken. 50 jaar later schrijft Clason (1980) in zijn 
boek Zeldzame huisdierrassen: “De Gelderse Slenken zijn reeds uitgestorven.” Rond de eeuwwisseling werden ech‐
ter nog enkele fokkers van dit unieke oude Gelderse vliegras ontdekt. 
 

 
Voor zover bekend, de oudste afbeelding van de (oorspronkelijke) 
slenk. Uit een dergelijk type zijn twee fokrichtingen ontstaan: de 
Groninger en de Gelderse slenk. Op de achtergrond de typische 

vlucht. Tekening van L. vander Snickt (1900) 

 
Geschiedenis 
Ooit was de Gelderse slenk een trots bezit van de Gel‐
derse duivenmelker. Vooral  in de  volkswijk Oud‐West 
te Nijmegen was deze duif aan het eind van de 19e en 
in de  eerste helft  van de 20e  eeuw  zeer populair.  Zo 
blikt Van der Hoeven in een ongedateerde bijdrage van 
na  de  Tweede  Wereldoorlog  als  volgt  terug  op  zijn 
(toenmalige)  domicilie:  “In  mijn  jeugd  (red.  voor  de 
Tweede Wereldoorlog) was Nijmegen  een  echte  slen‐
kenstad, omdat in de oude stad de zolders zeer geschikt 
waren  voor  het  houden  en  laten  vliegen  van  slenken. 

Vooral de Geldersen maakten opgang. Het was een lust 
deze  te  zien  werken  op  een  hoogte  van  ongeveer  1 
Meter boven de Waal, om dan al ‘springend’ te stijgen 
en  daarna  ‘zwemmend’  en  ‘zeilend’  het  slag  te  berei‐
ken.” In oude krantenadvertenties van de Gelderlander 
uit die tijd, worden regelmatig slenken te koop aange‐
boden  of  vermiste  slenkduiven  opgegeven  met  het 
verzoek  deze  tegen  vergoedingen  van  soms wel  ƒ  5,‐ 
terug te bezorgen. Ook  in de oude volkswijk Klarendal 
te Arnhem was de Gelderse slenk zeer geliefd. 
 
Toen de  tentoonstellingen eind 19e eeuw  in opkomst 
kwamen, werd vermoedelijk tot een rasbeschrijving of 
richtlijn  overgegaan.  In  de  Gelderlander  van  4 maart 
1899 lezen we dat de heer Swijtink op de pluimveeten‐
toonstelling van 1899  in  ‘De Vereeniging’  te Nijmegen 
als jurylid optrad voor de Gelderse slenken. 
 

 
Uit: de Gelderlander van maandag 1 januari 1927 

 
De populariteit van het ras leidde in 1926 tot de oprich‐
ting  van  de Nijmeegsche  Slenkenclub,  die  onder  aan‐
voering  van mannen  als Bonefaas  (secretaris)  en  San‐
ders  (keurmeester) met  veel  passie  de  slenkenvlucht 
promootte.  In de Gelderlander van 20 november 1926 
wordt gesproken van een energieke club die een woord 
van lof toekomt voor haar onafgebroken bemoeiingen. 
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Het volgende jaar kwam deze club met maar liefst 174 
inzendingen  op  de  6e  Nijmeegse  (nationale)  Pluim‐
veetentoonstelling van 21, 22 en 23 januari 1927. 
 
In een grote demonstratie‐ of  vliegkooi  van 4 bij 4 m 
werden de vliegkunsten getoond en beoordeeld. Toch 
zal dit niet  veel hebben uitgehaald. Alleen  in de  vrije 
vlucht zijn de krachtige en sierlijke vliegeigenschappen 
van het ras pas werkelijk zichtbaar en te bewonderen. 
 
Vliegeigenschappen en raskenmerken 
Iets wat direct  in het oog springt,  is de vliegwijze. Het 
lichaam  ‘zwemt’  horizontaal  door  de  lucht  met  ge‐
spreide  holle  staart  en  de  kop  omhoog. De  krachtige 
‘zwemslagen’  vooruit,  waarbij  beide  vleugeleinden 
elkaar  boven  raken,  veroorzaakt  een  luid  klepperend 
geluid.  De  vlucht  wordt  onderbroken  door  plotseling 
met  een  ruk  de  vleugels  diep  naar  onderen  te  slaan, 
waarbij  de  vleugeleinden  elkaar  beneden  raken  (het 
zogenaamde  springen,  steken  of  trekken)  om  vervol‐
gens  in  een  lange  zweefduik  af  te  glijden  (het  zoge‐
naamde  zeilen  of  drijven).  Bij  het  springen  gaat  het 
lichaam met  een  schok  omhoog  en  beweegt  de  duif 
gelijk  een  hobbelpaard  door  de  lucht.  Bij  het  zeilen 
staan de vleugels enkele seconden stil in een V‐vorm. 
 

 
Jonge vliegende Gelderse slenk, foto van J. Bosch (2010) 

 
Deze  bijzondere  ‘spring‐  en  zeilvlucht’  vormt  typisch 
sprintwerk van hooguit zo’n 5 min, onafgebroken met 
korte tussenpozen. Het geklap  leidt  in de  loop van het 
seizoen  tot  afgesleten of  gebroken buitenste  slagpen‐
nen (rasadel). Hoe langer een slenk krachtig ‘springt’ en 
‘zwemt’,  des  te  meer  waarde  heeft  hij.  De  slenken 
vliegen  buiten  de  kweek‐  en  ruiperiode  op  hun  best, 
met name in de laatste weken voor de kweek. 
 
De Gelderse slenk heeft een vrij lange, soepele en ach‐
terovergebogen hals die frequent een  licht sidderende 
beweging  toont.  De  hals  toont  enige  vulling  in  actie. 
Het  ras  is  verder middelmatig  lang, gespierd,  lenig en 
heeft  een  afhellende  ruglijn  (opgerichte  houding)  en 
een mooi geronde hooggedragen borst. De staart loopt 
in  een  rechte  lijn met  de  rug  naar  beneden. De  kale 
onbevederde poten en de  snavel  zijn  van gemiddelde 

lengte. De kop  is breed,  lang en wat afgeplat. Het oog 
heeft een vrij kleine pupil met een lichte rand die naar 
buiten  toe uitloopt  in geel  tot oranjerood  (afhankelijk 
van de kleur; bij gele exemplaren lichter). 
 
Het  ras  heeft  een  trots  karakter.  Vooral  de  doffers 
hebben de gewoonte om bij het hof maken al koerend 
in opgerichte stand en met gespreide staart, al trippe‐
lend met sprongetjes naar de duivin toe te lopen. Hier‐
bij loopt de doffer op zijn tenen, zozeer dat de voetzo‐
len  ruim  van  de  grond  komen.  Deze  gewoonte werd 
ook wel ‘oplopen’ (in de hoogte lopen, opwaarts bena‐
deren of opzwellen) genoemd. 
 
Ten  slotte  beschikt  het  ras  over  een  goed  oriëntatie‐
vermogen.  Uitwennen  gaat  dan  ook  probleemloos, 
hoewel ze nog wel eens naar de oude eigenaar  terug‐
keren als deze niet op al te grote afstand woont. 
 

 
Vliegende Gelderse slenk met slab, foto van T. Tangelder (2010) 

 
Hoewel de Gelderse fokkers zich in 1926 verenigden als 
Nijmeegsche Slenkenclub, is niet bekend of er ooit een 
standaard  van de Gelderse  slenk heeft bestaan.  In de 
Gelderlander van 20 januari 1927, wordt gesproken van 
snelle  ranke vliegers en van een  lenige  slanke duif.  In 
1964 schrijft Van der Vaart in Avicultura: “Wel waren er 
twee soorten in ons land, namelijk Groninger en Gelder‐
se Slenken. De eerste waren breder in de borst met een 
betere  nekslag  en  vooral  korter  in  bouw.  Ze  staken 
beduidend af bij haar Gelderse zusters, die vooral veel 
langer in rug en staart waren en met een veel smallere 
borst. Deze  eigenschap bezorgden  ze bij de Groninger 
fokkers  de  naam  van  ‘Gelderse  gepen’  naar  de  lange 
dunne vissoort van die naam. Toch waren ook die  ‘ge‐
pen’ goede vliegers, vooral in de langere vluchten.” 
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Dit stemt overeen met het beeld dat Van der Hoeven in 
de eerder genoemde bijdrage schetst over de Gelderse 
slenk: “Die slenken waren smal, lang, met ranke halzen 
en  staarten  als waskommen.  Zittend  had  de  hals  een 
sidderende  beweging.  (…)  Fouten  waren  ‘spochten’  ‐ 
d.w.z. vliegen als een normale duif ‐ en ‘blazen’.” 
 
Verheij merkt  in Avicultura  (1963) op, dat de Gelderse 
slenken wat  langer van voren  zijn, niet  zo  zwaar han‐
gend, doch  flink  vliegend.  Spruijt  (1935)  vermeldt dat 
de  Gelderse  slenk  veel  grover  en  forser  was  dan  de 
Groninger, doch houteriger en  veel minder elegant  in 
zijn bewegingen; maar, naar men beweert,  een beter 
een meer geoefend vlieger met groter uithoudings‐ en 
weerstandsvermogen.  Beekman  (1896)  geeft  aan  dat 
de Gelderse slenk niet mag sidderen zoals de Groninger 
en dat de keel met een ronde witte vlek getekend moet 
zijn. Van Gink & Spruijt (1930) spreken van een min of 
meer hartvormige vlek aan de voorzijde van de hals. 
 

 
Gelderse slenk in spikkelspar (overtekend), foto van P. Jansma (2010) 

 
De Gelderse slenk vormt meer het oudere slenkentype 
van omstreeks 1900, een eenvoudigere variëteit van de 
moderne Groninger slenk. Volgens Spruijt (1935) kwam 
deze variëteit steeds terug bij het fokken van Groninger 
slenken.  Dit  valt  goed  te  verklaren,  omdat  zeker  al 
vanaf  de  eerste  standaard  van  de Groninger  slenk  in 
1922 een moderner type werd verlangd. Vanaf die tijd 
werd  een  slechte  Groninger  door  Groninger  fokkers 
voor  Gelderse  uitgescholden  (Sanders,  ca.  1930).  De 
Groninger slenk moest korter en breder, met een holle‐
re rug en een meer naar achteren gebogen hals. 
 
Bij het oudere slenkentype moeten we denken aan een 
wat  forser  type met meer borstdiepte en een  langere 
rug  en  staart,  een minder  naar  achter  gebogen  hals 
(minder hangend), wat langere benen, een wat vlakke‐
re rug (minder hol) en een grovere kop. In actie liet dit 
type een licht opgeblazen krop zien, juist genoeg om de 
borst een gevuld aanzien te geven (Huizinga, 1897). 
 

Dit  lichte blazen wat ook wel bij  andere  rassen  voor‐
kwam  (o.a.  de  Belgische  ringslager  en  de  couchois), 
vormde echter onvoldoende aanleiding om  te kunnen 
spreken  van  halfkroppers.  Echt  blazen wordt  immers 
als  fout beschouwd,  zoals Van der Hoeven ook al op‐
merkte.  Een  halfkropper  uit  die  tijd  vormde  bijvoor‐
beeld  de  Silezische  kropper  (Spruijt,  1929).  Ook  de 
Arnhemse  ‘trek‐en‐drijver’  kan  tot  de  halfkroppers 
worden gerekend (Jansma, 2011). 
 

 
Roode Slenkeduif. Aan deze vogel kan men duidelijk zien, hoe een 
(red. Groninger) Slenkeduif niet moet zijn. Dit diertje is in alles min‐
derwaardig. De hals is te stijf, de beenen te hoog en het lichaam te 

lang. Afbeelding en onderschrift van H. Logman jr. (1930) 

 

 
Imponerende geelbleke (red. Groninger) Slenk, doffer, winnaar op de 
clubshow van de Groninger Sierduivenclub in 1940. Fokker: K. Woldijk 
te Groningen. Zeer goed type met lange en hoge voorpartij, alsmede 
prima halsdracht. De achterpartij iets meer opgetrokken is gewenst. 

Afbeelding en onderschrift van H.Th.G. Moezelaar (1976) 

 
In  De  Duivensport  schrijft  Sanders  ergens  rond  1930 
een artikel met als titel ‘Een slenkenpraatje’. Met enke‐
le zinsneden hieruit, ronden we deze paragraaf af: “Het 
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zal zowat een veertig  jaren geleden zijn dat we kennis 
maakten met de  Slenken!  (...) Het waren 2 paar  ‘Gel‐
dersche’  en  1  paar  ‘Groninger’  en  voor  ons  jongens 
waren  de  Geld.  verreweg  favoriet.  Als  die  los waren, 
zag  je  ze werken,  ze  ‘trokken’ en  ‘zeilden’ dat het een 
lust was en heel gauw kende  je de besten er uit. Kleur 
was bijzaak, we bezaten 3 roode en 1 schimmel. Vliegen 
was hoofdzaak en hierdoor kwamen de Gron. 2 schim‐
mels op den achtergrond. Deze maakten geen afstand, 
trokken  van  dak  tot  dak  en  dat  bevredigde  ons  niet. 
Voor  ons  waren  Geld.  Slenken  en  Slenken  hetzelfde. 
Gron. waardeerden we niet; dat  is  later gekomen toen 
ze  in de  volière  kwamen. Daar maakten de Gron. een 
beter  figuur. Ze waren  veel drukker. Hun  sprongen en 
buigingen, hun overdreven  trotsche manieren was ons 
een  openbaring, waardoor  ze  gelijk  kwamen met  hun 
vliegende naamgenooten.” 
 
Kleur en tekening 
De Gelderse  komt  evenals  de Groninger  slenk  in  drie 
kleuren  voor  met  in  totaal  negen  kleurslagen:  wit, 
roodspar, geelspar, rood, geel, roodbleek en geelbleek 
(bleek wordt ook wel  zilver of  vaal genoemd). Bij alle 
kleurslagen  zijn  de  buitenste  slagpennen  wit  (kleur‐
loos); de binnenvanen mogen gekleurd zijn. 
 

 
Standaard Gelderse slenk, in diverse kleurslagen. Kleurtekeningen van 

J. de Jong (2009) 

 
Bij de  spartekening  (schimmelfactor) kennen we  twee 
varianten: bandspar en spikkelspar. Bandspar is wit met 
gele of rode veertjes in de hals en licht gekleurde ban‐
den op de vleugels. Spikkelspar is overwegend wit met 
gele of rode veertjes  in de hals en op de vleugels  (ge‐
stippeld  tot  gesprenkeld). De  bleke  varianten  zijn  ge‐
kleurd, maar hebben een vaal vleugelschild met enige 
nuancering (sooty) en duidelijke vleugelbanden. 
 
Het  rood  is  bordeauxrood  en  het  geel  is  oranjegeel, 
hoewel de kleuren niet zo intens zijn als bij de Gronin‐
ger  slenk. Een  ronde  tot hartvormige witte  slab  is ge‐
wenst. De kleuren zwart en blauw komen niet voor bij 
slenken. Dat wijst op een strenge kleurselectie. O.a.  in 
Chasse et Pêche van 14 januari 1900 worden nog zwar‐
te en blauwe slenkduiven genoemd, hoewel ze toen al 
zeldzaam waren. Voor  zover er vandaag de dag  zwart 

en blauw opduikt, komt dat voort uit  inkruisingen met 
o.a. de horsemankropper.  In de zuivere oude slenken‐
lijnen komen deze kleuren nimmer voor. 
 
Naamgeving 
‘Gelderse’ verwijst uiteraard naar de provincie waar het 
ras is gefokt. Waar de naam ‘slenk’ of ‘slenker’ (zoals de 
slenk vroeger ook wel werd genoemd) vandaan komt, 
is niet  zeker. Er  zijn  twee mogelijkheden:  ‘slenken’ of 
‘schlenckeren’.  Beide woorden  zijn  reeds  lang  verou‐
derd.  Slenken  (een  bijvorm  van  ‘slinken’  of  een  aflei‐
ding  van  ‘slank’)  had  vroeger  de  betekenis  van  afne‐
men,  minder,  dunner  of  magerder  worden.  Hierbij 
moeten we dan denken  aan  een  kropperras  als  voor‐
ouder (de oploper), dat (in krop) is geslonken. 
 
Het woord schlenckeren betekent zwaaien, zwenken of 
slingeren. Kramer  (1719)  spreekt  van  ‘hin und wieder 
schlenckeren’  (heen  en weer  slingeren).  Schlenckeren 
komt  van  de  stam  ‘schwengen,  schwingen’  (later: 
zwengen, zwingen). Zo had zwingen al in een ver verle‐
den de betekenis van ritmisch om een zeker punt heen 
en weer  (van  links naar  rechts, van boven naar bene‐
den) bewegen of zwaaien (Kilianus, 1574). Denk hierbij 
aan  de  til,  het  plat  of  de  duivenzolder;  het  punt  van 
waaruit  ‘ritmisch’  de  zo  herkenbare  ‘spring‐  en  zeil‐
vlucht’ der slenken plaatsvindt. 
 
Oorsprong 
Alle schrijvers zijn het er wel over eens, dat de slenken 
nauw verwant  zijn aan de oploper, een  zeer oud Hol‐
lands  vliegkropperras;  het  type,  het  oplopen  (gedrag) 
en de vliegeigenschappen pleiten hiervoor. Sommigen 
menen dat de S‐vormige en sidderende hals  is te dan‐
ken aan de pauwstaart of de mookee (Jansma, 2010). 
 
Hoe  lang de slenken reeds bestaan,  is onbekend. Goc‐
kinga schrijft in Onze gevederde vrienden van 4 augus‐
tus 1882, dat de slenk zijn bloeitijd kreeg rond 1800  in 
Groningen.  Vanaf  dat  moment  verkreeg  het  ras  een 
zekere vermaardheid en werden exemplaren naar alle 
delen  des  lands  verzonden.  Huizinga,  indertijd  een 
groot promotor  van het  ras, wist  in 1897  te  vertellen 
dat  de  slenk meer  dan  100  jaar  in  zijn  familie  werd 
gefokt,  van  vader  op  zoon. Buiten Groningen  hadden 
vooral Gelderse duivenmelkers een voorliefde voor dit 
uiterst sterke en temperamentvolle ras. 
 
Het ras mag dan al hebben bestaan in de 18e eeuw, de 
naam  ‘slenk’,  ‘slenke’ of  ‘slenker’  is van  latere datum. 
Pas in de tweede helft van de 19e eeuw komen we het 
ras onder deze naam  tegen. Wanneer Hedden  (1882) 
de  slag‐,  klap‐  of weiduiven  (Columba  percussor)  be‐
schrijft, merkt hij  in een voetnoot op, dat deze duiven 
hier bekend staan onder de naam ‘Slenken’. 
 
Over de percussor  (slager of stoter) wordt  reeds  in de 
17e eeuw geschreven (in het Duits: Klatschtaube en  in 
het Engels: Smiter), maar deze namen worden meestal 
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in verband gebracht met de ringslagers, het speelderke, 
de smijter en een enkele keer met de  (Norwich) krop‐
per (red. de oploper). Van Gink & Spruijt (1930) wijzen 
op  een  vermoedelijke  verwantschap  tussen  de  Belgi‐
sche ringslager en de slenken (meer in het bijzonder de 
Geldersen) en tussen het speelderke en de holle krop‐
pers uit de Amsterdamse  stam  (red. de oplopers). Op 
basis  van de huidige  (mij bekende) bronnen,  valt hier 
helaas niets met zekerheid over te zeggen. 
 
Cultuurhistorische waarde 
Evenals  maatschappelijke  verworvenheden,  archeolo‐
gische vondsten en historische gebouwen, maken ook 
oude dierenrassen deel uit van ons gemeenschappelijk 
cultuurbezit.  In de vaak typische raskenmerken zijn de 
opvattingen en  idealen terug te vinden van onze voor‐
ouders. Zo ook bij de Gelderse slenk, speciaal vliegduif 
bij  uitstek;  tot  voor  kort  verloren  gewaand, maar  te‐
genwoordig bezig met een heuse comeback. 
 

 
Jonge Gelderse slenk in roodbleek, foto van P. Jansma (2011) 

 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) vermeldt beide 
slenken als zeldzame Nederlandse duivenrassen, naast 
de  hyacintduif  en  de  hagenaar.  De  Groninger  slenk 
staat op de  internationale FAO‐lijst van huisdierrassen 
in gevaar en de Gelderse slenk zelfs op de internationa‐
le FAO‐lijst van ernstig bedreigde huisdierrassen. 
 
Fokkerij(belangen) 
De Gelderse slenk  is een sterk en zeer sociaal ras met 
een  levendig  en  temperamentvol  karakter  dat weinig 
eisen stelt. Wel dient deze duif met regelmaat een vrije 
vlucht  te krijgen. Het ras  is niet geschikt als volièrevo‐
gel. De kweek verloopt normaliter  zonder bijkomende 
problemen. Wanneer u overweegt om  ‘vliegende Gel‐

derlanders’ aan te schaffen, is het raadzaam om het ras 
eerst bij een  fokker thuis te bekijken en  in de  lucht te 
beoordelen op vliegkwaliteiten. 
 

 
Gelderse slenk in geelbleek, foto van P. Jansma (2010) 

 
Hoewel een standaard voor de  fokkerij noodzakelijk  is 
voor  rasbewaking,  bestaat  er  huivering  voor  zuivere 
tentoonstellingsfok,  ten  koste  van de  vliegkwaliteiten. 
De ware slenkenfokker heeft als motto: “Eerst vliegen, 
dan bouwen en daarna verven.” 
 
De meest  voorkomende  fouten  bij  de Gelderse  slenk 
zijn: te kort type, te brede en/of spitse borst, te korte 
en/of stijve hals (stok in de nek), te brede rug, te lange 
benen,  te  horizontale  stand,  te  horizontale  staart‐
dracht,  te  veel  achterwaarts  gebogen  hals  en  te  veel 
krop‐ of ballonvorming. 
 
Hoewel Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen 
(GLGK) de Gelderse slenk bij aanvang onder haar hoede 
heeft  genomen  en  een  gericht  fokprogramma  stimu‐
leerde met andere fokkers, werd meer en meer duide‐
lijk dat de Gelderse slenk een professionele en actieve 
speciaalclub nodig heeft om de ras‐ en vliegkenmerken 
veilig te stellen, te behartigen en te promoten. 
 
In  overleg met GLGK  is  structurele  samenwerking  ge‐
zocht met de Groninger Slenken Club, de oudste Neder‐
landse speciaalclub voor sierduiven (4 april 1899 opge‐
richt door de heer Huizinga ‐ tevens eerste voorzitter ‐ 
als Nederlandsche  Slenkenduivenclub). Deze  club her‐
bergde reeds geruime tijd meerdere Gelderse slenken‐
fokkers.  Dit  alles  heeft  in  2010  geresulteerd  in  een 
gezamenlijke  slenkenclub,  de  ‘Groninger  en  Gelderse 
Slenken  Club’  (GGSC).  Hiermee  zijn  beide  rassen  ver‐
enigd in één nationale club, als vanouds! 
 
In Chasse et Pêche van 7 mei 1899 stond: “Er worden 
ook  slenkers  gehouden  in  de  provincie  Gelderland. 
Vraagt men een  liefhebber uit Gelderland die graag de 
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beschrijving wil geven van ‘Geldersche slenken’?” Bone‐
faas,  secretaris  van  de  Nijmeegsche  Slenkenclub, 
schreef  op  12  mei  1926  voor  De  duivensport:  “Wie 
uwer houdt de zaak nu eens warm over de Geldersche 
Slenk,  liefst met  foto’s  of  teekeningen?”  Ik  hoop met 
deze bijdrage aan beide verzoeken te hebben voldaan. 
 
Voor  specifieke  vragen  kunt  u  altijd  contact met mij 
opnemen. Mocht u (nieuwe) historische feiten kunnen 
onthullen over het ras, dan verneem ik dat graag. 
 
I  www.groningerengelderseslenkenclub.nl 
E  p.jansma@gmail.com 
T  +31 (0) 6 23 38 66 58 
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