
Groninger Slenk
Alsweditrasgaan bespreken beseÍÍen we zeer goed dat de mogeli ikheid zeergroot is

dat we soms de gevoelens van fokkers van dit nationale Ías hier en daar wat geweld
zullen moeten aandoen. Anderziids is het natuurli ikgoed datde anderen weergestreeld

wordendathun ras weer eens in de kiikerwordt geplaatst. Beide categorieën zou ik
wil lenzeggen: Alsikschriif, isditopbouwend bedoeld en te trachten propagandate

makenvooreen mooi sierduivenras. De rest is voo. mij van geen belang. Natuurli ik ben ik
chauvinistisch genoeg om onze nationale rassen de hoogte in te pri izen. Maar als

keurmeesteren als voorlichter dienen we ook realistisch te ziin- Juist metdit ras, dat ik
zelfnooit hebgeÍokt, maarwelvan dichtbii bij miin spoÉvrienden heb meegemaakt,is

het in de geschiedenis alt i id zo geweestdat het steeds metvallen en opstaan overeind is
gebleven. Hoe komthettoch beste Nederlanders, datal het mooie van onze eigen bodem

u niet kan bekoren zoals de rassen uit andere landen? Zijn onze nationale rassen te
moeil i ik?

Als rechtgeaarde duivenlieÍhebber zal het
mij een biet ájn of een ras uit Nederland
komt oÍ uit fuië. lk prob€er te genieten van
het mooie dat de natuur ons geeft en ik wil
me steeds weer verwonderen over de íok-
kerskunsten die uitgehaald zijn in het verle-
den en heden waardoor wij zo'n aantal ras-
sen hebben gekregen, dat wijwel niemand in
staat is om ze alle goed in het hooÍd te
hebben. Toch is er in mijn hart een apart
plaatsje voor de Groninger Slenk. Misschien
ook wel door bewondering dat het een pro-
vincie gelukt is een ras naar zijn naam te
krijgen. Uniek voor ons land.
Waar de naam vandaan komi die heel vroe-
ger door de Groningers bedacht moet zijn, is
niet bekend. Er zijn hree theorieën die ik
beide weer wil geven:
1e. Op de Waddenzee werden door de getij
stroming€n diepe geulen gegraven die slen-
ken worden genoemd. Die slenken zijn grillig
met vel€ bochten en bij de duivenmensen
was de hals van deze rasduif daarmeoe re
vergelijken oÍ men zag een sterke overeen-
komst;
2e. Doordat de duif in zijn oorsprong een
vliegduiÍ was, maar dan zuiver op de sprint
en niet voor grote afstanden, ging het erom
een duif te Íokken die door een potsierlijke
manier van vliegen, meer plezieÍ aan zijn
eigenaar gaÍ
Precies naast Groningen vindt men Duits-
land en daar wordt voor het woord schom
melen oÍ slingeren het woord ,,schlàngeln"
gebruikt. De rest laat zich raden, want de
Groningers hielden wel hun ras vast.
Hoe oud het ras is, weet niemand. Maar
aangenomen wordt, dat het reeds vóór de
17e eeuw gefokt werd. Waaruit zal ook wel
altiid een raadsel blijven, maar het kan geen
toeval zijn dat er naast de geaardheid duide
lijke eigenschappen in terug te vinden ztn
van de hrimelaars, waarvan zeker de Ring-
slager genoemd moet worden. Ook het
oude kroppenas ..de Uploper" zien we er in
terug. De hoge borst van de Pauwstaad en
de hillende nek van de Stargarder Sidder-
hals. Zijn al die rassen in de Slenk vertegen-
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woordigd? We moeten het gewoon aanne
men, maar dan gelijktijdig onze bewonde-
dng uitspreken over de voorvaderen die dat
uiteÍmate goed vast hebben gelegd, zonder
dat ze toen op de hoogte waren van de
geneticawetten. Op deze manier werd een
vliegkunstenaar vastgelegd die ztn weerga
niet kent. Maar om op tentoonstellingen een
waardering te kdjgen, heb je aan vliegcapa-
citeiten niet veel, omdat het daar gaat om
schoonheid.
Toen het eind van de vodge eeuw wat meer
contacten gezocht werden, bleek toch dat
bijna alle íokkers erfgenaam waren van Pa
en dat de meeste stammen overgingen van
generatie op generatie. Toen wds een reis
naar Groningen nog vdjwel ondenkbaar en
tot ver in onze eeuw bleef dat zo- Toen rn
1899 de eerste Slenkenclub opgericht werd,
waren er al mensen die de Slenken 100 jaar
in de familie hadden. Met name bij de heer

Huizinga was dat zo, waardoor we dan met-
een het bewijs hebben dai de Slenk een van
onze oudste rassen is. Mede door de slechte
communicatie leefde de club niet lang en we
schrijven 1919 toen de club opnieuw opge-
dcht werd door de heren Logman en v. d.
Vaart. De ouderen onder ons zullen beiden
nog gekend hebben. Niet alleen schrilver
dezes had groot respect voor die mannen,
maar het is verbazingwekkend hoe vaak je
die namen nog hoort en zeker als het over
Slenken gaat.
In 1929 werd de siandaard ontworpen en
aangenomen en vanaf dat moment was de
Slenk een sierduif. Denk nu niet dat er geltk
met de veredeling van het ras werd begon-
nen. O neen, men was nog niet zo gechar-
meerd van de predikaten die toen pas waren
uitgevonden- Een Slenk moest beoordeeld
worden in een vliewolière en het lukte de
heer v. d. Vaart met ztn groot gezag als

GroepsÍoto Don alle kleuren bíj de Groninger Slenk. Boven u.I.n.r.: geelbleek, geel en wit; onaler
b.l.n.r,: rood. roodspor (uroeger bondspot), roodbleek en de uroegere spikkelspor. Een prochtíge
illustrotie van hoe het zijn moet en uooi ue naoí toe moeten-



Sierduiven

Kop- en oogstudie uan een goede Groninger
Slenk.

kenner en keurmeester om de t ' ree sfomin-
gen, t.w. de Groningse en de Gelderse fok-
kers bij elkaar te krijgen. Eerst de dieren
gekeurd in de tentoonstellingskooi en toen
een beoordeling op het vliegen in een uiter
mate grote volière met springplanken en al.
En wonder, o wonder, de beste showdieren
bleken ook de beste vliegers te zijn. Het ijs
was gebroken, maar dan alleen omdat de
Groningers wonnen.
Eigenlijk is hiermede de geschiedenis be-
schreven. Alle andere dingen zin ontstaan
uit de i jzeÍen wel van de >Landaard die vele,
vele jaren onveranderd is gebleven voor de
Slenk. Een ras dus, dat woeger geisoleerd

Gele Slenk doíÍer met een prdchtig

lype, uorme kleur en een goede

soepele hsls die diepeí ge-

Iegd moet uoÍden.

was door de slechte verbindingen, later een
ras dat aanhangers had naar de vliegcapaci-
teiten en bij anderen voor de show. Nog later
e€n ras dat uitsluitend nog gefokt wordt voor
de tentoonstellingen met uizondering van
diegenen die zich daar niet bij neer wensen
te leggen en ze nog puur houden voor het
vliegen. Misschien ook wel goed, omdat
mede daardoor de oorspronkelijke eigen-
schappen bewaard blijven. De tentoonstel-
lingsÍokkers die de vliegcapriolen vast willen
houden, zullen moeten beschikken over zeer
grcte volières en met beschadigde pennen
genoegen moeten nemen.
Volledigheidshaive zullen we toch een om-
schrijving geven van hei vliegen, omdatdeze

zosterk a6:uijkt van andere rassen dat hetniei
onvermeld mag blijven.
Hebben we de vogel in de hand en laten we
hem los, dan steken ze de hals recht op, dus
niet gestrekt zoals andere rassen doen. De
staart wordt waaiervormig gespreid en de
buitenkant boogvormig naar boven gedcht
(holle staart). De vleugels worden bij bijna
iedere vleugelslag van boven met kracht
tegen elkaar geslagen, hetgeen een luide
klap geeft. Soms gebeurt dit ook als de vleu
gels benedenwaarts gericht zijn en die wor-
den dan ook onder het lichaam iegen elkaar
geslagen. Hierdoor ontstaat een schok die
de vogel achterwaarts omhoog werpt. Dit
gedeelte noemt men spingen. Afirisselend
worden de vleugels in de lucht in schuine of
rechte richting naar beneden gericht. Dit
gedeelte noemt men zwemmen. Aan het
einde hieruan worden vleugels rechtstandig
naar boven gebracht en strak iegen elkaar
gehouden. Dit gedeelte noeml men zeilen.
Bovenstaande figuren worden steeds afge
wisseld en op korte afstand van het hok
waardoor het begrijpelijk is dat men lang van

zo'n spel van zijn duiven kan genieien en
zeker woeger toen er nog weinig afleiding
was. Er zijn natuurlijk altijd goede en slechte
vliegers geweest en we mogen behrijÍelen of
er nog veel Slenken zijn die dit vliegen nog
werkelijk goed kunnen.
Mede door de verschillende opvattingen
over de hobby en ook wel door le weinig
gerichte propaganda is de Slenk eigenlijk
meer een vercchoppelingetje geweest dan
een populaire sierduif. We hebben tijden
gekend dat er 150 op de tentoonstelling
zaten, maar door gebrek aan belangstelling
en mede door de oorlog werd het bestand
drastisch gereduceerd en het zou duren tot
7976 om weet een nieuwe Slenkenclub op

te richten. Deze keeÍ wa' het beter raak,
want ere wie ere toekomt, de huidige voor-
zitter Joh. Meelis uit Den Haag heeft kosten
noch moeite gespaard om het ras weeruit de
puree te halen. En het moet gezegd zijn dat
hij daar bijzonder goed in geslaagd is. Hulde
aan deze Hagenaar, die heelwaite verduren
heeft gehad, zelfs van de Standaardcommis-
sie, maar dje nooil versaagd heeft en ziln
geduld niet verloor. Hei ras is weer ver
spreid. Maar de echte pfopaganda kÍijgt het
nog steeds niet; waarschijnlijk is hiervoor de
basis nog te smal.
Bij de beoordeling van het ras zal de inzen
der het lang niet altijd eens zijn met de keur
m€ester. Geen nood, we gaan nu samen
proberen er een begrijpelijk geheel van te
maken zodat er waardering is voor beide
zijden.
We hebben te maken met een korte, brede
hrimelaar van een middelmatige grootte.
Niette groot, wantdan gaathetten kostevan
het soepele harmonisch geheel; niet te klein,
want dan hebben we geen brede borst. Een
korte, brede lichaamsbouw met brede pen-
nen in siaart en vleugels. Een hoog opge-
trokken borst en een soepel over de rug
liggende hals. Bij dit alles krijgen we dan een
stand die zeer sterk diagonaal is, maar nog
nei niet vertikaal, want een Pauwstaarten
iype moeten we echt niet hebben.

Naast de eis dat de borst hooggedragen
wordt, mogen we daar niet uit opmaken dat
die borsl dan ook rond is. Van rerztde gezien
- en zo zien we de lijn het beste is de borst
toch sterk naar voren gedragen met een
vloeiend verlopende lijn naar de buik. Door
de teruggetrokken nek ontstaat vaak een
gootje aan de bovenzijde van de borst en dat
is bij dii ras geen fout. Wat niet mag is dai er
sprake zou zijn van hoekige delen of smal-
heid in lichaam en borst, maar dat is inmid-
dels wel duidelijk. Door deze stand van de
vogel kan het haast niet anders of de staart
komi tegen de grond. Dit is geen enkel be-
zwaar, maar dit mag niet zo ver gaan dat er
op de staart gerust wordt ofnog erger, dai de
staarl sleept. De keurmeester kan dit vrij
eenvoudig controleren door de slijtage aan
de staarteinden.
De hals is zeer lang en diep achterwaarts
gebogen. zodat we een S vorm kri jgen.
Vaak wordt gedacht dat die nek per se op de
rug moet rusten, maar dat is niet waar. Er
bijna tegenaan is goed. Als de vogel zich stelt
en in actie komt, zal hij de hals in één slag
achterover werpen - dit is de zogenaamde
nekslag - en vertoont de hals een sidderende
beweging. De kop is langwerpig en smal,
maar toch met een goed gewelfd voorhoofd
die van alle kanten bekeken goed gerond
moet ztn en met volle wangen.
De snavel is middelmab! van lengte en be-
slist niet stevig te noemen. De snavelkleur is
licht bij wit, geel, geelbleek en geelspar, wat
donkere vlekjes of aangeiopen bij roodbleek
en roodspar en vaak donker bij de roden. De
neusdoppen zijn maar klein, gelijkmatig en
wit bepoederd.
De ogen zijn ook middelmatig gioot met een
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wij kieine pupil .  Rond de pupil is het oog wrr,
maar naar de oogranden toe gaat de kleur
gpleidpl i ik over naàr rood. D, jddtsre i> nog
niet zo lang geleden gepubliceerd In het
apri l  nummer van .,AVICULTUM" 1976
schreef Moezelaar het volgende: ,, Het juiste,
echte. onveFralste Slenken oog heeft om de
pupil een wit randje. omgeven door een geel
randje, overgaand in rood". Na orrgeveer
tien jaar discussie tussen de speciaalclub en
de standaardcommissie is dit dus veranderd.
U dient hievan goede nota te nemen, omqal
hier nog misveEtanden over bestaan. De
oogïanden zijn vleeskleurig tot grijs al naar
gelang de kleurslag
Het korte en brede lichaam dat van achteren
smal is, heeft een holle rug. Dit is mede om
de hals ruimte te geven, maar ook nog voor
een ander onderdeel, de staart. Varr opz4
gezi€n helt de rug natuurlijk van de schou
ders naar de staart sterk af.
Een bijzondere eis die we ook nergens an
ders tegenkomen is dat we de staart rror
verlangen. Om dat te controleren en dat
moet nemen we de vogel in handen met de
kop naar ons toe. Door de vogel op en neer
te bewegen, zal de staart zich spreiden en de
holheid duidelijk laten zien. Vlakke ruggen
en vlakke staarten zijn een grote fout. De
vleugels worden los tegen het lichaarrr ge-
dragen en de ul leinden ruJpn op de stddn
Het is reeds vermeld dat we in beide onder
delen brede, krachtige pennen verlangen.
Al- L"p later in hel rer toon5tpl l ing>reizopn
komen, zullen we soms merken dat de uit.
einden van de slagpennen beschadigd zijn
door de vliegwijze zoals ik die heb omschre
ven. Men dient dit de vogel niet aan te
rekenen omdat dit niets met een slecnre
condrhe rp md<en heeÍl .  De srdndoard /egl
dat de benen middelmatig iang zun, maar
voor een goed begrip zou ik hier toch aan toe
willen voegen dat we dan wel de korte kant
van die middelmatigheid moeten nemen. Ze
zijn karmijnrood van kleur en in actie staat de
vogel op de voorste teenspitsen.
ln íeite kennen we maar dde kleuren bij de
Slenk en dat zijn wit, rood en geel met op de
laatste h^,ee kleuren enkele varianten. Wit is
zuiver éénkleurig wit. De andere kleuren en
dat zijn dan: rood, roodbleek, geel en geel
bleek, zijn geheel gekleurd behalve de buik,
shiit en staad en 7 tot 10 buitenste slagpen-
nen. Het gekke is dat die slagpennen weer
niet geheel wit zijn. iets waar ook lang over
gediscussieerd is, maar de binnenvanen be
horen gekleurd te zijn. Nu is het woord ,,be
horen" een wat zachtere uitdrukking van
moeten, maar we houden het op het laatste.
De buitenvanen dienen oèl wit te zijn, zodat
bij een gesloten vleugel hei net lijkt alsof de
slagpennen helemaal wit zijn.
De scheiding die ei altijd zit tussen de borst
en buik, geeft niet een scherp afgetekende
lijn, maar gaat geleidelijk van de gekleurde
borstkleur over naar de witte buikkleur. Het
rood wijkt hier ook wat af van hei gewone
duivenrood, want hier verlangen we Bor
deauxrood en ook dat is weer een uitzonde-
nng.
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Roodspor oude dolJer met pred. F op de in 1987 in Amsterdam gehouden Europese tentoon-
stellins. Toont iets te lang en de bonden zijn rtjkelijk breed.

. {X í1 ,

Roodbleek i :  diep rood gcl, leurd aan kop.
hals en sr houders. De veugeh.hi ldpn / i jn
eigeniijk roodzilver met een donkerder
nuancering en voo[ien van h.!ee goed
doorlopende, smalle dieprode banden.
Geel is donker oranje geel, vooral aan kop
en schouders. Geelbleek is weer de zrl-
verkleur zoals bij roodzilver omschreven mer
ook weer epn donkerder nuancering op net
schild. maar dan alles in geel.
Roodspar en geelspar zijn oven egend witte
dieren met uitzonderjng van gele of rode
veertjes op de borst (vroeger een soort
halve maan vormend). hals, nek en de vleu-
gelschilden, maar wel met banden.
Bij dit ras is het naiuurlijk voor de nano
liggend, dat er gemakkelijk Íouten en ver
meende fouten te vinden zijn. Laien wij dit
ras de kaÍ< geven zirh Lol grore hoog1p rp
onlplooien. Natuuriijk dient de keurmeester
streng op te teden tegen een smalle en
>pil .e bor>r. een korte ot .r i jve hdl-.  een larg
!pe, een vlakke rug en staart, een donker of
gebroken oog, ballonvorming en gekleurde
buitenvanen, maar laat hei hier bij bL;ven.
Het ras verdient het met respect behandeld
te worden en alle rassen hebben íouien die
in categode van zwaarte worden ingedeeld.
Laten we dat ook doen bt onze eigen Ne
derlandse Groninger Slenk en dan zutren
velen daar zeker mede gediend zijn. maar
boven alles het ras zelve en dat is de bedoe-
ling van dit artikel.
Natuurlijk zullen er mensen zijn die nog meer
van dit ras willen weten. Schroom dan niet

en .chr i i Í  nààÍ  de 
"ar tetdres.o vdn de .pe

ciaalclub: mevr. P. C. M. Meelis, Vondel-
sÍraal79. 2573 Den Haag.
ik van van mijn kant wens u veel succes toe
met de Groninger Sienk, het vurige vogerqe.

B. MULDER

Duitse Vorkstaart
Trommelduif
Van de in de Bondsrepubliek tien erkende
h-ommelduivennssen is de Vorkstaart
Trommelduif (Gabelschwanz Trommel,
taube) wel de bekendste. Dit ras noemde
men in de vorjge eeuw ..Oud Duitse Vork
staart".
Men kan deze trommelaars in een volière
houden, maar van vrije uitvlucht houden ze
ook. Volgens kennerc van dit ras kan rrren
jaarltks van éên fokpaar zes tot achi broed-
sels verwachten. Ze we.rden destijds veel
gehouden op boerderijen voor de slacht.
De vorkstddrt,  die n ipr minder da n I o :Laarr
pennen mag bezitten, is het belangrijkste
kenmerk van dit ras. Deze vorkstaad onr
staat door het ontbreken van de vetklier
(Burzeld ise).
Men kent het ras in de volgende kleurslagen:
zwart, wit, blauw. blauw gehamerd, leeuwe
rikkleurig, zilverkleurig en blauw met ban-
den.

{Uil DKZ veft.: Joh. Wolters)


