SIERDUIVEN

Diegenendie mijn episteltjes
lezen,zullenal wel tot de
conclusiegekomenzijn dat ik
graagbij mijn rasbesch
rijving e n v a n h e t e n e r a so p h e t a n dere spring.Il<probeerhiermedezoveelmogelijkde aandachtvan het geheleland of
een bepaalderegioop een ras
te bepalenom op dezemanier

ingsgebied
een groterverspreid
voor het betrol<l<en
ras te bewerl<stelligen.
G r a a gs n i j di l <o o kp r o b l e m e n
aan,omdatje als keurmeester
v e e l a li n d e g e l e g e n h e ibde n t
o m o v e r a l j el i c h te e n so p t e
stekenen een praatjete mais
k e n .E e nv a n d i e p r o b l e m e n
d e G r o ni n g e rS l e n k .

gen zijn voor het vliegenbijkomstig.Uiteraard
is het zo dat men als men een goede vlieger
wil hebben,hij in veerstructuuraan bêpaalde
eisen moet voldoen,doch daaroverpraten we
als we de tênïoonsïêllngvogelbekrjken.
De Slenk vliegt Ínet veel beweglngenen wel
als volgt. Laat rnen de vogels los, dan steken
ze de hals recht op (dus niet gestrekt zoals
andere rassen dit doen), de staart wordt
waaiervormiggespreid en de einden boogvo..rrg 1aaÍ boven gerrcht {holle staaí).
De vleugelsworden haast bij iedere vleugelslag van boven met kracht tegen elkaar geslagen,wat een luideklap geejt.Soms gebeurt
dit ook de vleugels benedenwaartsgericht
zijn en worden dan ook onder hêt lichaam
tegen elkaar geslagen.Hierdoorontstaêt een
schok, die de vogel achierwaarts omhoog
werpt.Dit gedeeltenoemt men spÍingen.

MeIz'n ollen
op de bres voor
de GroningerSlenk

AÍwisselendworden de vleugels in de lucht
in schuine of rechte richting naar bêneden
gericht. Dit gedeelte noemt men zwemmen,
Aan het einde .hiervan worden de vleugels
rechtstandignaar boven gebracht, strak tegen elkaar êan. Dit heet zeilen. Deze Íiguren wisselen zich regelmatigaf op niet te
grote hoogte en op geringe aÍstand van het
hok. Het is logischdat men bij zo'n spel lang
kan zitten genietenvan de capriolenvan de

,,Ons nationaleras de GroningerSlenk moet G É S C H I E D E N I S
Graagzal ik me laten voorlichtenhoe oud dit
in stand gehoudenworden!" Deze kreet werd
in ,,AVICULTURA"van 22 augustus 1963 ras precies is. Aangenomen wordt dat het
door de heer S. G. H. Verhey uit Deventer reeds vo'órde 17e eeuw in ons land gefokt
geslaakt.VanaÍ dat mornent is er later nog werd. Uiteraard niet op tentoonstellings
wat geschrijígeweestover dit oude ras, maar schoonheid,want dat bestondtoen nog niet,
in feite zijn we nu bijna 10 jaar later nog even ínaarals vliegduif.Dit laatstewoord moet dan
wel niet al te Íetterlijkworden genomen,want
de vliegwijzevan de Slenk wijkt wel zo veel
AI jaren lang ziet men zijn ondergang aan- van de andere rassenaf dat het zonder meer
komen en al even zoveel jaren weet men merkwaardiggenoemdmoetworden.
hem te redden.Wat is er eigenlijk met de
Slenk aên de hand?OÍn hier antwoord op te
In die laren wprd er nog gefokt met /gn. ,.fa
gevenzou men in GroningenoÍ de Achterhoek miliegeheimen',die van vader op zoon overmoeten wonen, omdat daar de concentra- gingen. Maar hoe het ook zij, bepaalderasties van de Slenkenzijn.
aan kroppersen tuimelaars
verwantschappen
kunnen nret verloochendworden Heï ging er
Als vreemdelingkom je daar niet zo gemak- oÍn eên duif te fokken die de eigenaar verkelijk tussen,maar als het over duiven gaat, maak bracht en die dit vermaak zag In een
is vaak het ijs snel gebroken.Het is merk- potsiêrlijkemanier vên vliegen.Vermoedelijk
waardig dat.je bij deze gesprekkennog zêer dankt de Slenk dan ook zijn naam aan dit
vaakde namenvan wijlen de heren v.d. Vaan
, . s c l ' l a n g e l n ' s l r n g e r e no Í , . s c h l e n l e n "
en Logman hoort- Deze Groningerkeurmees- schommelen.Juist op deze manier van slin
ters hebbenzeer veel voor de Slenk gedaan, geren en schor.melen tijdens het vliegen
zelÍs zo veel, dat wij op dit moment nog me- onderscheidde
de Slenk zich van andere rasningsverschillenhebben over de kleuren en
sen.
het aantal witte slagpennenenz. lk ben er
van overrurgd.ddï geen enkel ander ras in
Slaan we een stuk geschiedenisover, dan
ons land zoveelvraagtekensweet op te werzien we dat heden ten dage ten opzichtevan
pen. Natuurlijk is er een standaard en als het vliegen nog steedsdezelfdenormen gelrechtschapenkeurmeester houden we ons den. Men mag échter niet eisen dat we te
daaÍaan.Of niet soms?
maken hebben met een langvlieger,want
de Slenk is een sprinterdie altijd in de weer
Laten we de Groninger Slenk eens bekijken is.
en laat ons samen proberenaan de hand van
dit artikel een sluitendgeheel te krijgen met H E TV L I E G E N
ln de allereersteplaats is de Slenk een vormrneer interessevooÍ dit mooie, maar ook onduif en evenzoeen werker. Alle andere dindankbareras.
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Nêtuurlijl(zijn er goede en slechte vliegers.
Die zijn er altijd geweest.Of dit de oorzaakis
dat het capriolen maken daardoor achteruit
is gegaan betwijfelen wij ten zeerste. Er
zullenecht nog wel goede vliegerszijn, maar
vraagtu mij niet naar adressen,want ik zou ze
niet weten, daar zijn andere mensen voor.
H E TS H O W E N
Het kon niêt uitblijvendat men de Slenk ook
een schoonheidsjasjeging aêntrekken en
de vogels ging exposeren.Nu is het zo, dat
een combinatievan vlieg- en showvogel al_
tijd nog teleurstellingheeft gebracht en dit
lot brêêÍ ool de Slenk nreï bespaard. Dé
slechtstewerkersdie wel mooi waren, gingen
met de eerste prijs slepen en dit bracht na
tuurlijk misnoegen. Toch duurde het tot
1930 voor er een behoorlijkeStandaardontstond. De Groninger Sierduivenclubstelde
een Standaardcommissie
samen en hieruit
ontstondde standaarddie door de NBS werd
goedgekeurd.
Hoe moetenwe de Slenk nu zien als tentoon
stellingsvogel?Evenals bij de vorige vliegshowvogel,de Hagenaar,mag er in de llouw
van de Slenk niets zijn dan hoekig is of kantig. Alle lijnen moeten vlot en vloeiend in
elKaarovefgaan.
We verlangeneen middelmatiggrote vogel.
Worden ze groter, dan gaat dit ten koste
van het harrnonischgeheel en worden ze te
klein, dan is er geen ruimte voor een brede
borst. Voorts rnoet de Slenk een korte brede
lrchàdmsbouwmêr brpde vleLgelsen staaÍtpennenhebr'en.
De borstwordt hoog gedragenzondatdat van
ballonvormingspral(ernag zijn. Is er wel bal-

lonvormingdan wordt dit zwaar gestraft. De
benen zijn vrij ver naar achteren ingeplant.
Van een horizontalehouding is bepaaldgeen
sprake,doch de staart mêg de grond niet raken. Nu is dit nog steeds een vrome wens,
want het gebeurt niet zo vaak dat de staart
vrij van de grond blijft. Het mag echter be
slist geen staarlrijderworden. Men kan dit
vrij eenvoudigconstaterenaan de beschadi
grngenaan de staart.

inbreukenhierop laat de beste vogel van zijn
1e prijs afduikelen.De oogrand is smal en
gaat mee met de kleurvan de veren.

De schouderszijn zeer krachtigen gaan vloeiend over in de halsbasis.ln volle actie zal
de Slenk z,ch op ?.jn vírj korte rode beentles
gaan stellen op de voorste teken, zodat de
achteneen vrij van de grond komt. Kleine
trippelpasjes
horen hiêr natuurlÍkbij.

lk weet dat het moeilijk is om zuivere witte
pennen te fokken, maar we moeten wel het
onderscheidbewaren tussen show- en fok,
vogels.

Lang en smal met een uitgesprokênvoorhoofd, maar aan aile zijden gerond, moet de
kop zijn. De snavelis middellang,dun en slap.
De kleur varieert van zwart tot licht hoorn,
kleurig.

de vleugelbanden,enkele gekleurde.veertjes
op de nek,halsen vleugelschilden.
Spikkelsparis bijna geheel wit, lichr gekleurde borstbanden een lichte vleugelbandaan
duiding.Op hêls, schoudersen vleugelschilden nauwelijkskleuraanduidjngen.

NABESCHOUWING
Bij alle mooiedingendie ik gepoogdheb op re
sommen bij de Slenk zijn er natuurlijk ook
K L E U RE N T E K E N I N G
minder goede. Een van de onhebbelijkheden
De hals is zeer lang en zeer soepel en uiter- Eenkleurig:Alieenin wit.
rs dat de verzorgingvan de jongen nogal eens
mate beweeglijken moet zonder moeite zo Tweekleurig:Buik,staart en 7,10 slagpennen te wensen overlaat.Het houdenvan voedsterdiep mogelijkachteÍwaartsop de rug gebo- zijn wit. De rest is gekleurd.Dê kleur van de duiven is dan ook geen overdadigeluxe. De
borstgaargeleidelijkover naar het wit van de ter beschikking
gen kunnen worden. Een loodlijn vanuit het
staande gógevensverwuzen
oog valt dan ook achter de benen. Het zal buík. Geel, rood, geelbleek,roodbleek,spar
ook nogalêens naar inteelt.Dit laatstewordt
retekening.Ten opzichtevan de kleur moeten
duidelijkzijn, dat dil alleen uitvoerbaaris bij
nu wel vakkundigopgevangenin tegenstelling
we nog veeldoorde vingerszien.
een holle rug.
met vroeger.Toch is het raadzaamom streng
De vlèugels worden los tegen het l;chaam Ten opzichtevan de tekening lopen de me- te selecterenop vitale, brede vogels.We krijgêdragenen hebben zeer brede slagpennen. nrngen nog wel eens uiteen. WanneeÍ kun
gen dan weeÍ de eiqenschapvan de vurige
Bij de brede holle rug past alleen maêr een nen we sprekenvan wjtte pennen?lk weet êr
kon achterlijf. Hoe minder ruimte achter maar één antwoordop en dat is ,,als er geen Slenk,die zijn duivin weer het hof maakt als
kleurspattenvan een andere kleur inzittên". de jonkies nog kaal in
de benenhoe beter.
het nest liggen. Ook

A N D E R ER A S K E N M E R K E N
Een zeer belangrijkpunt is de oogkleur. Om
de kleine pupil een zuiver wit randje, dat
overgaat in een oranje,rode kleur. De jris
is dus e'genlijk tweekleurig.Aan dit punt
wordt een zeer hoge waarde gehecht en alte

brácht

De sparretekeningverdient nog wat nadere
uitleg, omdat deze alleen bij de Slenk voorkomt. In feite is deze tekening een miskleur
en ze wordt ook niet als zodaniggefokt.Ze is
altijd vaag en ondujdelijken de punt van de
gekieurdeveertjesis meestalwit. De kleur is
overwegendwit met uitzonderingvan een
halvemaanvormige
band op de borst, gekleur-

t,o.v.de kleurhebbenwe nog vele vrome wensen. Ruimtete over dus voor fokkers,die hêt
aandruvenom rieï voor n'oeilijkhedenop ztl
tegaan.
Het is eigenêardig,dat djt ras buiten Groningên en de omgevingvan Ênschedezo weinig
aanhangersheeft. Probeer het eens, zodat
we dit nationaleras overaÍin het land mogen
legenkornen.We zttten nu in het Íokseizoen
en voor wat geld en goedewoorden ls er echt
wel aan te komen,
Middelburg

B. MULDER

om de halslengle te laien bewonderen
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