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Ingen MVL-tur uden besøg hos Jef De Wilder
Written by superbruger   
Wednesday, 08 October 2008

Ingen MVL-tur uden besøg hos Jef De Wilder.. 11 år i træk er bussen kørt sydover,
og hver gang har vi nærmest været til party i Anni og Jefs have. Mage til gæstfrihed skal man lede længe
efter.  
 

 

Man må komme i alle slagene, og der er ingen duer, som ikke må håndes. Når alle ved, at Jef har særdeles
pragtfulde duer, så er det naturligt, at der er en livlig trafik fra slag til slag straks fra ankomsten. Det er hans
unger, langt de fleste ønsker at gøre køb på. Disse duer har gjort det godt i Danmark i mange år, og dem -
samt Jef - er de fleste fortrolige med. Der er ingen frygt for at gøre et fejlkøb her. Der bliver vurderet duer
mand og mand imellem. Stamtavler er ophængt, så man kan se afstamningen, når en pragtfuld unge er
fundet.Efter den første hidsige jagt på unger falder der lidt ro over forsamlingen, og så er der grillmad, øl og
vand ad libitum. Der er stillet borde og stole op, så der er plads til alle i den pragtfulde have. Det er ganske
enkelt ”drømmeland” for alle os deltagere.
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Der var 20 sommerunger klar til os ved ankomsten, og det blev i starten en særdeles heftig omgang for
Tommy med sine papkasser. Kasserne kostede 2 euro pr. stk. og ungerne 100 euro. Efter spisepausen og lidt
afslapning i haven, gik det ganske enkelt løs igen. Nu var der ”smugjagt” på de lidt ældre duer. De var
naturligvis lidt dyrere, men der blev virkelig brug for flere papkasser. Det er også nogle dejlige duer. Der går
ganske enkelt ikke en due hos Jef, som ikke kan betegnes som velbygget.
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Heldigvis lykkedes det denne gang for Henrik at få Jef til at tage sig tid til et interview.Han var rigtig god til
at fortælle og kom med alt det, vi gerne ville vide. Han har åbenbart lært noget fra alle de andre besøg, hvor
han har ledsaget os. Han flyver med 12 enkehanner og 12 ét-års på totalsystem. Det er ikke mange, så det
siger sig selv, at sorteringen er hård forud for hver sæson. Ikke desto mindre har han sæsonen igennem
vundet de fleste mellemdistanceflyvninger i sin klub, som hver gang sender mellem 200 og 500 duer. Han har
også haft flere topserier, et spil som man går højt op i dernede. I sommer er det endda blevet til en
provencialvinder og en vinder fra Dourdan mod 10.000 duer. Ungeflyvningerne klares med 20 vinterunger.
Det har været én af hans bedste sæsoner nogen sinde.Det var, som så mange andre steder, enkehunnerne, der
havde hentet de fleste topplaceringer. De bedste af dem var oven i købet to, som han måtte give efter
overfor. De var simpelt hen så lesbiske, at han lige så godt kunne sætte en redeskål ind til dem, hvilket
åbenbart har bekommet dem vel. Dette har også luret i mit baghoved i nogle år. Sådanne hunner er simpelt
hen så glade for hinanden, at de åbenbart flyver gennem ”ild og vand” for at komme hjem. De udviser også
en nænsomhed over for hinanden, som de slet ikke oplever sammen med en han. Hvem mon bliver den første
til at rendyrke dette flyvesystem? –  
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Grundlæggende er slagene befolket med ”Slab” dynastiet. Til denne linie er der hovedsageligt indkrydset
duer fra Flor Engels, Flor Vervoort og Geerinckx. I de senere år er tilført Louis Deleus-duer fra Francois De
Keyser.Vi fik forevist årets bedste kapflyvere, og på dem alle var der indkrydset duer fra De Keyser, så
noget kunne godt lade ane, at vort besøg på dette slag ikke var ramt helt ved siden af.Vi fik ikke mere tid
med Jef, for alle rev i ham for at få noget mere at vide om deres ønskekøb.Næsten hele Jefs familie var til
stede for at hjælpe til. Alle kræfter var sat ind for endnu engang at give os en uforglemmelig eftermiddag.
Tre børnebørn, alle hanner, sad på et tidspunkt sammen. Det var tydeligt at se, de er i lige linie efter Jef. En
rigtig god ”stamme”
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Blandt deltagerne var også den norske mester, Ingvar Kluge i rød/hvidstribet bluse i selskab med sidste års
norske mester: Jarluf Lomeland.
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Denne eftermiddag i familien Wilders skød er ganske enkelt turens højdepunkt. Vi kommer der næsten med
garanti igen til næste år, så de nye, der skulle få held til at komme med, har virkelig noget at glæde sig til.HJ.
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