
10/12/2014 lokal T&H - Supertalentet folder sig ud....

http://127.0.0.1/Jdemo/index2.php?option=com_content&task=view&id=89&pop=1&page=0&Itemid=32 1/3

Supertalentet folder sig ud....
Written by superbruger   
Wednesday, 03 September 2008

Supertalentet folder sig ud….. 
Her i weekenden var jeg på besøg hos sektion 32’s stjerneskud i denne sæson, John Engel i
Haderslev nu medlem i 070 Aabenraa.
 
Det er altid spændende at besøge de slag og mennesker, som har rigtig gode resultater i sæsonen.
Med hele syv sektionsvindere og sektionsmesterskabet – sport, så må John høre til kategorien. I det
civile liv – uden for brevdueverdenen – er han en udpræget tøjmand. Han er direktør i familiefirmaet
ENGEL, som er vidt berømt for sin kollektion af arbejdstøj, men også det meget populære mærke
SUNWILL i herremoden. Firmaet er kendt langt ud over grænserne og på sine forretningsrejser
specielt i Holland/Belgien bryder brevduegenet ud, og fritimerne bruges ind imellem til korte besøg
hos de bedste slag i disse lande. I mange år var han således stor fan af Steven Van Bremen, hvorfra
en del afkom fra dette slags bedste duer blev hentet til Danmark. Med disse duer fik han i flere år
rimelig succes. På sine eksklusive besøg i Holland nåede han for nogle år siden til ét af dette lands
topslag C & G Koopman. Her var han mange gange og førte lange samtaler med Gerard, sønnen i
kompagniskabet. Det endte da også med, at der blev lanceret en auktion i Hoptrup, nær Haderslev i
2003. Fra den samling duer er der på flere forskellige slag duer, som har været særdeles værdifulde i
avlen. John fortsatte sin kontakt med Koopman og havde held til at købe duer tæt på slagets
verdensberømte avlslinie ”Kleine Dirk”. Hans tiltro til disse duers evner var så stor, at de ret hurtigt
fortrængte duerne fra Steven Van Bremen. Resultaterne, specielt i år, viser da også, at han har set
rigtigt.

 
John bor sammen med sin familie på en dejlig parcel i den østlige del af byen, ikke ret langt fra
fjorden. De har et skønt hus og en tilhørende familievenlig og hyggelig have, hvor et flot dueslag har
sin plads. Dueslaget er bygget i belgisk stil, og bag slaget er lavet en åben voliere, hvor avlsduerne
har god plads og masser af frisk luft.
Med sin store rejseaktivitet har han brug for hjælp til slagpasning ind imellem. ”Lille Bent” er
således klar, så snart det er nødvendigt. Det er også ham, der kører de fleste af træningsturene.
Foreningskammeraten, Thorkild Thomsen, er dog også en god hjælp for John. På den måde kan det
også lade sig gøre med en sommerferie for familien til Frankrig. Netop i år har John dog bestræbt sig
meget på at være hos duerne så meget, som muligt, hvilket sikkert også har haft indflydelse på
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sæsonens resultat.
En anden faktor er sikkert  hans deltagelse i træningsklubben ”East-side”, som har sin rod i Kolding.
Denne træningsklub har tidligere været en del omtalt her på siden. Her deltager mange af de østligt
beliggende slag i Kolding og Haderslev, og det ”hellige” slipsted er Kragsand syd for Broager helt
ud til Flensborg Fjord. ”Jeg vil ganske enkelt have, at mine duer flyver over Aabenraa Fjord i stedet
for ind over byen”, sagde John inden sæsonstart. Det er virkeligt lykkedes i år. Han viste mig,
hvilken retning duerne præcis skulle komme fra. Det gør de hver gang, når de er med i denne
træningsklub, og nu gør de det efterhånden også om lørdagen.
John er meget glad for denne sæson. Duerne er kommet tæt, og Koopmansduerne har udvist en hel
sjælden flyvelyst og gejst, som i øvrigt også passer virkelig godt til hans temperament.
Han har fløjet med 34 hanner på ordinær enkehansystem, hvor hunnen er hjemme hele tiden.
Desuden 10 hunner på ren enkehunsystem. Han har brugt rigtig mange ét-års, og de har også været
sat ind på langflyvningerne. Ét af parrene i koopmanssamlingen - Bullet-parret - er blevet det helt
store hit ikke alene her i landet, men også i Holland. Det vakte enorm opsigt, da en unge efter dette
par vandt es-due konkurrencen ved ”Million dollar Race” i Sydafrika. Det var en unge, som Finn
Lindegaard havde fået og sendt til det enorme ungeslag. Gerard Koopman var naturligvis helt ”på
dupperne” efter dette resultat, og han kontaktede omgående John for at købe søskende til ”Bullet”,
som ungen var døbt. Det kunne han ikke, men han kunne bytte med nogle unger efter én af Kleine
Dirks søskende. Ad denne vej fik John faktisk forstærket avlsslaget – i øvrigt i samarbejde med Arne
Porsmose, Frederikshavn - uden at skulle punge ud med de svimlende beløb, som unger så tæt på
udgangsduerne hos Koopman normalt koster. Flere søskende til ”Bullet” har fløjet så godt hos ikke
alene John, men også på andre slag i landet, at Bulletfamilien er blevet et ”hit”.
 
Jeg havde naturligvis en del af hans fremragende enkehanner i hånden. De er meget velbyggede, og
kunne fint klare sig på vinterens udstillinger, hvis John kunne afse tid til denne aktivitet. Jeg måtte
også frem med fotoapparatet, da John fremviste en ét-års han, som er es-due i DdB i år. En bb.hvsf.,
hvis far er bror til Bullet. Mor er ”Sekundhunnen”, der er søster til vores tophun ”Miss Limburg”.
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Formiddagen går hurtigt, når vi kigger duer. Michael Larsen havde også sneget sig med på turen, og
han blev helt befippet, da vi lige skulle nyde en sodavand på terrassen inden hjemturen. John
præsenterede os for sit nye påhit. Det havde irriteret ham, at enkehannerne skulle sidde på en kold
omvendt lerredeskål, så han havde fået udskåret træskiver, som han med siliconelim hæftede under
bunden på skålen. Det havde virket fremragende, og han mente, at hannerne kom bedre i form ved at
sidde lidt mere lunt på den omvendte skål. Jeg havde ikke set det før og ej heller Michael, hvis duer
må nøjes med en kold redeskålsplads. Michael var endda så begejstret for idéen, at han på vej ud af
lågen ikke kunne dy sig for at opfinde en ny titel: ”John Redeskål”.

 
HJ.
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