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Mvl-bustur i små bidder.
Written by superbruger   
Tuesday, 29 September 2009

Der har været rigtig mange besøg på vores hjemmeside i går, mandag. Det kræver lidt tid at
lave hele turbeskrivelsen med billeder osv. Men jeg vil så lave det på den måde, at jeg skriver i
små bidder i kronologisk rækkefølge.
 

Turen derned er et kapitel for sig selv. Mange har været med flere gange, så det varer ikke mange
minutter før snakken går og hurtigt bliver meget intens. De nyligt afholdte regionsmøder fik en tur i
møllen, - man fornemmede ved sagte lytten, at der var stor stemning for, at vi allerede i 2010 skulle
ændre radikalt på flyveplan og konkurrencer. Det var et lønligt håb, om man så kan sige. Da denne
genre var tygget tilstrækkeligt, ja, så kom der gang i historier, gaks, lidt pral afbrudt af hyppigere
busstop, sædvanlig spisning på ét af de dyre tyske motorvejsrestaurenter, trafikpropper osv. Det tager
tid at nå frem til Motel Dennenhof i Brasschaat tæt ved Antwerpen, men det er bestemt en både
hyggelig og ikke kedelig tur.
Fredag morgen starter så det centrale program, og vi skulle op til Jos Joosen i Brecht. Nu et af de
varmeste navne både i Belgien og i Danmark. Forventningerne til dette besøg var enorm, selv om det
var tredje gang vi var der. Der har blot været så store resultater på disse duer i Danmark, at respekten
for denne lidt ydmyge, men meget venlige mand er steget voldsomt.
Han havde selvfølgelig også hørt om sine duers meritter i Danmark, og det var han stolt over.

 
Det helt naturlige startbillede. Arrangør Henrik, Jos Joosen og naturligvis Christian
Mikkelsen, der på flotteste måde i 2009 havde flojet Jos Joosen stammen ind i danskernes
hjerter. Christian havde forlods bedt Jos Joosen om at udvælge et par duer i nær familie med



10/12/2014 lokal T&H - Mvl-bustur i små bidder.

http://127.0.0.1/Jdemo/index2.php?option=com_content&task=view&id=208&pop=1&page=0&Itemid=32 2/4

hans Landsvinder, og de var klar, da vi kom. En pragtfuld sodet han og en tv. hv. hun.
Christian køber altid fra kernen, og det giver jo også resultater. 
Han havde også selv haft en forrygende sæson. 4 gange havde han været provincial-vinder, - 2 gange
på 800 km., én gang på 900 km. og én gang på 1000 km. Det vidner om en meget stor mester,
specielt på de lange flyvninger. Han gør sig imidlertid også fremragende på kortere flyvninger. Han
har et slag med 11 ét-års enkemænd samt ved siden af et slag med 11 ældre enkehanner. De flyves på
traditionel enkehansystem og disse 22 tager sig af de lange flyvninger, suppleret ind imellem med
duer fra et slag på naturligt system. Så har han 60 ét-års pin-hanner, som har til opgave at klare
flyvninger op til 300 km. Hans duer flyves hårdt, så kun de bedste er tilbage, og man kan nok forstå,
at enkemandsslaget med de bedste hanner fra de foregående 5 år er i klasse ”himmelblå”

Vi fik lov at håndtere tre af sommerens helt store kanoner. Her en broget han. Der var også en
b.tv hv. samt en rødtavlet han. Disse tre havde været helt i særklasse og faldet ud af hans
gamle stamme anført af superparret "Bonga & Sproet" 
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Der var naturligvis koncentreret lytning, når Jos Joosen fortalte om sine metoder. Som næsten alle
brevduemænd i Belgien var også han startet med at flyve vitessen, men via brandhårde krav til
duerne om at kunne klare sig på alle afstande fra 100 til 1000 km. samt en tilsvarende sortering, har
han vel i dag én af Europas bedste samling af alsidige duer med stor styrke specielt for de lange
flyvninger. Det er ikke fordi han gør meget ud af rengøringen på slagene, det var mest med
dybstrøelse, men det generer åbenbart ikke deres præstationer. Derimod var den omkringliggende
have virkelig en fryd for øjet, hvilket i øvrigt er tilfældet mange steder i Belgien og ikke kun hos
brevdueejere. Det virker som en prestigesag for det Belgiske folk.
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Louis assisteret af Poul Mc. Burnie gør sig klar til at overtage langflyvertronen i sektion 33.
Råstoffet kom i hvert tilfælde med hjem. Mange andre købte også ind her, og undertegnede
kunne heller ikke dy sig, og fik en enkelt med hjem til samlingen. Man kan ikke købe sig til
succes, men med købet af en enkelt due eller to har man altid lov til at drømme sig til den. Og
det er en vital del af vores sport.
Der var naturligvis også en stor købelyst blandt deltagerne, og der kunne købes tidlige sommerunger
for 200 euro pr. stykket. Det er uhørt billigt fra et virkeligt mesterslag, men hænger måske lidt
sammen med, at han har fået øjnene op for, at danske brevdueejere arbejder særdeles seriøst med
sine duer og derved giver god grobund også for hans duer.
 
Hans begejstring for os havde også en materiel afsmitning. Han havde fundet to af sine avlshanner
frem, som skulle bortloddes. Vinderen måtte selv vælge hvilken af hannerne, han ville have. – Den
heldige vinder var ”Tønne” fra Hadsten. Med til denne historie hører også, at da vi skulle trække lod
om en virkelig pragtunge fra Jef De Wilder senere på turen, ja, så var ”Tønne” atter på pletten.
En velfortjent gevinst til det Midtjyske ikke mindst, fordi ”Tønne” også viste sin ubeskrivelige glæde
ved at komme i besiddelse af to så fremragende duer.
 
Næste besøg denne formiddag skulle være hos en anden stor mester, Luc, Bart & Jurgen Geerinckx i
Wommelgem. Det bliver så indholdet i 2. del – snart.
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