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MVL- bustur 7. del
Written by superbruger   
Thursday, 22 October 2009

Jef De Wilder, St. Katelijne-Waver for 12. år i træk. En institution i MVL-bussens historie, og
vi nyder det i fulde drag hver gang. 
 

Det er også ham, der, i store træk, udpeger hvilke slag, der vil være værd at besøge på turen. Han
viser vej frem til slagene, men det har i årenes løb kostet adskillige ekstra km. med bussen. Jef roder
rundt i trafikken som en muldvarp, der er kommet oven jorden. Pyt nu med det, vi er altid nået frem,
og han har fundet mange spændende slag til os. Hans største fortjeneste – dog sammen med fruen
Anni ligger dog i hver gang uovertrufne besøg i deres have, hvor vi er blevet forkælet med grillmad,
øl og vand ad libitum.
Det har været meget hyggeligt, men den gode Jef har jo også en samling duer på meget højt niveau,
hvor man med sikkerhed kan gøre et godt køb. Dem har der også været mange af i årenes løb, og
hans navn går igen og igen, når mestrene her i landet omtales i brevduebladet.
Jeg har været med i alle 12 år og har således et ret godt indblik i slagets udvikling i det tidsrum. De
første år var det duerne fra den gamle Stan Raymaker-stamme, der dominerede. De ligger
selvfølgelig stadig på stamtavlerne, men i dag er det nationalvinder Slab, der dominerer næsten
samtlige stamtavler. Det er i hvert tilfælde vanskeligt at finde en stamtavle hos ham, hvor Slab ikke
er til stede. Jef har ganske enkelt forgudet denne due, men dens avlsegenskaber har også bragt ham
mange topresultater i de sidste mange år. Han er således ubestridt den stærkeste i sit område. At Slab
– dynastiet har haft stor avlskraft bevidnes også af, at redebroderen til ham – den fløj for øvrigt lige
så godt som Slab, men blev blot ikke national og provincial-vinder, som Slab gjorde – kom til
Meldgaard & Jeppesen i Aabenraa, hvor den i dag er med i stamtavlen på mange af de duer, som har
skaffet dette slag så store resultater i de senere år.



10/12/2014 lokal T&H - MVL- bustur 7. del

http://127.0.0.1/Jdemo/index2.php?option=com_content&task=view&id=215&pop=1&page=0&Itemid=32 2/4

 
Selvfølgelig skulle vi håndtere årets topstjerne, en dejlig bb. hun, som dog var en usædvanlig
vrider, som kun de bedste kunne få styr på i hånden. Her er den dog havnet hos én, som kunne
styre den, så vi kunne se, hvilken fremragende vingekontur, der var på duen. 
Jeg har også bemærket, at Jef har været på indkøb eller bytte hvert eneste år, og nogle af disse duer
fra andre topslag har passet godt ind på Jefs duer og givet Slab-dynastiet den indsprøjtning, som har
givet snert i slagets kapflyvere. Naturligvis har ikke alle indkøb været gode, og man ser dem heller
ikke i stamtavlerne mere, for Jef er den skarpeste og mest ubønhørlige ”sorterer”, jeg nogen sinde har
oplevet, og det også midt i sæsonen lige som OP de Beeck – Baetens.
De største succesindkøb/ bytte har sikkert været hos Jos & Jules Engels, Flor Vervoort samt Luc,
Bart & Jurgen Geerinckx. Duer fra disse slag har i flere år optrådt på stamtavlerne.
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Sidst på dagen fandt Anni ud af, at det var Henriks fødselsdag. En flaske champagne blev
hurtigt fremskaffet til hendes tidligere "plejesøn" 
Også i 2009 har slaget haft en fremragende sæson, og vi får lov til at se alle de duer, vi peger på, og
vi må gå overalt på slaganlægget. Det er helt uhørt i Belgien, når vi kommer en busfuld. Det har jeg
stor forståelse for. Jef er måske i årenes løb også blevet en lille smule ”dansker”, og hip hurra for det.
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---------------------------------
 
Det var sidste afsnit fra dette års bustur. Jeg håber, I har hygget Jer med at læse det. Jeg vil bestræbe
mig på at vende tilbage med nye artikler efter næste års MVL-bustur.
 
I det næste stykke tid vil jeg skrive lidt om den kommende Brevduefestival i Kolding og vise lidt
billeder forud for auktionen.
 
Der vil også komme en rapport fra vort eget slag og måske lidt disput over et par af observationerne
på busturen.
 
For de, der ikke var med på busturen og kunne købe en unge hos Jef De Wilder eller Luc Geerinckx,
så er muligheden til stede d. 7. nov., hvor auktionen bliver over duer fra Geerinckx og Meldgaard &
Jeppesen, som nok har den flotteste videreudvikling af Jef De Wilderduerne.
 
Preauktion over duerne åbnes på M & C’s hjemmeside i dag.  www.hansen023.dk
 
Fotos: Johs. Markussen, Poul Mc. Burnie.
 
HJ.
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