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Åbning af avlscenter.
Written by superbruger   
Sunday, 21 March 2010

Dyrlæge og kendt opdrætter i Belgien, Rudi Hendrikx, er en meget kreativ mand. Han ejer og
er selv redaktør for ét af brevduebladene i Belgien. Han er medejer af en stor dyrlægeklinik, og
nu har han altså føjet et nyt stort avlscenter for brevduer til sit pensum. Der var åbning af
dette center lørdag d. 13. marts kl. 11.  Vi var inviteret til at overvære det, så med en minibus
var vi 10 mand af sted.
Det er normalt altid en stor social oplevelse, når vi brevduemænd drager af sted på tur, og det var
bestemt ikke nogen undtagelse denne gang. Vi kørte godt nok, af uransagelige grunde, forkert
adskillige gange, så vi fik for ca. 200 km. mere social samvær i bussen. Men det var bare en sjov og
hyggelig oplevelse, som var hele turen værd.
Hermed har jeg måske antydet, at selve målet, avlscenteret ikke er værd at skrive om. Det er nu ikke
tilfældet, for der var helt klart brugt meget energi for at få det ”op og stå”, som man siger.

 
Selve centeret er indrettet med 80 avlsbokse, hvortil Rudi naturligvis har installeret de bedste fra sin
egen gamle bestand. Således flere efter hans gamle stamhan ”De Gek”. Der var også gjort indkøb af
”topblod” fra flere kendte belgiske slag. Vi fik ikke tid eller rettere mulighed for at studere dette i
dybden.
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Her et kig ned langs en række bokse. 30 cm. lagt til gangens bredde vil have været meget
bedre. Der er kun ét par i hver boks, med masser af halm( det bryder jeg mig ikke om)og
ophængte foderkopper.
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På 1. etage var der indrettet ungeslag med fodergang foran. Når ungerne gik over denne gang,
kunne de komme ind i "badeværelset".
Efter badet er der halm og varmelampe. - Det er bare suverænt. Der var to af den slags
badeværelser til ungerne. 
På nogle af boksene var der dog ophængt billeder og beskrivelse af duerne i boksene. Det vil sikkert
være langt mere udførligt fremover. Der var også sat pris på ungerne fra boksene. De dyreste har
selvfølgelig en vis tiltrækning, og det kunne da glæde mig, at i disse bokse var der en han efter
henholdsvis”178” og ”584” hos Jos & Jules Engels. De var begge sat sammen med døtre efter ”De
Gek” – 500 euro pr. stk. var prisen sat til.

 
Denne computer var i stueetagen, og på den kunne man finde frem til samtlige avlspar med
stamtavler. Alle ringede unger kunne også findes her med stamtavler. Super flot. 
Alle boksene var placeret i stueetagen. På første sal var der indrettet rum til unger, som skulle
kapflyves derfra ligesom en slags ”one loft”. Man kunne så købe unger fra boksene og få placeret på
loftet og derved deltage i konkurrencen. Jeg tror også, at man kunne komme med sine egne unger til
slaget, men jeg fik ikke fat i, hvilket gebyr, man i så tilfælde skulle betale. Der var allerede placeret
mange unger i slagene.
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Her så de unger, som vi kunne købes til 65 euro pr. stk. Sidst på dagen var der tyndet godt ud i
stakken, blot ikke købt af danskere. 
Hele 1. kuldet fra boksene var købt og placeret i flyveslaget, og der blev på åbningsdagen købt
mange unger, som blev placeret deroppe. Der var opstillet en hel burrække af unger i stueetagen, som
kunne købes til 65 euro stykket. Det var sådan set meget rimeligt, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke
selv købte én af dem, så jeg også var med i konkurrencen. Der blev kun solgt én af disse til
danskerne, og det tror jeg skuffede Rudi lidt.
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Efter første gennemgang af avscenteret var der tid til at slappe lidt af i festteltet. 
Det er et stort foretagende, som slet ikke er poleret færdigt endnu. Rudi har ansat en professionel
slagpasser – Ceusters -, som er heltidsbeskæftiget med avlscenteret. Han bor i øvrigt i huset lige ved
siden af centeret.
Der indgik også en festaften i arrangementet, så der var egentlig god aktivitet hele tiden. Om
eftermiddagen var der vel 2-300 besøgende, hovedsagelig lidt ældre brevduemænd. Der var nogle af
de ”store kanoner” i belgisk brevduesport tilstede. Måske var der indkøbt duer fra dem til
avlscenteret. – De fleste dryssede dog af sted sidst på eftermiddagen og andre kom til. Det var den
yngre afdeling, som ville deltage i aftenfesten. 
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Henrik flankeret af tv. Johan De Belser og th. Gaston Van De Wouwer.
De herrer skulle begge leverer duer til auktion i Danmark i år. Jo, vi er skam om os i vort lille
brevdueland. Ville Henrik have nogen, så kunne det først blive i 2011!! 
Der var hyret en discjockey til at underholde. Rudi proklamerede på et tidspunkt fri bar til alle, også
til danskerne, selv om de ikke havde købt så mange unger. – Fint nok. Han er på mange måder en
guttermand med et venligt og sprudlende sind.
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Det er ikke så let at tage gode billeder under disse forhold, men her er rudi igang med at sætte
"fut" i festen. Han er en ren multimager.
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Vores boss på turen kunne nu også gøre sig. Han havde på hele turen rodet lidt rundt i
udtrykkene "dynamisk" og "udynamisk". Jeg ved ikke, hvor han har lært dem, men her kan
vi se, at han godt kan bruge ét af dem via sit "kropssprog" -og så er der endda kun orangeade i
glasset.
Efterhånden gik musikken over i schlagergenren, og så kom der gang i kædedans med meget højt
humør, nøjagtigt som vi om lørdagen ofte kan se det på dk4. Det var også her Rudi, der fik sat gang i
løjerne. Flere gange var han oppe og synge i mikrofonen, og det var han temmelig god til. Det
overraskede nok de fleste, men han kan bare alt. Hans kone var også aktiv og lancerede stepdanse
mv. for de børn, der var til stede.
Det var en rigtig hyggelig aften.
 
Næste morgen satte bussen så snuden mod Danmark. Normalt er det en hvile og sovetur, men flere
var meget interesseret i superligaens kampe i Danmark. Det var svært for Henrik Bøgh Vinther fra
Randers. Hans hold skulle vinde sin hjemmekamp for blot at hænge på de andre hold i tabellen. Han
ville blive ringet op hver gang Randers scorede. – Hans mobil forblev imidlertid tavs. Det var hårdt
for ham. Heldigvis fik modstanderholdet heller ikke noget i netmaskerne. Der forbliver således et
spinkelt håb.
Tak til Henrik Meldgaard for en hyggelig tur.
HJ.
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