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Det var så MVL-bussen 2010.
Written by superbruger   
Saturday, 16 October 2010

Efter artiklerne håber jeg, at I kan fornemme, hvilke ganske fremragende slag, vi har set og fået
en hel masse at vide om. Nu handler turen sig ikke blot om slagbesøg, men også en social
dimension. Den kan ikke sådan beskrives. Den skal opleves, men med nogle billeder kan jeg
måske gengive en lille smule.

Tommys ansigt fortæller alt om, hvad vi er på vej til.
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Hvert år uddeles 10-års nålen under den altid hyggelige festaften om fredagen. Her er det Arne
Knudsen, Norge, der modtager nål og gaver for at have deltaget 10 gange.

Her Villy Petersen, Esbjerg
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Og den tredje og sidste i år: Jan Christensen, Ålborg.

Hvor mange unger har du nu købt, fatter? - Preben og Louis Rasmussen  fra Horsens.
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Preben kan andet end jagte dueunger! Her er han igang med et par belgiske yndigheder.

Det kan virkelig tage pusten fra én at jage gode køb, for han har vel ikke leget hund efter
kødben.
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Dette billede har en herlig forhistorie. Hans Henrik Brøbeck skulle købe en hun efter "734" hos
Jos & Jules Engels. Jos havde været oppe hos Jef med nogle auktionsunger til Danmark, men
Bussen med Hans Henrik var ikke ankommet. Det var deriomod Finn Kornbeck, som kørte med
hjem til Hok Engels for at hente den pågældende. Her gav Jos ham flere af de gamle topavlere i
hånden. Han kom med "178" - "734" og "Argenton", som Finn skulle håndtere. Det klarede Finn
åbenbart fint, for pludselig sagde Jos til ham: Her er så fire i kurven, som du kan vælge imellem.
Da måtte Finn gå til bekendelse, jamen, det er da ikke mig, der skal købe den. Hvad pokker,
sagde Jos, hvorfor sagde du så ikke det. De måtte køre tilbage til Jef med alle fire duer, og her er
så de rette folk  kommet til, men rygterne svirrer: Finn skal til Belgien som slagpasser hos Hok
Engels.
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Roger Desmet-Matthijs kunne slet ikke undvære os, så han kom til hotellet for at hygge sig lidt
med os i baren. Han var underholdende og ville gerne, at vi kom igen til næste år. 

Som efter enhver fodboldkamp vil mange gerne fotograferes sammen med stjernen. Her er det
lykkedes for nordmændene: Yngvar Røstad og "Superspotter" Arne Knudsen. - Det er vel også



10/12/2014 lokal T&H - Det var så MVL-bussen 2010.

http://127.0.0.1/Jdemo/index2.php?option=com_content&task=view&id=299&pop=1&page=0&Itemid=32 7/7

bedre end med "Drillo"

Vi får en fremragende betjening af Team Engros. Her et par af dem: Slagpasser Smiling Henry
og den nyudnævnteslagpasser - men i Belgien, Finn Kornbeck. Det siges, at deres løn ikke bliver
udbetalt i korn, men i Colgate!

Alle billederne er taget fra Poul Mc. Burnies cd med over 400 skønne billeder fra turen. - I kan vel allerede
næste lørdag d. 23 okt. købe videoen fra turen, hvor mange flere detaljer er med end i artiklerne.

HJ.
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