
13/12/2014 lokal T&H - "Pipa"

http://127.0.0.1/Jdemo/index2.php?option=com_content&task=view&id=315&pop=1&page=0&Itemid=1 1/2

"Pipa"
Written by superbruger   
Tuesday, 18 January 2011

Denne belgiske brevduehjemmeside har udviklet sig enormt på det sidste. Store auktioner
både live og online. Bunkevis af gode artikler om brevduefolk og slag fra både nær og fjern.
Det har også udviklet sig til en stor forretning, men sådan er det i Belgien, hvor der er basis
for at arbejde professionelt med på sporten, og en stor afstikker til bl.a. Kina sætter ekstra
krydderi på foretagendet.Jeg er bestemt ikke misundelig, men derimod glad for at kunne følge
med i alle de aktiviteter, hjemmesiden hver dag lægger op til eller beskriver.
 

To store auktioner med henholdsvis Jos Thoné og afdøde Pros Roosens duer har været spændende at
følge med i. Begge blev startet som pre-auktioner på Pipas hjemmeside. Jeg var så heldig at komme
ind på siden, den dag auktionen over Pros Roosens duer startede op. Jeg har ikke prøvet at byde med
tidligere, og det er også lidt mere kompliceret end hos M&C. Der skal bl.a. afsendes en mail med et
eventuelt bud. Det gjorde jeg så for at prøve det. Jeg fandt en søn efter The Blue Prince, som
formentlig var auktionens største attraktion. Jeg bød 1000 euro, for én havde allerede været inde og
byde 500. Så stod Tommy & Henning fra Denmark på listen. Det var stort, men det varede også kun
i et kvarter, så havde én budt 1200 euro. Jeg synes nu, det var helt sjovt at stå der, så jeg klappede et
bud på 2000 euro af sted. Det holdt i flere dage, og det var skønt at være repræsenteret.
Som tiden gik, blev jeg dog lidt betænkelig, men endelig kom en spanier med et bud på 2200 euro,
og der stod han længe, inden et nyt bud lige før lukketid røg op 3000 euro. Det var alt sammen på
preauktionen og The Blue Prince var oppe på 70.000 euro. – Liveauktionen skulle finde sted i
Holland og lige netop i den samme restaurant, hvor Henrik og jeg i sin tid købte vores Flor Vervoort
– par. Den første afdeling af auktionen foregik lørdag d. 8. jan. og man kunne følge med via live-
video på Pipas hjemmeside. Det var en fascinerende oplevelse. The Blue Prince, den blå han fra
2004 og bror til Koopmans berømte ”Dromer” og derved søn af ”Freddy” gik op i kroner:
1.17 million. – Det højeste nogen sinde. Den blev købt til Kina. ”Min han” blev handlet til 60.000
kr. , men jeg forsøgte da helt op til 15.000 kr.  Der var imidlertid mange andre duer, som gik meget
højere op. Der blev solgt for 1.368.000 euro og et snit på 6.200 euro. Det højeste på en auktion
nogen sinde.
Ved Flor Vervoort auktionen for flere år siden var det ikke til at mærke på folk i salen, når de store
bud blev afviklet, man tog det afslappet og næsten som en selvfølge, at der røg bud op i en halv
million og mere. Hvis vi herhjemme skulle komme i nærheden af 14-15.000 på et bud, så vil der
efterfølgende blive klappet af handelen. Måske er forskellen på brevduesporten i Danmark og
Belgien 15.000 til 750.000.
Der skal dog nævnes, at når en due var blevet handlet til en fornuftig pris på Pros Roosens
auktionen, så var der kindkys og en flaske champagne fra en ganske sød blondine, og var prisen
meget høj, ja, så kom der to blondiner og krammede lidt. Jo, jo, det er blevet lidt mere festligt, og
måske trækker det lidt flere kineser til huse næste gang, der kaldes til stor auktion, og så bliver der
måske slet ingen til overs til europæerne.
Det er ikke nogen upåagtet begivenhed, for på Pipa kan man efterfølgende læse en kopi af en artikel
i The Washington Post. Her causerer man også en del over kinesernes hærgen på de europæiske
brevdueauktioner. Der antydes, at brevduesporten er for kraftig fremgang i Kina, men for
nedadgående i sportens hjemland, Belgien. Mulige årsager omtales også, men prøv selv at læse
artiklen på Pipa.
Når nu Tommy og jeg ikke kunne komme af med de 15.000 kr. på den auktion, så vil vi prøve om
ikke vi i stedet kan finde en lille rejse at bruge pengene på, så hvis der pludselig ikke kommer noget
nyt her på siden, så er det, fordi vi har haft held med vort forehavende.
 
HJ. 
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