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Written by superbruger   
Thursday, 29 September 2011

Jeg havde regnet med at komme i gang med at fortælle om vores tur til Belgien noget før, men
der har bare været så meget efter hjemkomsten søndag aften. Det er en kompakt tur, hvor rigtig
mange indtryk vælter ind over os i et par dage. Heldigvis optager jeg også turen på video, og når
jeg ser den efter hjemkomsten, er det lettere at få besøgsbilledet på plads i hukommelsen for at
skrive en artikel.

Vi havde fået et flot program og som noget helt, men særdeles værdifuldt, et detaljeprogram
udfærdiget af M & C Hansen. Det er ganske enkelt så godt, at jeg vil prøve at anskaffe nogle stykker
til Brevduefestivalen, hvis eller der er et overskudslager. Det er i dag en uge siden, vi startede turen
kl. 7 om morgenen. Både Tommy og jeg glædede os enormt, og vi fik, hvad vi kom efter. Tommy
med en pragtfuld snak og et super godt samvær med de øvrige deltagere. Det er hans bedste dage i
året. Også jeg blev dækket ind på dette område. Det sociale samvær på en sådan tur er ganske
enkelt sublimt og en herlig afslutning på sommerens mange spændende dage med kapflyvningerne.
Det er hyggeligt at snakke med de mange om deres sæson. Nogle har gjort det fremragende, og det
er dejligt at kunne gratulere dem, men også selv blive rost for en god sæson.

Naturligvis glæder man sig også til at se nogle fremragende Belgiske slag og høre om deres metoder
og få deres bedste duer i hånden. De fleste har også euro med i lommen, såfremt en skøn lille
blodfornyelse skulle vise sig. Det sidste talte vi en del om på turen, for nogle har vel ret beset ikke
så stort brug for forstærkning, mens langt de fleste gerne køber en lille ny, ganske enkelt også for at
få en drøm for den næste sæson. Sådan er vi. Jeg er bestemt også selv med på denne vogn.

Turen havde dog både sin skyggeside og sin lyse side. Lad mig starte med skuffelsen: Tre af de slag,
vi besøgte, ville ganske enkelt ikke have, at vi håndterede deres duer, og vi kunne end ikke købe en
unge hos dem. Vi havde dem fortløbende, så det var ved at blive en detroniseret flok i bussen, og
ikke mindst papkassemanden, Tommy, som ikke fik afsat nogen kasser til de indkøbte unger. De tre
var Joost De Smeyter-Restian, Georges Bolle og Emiel Denys. Vi fik dog set deres slag udefra og hørt
meget om deres metoder, så besøgene var på ingen måde forgæves, men alligevel, prikken over i’et
manglede. Til gengæld var det stik modsat på de 4 andre slag og ikke mindst det første slag fredag
morgen: Roger Ponnet i Burst. Her var der gjort klar til vores ankomst og vi fik en fyrstelig
modtagelse.
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I haven var der skænket Champagne til alle, og det var oven i købet ad libitum. Ponnet har et meget
flot loftslag, hvor man dog kun kan komme til via en moderne hønsestige, så han ville helst ikke
have, vi gik derop.
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Roger Ponnet og Mathieu de Clippel, fra versele Laga, som ledsagede os.
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Loftslaget. Læg mærke til hejsemekanismen.

I stedet havde han fremstillet en video, som blev fremvist på en storskærm i garagen. Her kunne vi
alle se det daglige arbejde på slaget mv. Til op og nedtransport af kurve, korn mv. havde han et
mekanisk hejseværk. Hans bedste avlsduer var sat i bur med tilhørende stamtavler i garagen, og vi
måtte håndtere dem alt det, vi ville. Ponnet har en stærk gammel langflyverstamme, hvortil han
bl.a. har tilsat duer fra Grondelars og Andre Roodhof. Han har gjort sig flot på flere one-loft slag
rundt om i verdenen. Bl.a. nr. tre til Belgian Master i år. Det var også skønt at høre om hans
træningsindsats, som i sæsonen var 2 -3 gange i ugen fra en retning stik syd. Man må huske på, at vi
var i region Vestflandern, hvor de ofte har det lidt svært i vestenvinden. Hans gamle enkehanner fik
lov til at flyve vitesse hele sæsonen, 50 – 60 gange om året, så de var af sted flere gange om ugen.
Han havde sat en kurv med sommerunger frem, hvor man kunne finde én til jeg tror 125 euro. Det
var glimrende unger efter avlsduerne, og der blev også købt en 6-7 stykker.



10/12/2014 lokal T&H - MVL - bussen 1.

http://127.0.0.1/Jdemo/index2.php?option=com_content&task=view&id=367&pop=1&page=0&Itemid=32 5/5

Niels Arne & Bente, årets helt store kométer fra 165 "Års", vurderer og fotograferer et flot
eksemplar fra Roger Ponnet.

Det var et godt besøg. – Jeg fortsætter snart.

HJ.
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