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Brd. Van De Valle i Zwalm.
Written by superbruger   
Wednesday, 05 October 2011

Det var slag nr. 2 i vores besøgsrække med MVL-bussen. Et meget spændende langflyverslag med
to vindere på samme dag i sommer, nemlig 1. nat. Bordeaux og 1. nat. Orange zone B. – På vejen
ned havde Henrik en meget interessant orientering om udviklingen i Belgisk brevduesport, - også
i sammenligning med Dansk brevduesport, og det vil jeg starte lidt med.

I Belgien er der i dag 30.750 aktive medlemmer mod 47.800 for ti år siden. En tilbagegang på 35 %
eller nærmere 3-4 % om året. I Belgien er der 7 regioner, næsten alle lige store. Størst er dog
Region Vestflandern, som vi skulle køre rundt i for andet år i træk. Det er den største af regionerne
med 7000 medl. Flandern er på størrelse med Sønderjylland, hvor vi i dag er ca. 350 medl., så
slagenes tæthed er dog til at føle på. I region Antwerpen, som vi har besøgt en del gange, er der
6.500 medl. I Flandern kan man også flyve kapflyvning hver eneste dag i ugen, men tilslutningen til
vitesseflyvningerne er dog begrænset her i forhold til Antwerpenområdet. Man koncentrerer sig
meget mere om de lange endags nationalflyvninger og overnatningsflyvningerne.

Henrik havde selv spekuleret over, hvordan det ville være muligt at stoppe denne frustrerende
tilbagegang både i Belgien og Danmark. Det er dog ikke helt så slemt hos os, men vi har så heller
ikke så mange medlemmer at tage af. Fælles for de to lande er dog, at der ikke er nær den
tilbagegang, når det måles i antal afsendte duer. Det er de små slag og vitesseflyvningerne, der har
haft den store nedgang. – Når han taler med folkene i Belgien om problemet, så er det deres drøm
at kunne holde på medlemstallet fra nu, men der er blot rigtig mange ældre blandt deres
medlemmer, så opgaven ser meget vanskelig ud. Henrik havde heller ikke de vise sten. Han fandt
det dog vigtigt, at man var gode ved hinanden og forsøgte på at holde sammen socialt. I Belgien har
der ellers været en fornuftig tilgang til medierne, men spørger man en menig belgier i dag, så
forbinder de en brevduemand med ”den gamle mand med hatten”. Jeg ved ikke, hvad danskerne
forbinder os med, men når vi har de dynamiske arrangementer, som f. eks. MVL-finaleflyvningen, så
kan man godt opleve dem med åben mund og benovelse. – I dag er der mange store navne i
brevduesporten som er gået over til stort set kun at avle unger til one-loft slagene rundt om på
kloden. Det er en niche, som dog har stor bevågenhed, og som vi bliver nødt til at tage alvorlig i
fremtidens brevduesport.

I MVL-bussen er der hvert år et pragtfuldt sammenhold og godt humør, så den bus gør sit for at
servicere det sociale samvær.
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Så til besøget hos Marc & Franky Van de Walle. Det er et brevduedynasti af ældre dato, hvor
faderen har fløjet med duer i mange år. Ved hans død i 2002 troede mange, at det ville sætte
navnet Van De Walle ud af spillet, men sådan gik det ikke, for de to sønner og moderen tog virkelig
skeen i den anden hånd, og resultatniveauet er steget betragteligt. Moderen og Marc passer
duerne hele dagen, mens Franky passer sit daglige arbejde. Det var dog ham, vi hele tiden talte
med, nok på grund af det sproglige.
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De har et stort loftslag og betjener sig af 65 enkehanner og 25 enkehunner på de rene systemer. De
flyver alle flyvninger med den samme stamme duer, men de satser på de længste flyvninger og
overnatsflyvningerne. Grundstammen er opbygget af duer fra Germain Imbrechts – og især ”Rode
Imbrechts” fra 1991. – De køber dog hvert år lidt blodfornyelse fra de bedste slag i området. Jeg
bed mærke i, at også på dette slag blev der fodret meget tyndt i kapflyvningsperioden. Det vil i
MVL-sprog sige enten Gerry Plus eller Supervinder. Det var også tilfældet hos vort forrige slag,
Roger Ponnet. Først de sidste par dage inden afsendelsen fik de lidt kraftigere korn. Dette forhold
har beskæftiget mine tanker en del, for det er jo langflyvninger, de sender duerne på. Min helt
private konklusion må være, at det er metoden, når duerne ikke sendes hver weekend. Mine vil
ikke kunne klare sig på den metode, men de har heller aldrig fri i en weekend. Der blev i
modsætning til det forrige slag ikke trænet med duerne i sæsonen.
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Duerne imponerede og ikke mindst de røde. - Det var bare langflyverduer, som også kunne de
kortere.

Vi fik heller ikke her lov til at besigtige slaget indvendigt. Måske er det også forståeligt, når vi
kommer 53 mand på én gang. Derimod fortalte Franky rigtigt godt, og Marc var flittig til at hente
topduerne, som vi alle kunne håndtere. Det var dejlige duer, og jeg tror, at hvis ikke jeg havde stor
fokus på det næstsidste slag, så havde Tommy fået lov til at købe en rød unge her.

Der kan købes en god due eller to på dette slag.

HJ.

 

Close Window


