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Emiel Denys, Tielt.
Written by superbruger   
Sunday, 09 October 2011

Der var store forventninger til det første besøg lørdag morgen hos verdenskendte Emiel Denys,
som i flere generationer har gjort sig flot gældende på de lange flyvninger.

Det var atter en dag med højt solskin og i det hele taget et vejr med 25 graders varme, som vi havde
længtes efter i flere måneder. Derfor også et højt humør blandt deltagerne. Der var rigelig plads til
os alle hos Emiel Denys. Det føltes, som om vi var ankommet til en rigtig brevduefarmer med et
slagvolumen langt over gennemsnittet. De mange slag var velholdte, og der var rent over alt. En
skam, at vi heller ikke her fik mulighed for at se slagene indvendig.
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Vi måtte tage til takke med et foredrag foran slaget. Det blev imidlertid et ret historisk foredrag,
hvor han helst ville fortælle om sine forfædre osv. Ja, dynastiets oprindelse er helt tilbage til
slutningen af 1890. Alene det bør man have meget stor respekt for. I de sidste 50 år er det dog
blevet til meget fremragende resultater på de meget lange og vanskelige flyvninger. I år således
provinsial vinder fra Barcelona. Den nuværende stamme har nok sit ophav i duer fra Stichelbaut.
Der arbejdes med ca. 100 enkemænd samt hunner på det naturlige system, hvor hannerne ikke er
aktive. Hans kone tager sig af pasningen af den ene halvdel af enkemændene og han selv den
anden halvdel. De øvrige duer tager slagpassere sig af. Bl.a. et avlsslag på 50 par. – Konen er
stjernen. Det er hendes hanner, der gør det bedst. Hun er meget følsom i sin pasning af hannerne
og behandler dem som små børn, man taler venligt til.
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Emiel Denys i gestikulerende forklaring til forsamlingen.

Der tillægges 200 unger om året, som trænes ud til 450 km., men de kapflyves ikke. Han sender dog
en del unger af sted til one loft slagene verden over, og hans resultater der, har ligget til grund for
udnævnelsen som verdensmester i denne disciplin. Det er FCI, der hvert år udnævner en
verdensmester, men det er langt fra alle one loft slag, der medregnes i denne udredning. MVL og
Million Dollars i Sydafrika tælles således ikke med, så !!, ligner det ikke lidt et promoverende tiltag.

Enkehannerne parres i januar og de har hver én unge, hvorefter de går adskilt til sæsonstart i marts-
april.

Denys indkøber med jævne mellemrum nationale vindere på de super lange flyvninger, så på
avlsslaget går der mindst 10 nationale vindere rundt. Jo, det er store forhold, og vi ville inderligt
gerne have haft nogle af disse duer i hånden. Det kunne imidlertid ikke lade sig gøre, og vi kunne
heller ikke købe nogle unger. De var klargjort til udstillingen i Kassel, hvor han hvert år har en stade,
hvorfra han sælger rigtig mange unger. Vi var naturligvis velkomne til at komme der og gøre køb på
hans unger.
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En efterhånden frustreret papkassemand, Tommy, som atter engang måtte gå den tunge gang
uden at have solgt en kasse. Hvad han ikke vidste på dette tidspunkt var, at det heller ikke skulle
lykkes for ham ved det næste slagbesøg.

Vi luntede så lidt vemodigt af sted til bussen. En smule skuffede, men også imponeret over at have
set denne meget flotte brevduefarm –udefra.

HJ.
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