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Bogen "KINGMAKER"
Written by superbruger   
Monday, 14 November 2011

Denne bog havde jeg meget fornøjelse af på vores ferie. 150 sider på engelsk om den hotte og
nærmest himmelstormende brevduestamme: DE RAUW-SABLON. Det er vel ikke mere end nogle
år siden, jeg første gang hørte om denne stamme. Imidlertid har den dannet grundlaget for nogle
af de største auktioner i brevdueverdenen inden for de senere år.

En flot bog, teknisk veludført og med meget indbydende setup. 

Jeg oplevede duer med denne stammebaggrund på auktionen i Haderslev i starten af oktober. Der
var jeg vældig imponeret over dem in live. Jeg fik også held til at købe én den dag. Jeg har
naturligvis også læst både på Pipa og i Brevduen via Poul Stærkær om dette dynasti. Flere danske
topslag har for længst været på mærkerne og anskaffet sig blod fra denne stamme, så min
nysgerrighed har været naturlig, og den er ikke blevet mindre af at have læst bogen. Jeg forestillede
mig, at den var et forsøg på at sætte endnu mere glorie på dynastiet og eventuelt at øge handelen
med disse duer. Om det sidste har været tilfældet, skal jeg ikke afgøre, men indholdet er særdeles
seriøst, og jeg fortryder ikke, at bogen står på min hylde nu.

Ud over at være en flot beskrivelse af denne stammes opståen, så er der så mange input fra
topslag, som har haft topresultater med disse duer. Det øger bogens værdi som et opslagsværk. Der
er stamtavler og flotte billeder af de efterhånden verdensberømte duer fra denne stamme.

Hele eventyret starter i 1973, hvor Etienne De Rauw og Frans Sablon finder sammen i et
makkerskab. De er i øvrigt svogre og meget gode venner. To meget dygtige brevduefolk med hver
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sin indgang til flyvning med brevduer. Et har været fælles for dem, lysten og viljen til at fremavle
brevduer af meget høj kvalitet. Hver for sig medbragte de duer af meget høj klasse. Duer med rod i
topflyvere hos flere af de stærkeste slag i Belgien. Det vil blive for omfattende at nævne nogle af
disse her, for det fører lange beskrivelser med sig, men man kan jo læse om det i bogen.

Samarbejdet mellem de to har givet vis udviklet deres i forvejen store kreativitet på avlsområdet. I
alle tilfælde har det udmøntet sig i nogle fabelagtige avlspar. Fra disse avlspar er der drysset det
ene pragteksemplar efter det andet, og mange af disse duer er havnet på de rigtige slag i Belgien.
Dette faktum hører også med til dynastiets succes. Akkurat, om end på et mindre plan, som vi
kender det her i landet. Den der laver et superavlspar har fundet lykken for mange år frem i tiden.

Skal jeg endelig nævne nogle af de navne, som har været stærkt inde over denne duefamilie, så må
det først og fremmest være Freddy Vandenheede, Marcel Aelbrecht, Jules Mannaert, Pros Roosen,
André Verbesselt, Gerhard Koopman, Erik Limburg samt Johan Van Damme.

Bogen indeholder også et stort afsnit om nu afdøde Pros Rosen, en legende i Belgisk brevduesport.
Pros arbejdede meget med De Rauw-Sablon duerne, men i bogen støder jeg pludselig på en
beskrivelse af to halvbrødre ”Computer 1” og ”Computer 2” fra henholdsvis 82 og 85. Begge er de
sønner af ”Late Tom” fra Jos Soontjes i Wommelgem. Netop denne due ligger bag mange af Luc
Geerinkx-duerne. Jeg har imidlertid set de to computerbrødre. Vi besøgte Pros Roosen i forbindelse
med en bustur med sektion 33, måske for 15 år siden, og jeg husker disse hanner, som var det i dag.
Jeg har dem også mellem mine gamle videooptagelser fra dengang. Med MVL-bussen har jeg også
besøgt Pros Roosen, og jeg husker hans meget beskedne fremtræden. Han fortalte nærmest om
alle de dumheder og fejl, han havde begået. Det er virkeligt ikke normalt, når vi besøger slagene.
Via en rundgang på hans slag dengang oplevede jeg nogle af de flotteste senunger på gulvet,
næsten alle blåbåndede. Hvorfor købte vi ikke alle de unger? Havde vi for lidt baggrundsviden eller
havde hans fortællinger om sine fejltagelser sat sig i baghovedet. Faktum var jo, at manden var en
superstjerne.

Tja, det var kun én af de ekstra oplevelser, jeg fik i varmen ved at læse denne bog. De Rauw-
Sablonstammen kan vel sidestilles med de gamle stammer: Delbar, Jansen, Van Riel, Van der
Wegen osv. Denne forholdsvis nye stamme har nu fået sin bog. Havde det blot været tilfældet om
nogle af de andre også.

Kan du blot lidt engelsk, så vil jeg stærkt anbefale, at du ønsker dig denne bog i julegave. Med en
lille ordbog ved sin side kan man sagtens nappe nogle afsnit i juledagene. Jeg købte min for lige
godt 300 kr. kort før auktionen i Haderslev, men jeg tror, at Meldgaard Engros stadig har nogle på
lager.

HJ.
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