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Dynamisk brevdueweekend
Written by superbruger   
Sunday, 15 January 2012

Vi havde lørdag møde og udstilling i sektion 32 i Hoptrup. 070 Aabenraa havde endnu engang
påtaget sig arrangementet, og det havde de gjort godt. Vi har udstillingen sammen med sektion
41, så der var 310 duer stillet op i burene. Det så flot ud med så mange duer. Begge sektioner
afholdt deres respektive generalforsamlinger om for middagen. Der var fotografering af duer
samt auktion om eftermiddagen.

Fra vores møde i sektion 32 kan jeg fortælle, at vi brugte mest tid på at drøfte HB’s tiltag om to
flyvefri weekends i sektionerne. Der var en rigtig god debat og stor forståelse for, at vi måtte
deltage i HB’s bestræbelser for at få flere duer med på deres flyvninger. Bestyrelsens forslag blev
vedtaget med den ændring, at de to sidste uger skulle der kun være 4-duersflyvninger med unger,
så vi med resten af vore unger kunne støtte op om DdB’s ungeflyvninger.

På udstillingen var der en Grandprix til hver af de to sektioner i de fornemste klasser 1 og 2. - Lars
F. Hansen fra 111, Vejen vandt igen i år klasse 1 og Meldgaard & Jeppesen kl. 2. Vi deltog også i
udstillingen og fik ærespræmier på et par hununger.

Hr. og fru Atle Andersen fra Frederikshavn var trådt til sådan i sidste øjeblik, og de fotograferede 41
duer. Det var meget professionelt arbejde, som vi nu glæder os til at se resultatet af.

Auktionen over duer fra Klaus Stieneker, Tyskland samt Francois Tobback, Belgien forløb ganske
fornuftigt, men manglede et par kinesere. Gennemsnittet blev ca. 900 kr.

I dag har jeg slappet af ved computeren for at følge finaledagen på Pipa over Andre Verbesselt’s De
Rauw-Sablon duer. Bodil har fulgt hendes Majestæt hele dagen i fjernsynet, så vi har faktisk kun
lige talt sammen ved frokosttid. Hvor der har været flest interessenter, i fjernsynet eller Pipa, skal
jeg ikke kunne afgøre. Hos Pipa har der åbenbart været så mange, at systemet brød sammen her
først på eftermiddagen. Inden da havde jeg dog oplevet et sandt festfyrværkeri at bud på duerne.
Det var, som om der fløj lynkinesere om ørerne på én hele tiden. Der var dog kun omkring 75 duer,
der nåede at blive færdighandlet inden nedbruddet. Frontduen, som vel skulle have været færdig
kl. 12, blev der stadig budt på, og da det gik i sort var den oppe på 110.000 euro. De har udsat
auktionen til i morgen kl. 12. Det er underholdene at følge med i, når blot man undlader at blive
misundelig på de, der har råd til at investere i disse duer.

En lidt irriterende handling blev dog foretaget fredag eftermiddag af den belgiske rigmand, Marc
De Cock. Han er en særdeles seriøs og meget dygtig brevduemand, som også har midler til at være
med, når de dyreste duer skal handles af. Han havde inden fredag slet ikke være inde med bud på
auktionen, men det blev der sandelig ændret på, om end han i mine øjne nok brugte det forkerte
køretøj. Han havde åbenbart fået hold i en trehjulet cykel for at kunne suse ned i rækkerne af duer,
som endnu ikke var nået over 750 euro i pris. Det var måske i omegnen af 40 duer, han gjorde
holdt ved. Efter hans lille cykeltur var der ingen duer under de 750 euro. Normalt er det slet ikke
disse duer, der har hans interesse, så det er bare gjort for at hæve priserne. Jeg er helt overbevist
om, at de mindrebemidlede brevduemænd nok selv kunne have handlet de duer af, så de på den
måde var nået over 750 euro. Man kunne jo også mene, at startbuddene så skulle have været sat
til 750 euro i stedet for 200 euro. Man det ville så blot have skubbet mange væk fra auktionen, og
det ville i mine øjne være synd, for der bør også være plads til, at den lille mand kan være med i
drømmen om at kunne købe en sådan due. Ok. Det er business, og det står Marc De Cock frit for,
hvad han vil byde på, men på mig virkede det lidt usmageligt. For god ordens skyld skal jeg nævne,
at jeg har haft mange bud inde på auktionen, også langt over 750 euro, men i fredags på det
tidspunkt havde jeg ikke buddet på nogle af duerne.

Jeg glæder mig til at følge med i morgen, hvis de får held med at starte op igen.
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