13/12/2014

lokal T&H - Til PIPA-auktion i Haderslev.

Til PIPA-auktion i Haderslev.
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Det blev stort. John Engel havde stillet noget af sit administrationsområde til rådighed for
auktionen, så det blev det flotteste auktionsarrangement, som jeg nogen sinde har set, og det
siger ikke så lidt. Det er givet vis også det flotteste nogen sinde i Pipa regi. Der var 29 særdeles
velpassede unger under hammeren, hvilket i stor udstrækning skyldes udstillingseksperten
”Dino”, Henrik Meldgaards kompagnon, der har passet og dresseret dem i flere måneder.
Kataloget var fremragende, og de mange gode artikler forud for auktionen, samt et foredrag om
duernes oprindelse af Pipa-agent, Poul Stærkær var med til at løfte hele auktionen. Der var derfor
også et pænt besøg, og de fleste var virkelig godt forberedte på duerne i burene. Hele kernen for
auktionen var afstamningen: De Rauw Sablon.

De er i øjeblikket de mest omtalte og dyreste duer vel nok i verdenen. De dynamiske auktioner via
Pipa i efteråret og de senere år, hvor priserne var gastronomiske, har virkelig gjort denne stamme
duer eftertragtet. De var fra to meget kendte slag i Belgien. Først og fremmest ét af de stærkeste
slag i Belgien, de senere år: Freddy & Jaques Vandenheede samt fra Andre Verbesselt, som har gjort
en dyd af at renavle De Rauw Sablon duerne.
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Hr. og fru Stærkær var til stede fra morgenstunden.

Lad det være sagt med det samme, der var stor købelyst efter Danske forhold, og de 29 duer blev
solgt for 116.500 kr. Det var Verbesseltduerne, der blev betalt bedst, selv om der var flere store
resultater i stamtavlerne på Vandenheededuerne. De overraskede mig en hel del, men vi så atter
engang et udtryk for, at brevduefolket vil have den helt rene varer.
Jeg var også selv kommet for at købe et par af den helt rene varer, men så ville jeg også have det
par, der efter mine normer, var det bedste. Jeg fandt det i løbet af formiddagen, og jeg var allerede
begyndt at drømme om parret i mit avlsslag. Det kunne have været spændende, men da hannen
kom under hammeren, så røg den til sidst over min smertegrænse. Den blev betalt med 10.000 kr.
Når ikke, jeg ville gå højt nok op på den, så var hunnen også ligegyldig. Den kom til at koste 9.500
kr. Hjemmefra havde jeg bestemt mig for én meget fornem stamtavle fra Vandenheede. Det var
den første due, jeg gik til, da jeg mødte op, og den var bare helt perfekt. Den skal erstatte ”455” i
parringen med ”Manilla”. Det var en forløsning at møde denne hanunge, og jeg var parat til at
betale et meget stort beløb for den. Det blev imidlertid slet ikke nødvendigt. 3.500 kr. måtte jeg
punge ud med. I sammenligning med, hvad flere at de andre duer kom til at koste, ja, så var jeg helt
målløs, men sådan er auktioner altså også. Søsteren til min hanunge var også et pragteksemplar og
gik til 5.500 kr. Også et godt køb til prisen.
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Her er han så vores lille nye superhan til "Manilla" - Det bliver stort.

Så glæder jeg mig også lidt over at have lidt penge i behold til den næste store auktion på
Brevduefestivalen i Kolding lørdag d. 22. oktober. Her kommer 20 skønne unger fra et andet stort
navn i Belgien, Jos& Jules Engels, samt fra langflyverslaget Patrick & Demitri Houflijn også i Belgien.
Katalog til denne auktion ligger klar nu på Koldinghus’s hjemmeside www.dan227.dk
HJ.
NB. P.gr. af overgravning af mit netkabel, har jeg ikke kunnet lægge artikler ind, men nu kommer de
snert.
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