Min hverdag
med duerne
Af Martin og Christian Hansen

Dutch Open 2004
I foråret meldte vi to unger til
Dutch Open i Holland. Et ungeslag, som så mange andre steder, men vi var sikre på, at dette kunne blive noget specielt.
Hele arrangementet var nemlig
planlagt og arrangeret af duemagasinet "Het Spoor der
Kampioenen", familien Eijerkamp og deres ansatte på det
fantastiske slaganlæg. Ud over
det blev det hele superviseret af
det hollandske landsforbund
NPO.
Og præmierne var imponerende:
1. plads . . . . . . . . 15.000,2. plads . . . . . . . . .10.000,3. plads . . . . . . . . . 5.000,4. plads . . . . . . . . . 3.000,5. plads . . . . . . . . . .2.000,6. - 10. plads . . . . . .1.000,11. - 50. plads . . . . . . .500,51. - 100. plads . . . . .200,101. - 200. plads . . . . .125,-
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Vi sendte 1 unge efter "Jonge
Schallie" og "Mirakel Duivin"
(De Klak / Van Loon), som kom
til at hedde "Firefly" og 1 unge
efter "Wilco" og "Tuk" (Janssen), som kom til at hedde
"True Season".
Der var i alt tilmeldt 1627
unger fra 18 forskellige lande.
33 unger var der med fra Danmark.
I løbet af sommeren hørte vi
ikke så meget til, hvordan det
gik dernede, men var selvfølgelig spændt på, om vore unger
havde klaret de korte træninger
og om de ville være klar til de
første officielle træninger først i
august. På den første officielle
flyvning 4. august kunne vi se,
at kun "True Season" var tilbage
på slaget efter sommeren "udskejelser". Det var selvfølgelig
en lille nedtur, men vi var trods
alt glade for at have en tilbage
blandt de resterende 1206 unger.

Og "True Season" klarede sig
da også fint gennem de fire officielle træninger inden finalen
- bl.a. var den den bedste danske unge på de to sidste træninger.
Vi havde aftalt, at vi ville tage ned til Zutphen, Holland,
hvis vi havde nogle unger tilbage, når den store finaledag ville
komme. Og selvom det var en
onsdag, måtte vi af sted.
Vi ankom kl. 10.30 til Eijerkamps "Pondarosa" på finaledagen. Det var et fantastisk
skue - masser af biler, musik og
grill os i det store telt, som var
placeret midt på grunden og et
væld af duefolk fra mange lande.
Vi gik indenfor i teltet - et
kæmpetelt - og her myldrede

det med mennesker. Op langs
begge sider var der boder fra
forskellige firmaer, som handlede med due videoer, sputniks,
transportkurve, medicin o.s.v.
Og der var en kæmpe bar, som
solgte mad og drikke. I den ene
ende af teltet var der mulighed
for at spille på duerne – man
kunne spille 50,- på sin due
og præmierne blev delt 50%,
30% og 20%. Selvom det kostede en rimelig slat penge at få
ungerne med, var gæsterne ikke
blege for at spille på deres duer
– der blev spillet for over
11.000,- !! I den anden ende af
teltet var der sat en kæmpe storskærm op i venstre side og en
scene op i højre side. Og midt i
teltet sad folk lige så tæt og
snakkede højlydt. Der var en
god stemning - alle var spændte på flyvningen. Der var over
3000 mennesker samlet til dette
arrangement!!
Vi gik over til "Pondarosa"
for at se slagene. Hele dette imponerende trelængede slaganlæg var blevet "inddraget" til
dette arrangement, så der havde
hele sommeren været 3 slagpassere, som havde passet hver
sin afdeling. Hele haven var
lukket af, men vi fik mulighed
for at se, hvordan der var sat
kameraer op, så man kunne følge det hele på storskærmen inde i teltet.
Vejret var helt fantastisk, så
da vi havde fået lidt at spise inde i teltet, gik vi udenfor igen der var fuld sol og ca. 27 grader.
Herfra kunne vi ikke så godt
se slaget, men området omkring haven og slagene blev
lukket af, da ankomsttidspunktet nærmede sig.
Og vi kunne stadig følge, når
duerne ville komme i luften.
Det var meningen at duerne
skulle slippes fra Paris, men

p.g.a. ringe mulighed for
træning før finalen blev duerne
kun kørt til Morlincourt (362
km). I stedet havde man for at
gøre finalen svær sluppet de
718 finaleunger sammen med
500 andre unger, som skulle
knap så langt. Men det varme
vejr og den nordøstlige vind var
også med til at det blev en meget hård finale.
Duerne var sluppet kl. 8.30
og først kl. 14.48 kom de to
første unger. Vi for ind i teltet
for at følge duerne. Der var helt
stille og folk fulgte med på
storskærmen.
En stor jubel brød ud, da den
første unge gik ind - der var en
fantastisk stemning - og spændingen var på sit højeste.
En supervisor fra NPO og
Evert-Jan Eijerkamp hentede
duen og tjekkede den. Derefter
bragte de den hen foran et af
kameraerne og viste det stempel på vingen, som alle finaleunger var blevet udstyret med.
Så kunne alle se, at ungen havde været på flyvningen. Først
herefter blev vinderen annonceret. Det var en due fra Italien og
vinderne hed Eros og Andrea
Carboni. De blev straks hentet
og så var der "live" interview
på "kanalen".

altid kan man ikke altid vide sig
sikker på ungers resultater.
Dog kom 7 af 10 unger hjem
i løbet af dagen og næste dag,
så det var jo et flot resultat. 460
unger kom i alt hjem i denne
periode ud af 718 unger, så det
var en hård flyvning.

De danske præstationer:

Den anden unge var også
gået ind og her blev vinderne ligeledes interviewet og hyldet
via kamera til tilskuerne i teltet.
Perfekt arrangeret.
Top 5 på flyvningen blev:
1. Team Italian Champions
Group, Italien

2. Fam. Jacobs, Holland
3. Comb. Olyerhoek / Liebregts, Holland
4. W. Seltsam, Tyskland
5. H. Zevens, Tyskland.

64. Lars Kristensen, 93. B & K
Madsen, 194. B & K Madsen,
248. D. Nicolaisen, 273. Brdr.
Brøbech, 334. Elmer/Bæk og
418. M & C Hansen.
Ja, vores unge kom ikke
hjem, som vi havde håbet, men
vi var dog glade for at den kom
hjem.
Senere på aftenen blev de
første 75 unger solgt på auktion
i teltet og en uge senere blev de
næste 99 unger solgt på online
auktion.
Om aftenen var vi fyldte af
de mange indtryk fra dagen det havde været en kanon oplevelse og et kæmpe arrangement. Selv flere hollandske TVstationer var til stede for at
dække denne kæmpe begivenhed.

Desværre var der ingen danske duer helt i toppen, men som

HOLLANDSK "TOPAUKTION"
i 030 Ringsted's klubhus
Over 40 unger fra det SUPER stærke slag:
Ferry Van Loo, Zupthen
Ferry Van Loo er mellemdistance specialist og deltager hver uge i hård konkurrence med mange tusinde duer. Slaget er et lille slag med
store resultater, der kapflyves kun med få duer : 22 enkehanner og ca. 75 unger.
På grund af flytning har han kun fløjet med unger i sæson 2004 og her har der virkelig været topresultater med 2e ungemester i federation,
3e ungemester i Region. Mange topresultater på enkelt flyvninger som: 10,24,35,41,44,47,56,60, 61,76,79,81,94 af 5.021 duer og
26,27,28,29,33,39,40,43,44 af 8.800 duer.
I tidligere sæsoner er det med gamle duer blevet til mange 1 præmier bl.a. : 1 af 14.407 - 1 og 2 af 9.550 – 1 af 9.612 – 1 af 2.754 –
1 af 2.682 – 1 af 2.068 – 1 af 1.740
Satellit slag Herman Eykelkamp i Vorden har i sæson 2004 været Champion i afdeling 9 (3000 medlemmer) og har fløjet bl.a. 8e
Personne og 2e og 7e Chantilly på nationalflyvning i Holland.
Stammen af duer er baseret på duer fra Maurice Voets, Louis Goyvaerts, Floor Vervoort og endelig Janssen fra B. Camphuis/Eyerkamp, (linie "05" - "James Bond" - Generaal og Annie).
På auktionen vil der være unger efter "Dark Goyvaerts" far til ES-duer i Federation (11.000 medlemmer) samt mange 1e præmie vindere,
efter "FLERK" far til ES-duer i Federation (11.000 medlemmer) samt mange 1e præmie vindere.-

SØNDAG den 21. november 04 kl. 14.00 eftersyn fra kl.11.30.
Sted.: Ringsted brevdueforenings klubhus, Balstrupvej 86, tlf - 57 61 75 76.
Kataloger.: Helle og Peter, Kværkebyvej 66, 4100 Ringsted - 57 53 37 74.
Auktionarius og kommission.:
Peter Knudsen, Kværkebyvej 66, 4100 Ringsted –
57 53 37 74 eller mobil 2428 3304 – mail : pmk@slagelse.dk
Der kan købes øl, vand og brød.
Arrangør Dan 030 Ringsted
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