Dette afsnit af ”Min hverdag
med duerne” skal omhandle
avl. På dette tidspunkt er der
nok flere brevduefolk, der allerede har parret duerne, nogle
går snart i gang, mens andre
venter til foråret. Dog har tidspunktet for sammenparring og
hvordan det hele foregår ikke
den store indflydelse på, hvad
vi har valgt at skrive om i denne omgang. Vi ønsker at beskrive vore tanker, om hvordan
vi parrer vore duer.
Ligegyldigt hvornår duerne
bliver sat sammen, stræber vi
alle efter det samme: Nemlig
at fremavle ”den helt store kanon”. Duen, som på alle områder er de andre overlegne, og
som kan vinde masser af
førstepladser og samtidig være
fremragende i avlen. Ja, sådan
en ønsker vi os alle sammen.
Det er dog desværre nok de
færreste af os, der får fornøjelsen af sådan en rigtig superstjerne, og for vores vedkomne, er det som udgangspunkt
heller ikke det eneste mål vi
stræber efter.
Det med at sætte sine duer
rigtigt sammen kan være en
forvirrende og svær proces.
Man hører jo så meget, og alle
har en mening om, hvad der er
det bedste. Skal man linieavle,
indavle, lave krydsninger, parre dem efter øjnene, eller efter
bygning, eller skal man bare
åbne døren og lade dem vælge
selv? Det er ikke altid til at finde ud af.
For vores vedkommende er
det at parre duer en spændende
proces, som vi bruger meget tid
på og snakker meget om. Vi er
ikke i tvivl om, at det er det vigtigste element i brevduesporten
- man skal have gode duer for at
kunne vinde flyvninger - så når
vi parrer vore duer, gælder det i
hvert tilfælde om at forbedre
den bestand, som vi har.
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Min hverdag
med duerne
Af Martin og Christian Hansen

Vores tankegang er, at det
gælder om at have en så massiv genbank, som overhovedet
muligt.
Hvad er det så for nogle gener, som vi er ude efter? Svaret
er indlysende: Vindergener. Og
hvordan ser sådan nogle så ud?
Ja, vi ved det ikke, men vi tror
på, at vindere avler vindere, så
derfor går vi som udgangspunkt efter at avle på duer med
så mange vindere på stamtavlen som overhovedet muligt.
Æblet falder ikke langt fra
stammen, siger man, og den
tror vi også på holder hos duerne.
Der findes i brevduesporten
en masse teorier om hvordan
en god avlsdue ser ud, og hvordan en god kapflyver ser ud.
Den ene brevduemand er klogere end den anden, og der er
nærmest ligeså mange teorier
og syn på tingene, som der er
brevduefolk. Vi er meget skeptiske overfor mange af disse
ofte udokumenterede teorier
og påstande og hælder mere og
mere til, at de egenskaber en
due skal have for at vinde kapflyvninger, er usynlige for os,
og at meget af det sidder oppe
i hovedet af duen. Det, vi tænker på, er orienteringsevne,
fightervilje, evne til at kunne
motiveres, psyke og udholdenhed – egenskaber, der er nød-

vendige for at duen kan ryge
til tops.
Selvfølgelig er der også elementer hos duerne, som vi kan
se, og som har indvirkning på
duens flyveevner. De fysiske
elementer, som duens skelet,
vingerne, vitalitet, duens generelle sundhed o.s.v. – det kan
man ikke komme udenom,
men man har også set masser
af duer med en perfekt bygning ”lige efter bogen”, som
ikke har kunnet flyve en eneste
præmie hjem og modsat duer
med ringe bygning flyve i top.
På vores slag vil vi selvfølgelig helst have smukke og
velbyggede duer, men det er
ikke altafgørende. Resultaterne kommer i første række, og
vi tror ikke helt på, at det er
muligt at vurdere duernes kvaliteter ud fra bedømmelse i
hånden.
Så hvis vi lige skal opsummere, påstår vi så, at brevdueavl er rent held, og at man som
brevduemand ikke har nogen
som helst påvirkning på resultatet af sin avl? Nej, så firkantet forholder tingene sig heller
ikke, men der skal held til.
Dog skal man være villig til at
opsøge heldet. Vi skal forsøge
at arbejde med de ting, vi kan
se, og en af de ting vi med sikkerhed kan se, er den enkelte
dues resultater og dens famili-

es resultater, og det er det vi
vægter højt, når vi udvælger
duer til avl. ”Det ligger i blodet”, sagde nyligt afdøde
Frank Busch Knudsen, og det
tror vi på.
I de senere år har vi opkøbt
mange nye duer, som vi har sat
direkte på avlsslaget. Skulle vi
vælge selv, købte vi kun duer
med masser af topresultater eller deres forældre. Det har vi
selvfølgelig ikke midlerne til,
da sådanne duer selvsagt er
meget dyre. Derfor er vi nødt
til at gå på kompromis, og
”nøjes” med at købe duer efter
topflyvere eller søskende til
dem. I andre tilfælde er vi
”tvunget” til at købe børnebørn på topduer. Det vi er ude
efter, er duer med så mange 1.
taller på stamtavlen som overhovedet muligt. Vindergener i
så høj koncentration som muligt.
For at give et par eksempler
på vore senere køb, vil vi beskrive nogle af de duer, vi har
på avlsslaget.
I 2001 besøgte vi brødrene
Koehoorn i Friesland i Holland. Vi havde kigget deres
hjemmeside på internettet og
var faldet pladask for deres
topdue ”Het Mirakel”.
Dette var en skimlet han udad Klak og Tournier duer, og
den havde en sejrsliste ud over
det sædvanlige. Denne han opnåede i sektionen med ca. 225
medlemmer følgende; og hold
nu fast i kaffekoppen.
Som unge bedste esdue.
Som 1. års bedste esdue på
sprinter flyvningerne. Som 2.
års blev den bedste esdue på
mellemdistancen og bedste allround due og desuden 3. bedste esdue i hele afdeling Friesland med 2300 medlemmer.
Som 4. års bedste esdue på endagslangflyvning. Desuden
var han 10 x nr. 1 i foreningen.
Fremragende resultater. Vi har
fire duer direkte efter ham på
avlsslaget, samt et barnebarn.
Vi købte også efter deres anden stamhan kaldet ”Goliath”.
Dette er en direkte Van Loon
han, barnebarn på ”Grote Blauwe v. 84”, og han har avlet
25. gange førsteplads i foreningen for brødrene Koehoorn.
Efter ham har vi tre duer samt
et barnebarn på avlsslaget.
I 2002 besøgte vi kompagniskabet ”Spin/Wiggeman”
også i Friesland. Dette slag har
vi også fundet på internettet
grundet deres superresultater.
I Holland er det særdeles
præstigefyldt at komme på
tekst-tv (top 10) på en af de
fem
endagslangflyvninger,

som er arrangeret af det Hollandske brevdueforbund - de
såkaldte NPO- flyvninger. Alle
vil vinde disse flyvninger, og
konkurrencen er hård.
I 2002 var ”Spin/Wiggeman” på tekst-tv 4 gange, hvilket er usædvanligt. De opnåede
følgende
resultater:
1/12000, 2/11000, 2/9067 og
10/9067. Superresultater. Dette gik heldigvis ikke vores
næse forbi.
Duerne er hovedsageligt
Janssen duer fra Brdr. Janssen
og Janssen fra Tiny van Herpen. Deres superavlspar har
avlet utrolig godt.
Dette par er blandt andre
forældre til ”De Boxtelman" 1/22080, 1/6523, 2/11748,
3/36767, 5/16886, "Carolien" 1/12000
Nat,
1/11748,
2/16886, 7/2432, og ”Gewonde Vos” - 1/3200 (2/6200),
7/16886 samt 31/12748. Vi har
fire duer direkte på deres superavlspar på avlsslaget.

Vi har også andre duer på
avlsslaget. Blandt andet fra Jef
De Wilder. To døtre på hans
es-due ”309” og vi har en datter efter Jef’s nationalvinder
og stamhan ”De Slab”.
Nu må vi hellere stoppe praleriet, men vi mener resultaterne taler for sig selv. Vi tror i
hvert fald på, at vi med udgangspunkt i sådanne duer, har
vi stor chance for at kunne
fremavle duer, der har de kvaliteter, som vi alle leder efter.
Vi har ikke arbejdet så længe
med disse duer, men allerede
nu har vi fået topresultater på
disse duer.
I år er vi, som tidligere nævnt,
langdistancemestre i sektion 54.
Tre af de seks andele i mesterskabet, er fløjet hjem af 1-års
duer udad de nye avlsduer. 02303-0812 har en andel. Hun er
barnebarn på ”Goliath” og
”Spin/Wiggemans” superavlspar. 023-03-0815 har to andele
og han er barnebarn på Jef De

Wilders ”309” og ”Spin/Wiggemans” superavlspar. Dette lover
godt for fremtiden.
Når vi parrer vore avlsduer,
kigger vi ikke så meget på, om
duerne er i familie med hinanden. Vi går mere op i, at individerne passer sammen. Bygningsmæssigt skal duerne helst
passe sammen, men som tidligere nævnt, er bygningen ikke
altafgørende for vores parringer, men vi gør vores til, at duernes bygning i hvert fald ikke
bliver ringere og selvfølgelig
gerne bedre.
Herefter er det vigtigt for os
at få kapfløjet duerne, og dernæst strengt sorteret efter resultaterne.
Som vi allerede har nævnt i
teksten er der mange meninger
og teorier om avlsarbejdet.
Derfor vil vi heller ikke sige,
at vi har den endegyldige sandhed, men opfordre alle til at
være kritisk overfor alle de
forskellige teorier – brug vores

og andres teorier som inspiration og dan herefter din egen
mening om sagen.
Vi er vist ved at have brugt
vores spalteplads for denne
gang, men her til slut et lille
ekstraråd:
Fokusér på kun at avle på
duer, der allerede har vist, at
de kan flyve i top, eller duer,
hvor der i den nærmeste familie har været topresultater. Alt
for ofte avles der på duer med
tvivlsom afstamning, og risikoen for nedgang i kvalitet er
tilstede. Vejen frem må være at
avle flere unger efter slagets
bedste duer og undlade at
lægge unger til på de tvivlsomme. Flyv herefter dine duer.
Lad resultaterne fortælle om
duerne kvalitet. Husk på at en
grim due bliver smuk når den
kommer først.
Held og lykke til alle og herfra ønsket om fremgang til alle
på avlsområdet og dermed
kapflyvningerne.

Danmarks
4 hurtigste
duer
fra Soltau
29/5 2004
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