Kapflyvning med
hunner er ikke simpelt
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Denne artikel er stillet til rådighed af:
http://www.pipa.be/
Hunner kan konkurrere med enkemænd på lige fod i de hårde langdistance
kapflyvninger. Victor Eerdekens fra Limburg beviste det i en meget hård
kapflyvning fra Pau, hvor han vandt 2. National fra denne station, hvor han
har 971 km.
Duen der fik denne placering var en 3 års hun med en redetilstand på en 10 dages
unge. Tredjepladsen blev også vundet af en hun, og den tilhørte Raymond
Simons fra Kampella beliggende tæt på den Hollandske grænse. Er disse to
eksempler undtagelser fra reglen? Det tror jeg ikke! De to hunner havde før været
med i opløbet på langdistance, og mange hunner har vundet disse flyvninger.
Raymond Stynen fra Schoten, er en frygtet deltager i mellemdistance, og han
flyver sine hunner på den mest simple måde. Han foretrækker at sende hunnerne
på sprækæg eller på en 12 dages unge, og han flyver således hunnerne 3 gange på
samme redetilstand. På den måde mener Stynen at finde den rette form, og han
tror derfor ikke at sende hunnerne hver weekend er måden at gøre det på. Til
Olympiaden i London, spurgte jeg Stynen hvad det var han iagttog ved hans
hunner: "Hunnerne skulle vise deres vilje til at være redefaste og omhyggelige
med sine unger” , og således vægter han opførsel højere end duens udseende. ”Jeg
ønsker kort sagt hunner der viser kærlighed til sine unger ".
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De belgiske langdistance stationer ligger
alle ude på 1000 km eller lidt under. På
øverste kort ses ruten fra Pau til Limburg i
Belgien, og på det andet kort ses de 3
langdistancestationer i sydlige Frankrig.
Pau ligger ved foden af bjergkæden
Pyrenæerne der danner naturlig græse til
Spanien. På nederste kort er stationerne
Narbonne og Perpignan indsat. Landskabet
nord for Pau er let kupret landbrugsland,
hvorimod området nord for Narbonne og
Perpignan giver store udfordringer med
øde bjergområder. Nedenunder landskab
fra Pyrenærerne.
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Hunner til sprintdistancer
Da George Dujardin, den tidligere kortdistance specialist med hunner, stadig
levede ved Berehem nær Antwerpen, sendte han sine bedste flyvere 5 gange på
samme redetilstand. Han startede lige så snart det andet æg var lagt, og når
ungerne var 8 dage gamle fjernede han hannen, således at hunnen ville blive
stærkt knyttet til sin unge, og i den periode var hunnerne "fremme i skoene" og
tog præmier!
Andy van Eyndhoven fra Deurne flyver op til 250 km på samme måde, selv om
hans stærkeste modstander Jos De Winter flyver på det totale system, hvor de
hver for sig får det optimale ud af deres hunner. Jeg synes dog, at mange
brevduefolk forbereder deres hunner på en for simpel måde, akkurat som
Raymond Stynen, uden at fjerne hunner eller hanner fra slaget, endog ikke for et
mindre tidsrum. Duerne administres da efter deres redetilstand. Mange der flyver
på naturlig system, mener at disse "skrukagtige" hunner er bedst på en unge,
medens andre mener de er bedst på æg. Hunner er i topform så snart de er på
8 dages æg indtil deres unger er 6-8 dage gamle unger. Hunner der flyver
godt lige fra andet æg er lagt og indtil hannen starter at drive, er meget sjældent
at opleve.
De største problemer med det naturlige system, er forberedelserne, træningen og
specielt foderet. I enkesystemet taler vi om formen der kan svinge noget i løbet af
ugen afhængig af fodringen og andre forhold. Ved det naturlige system er der
forskellige forløb i en redetilstand: Nyparret, hannen driver hunnen, rugning på
æg, nyklækkede unger osv. Hertil behøves en vis erfaring, sammenlignet med
enkesystemet. Køres det naturlige system, skal slagpasseren tjekke duernes vægt
og flyvemuskler jævnligt for at finde den rette kondition. Denne fremgangsmåde
vil også give en god indsigt i duebestandens ve og vel på slaget. I stedet for at
ruinere formen, vil man lære at fodre og passe den enkelte due efter dens behov.
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Narurlige hunner i top
Når de naturlige hunner i kapflyvningerne, går i konkurrance med enkehannerne,
kan de matche disse. I de hårde flyvninger kan hunnerne hente deres "skjulte
reserver" frem, og vil derfor 9 ud af 10 gange være at finde helt i top i kapflyvningerne. I de første kapflyvninger i april, er problemerne ikke træthed, men det
er det kolde vejr der øver en indflydelse på duer der endnu ikke er i form. Det
kølige vejr der kan være i april, er her det mest frygtede ved disse flyvninger.
Ønsker man at gøre sig gældende i sommerens væsentligste flyvninger, skal man
administrere siner duer klogt indtil sæsonen topper. Med andre ord skal duerne
før sæsonen bygge form og reserver langsomt op, og dette gælder også i
avlsperioden.
Jeg anbefaler at fodre hunnerne godt før sæsonen, men man må alligevel passe
på ikke at give, specielt de ældre duer, et foder med for høj procent af ærter,
hvilket nogle ønsker at give fordi det forhøjede protein vil give en god tilvækst i
ungerne. I sæsonen er det godt at få hannen i det naturlige system, til at fodre
ungerne medens hunnerne er ude på en træningstur. Hunnerne behøver da ikke
at fylde kroen til opmadningen, og på den måde vil hunnerne bevare den rette
vægt og form. Jeg kan ikke fremlægge en formular til denne type fodring, fordi det
kan variere meget fra hun til hun. Det vigtigste må være at opretholde den rette
vægt på de enkelte duer, samt vedligeholde formen. Overfodrer man kan det give
for meget arbejde til leveren. Korpulente og for fede duer vil ikke gøre en god
præstation i kapflyvningerne.
I det naturlige system findes en masse tricks, men det er op til dig at finde hvad
du synes er bedst for dine duer. Til de lange kapflyvninger, er det bedst ikke at
manipulere for meget, men at vægte form og fodring sammen med træning. Hvad
med at rationere foderet til duer på naturlige system?
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