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Då var vi på plats i Knesselare hos
Pipa, det var 12 år sedan jag var här,
en otrolig skillnad, idag är det en
avelsstation och transfer åt alla Pipa
duvor som sålds på auktion och som
väntas på hämtning eller transport
världen över!
Mellan 2000-2500 duvor finns här!!

Undertecknad & Carlo G med den
internationella vinnaren från Barcelona
1995 - ”Laureaat Barcelona” året var
2007!
Vi anmäler vår ankomst i receptionen,
genast kommer Jordy ut och hälsar
oss välkomna, tar oss ned till kontoret
där Sam skall visa oss de främsta
duvorna från PEC avel, Frederik
kommer senare att visa oss runt bland
slagen och berätta om hur allt
fungerar.

Vi sätter oss ned vid bordet och efter
en liten stund kommer så Sam
Bostoen in med en korg duvor.
Första duvan vi får i våra händer är
”Porsche 911” – WOW!!!

Utan tvekan en av de bästa duvorna
som jag haft i mina händer!
De andra ligger inte långt efter, som
”Wacko Freddy” far till ”Porsche 911”
och ”Boxter”
”Leive” mor till ”Porsche 911 och
”Boxter”.
Duvorna är alla i topp kondition, färdiga
att börja avla nu i slutet av november.
Sam hämtar ytterligare en korg, ur
denna korg plockar han upp ”Golden
Prince”, hanen såldes på auktionen
över Gino Clique duvor till den
ofantliga summan av 360 000 euro!

Köpare var Samuel Mbiza, hanen är nu
tillbaka i Belgien och hos PEC.
”Golden Prince” 3032767 13 vann som
ettåring
1:a nat Essduva KBDB långdistans
med resultaten
3:e nat Brive – 4:e nat Tulle – 14:e nat
Limoges, dessutom avlade han under
två års tid 2 x 1:a nat Essduvor, vilket
aldrig tidigare hänt.
”Golden Princess” – 1:a nat Essduva
långdistans KBDB ettåringar -2017
”First Lady” – 1:a nat lång
medeldistans KBDB äldre – 2018.
”Golden Prince” skall nu främsta
användas för att korsas in på ”Porsche
911” linjen.

Lars Åke med ”Golden Prince”

Vi börjar med att titta på de nya slagen
som byggs, ett till avelsslag för PEC
och ett för ammeduvor, det finns runt
2000 – 2500 duvor i snitt varje dag,
duvor som är sålda och väntar på
transport över hela världen.

Frederik framför ett av de nya slagen
som är under uppbyggnad.
Frederik visar oss in i slagen där
duvorna sitter i väntan på transport
eller upphämtning, allt är uppbyggd så
att Frederik kan kolla i datorn, knappar
in duvan som skall hämtas eller
sändas, då ser han genast vilket slag
samt avdelning den sitter i, vilken färg
duvan har och färgen på märkringen
den bär, ett måste för annars skulle vi
hålla på och leta ihjäl oss – säger han.

Efter en stund kommer även Nikolaas
in till oss, frågar vilken duva vi tyckte
var bäst …… vi log och tittade på
varandra utan att kunna svara på
frågan…

Varje avdelning har en bokstav och
siffra

Lennart – Lasse – Nikolaas – Lars Åke
och Alaa
När genomgången av duvorna var klar,
så kommer Frederik Leliaert in och
skall visa oss runt bland slagen och
berätta hur allt fungerar.

Vi är 5 som ansvara över slagskötseln,
förr tog det 2 timmar per dag för att
rengöra vattenautomaterna, nu har
Nikolaas investerat i ”nippelsystem”
vilket gör att duvorna lär sig dricka
direkt ur en nippel som sitter på
vattenrören.

De gula nipplarna – vilket duvorna
snabbt lär sig dricka ur, i början så
låter man vattnet droppa ur dem.
Frederik har duvor hemma och tävlar
därifrån, vilket de flesta av
slagskötarna gör, det borgar också för
att duvorna blir rätt skötta under tiden
de sitter här. När en avdelning är tömd
på duvor så blir det stor rengöring
innan de nya sätts in.
Teamet som håller allt detta igång är
drygt 20 personer och lika många
agenter världen över!

9 boxar i varje avdelning, med
automatisk utgödsling, i taket bygger
man in sprinkler system i händelse av
brand, allt byggs av gediget trä med
voljär till varje avdelning.

Pipa Elit Center avels slag

Vi tackar Sam, Frederik och Nikolaas
för ett par mycket intressanta timmar.
Text & Foto Lasse Löfgren

Pipa Elit Center nya avels slag under
uppbyggnad

