Eijerkamp Pigeon Kvalitet Criteria- EPQC
Eijerkamp Racing Pigeon kvalitets kriterier, for at bestemme kvaliteten af brevduer. Den
legendariske Piet de Weerd sagde: "Kurven er altid den bedste vælger!". Derudover bør
nedenstående 7 kriterier også tages med i bedømmelsen.
1. genetiske potentiale
De vigtigste kriterier er duens genetiske potentiale. For at bestemme duens potentiale er det ikke
nødvendigt at håndtere det. Det er et spørgsmål om at se på stamtavlen. Det er allerede svært
nok at avle top duer, det vil sige, de "undtagelser", dem, der lyser regelmæssigt eller ugentligt i
løbet af sæsonen. Det kan kun gøres ved at se på stamtavlen, hvor man skal finde flere
generationer af top brevduer. Det er duer, der kan vinde eller lede som Piet de Weerd plejede at
sige. Du er nødt til at finde dem på både fædre og mødrene side i mindst tre og foretrække fem
generationer, og ikke kun på én gren, men på flere grene.
Et god loft er ikke kun en, der fungerer godt i sig selv, men er en, der kan slå andre lofts til mestre.
2. Karisma eller Aura
Duens udstråling! Hvordan duen gebærder sig f.eks går alene, ter den sig, udtrykker den: OK her
er jeg, hvad nu? Når du holder duer, så skal det føles at den vil væk, den ser sig rundt, den skal
virke intelligent.
3. Balance
Den skal have balance når den holdes i hånden. Den ligger fladt i hånden og ryggen bevæger sig
ikke til højre og venstre. Specielt esduer ligger godt til, og kan nemt holdes med en hånd. Balance
er et meget vigtigt punkt.
4. Vinge
For at duer at klare sig godt vingen er meget vigtigt. Vingen kan opdeles i tre vigtige komponenter.
Der er en lille knogle, hvor vingen kommer ud af due krop; bør du være i stand til kun at skubbe en
finger mellem krop og knogle. Når vingen åbnes, skal de sidste fire fjer have luft i mellem. Det
udvikler fart.
5. Muskler
Disse er af stor betydning. Kan være vidt forskellige. Muskler kan være lang eller kort. Duer med
længere muskler er velegnede til lange afstande, mens brevduer med kortere muskler er mere
egnet til at flyve de korte afstande.
Jeg føler musklerne langs brystbenet med tre fingre; Jeg kalder det at spille klaver, når fuglen
slapper af i hånden bør musklere begynde at vibrere eller ryste. De skal have denne kvalitet. Duer,
der ikke har det, har "døde" muskler, og disse duer er færdig efter 50 til 100 km, og komme ned
som en raket, ikke på dit loft, men et eller andet sted i et felt. Langflyvere har cykeldæk.
6. Organer
Se efter tegn for sundhed. Se den i halsen. Hullet skal ligge dybt i den, så du bogstaveligt kan se
over det. Dette hul bør være så lille som muligt. Hvis en due har gode muskler og en god hals, så
ser det meget lovende ud. En god hals indikerer små organer, der ligger dybt inde i duen. Det
betyder, at duen har en meget effektiv motor, med andre ord har vi en due, der bruger meget lidt
energi på vej hjem.
7. Fjer
Due fjer, bør føles bløde og indsmurte som om der ligger et lag på duen så den er svær at holde.

