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Sjaak Buwalda.
Hollansk mester
mester på de helt lange distanser.
Artikkel innsendt og oversatt av:
Terje Hjelmaas med tillatelse fra
Sjaak Buwalda. Bilder er sendt
direkte fra Sjaak til Terje
Hjelmaas.
Sjaak er oppvokst i brevduesporten,
han har alltid drømt om duer som
kommer hjem fra lange avstander.
Sjaak Buwalda har levd med duer
hele sitt liv. Hans far fløy duer på
alle avstander, i den lille byen Balk,
oppe i den nordlige provinsen
Freisland og gjorde det meget bra i
70 årene. Sjakk slo seg sammen
med faren i begynnelsen av 80
årene. De var blant topp 10 av
mestrene.
Med
over
200
medlemmer i ”Kustrook” – unionen.
Fra 500–700 kilometer flyvninger.
Sjaak har alltid hatt et ekstra godt
øye til de lengste slippene, jo lengre
og hardere, desto bedre.
Etter at Sjaak hadde fullført sin
bachelorgrad i økonomi, flyttet han
til Zutphen for å jobbe hos
Eijerkamp`s familievirksomhet. Han
arbeidet for denne verdens kjente
familien på ”De Ponderosa”, som
kontorsjef og var ansvarlig for
langdistanse duene. Dette gjorde
han med stort hell. Sjaak står blant
annet for den eneste nationale seier
på overnattings flyvninger noen
sinne for Eijerkamp. Han sørget
også for at de ble mester i den store
provins, med 5000 medlemmer.
Også
dette
på
overnattingsflyvninger. For dette fikk Eijerkamp
en national tittel arrangert av
Fondkrant. En meget gjev tittel på
overnattingsflyvninger. Etter å ha
arbeidet 6 år på ”Ferrari fabrikken”
(beste skole en brevduemann kan få
) bestemte Sjaak seg for og flytte
tilbake til sitt hjemland med kone og
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Sjaak med «Doutzen»
datter. I 2003 startet han opp med
duer i sitt hjemland (Holland).
Nærmere bestemt Freisland. Inntil
2002 hadde Sjaak blant annet
vunnet: 1.National Ruffec, 2 national
Ruffec, 4,5 og 6 Nat. Mont de
Marsan, 6 nat. Brive, 8 nat. Dax.
Etter den nye oppstarten i 2003,
skulle det bare ta 3 år (2006) før det
nye teamet av overnattingsflyvere
igjen vandt en national seier. Etter
dette har det blitt til en rekke
toppremier. Sjaak har full fokus på 6
overnattingsflyvninger, fra 850–
1150 km og sist men ikke minst
”kongeflyvningen” Barcelona (1302
km). De siste 5 årene i sektor 4 har
Sjaak blant annet vunnet:
1.National
Ruffec,
2
Nat.
Montauban, 3 Nat. Cahors, 5 og 9
Nat. St.Vincent, 10 Nat. Limoges.
På det harde slippet fra Barcelona I
2009 ble det 74 og 85 Nationalt av
8800 duer. Sjaak har en av de

lengste avstandene i landet fra
Barcelona (1302 km).
Hvordan Sjaak Buwalda skapte
den nye duebestanden etter
oppstart i 2003.
For og skape den beste familie av
duer etter sin nye oppstart, startet
Sjaak med og prøve duer fra de
beste han kunne finne, fra
konkurrenter, venner og kontakt
nettet fra tiden hos Eijerkamp. Å fly
med duer i Freisland er noe helt
annet enn i Zuthpen området. Dette
fordi Freisland ligger 100 km mer
mot nord/vest og de siste kilometene er de vanligste. Duene er
nødt til å krysse 60 km vann på
slutten av slippet. Når de har
passert sjøen venter det mye rovfugl
i skogen. Men med hard sortering
på de lange flyvninger og naturens
egen sortering, er det kun de
tøffeste duene som er igjen. I dag
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Slagannlegget til Sjaak i Freisland.
finnes det kun få blodlinjer som er i
stand til og vinne under disse tøffe
forholdene. De beste er fra berømte
Dr. H.P. Brockamp, Friedhelm,
Menne og Harry Brakele fra
Maarsen, som opprinnelig bygde
sine duer opp rundt Wim Muller,
Van Wanroy og Carteus sine
blodlinjer. Duene i den sydvestlige
delen av provinsen er små typer,
slanke og med svalevinger (mindre
vinger perfekt til hardt arbeid).
Vinner duene har riktig sterk
karakter, er meget vitale, men rolige
på slaget. Deres øye farge varierer
fra mørk brun, men hovedsakelig
mørk oransje og gule. Den senere
tiden også klarøyde, disse er
hovedsakelig fra Brockamp duene.
Avlsmetoden skal i Sjaak sine øyne
ikke være for komplisert. Ønsker du
og lære nye ting, så les videre med
et åpent sinn. Opprett et avlsystem
hvor du kan lage et naturlig
inndeling av A,B,C og D paringer.
A parring.
En A parring er beste kappflyver
han x beste kappflyver hun, eller
beste avlshann x beste avlshunn.
Disse duer er det vanskeligste og få
tak i. Det finnes sikkert ikke mange
slike på ditt slag og ønsker du å
kjøpe deg til dem er det som regel
kostbart. Men vær sikker på at du
kun avler esler fra esler og
veddeløpshester fra veddeløpshester.
B parring. Er sønn x datter av
toppduer, helst fra 2 A parringer.

Dette fører til at alle 4 besteforeldre
er toppduer.
C parring.
Dette er barnebarn fra mester
duene paret med hverandre. Disse
bør helst være fra 2 B parringer
D parring.
Dette er de såkalte stamtavleduer
paret med hverandre. Her er det
ikke direkte toppduer i de 2 første
generasjoner. Selvfølgelig kan du
avle toppduer fra alle disse former
for parringer, det har skjedd før og
kommer til og skje igjen. Men vær
sikker på at det er en grunn til at de
aller beste mestrene kun tilfører det
aller beste i verden, når de skal
finne nye duer. Dette fører til at de
fremdeles holder seg på toppen og
fortsetter å vinne. Hold toppduene
så tett på dine flyveduer som mulig.
Dette systemet kan gjøres mer
komplisert med Ab, Bc parringer,
hvor den ene med stor bokstav er
en toppflyver, men de tmå du selv
velge, om du vil gå dypere inn i. De
største navnene i sporten bruker så
mange A parringer som mulig. Dette
av en eneste grunn, de ønsker og
vinne. Viss du ikke har råd til og
være med på dette er det faktisk
ikke noe problem, i det du kan bruke
B parringer og utfordre de beste på
det.
Du kan også ta en kikk på
øyenteorien, hvor de fleste bruker
og pare klar øyde med gul øyde. Så
i fremtiden vil du kun se perfekte
øyne. Hvordan vil du da pare dine
duer? Sjaak tror på en bedre

metode, han ser på kombinasjonen
av øynene til foreldrene, som har
gitt de beste kappflyverne. Se på
alle tegn i øynene, vingene,
strukturen på dine toppduer, eller
hos mestrene som slår deg. Forsøk
så å kopiere dette inn i systemet
over. For det er meget sannsynlig at
denne kombinasjonen av fysikk og
hjerner er det som skal til for å
skape den perfekte kappflyver i
nettopp ditt område. Håndtering av
geografiske fordeler og ulemper,
udvelges best av naturen selv. Velg
dine avesduer like hardt som du vil
gjøre med dine kappflyvere, og hold
dine avlsduer unge, da de fleste
toppduer er avlet på avlsduer som
er 2 til 7 år gamle. Uansett hvor mye
du vil betale, eller hvorfra du vil
velge og tilføre nye duer, så selekter
dem like hardt. Ellers vil du aldri bli
bedre. Se etter duer som håndterer
omstendighetene i ditt nærområde,
bedre enn dine egne.
Kappflyvning,
forberedelse
og
systemet Sjaak flyr sine duer etter
er totalsystemet, altså med hunner
og hanner. Han flyver med mange
duer, i det de har store utfordringer
som unge duer. Men med hard
utvelgelse kommer Sjaak frem til
målet, ikke bare finne de gode duer
men de beste duer. På 1000-1300
km er det for det meste 2-3 års
gamle flyvere som vinner. 1 årige er
ikke helt utviklet og har heller ikke
den
samme
erfaringen
på
overnattingsflyvninger. Som 4 årige
er det motsatt, da de er så erfarne
at de ikke gir full gass for og komme
hjem. Derfor er hele systemet
utformet for og finne 20 stk 3 årige
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som er klare og i stand til og vinne
en plasering i Top 10 nationalt. For
og komme frem til denne elite styrke
starter Sjaak med ca. 100 unger.
Disse blir fløyet på 5 flyvninger på
maksimalt 200 km. I løpet av
sesongen feller de, slik at det blir
enda vanskeligere for disse ungene.
Som en forberedelse har de vært i
kurven 3 ganger 1 natt. Dette fører
til at de lærer og håndtere stresset
ved og være pakket sammen i en
liten kurv. Før dette har drikktårnet
blitt erstattet med et tilsvarende
drikkekar som er likt til det i
slippkassene. På denne måte kan
unger lære å skifte fra det ene
systemet til det andre og drikke fra
forskjellige vannsystemer. Ungene
blir vaksinert mot paramyxo og
kopper 3 uker før første slipp.
Annerledes en hva de fleste
dueholdere gjør, gir Sjaak de 1 årige
duer en redekasse slik at de lærer
enkemannssystemet, mens de flyr
på ”skyvedørsprinsippet”. Da er de
delt opp i hanner og hunner,
hunnene på sittetrekanter og
hannene i de små redekassene. Slik
går de hele uken. Når de kommer
hjem fra flygningen kan de gjøre hva
de vil, leke eller pare seg. De blir
skilt igjen til kvelden. På denne
måten blir hannene litt roligere, fordi
de ikke behøver å forsvare et
territorium og bruke for mye energi
på dette formålet. Det er bedre og la
dem utvikle seg og bruke energien
på og komme hjem, de skal nok
lære det riktige enkemannsystem,
når de blir 2-3 år gamle. På dette
systemet holder hannene lengre og
lærer ikke den dårlige siden, viss
maken forsvinner eller lignende.
Som ettårs får de et par korte
flyvninger, før de i juni skal ut på de
første 850 km flyvningene. Det kan
stadig være ganske kaldt om natten
på denne tiden av året. Det kan
også være meget varmt med østlig
vind. Senere på sesongen blir de
sendt ut på ca. 1000 km, så Sjaak
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kan følge med på hvem som klarer
seg best og kommer seg fortest
etter en flyvning. De skal være i
stand til og komme seg hurtig etter
en ”lett maraton” flyvning, ellers
vinner de aldri, når de blir eldre. Ved
avslutningen av 1 års sesongen
pares de ett årige med deres ny
makker til kommende sesong og de
får opp en unge. De blir mer modne
ved og oppfostre 1 unge, og vokser
også fysisk.
Som 2 årige skal de fly sin første
sesong med enkesystemet. 3
flyvninger på 900-1000 km. I
høysesongen som 3 årige skal de
igjen fly 3 flyvninger, med den
viktigste fra klassiske St.Vincent
1142 km, eller ”kongeflyvningen” fra
Barcelona 1302 km. Avhengig av
hvilken disiplin de viser seg best på,
morgen eller ettermiddags løslatelse.
Ved
løslatelse
på
ettermiddagen er dette omkring kl.
13-14. Dette medfører at duene skal
flyve en stor del av natten for å
vinne. På disse lange avstander er
du nødt til å forberede dem godt. De
må ha et passe antall lengre
flyvninger, men det er vel så viktig at
de er 100% sunne, før de skal fly
avstander på 1000 km, ellers
kommer de ikke hjem igjen. Det er
viktig at du gjør iaktagelser etter
trichomonader, ornitose, lus osv.
Før sesongen vaksineres duene
mot paramyxo og kopper og for å
være helt sikker også paratyfus
hvert år. Da er alt gjort profesjonelt
og kan ikke gjøres bedre. Forbreder
man sine duer mindre godt, blir
resultatene deretter.
Før de lange distanser gir Sjaak
duene kaldpresset oljer på foret 2-4
dager
før
avsendelse.
Om
morgenen gir han en lett blanding,
så duene spiser rikelig om kvelden,
slik at de får fylt opp med
tilstrekkelig energi på ”tanken”,
mens de sover. Du er nødt til og få
duene til og spise tett inntil siste

time før pakking til slipp. Da er
fordøyelsen i gang og de fortsetter
med og spise under transporten.
Duene til Sjaak trener 1 gang om
dagen rundt slaget, 1-2 timer om
ettermiddagen avhengig av været.
Han bruker kun produkter fra Dr.
Brockamp,
Probac
serien.
Probiotica før slippene og en god
oppbygging etter slippene, dette er
viktig for å være klar for neste
flyvning. Sjaak gir duene et varmt
håndbad og masserer musklene,
slik
som
også
profesjonelle
idrettsutøvere også får. Gjør du
dette og i tillegg gir duene masse
protein og magnesium vil de komme
seg fort og raskt være i like god
form som de var før flyvningen etter
et par dager.
Med moderne systemer vil dine topp
flyvere holde lengre og du kan nyte
dem i flere år. Sjaak råder deg til og
flyve det systemet som passer inn i
din hverdag. Hvis du jobber fra
morgen til kveld, vil det være
vanskelig og fly både hanner og
hunner. Dette fordi de skal lukkes ut
i 3 puljer, når det også er unger som
skal ut. Det vil ikke fungere 100% og
dine resultater blir deretter. Fly på
det naturlige system hvis du finner
dette best, gjør det ikke fordi det er
lettest, for det er det ikke. For
eksempel etter 13.30 når hunnene
er klar for trening, så ligger hannene
på redene, da får du ikke trent
disse. Så velg det system som du vil
og som virker for deg. Toppduer vil
alltid være vinnere uansett system.
Sjaak mener heller ikke kjønn på
duen er av betydning, begge kjønn
flyver like godt. Men kanskje vil ditt
system gjøre at det ene kjønn virker
bedre enn det andre. Erkjenn dette
da eller rett systemet, slik at du får
mer ut av det. Men husk hold
systemet lettest mulig.
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Nåtidens vinnere.
Når en har lest om Sjaaks
avlsystemer, kan man gjette seg til
at på han sitt avlslag går det fra de
siste 5 års sesonger, alle de beste
kappflyvere, som igjen skal avle
morgendagens vinnere.
Stammhunnen
hos
Sjaak
er
”Doutzen” som vandt 1. National
Ruffec av 3570 duer, fra 852 km.
Sjaak fant henne på slaget
ventende på han kl. 05.30 og hun
vant allikevel 1 Nationalt. Hun var
den hurtigste due på dagen i hele
Holland. 4 uker før hadde hun
allerede
vunnet
10
National
Limoges sektor 4 av 4770 duer,
dette på 833 km. På dette
tidspunktet var hun kun 2 år
gammel. Etter dette ble hun satt
direkte inn på avlslaget. Hun ble
avlet fra Menne x Brakele sine
blodlinjer. Helsøster til Doutzen er
”Prada” som blant annet var 5.
National Bordeaux av 2000 duer.
Hun kom hjem kl. 07.00 om
morgenen, etter og blitt løslat kl.
15.00 dagen før, så hun fløy en del
timer om natten for og komme hjem.
Hun vandt også 1 Provincial og
toppremier
fra
Limoges
og
Mountauban.
To helbrødre til Doutzen og Prada
har også vist seg og være
toppavlere:
”Avatar” ble far til ”Murcia” 3 Nat.
Cahors i sektor 4 i 2010 av 2100
duer på 1012 km avstand. Før dette
hadde hun allerede bevist sine
kvaliteter på en 475 km flyvning, ved
og vinne i 2 klubber og 74 Prov. av
8500 duer. Dette mot de beste
mellomdistanse duer i Holland.

Redebror til Avatar er ”Mahad”. Han
er far til ”Maicon” som ble nummer
5. Nat. St. Vincent i 2010 av 1500
duer i sektor 4. Dette var en hard
flyvning, kaldt vær og med utsatt
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oppslipp, motvind og alle duer under
1000 mpm, på en avstand av 1145
km. 3 uker senere slo Maicon til
igjen med 33. Nat. Cahors, dette var
en langt hurtigere flyvning enn St.
Vincent.
Fra samme familie som mor til
Doutzen ble en annen stjerne avlet
”Deyean”. Hans far er direkte
Eijerkamp og barnebarn på den
verdenskjente ”Black Giant” og
”Bergerac”. Som 2 årig enkemann
annkom ”Deyean” kl. 20.30 fra
Bordeaux med morgen løslatelse kl.
07.00 etter 992 km på vingene. Med
denne topp prestasjonen ble han
44. National i Holland med 4400
duer. Han fløy 200 km mer enn de
fleste konkurrenter. Året etter fløy
han Barcelona, der han etter 2
dagers kamp mot motvind, landet
som nummer 74. Nationalt av 8800
duer, Barcelona har en avstand på
1302
km.
På
begge
disse
flyvningene ankom han uten og
være sliten i det hele tatt. Kvelden
etter Barcelona slippet ble han satt
inn i avlslaget og paret med en
avlshunn.
Due nummer 2 på dette Barcelona
slippet var ”Ivana”, hun kom 5
minutter etter og ble nummer 85.
Nat. ”Ivana” er en helsøster til en
annen super han ”Drago”. På hans
første flyvning som ett års fra Ruffec
kom han i stummende mørke kl.
03.01. Han
var
den
første
stemplede
duen
på
denne
flyvningen, men på grunn av
nattiden ble han bare nummer 19.
Nat. Dette fordi det ankom flere duer
med lengre avstand i løpet av
nattiden. Året etter ankom han igjen
fra Ruffec kl 04.01 om natten og ble
57. Nat på denne 850 km
avstanden. Både Ivana og Drago er
barn etter Lorenzo x Monica, som
begge er barnebarn av Cartier 1.
Nat. Perpignan i 1997 hos Georges
Carteus. Monica var halvsøster til
den verdenskjente ”Euro Diamond”,
hos Dr. Brockamp, som igjen er en
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datter av ”George”. En annen datter
av ”Lorenzo” x ”Monica”, ble mor til
9.Nat. Perigueux sektor 4 i 2008. En
hel søster til ”Monica” er ”Brenda”.
Brenda ble mor til Sjaaks topphun
”Aprillia”, som var nummer 2.
Nationalt Montauban i sektor 4 av
2000 duer, på 1014 km. Før dette
topp resultater hadde hun allerede
vist sin klasse, i det hun ankom kl.
05.05 fra Perigueux og vant. I tillegg
hadde hun ankommet kl. 05.42 fra
Bergerac og ble 80. National av
5000 duer, Bergerac har en avstand
på965km.
Sjaak har fremdeles alle disse
toppduer på sitt avlslag. Så her blir
det nok avlet mange topp duer i
årene fremover.

