
Spændende duedag i Ringsted arrangeret af Sektion 21  

Foredrag v/ Bent Thomsen-Petersen. 
Af : Peter Knudsen 

Lørdag den 10. marts havde Sektion 21 arrangeret due dag med foredrag af Bent Thomsen-

Petersen fra 027 Esbjerg, ca. 45 forventningsfulde sportsfæller var mødt op med forhåbninger, 

ligesom jeg selv, om et spændende og lærerigt foredrag. 

Foredraget tog afsæt i de mange ting og fiduser Bent havde lært igennem sine snart 64 år i 

sporten og af disse mange år er en del med eget slag i Belgien. 

Ved dette ophold i sportens moderland har han fået en indblik i metoder og måden sporten drives på der, erfaringer 

og viden, som ikke er muligt, at erhverve uden selv at være i ”orkanens øje”. 

Bent startede foredraget med, at give et overblik over de 9 provinser den 

Belgiske duesport er delt op i.  

Derefter gik han videre med, at fortælle om nogle af de første oplevelser han 

havde i Belgien, hvor han kom fra Danmark forholdsvis succesfuld og starten i 

Belgien hvor han fik tæsk efter noder, som han så dramatisk udtrykte det. 

Han fortalte hvordan hans venskab med Conning-Smet og Jan Grondelaers  

havde udviklet sig til, at disse fantastiske duefolk havde lært ham nogle af de 

finesser de kunne, bl.a. hvordan Conning-Smet kunne komme tidligt i hans have for, at tjekke om han nu gjorde som 

han skulle. Sidenhen kom han så i kontakt med Jos Thone, som også har lært ham en hel del. 

Det var helt klart for mig under dette foredrag hvor meget Belgierne og Bent går op i sundheden på sine duer og at 

dette i store træk sættes højere end mange andre ting, men som Bent udtrykte det, så skal der også mange andre 

faktorer falde i hak for, at det store resultater kommer, men sundheden er første skridt i den rigtige retning.  

Han gennemgik planchen, som han kaldte SUNDHEDSSPEJL og det var hvordan man ved forsigtig åbning af en dues 

næb i godt lys kunne se, hvordan dues almene sundhedstilstand var, var der gul knop 

på vej, har duen luftvejs problemer og mange andre ting kan ses i svælget på duen. 

 

 

 

 

 

 

Et par af de andre plancher, som blev 

gennemgået. 

 

 

 



 

Udover sundheden blev der også talt om hvordan Bent driver sin avl og hvordan han flyver og opnår så gode 

resultater med sine hunner.  

Min personlige mening om foredraget er, at det vel nok var det bedste og meget lærerigt foredrag jeg har overværet 

i sporten. 

Der var virkelig noget brugbart at komme efter og jeg tror at alle der var til stede havde samme oplevelse, som jeg. 

De mange faktuelle måder at gøre tingene på samt en god blanding af sjove oplevelser fra en lang duekarriere var 

med til at give en super god oplevelse for os tilhører. 

Sektion 21 og 030 Ringsted takker Vinni og Bent for, at de gad tage turen fra Esbjerg til Ringsted og holde dette 

meget spændende foredrag – Tak for en god dag.  


