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Pr. 1. april 1997:
1/1 side 3.700.00
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1/2 side 1.940.00
1/3 side 1.295.00
1/4 side 965.00

Formand:
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Mindre annoncer:
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Pr. linie 40.00
Tillæg pr. farve
Kr. 400.00
4-farve
Kr. 1.000.00
Foreningsmedd.:
Pr. spalte 440.00
Mindstepris 70.00
Resultatlister:
Pr. spalte 300.00
Priserne er incl. moms.
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Mod lysere tider!
Mens dette skrives, er det med forventningens glæde til årets brevdue-weekend
i Brædstrup. Programmet for weekenden
har længe været klart, og også repræsentantskabsmødets dagsorden, regnskabet
og øvrige informationer er medlemskredsen bekendt, så i skrivende stund, kan vi
ikke fortælle yderligere om vores fælles
brevdueweekend. Til gengæld bringes referatet af repræsentantskabsmødet i Brevduen nr. 4 sammen med reportager fra arrangementet og ikke mindst fotos af udstillingens klassevindere. I sidste nummer
af Brevduen bragte vi et indslag om det
flotte PR-materiale, der er produceret i
Sektion 63 med vore sportskammerater
Ove Fuglsang Jensen og Jesper Pedersen
som drivkræfter. Andetsteds i dette nummer af Brevduen kan man læse om, hvordan man et andet sted i landet har taget
materialet i brug, og netop dette er et eksempel på, hvordan vi lokalt kan synliggøre vores dejlige sport for omverdenen og
ikke mindst unge mennesker. Apropos PR
bringer vi ligeledes i dette nummer en ar-

tikel af Søren Jakobsen, 192 ”Hillerød”,
som på fremragende vis har interviewet
sine børn, Clara og Oscar, og fået dem til
at fortælle, hvordan det er at være en del
af brevduesporten som juniormedlemmer.
Her kan vi voksne virkelig lære en vigtig
lektie om PR-arbejdet og om, hvordan
unge mennesker i dag søger og modtager
information på blandt andet de sociale
medier, og dette er væsentlige punkter, vi
bør overveje i vores PR-strategi for at skabe interesse hos nye medlemmer. Rom
blev ikke bygget på én dag, men det er
vigtigt, at vi sætter os ind i moderne kommunikationsformer og forstår, hvordan vi
gør os interessante for omverdenen med
henblik på at skaffe tilgang til sporten. En
tilgang, vi er meget afhængige af, og som
skabes ved en fælles – og ikke mindst lokal – indsats for at promovere os.
Hjemme på dueslagene er situationen,
at vi alle kan glæde os over, at de lyse timer bliver flere og flere, og at foråret er på
vej. Vinteravlerne har allerede ungerne på
plads i ungeslaget, medens vi andre, som

driver traditionel forårsavl, kan se frem til
den spændende tid med sammenparring
af duerne inden for de næste 4 ugers tid.
Når først parringen af duerne er på plads,
begynder tiden at gå rigtig stærkt frem
mod det mest spændende højdepunkt i
brevdueåret – kapflyvningssæsonen. Det
er derfor godt at se, hvordan foreningerne
har været flittige med materialebestillingerne, som allerede er klargjort til levering
i Brædstrup, og med den hurtige levering
betyder det, at vi alle rundt i foreningerne
kan være optimalt forberedt i god tid før
kapflyvningssæsonen med elektroniske
ringsammensætninger, korrektionsskemaer m.v.. I samme forbindelse skal vi slå et
slag for DdBs nye medlemsprogram, der
kan købes for 300 kroner, og giver store
lettelser i arbejdet med anmeldelsen. Vi vil
omtale programmet og dets funktionaliteter mere indgående i et senere nummer af
Brevduen, men skulle nogen allerede have
besluttet sig for at købe programmet, kan
det med fordel bestilles allerede nu.
/M.T.L.
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AF PREBEN ØHRNSTEDT, 220 ”ODENSE”

Besøg hos

Harry Hendriks Vinkeveen Holland
Da jeg besøgte Harry Hendriks her i efteråret sammen med Bo og Brian kom jeg til
at tænke på en gammel dansk børnesang
på vej ud til dueslaget : ”Langt ude i skoven lå et lille bjerg”. Den skulle bare lige
omskrives til flamsk, så ville den hedde :
”Langt ude på marken lå et lille slag – aldrig så jeg så dejligt et slag”.
Det var vores gode ven, Peter de Haan,
som introducerede os til Harry. Vi mødte
ham ved hans privatbolig og havde godt
nok fået at vide, at slaget ikke lå helt ved
beboelsen. Der var linet gummistøvler
op, vi kunne hoppe i, men som de hårde
nordboere vi er, afslog vi, hvad vi kom til
at fortryde.
Det viste sig nemlig, at Harry har slaganlæg beliggende langt ude på en mark
helt op af en af de typiske hollandske kanaler, som løber på kryds og tværs gennem landskabet. Det første stykke foregik på ældre fliser, så her var modet stadig intakt. Vi blev dog mere og mere blege, idet resten af vejen - og den var lang foregik ud ad en sti, hvor vi følte os på
gyngende grund. Men her bagefter er det
sjovt at tænke på, hvor forskellige forhold
vi kan holde brevduer på.

Vi kom frem til slaganlægget, som der
kun var adgang til gennem fårestalden. Her
mødte der os synet af et ældre slaganlæg
anlæg, som lå under fantastiske forhold direkte placeret i den hollandske natur.
(Ville gerne opleve det en sommerdag i
stedet for en efterårsdag)
Harry Hendriks har sin kærlighed til
de lange ZLU og nationale endagsflyvninger og overnatningsflyvninger.
Han har været med i sporten igennem
rigtig mange år og dejligt at møde en
sportsfælle, som brænder for duesporten
og ikke tænker på den kommercielle del.
Slaganlægget er af ældre dato, men når
man kigger på resultaterne for dette lille
slag, må man bøje sig -måske ikke i støvet, men så måske i kanalen. Vi havde flere af Harrys topduer i hænderne, og sjældent har jeg set duer, som på denne årstid
var så godt i orden . De udstrålede en vitalitet og sundhed, som mange ville være
misundelig på. Jo, der er ingen tvivl om,
at den lille hollænder kan passe duer.
Kendetegnede for alle dem, vi så, var, at
de havde en fantastisk fjerdragt. Duerne
gik på halmstrøelse i de ældre slaganlæg,
og dette anvendes hele året.

Harry startede med brevduer sammen
med sin broder i 1975 og startede med at
have fokus på sprint og mellemdistance
flyvningerne. Interessen drejede mere og
mere over på de helt lange endags- og
overnatningsflyvninger. Og helt tilbage i
90erne var slaget at finde i toppen af det
nuværende Fondclub Nord-Holland. I år
2000 var slaget på toppen og vandt titlen
som Keizergereraal i Fondclub Noord
Holland. Her fløj Harry sammen med sin
far, som desværre døde i 2002. I de næste
par år var lysten til at deltage på flyvninger væk.
Men i 2005 var interessen tilbage hos
Harry, og han startede op igen med et
ungt flyveteam.
Her blev den gamle stamme tilført nyt
blod fra bl.a. Verweij de Haan, Richard
van den Berg og Brdr. Jacobs, Jos Pepping
m.fl.
Her var slaget igen med i toppen på de
lange flyvninger i årene 2007 og fremad.
I 2013 købte Harry en runde æg ved
Tim Hage for at give den gamle stamme
noget hastighed.
Og igen tegner det til, at Harry har
ramt det rigtige, da resultaterne har været

Dansk besøg hos Harry Hendriks

Harry Hendriks
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i top de senere år med bl.a. blod herfra.
Og Harry har et godt motto, som vi alle
måske godt kan have gavn af at have i
baghovedet:
”At stå stille er at gå baglæns”. Man skal altid have gang i nye tiltag for ikke at gå i stå.
Jeg tror det er rigtig godt at have en
målsætning om aldrig at stoppe op og
være tilfreds med nuet, men altid være på
udkig efter noget nyt, som kan forbedre
sin bestand.
Sæson 2019 : Harry flyver i området
Fondclub Noord Holland afdeling 6. Det
er en sammenslutning, som man kan betegne som en sektion, når man kigger på
danske forhold. Dog skal man lige tænke
på, at der bliver sendt mellem 400-1000
duer i dette område, som også har væsentligt flere medlemmer end herhjemme.
Her vil jeg blot nævne nogle enkelte
topresultater fra 2019:
14/6 St Vincent: 6 afsendte, 2-28-46/ 632
19/7 Marseille: 4 afsendte, 1-26/201
29/7 Narbonne: 6 afsendte, 2-13-20/400

Præsentation af vinderen
fra Marseille :
NL-15-1570174 BB m. hvidt. B.la. med
disse resultater: 7. Nat Bercerac, 16. Nat
Marseille, 106. Nat Perpignan, 124. Nat Pau.
Han er efter en søn efter ”VINO” fra
Richard v.d. Berg ( Baas Van den Berg ).
Han er også far til Harrys 2. Nat. Marseille 2016. Han blev hentet som æg, så
se, hvad et æg kan blive til!
”Vino” var en tophan med super resultater fløjet af Richard van den Berg, bl.a.:
1. Nat. Cahors , 5. Nat. Cahors, 29. Nat.
Bergerac osv.
Moderen er en hun fra Jos Pepping.
Igen en hun med topresultater på forældrene.
Her er igen et tydeligt bevis på, at vinder avler vinder. Et godt råd til dem, som
vil starte med sporten, er, at det bedre
kan betale sig at investere i få enkelte duer
af topkvalitet frem for middelmådige
duer fra nær og fjern.
Harry sender ikke mange duer, når
man sammenligner med hollandske forhold. Derfor er resultaterne virkelig i topklasse i mine øjne. Han flyver efter et
gammelt ordsprog: ”Kvalitet slår kvantitet”. Slaget flyver med ca. 30 par flyvedu-

er efter det naturlige system. De afsendte
på de lange flyvninger sendes oftest med
en halvstor unge i reden. Og igen kan
man se, at selv det lille slag godt kan flyve
lige op med de store kommercielle slag,
hvis bare manden og materialet er i orden, og der arbejdes seriøst med duerne.
Kommer til at tænke over, at flere af de
hollandske slag, som flyver de helt lange
flyvninger på plus 1000 km, flyver naturligt, hvorimod man i Belgien mere ser, at
man praktiserer enkemandssystemet.

Pasning af duerne
Ingen tvivl om, at Harry kan passe due.
Sjældent har jeg haft duer i hånden på en

klam efterårsdag, som var så godt i orden
og udstrålede sundhed og vitalitet. Der er
fokus på pasning og sundhed, som jo er
altafgørende, hvis man vil flyve i top.
Vinterperioden: Pasning er altafgørende, og en ny sæson starter, når den gamle
slutter. I slutningen af december, når
fældning er veloverstået, gives der en lang
kur mod paratyfus i drikkevandet på 21
dage. Duerne vaccineres mod paramyxo
i februar. Herefter gøres ikke andet, end
man har et vågent øje på sundheden, og
hvis der er problemer, kontaktes dyrlæge.
I denne periode fodres duerne med en
standard blanding. Der gives mineraler,
hvidløg og grønkål. Der er også i denne
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Slaget i den hollandske natur

Harry foran slaget

periode adgang til bad en gang om måneden. I perioden oktober til marts lukkes
der ikke ud.
Flyvesæsonen: Der parres i midten af
marts, og der flyves efter det naturlige system.
Her øges fokus yderligere på sundheden, og igen tages der kontakt til dyrlæge,
hvis der er behov. Der gives en kur mod
gul knop og en kur mod ornithose, men
kun efter behov.
I flyvesæsonen fodres med en færdig
blanding tilsat 20% byg. Op til de lange
krævende flyvninger går man over på
Versele Laga Energi Plus. Der er fuld
adgang til biprodukter samt småfrø og
jordnødder mm.
I vandet bruges der Belgasol.
Fra marts lukkes duerne ud én gang
om dagen, og når man når foråret, sender
man med på de korte flyvninger uden at
kigge på resultatet. Duerne skal gerne
have mellem 1500 og 2000 km i vingerne
inden de afgørende nationale og internationale flyvninger.
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Alle duer, som ikke er sendt på de lange flyvninger, trænes i sommerperioden
på en 75 km træning fra Meer én gang
ugentlig.
Efterårsperioden: Der indsendes gødningsprøver for test af bl.a. paratyfus og
andre problemer, og der tages fat om problemerne, hvis der skulle vise sig nogle.
Foderet ændres til en fældeblanding,
igen tilsat byg med 20%. Der gives diverse
frø og igen grønkål en gang om ugen.
Hvidløgsolie tilsættes vandet 3-4 gange
om ugen.
Hanner og hunner adskilles i slutningen af oktober eller i starten af november.
Dette var et lille indblik i, hvordan et
lille slag arbejder seriøst med duerne hele
året. Og hvor der er fokus på, at slaget og
sundheden fungerer.

Visioner for fremtiden
Jeg er sikker på, at vi ikke har set de sidste
topresultater fra dette lille hollandske slag,
og jeg glæder mig til at følge det lille hollandske slag. Vi var alle tre ( Bo og Brian )

enige om, at besøget ved Harry var et af de
mere specielle slagbesøg, vi har været på i
gennem alle år med brevduer og et besøg,
vi sent glemmer. Men det, der skinner helt
tydeligt igennem, er, hvis man arbejder seriøst med duerne – passer dem optimalt
hele året og hele tiden har fokus på fremtiden med nye tiltag – ja, så kan selv det lille
slag gøre sig gældende på selv de mest
krævende nationale og internationale flyvninger. Denne lære kan man godt overføre
til danske forhold.
Jeg tror godt, jeg tør sige på mine egne
og mine to rejsekammeraters vegne, at vi
er enige om, vi ikke har besøgt slaget på
marken i Vinkeveen for sidste gang, selv
om jeg sad fast i mudder på vejen hjem
og måtte tilkalde assistance for at redde
mine sorte sko. Dog tror jeg, vi takker ja
til støvler, hvis vi kommer i den våde periode næste gang. ◆

Brevduetur Belgien 2019:

Besøg hos Van OuwerkerkDekkers, Brasshaat
3 gange international vinder (Perpignan, St. Víncent og Irun)

Slaganlæg.

AF JESPER PEDERSEN, 126 ”LØGSTØR”

Lørdag eftermiddag gik turen til Brasshaat. Her skulle vi besøge
parret Jacques Van Ouwerkerk og Irene Dekkers og deres søn
Vincent. Alle 3 flyver under navnet Ouwerkerk - Dekkers.
Da vi kom ind på pladsen foran parcelhuset, kunne man ikke
undgå at se, vi igen var havnet hos en brevduemand eller nærmere en brevduefamilie. Mere om det senere.
I bunden af haven lå et temmelig langt dueslag (ca. 30 meter
lang), godt nok bygget sammen, men opdelt i mange afdelinger.
På venstre side lå der også et dueslag i nogenlunde samme længde plus et separat slag. Foran slagene var der en stor græsplæne
plus en lille sø. Da vi stod og iagttog dette ”imperium”, fløj mange duer rundt omkring og nød det gode efterårsvejr. En ting, jeg
straks bemærkede, var, at alle duerne var blåbåndene, og at de
alle fløj ind og ud ad slagets dør helt oppe i hjørnet. Dette slag
var godt nok bygget sammen med andre afdelinger, men det udmærkede sig ved, at der hang store grene/buske fra de omkringstående træer nedover taget.
Lidt efter kom Jacques og Vincent ud inde fra slagene. Efter vi
lige havde set hinanden i øjnene, begyndte Jacques at fortælle
om sin duekarriere. Han er i dag 68 år gammel. Han har været
”bidt af duer” hele sit liv. Som 8-årig fik han de først English
Tumblers og senere igen Tipplers. (Jeg tror nok, det er dem, vi
kalder højde-flyvere).

I 1974, efter han og Irene var blevet gift, flyttede de fra Holland til den nuværende bopæl i Belgien. Dette skyldes blandt andet Jacques arbejde. Han har i store dele af sit arbejdsliv arbejdet
med antikviteter, opkøbt dele og eksporteret videre til USA. I dag
har han trukket sig lidt tilbage og overladt arbejdet til Vincent.
De arbejder med omkring 1000 duer. Der er en klar arbejdsfordeling. Vincent har ansvaret og står for alt omkring ungerne.
Der er 4 afdelinger med unger. Ét kuld, én afdeling. Alle duerne
parres hvert år i uge 7 eller 8. Der lægges 300 til 400 unger til om
året. Udover ansvaret for ungerne har Vincent ”sine egne duer” i
Vincents slag.

>
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et separat slag. Her går 25 par, der flyves på det totale system.
Derudover har Vincent ansvaret for 25 enkehanner samt 200
styk 1-års duer. ”Vincent er den yngste, så det må være rimeligt
nok, at han også er den, der har mest arbejde”, grinede Jacques.
Fruen i huset passer og har ansvaret for 25 enkehanner.
Jacques tager sig af det slag, jeg tidligere beskrev, hvor grenene
og træerne nærmest hang ind over. Her boede alle de duer, der
skulle bruges til Pau, Limoges og Barcelona. Jacques lagde ikke
skjul på, at for ham er Barcelona flyvningen årets højdepunkt.
Normalt sendes der omkring 25 duer til denne flyvning. Planen
er, at dette antal skal øges over de næste år. Da vi var inde og se
slaget med langflyverne, blev vi noget overrasket. Slaget var noget større, end man umiddelbart kunne se ude fra. Nogle af afdelingerne var døbt med Pau, Limoges og Barcelona. Der var ikke
meget lys inde i slaget, men der var en rigtig behagelig temperatur. Der var halm på gulvet, hvilket gik igen på de andre slag, vi
også kom ind i. Jacques står for de 35 par, der bor her - alle flyves på det totale system.
Ouwerkerk-Dekkers voliere
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Alle duerne i ”langflyver” slaget var blåbåndende. Dog var der
én undtagelse. Der var en blåtavlet due. Denne due havde
Jacques fået af Vincent. Vincent ville fjerne den due fra sit slag,
men ”den gamle” fik lov at få duen ind på sit slag, da han mente,
der var noget gemt i den.
Basisstammen på slaget er duer hentet hos Antoon og Lucy
van der Wegen, Jos Thoné og Wilnacker, Kuypers Bros., Koopman, Florizone og lidt blod fra de første Tippler duer. Med udgangspunkt i duer fra nævnte slag har Van Ouwerkerk og Dekkers opbygget deres egen stamme gennem de sidste mange år.
Jacques lægger ikke skjul på, at der er meget tæt indavl inde omkring langflyverduerne, og derfor er mange af disse duer blåbåndene. Der benyttes ofte far/datter-parringer i nogle led for så at
krydse dem med andre indavlede duer af deres egen stamme.
”Jeg er lige ved at sige, at avlen er det vigtigste for mig”, tilføjede
Jacques. Vi prøver via avlen at fremavle duer med stor udholdenhed, sundt helbred, bløde fjer, et livlig kraftfuldt øje og duer,
der udstråler intelligens. ”En langdistancedue har uden undta-

Langflyverslag.

gelse altid super silkebløde fjer”, bemærkede Jacques. Vi sparer
ikke duerne i de 3 måneder, hvor langflyvninger og maratonflyvninger er på programmet. De gamle duer, der er ”forhåndsudtaget” til at skulle flyve Barcelona, deltager altid på 2 langflyvninger inden. De duer, som Ouwerkerk- Dekkers planlægger at bruge på stationerne Pau, St. Vincent og Perpignan, skal deltage på
disse flyvninger. Der er sikkert derfor, der er afdelinger, der hedder de bynavne, som duerne i den givne afdeling er tiltænkt. Etårs duer deltager 2 gange ud på flyvning mellem 800 til 950 km.
Ungerne deltager flere gange ud på 500 til 600 km. ”Vi kan kun
bruge dem, der viser, de kan bestå sådanne distancer”, fortsatte
Jacques. Man mister ca. 25% af de unger, der er med på ungeprogrammet. Der mistes også ca. 25 % af de 1. års, der deltager
på flyvninger ud til 950 km. ”Dem, der er tilbage efter sæsonen,
er brugbare”, fortsatte Jacques.
En ting, Jacques flere gange slog fast under vores besøg, var, at
for ham er interessen i brevduesporten ikke at stå på en scene
med et stykke papir, men det er det daglige arbejde med at forbedrede duerne og avle nye stjerner, der tæller.
I 2015 valgte man at indkøbe det bedste af det bedste fra Jelle
Jellema i Holland. Dette for at give et nyt pift ind på deres egen
stamme. Deres erfaring er, at når det rigtig kniber med at få duer
hjem fra de allerlængste flyvninger, er det stadig deres egen
gamle stamme, der stiller der først. Dog har tilførslen af duer fra

Jellema bragt noget mere fart ind i deres gennemprøvede stamme og på de normalt lettere langflyvninger/overnatningsflyvninger, er det ofte kryds mellem den etablerede stamme og det nye
blod, der kommer først. I sæson 2019 har slaget placeret sig med
følgende resultater i provincen Antwerpen:
Marseille: 2,7,13 – Pau: 2,4,7,12 - Barcelona: 3,4,7,11 - Narbonne; 3,7,9,10,11,12,13,14,16 - Perpignan: 1,2,11 – St. Vincent;
1,2,5,7,11,12 – Agen; 1 – Agen (1års) 1,9,11
De fleste af duerne hos Ouwerkerk – Dekkers flyves på det totale system. Der lægges ikke skjul på, at det foder, der benyttes,
er fra den billige ende. Som tilskudsfoder til forberedelse af duerne til de lange flyvninger tilsættes en blanding af småfrø, solsikke og hamp. Hele året gives olie og ølgær på foderet til alle
duer. En ting, jeg bemærkede, da vi gik rundt inde på slagene,
var et meget stort forbrug af picksten og grit. Der stod altid duer
og pillede.
De gamle duer har fri udflyvning hele året. Jeg mener, at alle
deres unger her i oktober var kønsopdelt. Jeg tror ikke, ungerne
kommer ud fra kapflyvningssæsonen slutter til opstarten i februar/marts. Da vi besøgte slaget, havde alle ungerne adgang til voliere.
Brugen af medicin er minimal. Et par gange om året besøges
dyrlægen. Duernes afføring analyseres 2 til 4 gange om året. Er
der tegn på et eller andet, gives der en kur.
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Vincent fortæller.

2 uger før avlssæsonen begynder ”sættes duerne” på en længere kur mod salmonella. I flyvesæsonen bruges ind i mellem en
kur mod trichomonader, når det skønnes nødvendigt.
Når der ventes på duer fra Barcelona og mørket tager til, tændes en projektør, så evt. ”natflyvere” kan finde indgangen til slaget. Det med projektøren er noget nyt og skyldes, at for nogle år
siden fik man både en negativ og positiv oplevelse på denne
flyvning. Der var ikke ankommet duer til Belgien, da familien
gik til ro lørdag aften. Jacques kunne ikke sove og stod op igen
ved 4-tiden. På det tidspunkt var det så småt ved at blive lyst
igen. Da han gik fra slaget og forbi søen, så han en due sidde i
vandkanten. Han gik tilbage på slaget og tændte lyset og kaldte
på duen. Duen fløj ind og blev registeret. Jacques havde glemt
sine briller i soveværelset og kunne derfor ikke læse, hvad der
stod på registreringsenheden. Han mente dog, at den due, der
lige var gået ind, var en due fra en anden flyvning. For en sikkerheds skyld gik han ind og hentede brillerne og skyndte sig tilbage på slaget, hvor han til sin store overraskelse kunne se, at duen
var én af dem fra Barcelona. Duen blev placeret som nr. 3 international. I dag er projektøren altid tændt, og ligeledes sendes en
SMS, når der bliver registeret, duer hjemme.
Endnu et godt slagbesøg var ved at være til ende. Vi sluttede af
med kaffe og lidt snakken frem og tilbage.
54 | BREVDUEN NR. 3 | 2020

Vi havde igen været heldige at møde en lidt utraditionel familie, hvor alle i huset tog fat og arbejdede med duerne. Både
Jacques og Vincent gik rigtig meget op i, at vi fik en god oplevelse og ”noget med der fra”. Det hele blev fortalt med en masse humør og altid et smil på læben. Vi takker mange gange familien
Ouwerkerk- Dekkers og ønsker dem alt mulig held og lykke
frem over. ◆

Jacques fortæller.

Clara og Oscar

AF SØREN JAKOBSEN, 192 ”HILLERØD”

Ung i
brevduesporten

192-16-1127 A i sin rede

Denne artikel handler om, hvordan det er
at være ung i brevduesporten i Danmark.
Samt hvad der skal til for, at brevduesporten fremadrettet er interessant for en junior i Dansk Brevduesport.
Jeg har taget mig den frihed at interviewe min egen datter og søn, Clara Jakobsen og Oscar Jakobsen, som er medlem af
192 Hillerød og flyver i Team Jakobsen.
Ud over de to består teamet af Søren Jakobsen (far).
Clara er i dag 14 år, og Oscar er i dag
11 år. De har været medlem af De Danske
Brevdueforeninger i 4 år. I starten fløj de
for sig selv i navnet Oscar & Clara og
havde selv ca. 20 gamle duer og ca. 30 unger at flyve med. Men efter et par sæsoner
på den måde ønskede de at flyve med om
mesterskaberne, og derfor slog de sig
sammen med deres far og flyver i dag
med ca. 60 gamle og 80 unger. Brevduerne holdes lige nu i koloni i Hillerød, men
flytter hjem i indeværende sæson.
Jeg har spurgt lidt ind til, hvad Oscar
og Clara mener, er det sjove og interessante ved brevduesporten. Oscar og Clara
siger: ”At man konkurrerer mod de andre.
Man kommer også til at lære nogle nye at
kende. Det er en verden for sig selv, som
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Far og datter foran slaget
En ung Oscar med sin første due

der ikke er mange på vores alder, der ved
noget om”. Vi snakker lidt videre for at få
det uddybet, og de fortæller igen, at de
synes, det er sjovt at konkurrere mod de
andre. Samt at man lærer mange nye at
kende, som man ikke ville møde i skolen,
til fodbold eller til anden fritidsaktivitet.
De fortæller, det er sjovt, fordi der ikke er
mange på deres egen alder, der ved noget
om brevduesporten, og i det hele taget
særlig mange på deres alder, der ved noget specielt om dyr, og slet ikke om duer.
Både Oscar og Clara har flere gange holdt
oplæg i skolen om duerne og i den forbindelse haft nogle duer med i skolen.
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Når snakken falder på, hvad der skal til
for at Clara og Oscar bliver i brevduesporten, nævner de, at mere digitalisering
vil være en stor faktor i forhold til, at det
er sjovt. Som Clara siger det: ”At der sker
noget mere digitalt. Alt er altså ret gammeldags, der skal opgraderes”. Samtidigt
nævner de også, at det ville være godt,
hvis der var flere ting, man kunne hjælpe
til med som ung, blandt andet i forbindelse med indlevering, udregning mv.
Der er ingen tvivl om, at der er kamp om
de unges opmærksomhed, og det er ikke
kun fra andre fritidsinteresser. Dagligt
bruges der en del tid på telefonen og

computeren, med Instagram, SnapChat,
YouTube og diverse spil. (Facebook bruges ikke af ungdommen længere).
Vi snakkede også om Clara og Oscars
største oplevelser med brevduesporten.
Ud over, at de syntes, det har været rigtigt
sjovt da de kunne konkurrere i mod deres
far og slå deres far på kapflyvninger, er
den største oplevelse for Oscar og Clara,
da en af deres duer vandt Klasse 1 på
landsudstillingen. De siger om den største
oplevelse: ”Det har nok været, da en af
vores duer, 192-16-1127 A, vandt på
landsudstilling. Vi var ikke selv med, men
det var en stor overraskelse at få at vide”. ◆

AF MICHAEL TH. LARSEN

På besøg på
Friskolen i Åbenrå

Børnene fik også lov
til at røre duerne

I sidste nummer af Brevduen bragte vi et
indslag med et flot PR-materiale, som er
udarbejdet af Ove Fuglsang Jensen og
Jesper Pedersen, der stiller materialet til
rådighed på Sektion 63s hjemmeside
(www.sektion63.dk). Der skulle ikke gå
lang tid, før én af vore sportskammerater,
Jørgen Greve, 070 ”Åbenrå”, tog opfordringen til sig, og fredag den 24. januar
mødte han op på Friskolen i hjembyen
Åbenrå for at fortælle om brevduesporten
med understøttelse af materialet fra Ove
og Jesper. Jørgens foredrag om brevduesporten fangede 50 børn på klassetrinene
3.-5., og tilbagemeldingen fra Jørgen var,
at PR-materialet, som var printet fra Sektion 63s hjemmeside virkelig fangede
børnenes opmærksomhed og interesse,
og gav dem en god forståelse for, hvad
brevduesporten handler om. På dagen
havde Jørgen medbragt tre duer, og den
ene af disse måtte tage turen hjem på
egen hånd, da den med børnene som til-

Duen slippes

skuere blev løsladt ud gennem et vindue
med tilråbet ”kom godt hjem”. Billeder
fortæller som sagt mere end tusinde ord,
så på de medfølgende billeder kan I fornemme, at det var en stor dag på Friskolen for de mange interesserede børn.
Jørgen takker Friskolen og lærer Thomas
Nygaard for denne mulighed for at for-

tælle om vores dejlige hobby, og til Jørgen
kan vi sende et stort skulderklap for sin
indsats med at dele vores passion for
brevduerne med omverdenen. Redaktionen modtager med stor tak lignende beretninger, som vi med glæde skal dele
med Brevduens læsere. ◆

Duerne vises frem

BREVDUEN NR. 3 | 2020 | 57

AF JØRGEN SØRENSEN

Dobbelt langflyvermester Sektion 34 2019:

Jørgen Sørensen,
117 ”Hornslet”
I 2019 lykkedes det at vinde langflyvermesterskabet sport og langflyvermesterskabet åbent i Sektion 34.
Desuden fik jeg følgende placeringer:
Nr. 9 DM Lang sport
Nr. 4 Mellemdistance Sport Sektion 34.
Nr. 3 1-års mesterskab Sektion 34.
1. Esdue lang hanner Sektion 34 med
117-15-884
2. Esdue mellem sport hunner Sektion
34 med 117-18-280.

Starten
Jeg startede med brevduer i 1982, men
startede allerede med duer, da jeg var 6 år
- i starten med månedsduer, som de blev
kaldt, når vi ikke vidste, hvilken race, det
var. Da jeg var 14 år startede jeg med
raceduer - mest stærduer, og det fortsatte
jeg med til 1982. Jeg havde haft lidt interesse for brevduer i en længere periode,
da jeg helst ville have fritflyvende duer.
I januar 1982 havde jeg raceduer på ud58 | BREVDUEN NR. 3 | 2020

stilling i Odense. Det var planen, jeg ville
til Odense og se, hvilke resultater, jeg havde fået, men vejret var ikke til at køre til
Odense i. Så i stedet tog jeg til brevdueudstilling i Hornslet, og der blev jeg for
alvor betaget af de kraftfulde brevduer.
I løbet af få dage henvendte jeg mig til
Bent Vestergård (tidligere redaktør af
Brevduen). Jeg kendte Bent fra hans tid
med race duer. Jeg blev så indmeldt den
1. april 1982 og startede med duer fra flere klubkammerater, som jo naturligvis
skulle vænnes, men jeg kom allerede til
at flyve i 1982. I 1983 fik jeg min første
sektionsvinder fra Lüneburg.
Et af de store resultater kom i 1990, da
jeg blev derbyvinder fra Hof, og det var
på det tidspunkt, hvor det virkelig var
noget ved at blive derbyvinder. Det var
med 117-87-134, der var af Pilgård afstamning.
Vi havde på det tidspunkt mange Pilgård duer i Hornslet. Faren til 134 og an-

dre gode duer hentede jeg ved Pilgård i
vinteren 1985. Han var af hans bedste afstamning, og jeg fik ham kun, fordi han
havde sprunget en slagfjer over, da han
fældede.
Op i gennem 90erne vandt jeg flere
mesterskaber på mellemdistance samt
forsvarets medaljer.
Da vi så blev stemt ned i region syd,
hvor vi også skulle flyve Sverige samtidig
med, at jeg havde job, hvor det var svært
at gøre ret meget ved duerne, tabte jeg
meget interessen for brevduesporten, så
jeg sammen med flere andre i vores forening kørte på et meget lavt niveau.

Duernes afstamning
I 2012 stoppede jeg med at arbejde. Samtidig fik jeg senunger foræret fra mine
gode venner, klubkammeraterne John Jakobsen og Jan N. Petersen, som er af Van
den Ynde og Floor Vervoort afstamning.
Det er de duer, jeg stadig flyver med, og
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Mesteren med topduen 884

de har gjort det fantastisk. Så gik det hurtigt fremad, og jeg har i flere år været i
toppen til flere mesterskaber.
Duerne bliver sat sammen ca. 20.
februar. Der bliver kun taget unger fra
avlsduerne og de bedste af flyveduerne.

Flyvesystem
Jeg flyver det totale system, og som
grundregel er alle duer på vingerne hver
weekend, hvis ikke de har bumlet. I år til
den sidste langflyvning fra Dresden gjorde
jeg dog en undtagelse og lod de fem, der
skulle til Dresden blive hjemme ugen før,
da jeg følte, at de foregående langflyvninger havde været ret hårde. De fik så en
træning sammen med resten, en træning
på 50 km. De kvitterede med at blive 3,4
& 9 i sektionen, så det var medvirkende
til, at jeg vandt mesterskaberne, da vi var
flere, der lå meget tæt før den sidste flyvning, så for en håndfuld medlemmer i
Sektion 34 var der stor spænding den dag.

Den daglige motion
i flyvesæsonen
Først lukkes hunnerne ud, derefter jages
hannerne over i hunrummet. Hunnerne
flyver ca. 1 time, så lukkes de ind i hanrummet, og hannerne lukkes så ud i ca.
en time. Så gentager jeg det hele ved aftenstid. Det er første år, jeg har prøvet
dette ”kør rundt system”, og det fortsætter
jeg med i 2020.

Mesterskabs-duer
De duer, der har fløjet mesterskabet hjem,
er: 117-16-63 med en placerin som nr. 2
fra Gøttingen, 117-16-79 som nr. 3 fra
Dresden og 117-15-884 med følgende
placeringer: 2 fra Karlsruhe, 8 fra Antwerpen, 10 fra Giesen og 4 fra Dresden.
Desuden havde han også flere gode placeringer i 2018, bl.a. sektionsvinder fra
Giesen. Jeg har tidligere år haft rigtig
gode duer, b.la. 117-13-931, som var
sektionens bedste Esdue sport samt

117-16-63 ( søster til 931) også bedste
Esdue sport i sektionen. 63 blev desværre
væk fra Antwerpen i år. En anden fantastisk due er 117-14-667 som var OLdue i 2018.

Foder
Jeg har de senere år fløjet på blandinger
fra Versele-Laga. Når vi starter på flyvninger får de Relax, en tynd blanding
med sorte majs. Når vi så starter på DdBsæsonen, får de Widovers, og når vi kommer længere ud, får de, der skal på lang,
suppleret med Master Black Premium, en
blanding med ca. 50% majs i. Efter hjemkomst lørdag får de Belgasol i vandet,
søndag Herbolan, tirsdag vitaminer,
onsdag, torsdag og fredag rent vand. ◆
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Præsentation af en

vinderdue fra Jelling
055-18-0732 U har gjort det helt fantastisk i 2019.
Hun har været sektionsvinder 3 gange på DdB mellemdistancen og er tillige
Danmarks bedste ES-due på DdB Mellemdistancen 2019.
Flot gået af en 1-årig hun, som flyves på det naturlige system.
Hun er avlet på en han efter NIKO & ROYALA fra HERBOTS i parring med
en hun ud af STEFAAN LAMBRECHTS-duer fra Team GPS.

Uddrag af kapflyvningsjournal 2019
Ring-Nr. 055-18-0732 U:
Station/dato

Placering
Sektion 33

Placering
Region Syd

Vind

Redekondition
ved afsendelse

Celle (354 km) 1/6

1/545

44/1708

SV frisk

9 dg. æg

Hannover (377 km) 9/6

12/375

34/1477

SV kraftig

16. dg. æg

Osnabrück (374 km) 22/6

2/331

4/1161

NØ->VNV let

1 dg. æg

Celle (354 km) 7/7

1/369

15/1370

V->NV frisk

9 dg. unge / alene

Lüneburg (283 km) 13/7

1/319

2/1288

V->NV frisk

15 dg. unge /alene

