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Vi gratulererFremlysning Dødsfald

Blad nr. Udkommer Deadline
28 3. december 19. nov.
29 18. december 2  dec.
1 2. januar 17. dec.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Forside foto:
Die Brief-
taube

KNUD ERIK PEDERSEN, 196 VRÅ
Det var med stor sorg vi i DAN 0196 

modtog meddelelsen om at vort med-
lem Knud Erik Pedersen er afgået 
ved døden 75 år gammel.

Knud Erik kan vel betegnes som 
en af veteranerne i sporten, da han 
blev indmeldt i foreningen Brønder-
slev først i 1960erne. Kort tid efter 
ved oprettelsen af DAN 0195 Venus 
gik han med over som medlem. Knud 
Erik har de sidste mange været med-
lem hos os i DAN 0196. 

I foreningen vidste vi jo godt, at 
Knud Erik var syg og også alvorligt 
syg, men derfor kom det jo som et 
chok for os, at Knud Erik ikke er her 
længere. 

Æret være Knud Erik Pedersens 
minde.
for DAN 0196 Vrå, Svend Jensen

De Rauw- Sablon Auktion i Hedehusene
Via De Rauw – Sablon Alvscenter DK v/ Jan Rønn & Poul Stærkær.

Top duer på stamtavlerne:
”Freddy ” ”Lucky 848 ”
”Dromer” ”Blue Ace ”
”Smallen 970” ”miss  Joice”
”754 ” fra Bak 17 
”Bak 10” ” Limoges”
”Frans” ”Golden Lady”

Top  slag i Belgien  med 
De Rauw – Sablon duer :
Marcel Aelbrecht
Erik Limburg
Pierre Matthijs
Louis  Van de Eynde
David Vermassen
Jules Mannaert

HEDEHUSET
HOVEDGADEN 379  2640 HEDEHUSENE

LØRDAG DEN 7.12.2013 KL 14.30 
EFTERSYN FRA KL. 9.00 

20 DUER ÅRGANG 2013

Pre – auktion fra den 25.11.2013 på www.mchansen.dk

Katalog: Jørgen Larsen, 20789224. Katalog & Kommission : Niels Larsen 22953539, Auktionarius : Peter Knudsen.

Husk at tilmelde dig/jer til DUEDAG region øst samme dag

Vi ses , 0148 HEDEHUSENE

PRIVATE
DAN 074-11-0397 (død)

FRA RINGMÆRKNINGSCENTRALEN
NL 09-1327704 (død)
DV 09950-12-712 (død)
Sekretariatet
Tlf. 4828 4244

DAN 071-09-0071
Folmer Kirk Mikkelsen
København N
Tlf. 21690005

NL 12 1052865 NL 13 1155770
Hans J. Jensen 9690 Fjerritslev
Tlf. 9821 5427

GB 10 X 43339 GB 12 V 260339
Leo Hallund 9400 Nr. Sundby
Tlf. 61417215

GHB 11-H-21571
Kristian Elmer Christensen
9800 Hjørring
Tlf. 30131043-96252535

50 ÅR
10/12 Claus Wormstrup, 068 Frede-
rikshavn
Åbent hus lørdag d. 14/12 kl 13.00 i 
FFK hallen, Flade Engvej, Frederiks-
havn

GULDBRYLLUP
7/12 Grethe & Kristian Maach, 140 
Løgumkloster 

HUSK!
VACCINE SKAL 

BESTILLES INDEN 
15 DECEMBER.

/SEKRETARIATET
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LÆNGE TIL....

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 14, 
Uhrhøj, 7100 Vejle. Tlf. 30 68 19 48 
(ma.-ti.-on. kl. 15.30-17.00). 
Næstformand: Erik Rasmussen, 
Demstrupvej 30, 8930 Randers NØ.  
Tlf. 86 43 05 65.
Medlemmer: 
Ole Nielsen, Dorphs Allé 50, 
2630 Tåstrup. Tlf. 43 52 48 96.
Peter Knudsen, Kværkebyvej 66, 
Kværkeby, 4100 Ringsted.  
Tlf. 57 53 37 74.
Peter Andersen, Jegstrupvej 63, 
8361 Hasselager. Tlf. 86 28 69 89.
Niels Larsen, Maglehøjvej 9, 2640 
Hedehusene. Tlf. 46 56 20 85.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 
5800 Nyborg. Tlf. 65 30 19 47.
Villy Petersen, Egelunden 69, 
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 86 91.
Tage Gravesen, Brogårdsvænget 24, 
6950 Ringkøbing. Tlf. 97 32 20 75.

SEKRETARIAT
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. 
Telefax 48 28 46 44.
Kontortid: Mandag kl. 10.00-17.00. 
Tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00.

Forretningsfører: Bjarne Borresen.
Sekretariatet: ddb@brevduen.dk
www.brevduen.dk

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist i uger  
med ulige nummer.

Ansvarshavende redaktør: 
Bjarne Borresen, Sekretariatet, 
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44.  
ddb@brevduen.dk

I redaktionen: Bjarne Straszek, 
Sekretariatet. Tlf. 48 28 42 44. 
ddb@brevduen.dk

Alt materiale sendes til Sekretaria-
tet. - Kapflyvningsresultater sendes 
til postbox 8329, 9220 Aalborg Ø.

Ekspedition: DdB’s sekretariat, hvor 
abonnement (pr. år) kan tegnes. 
Reklamationer over udeblevne numre 
af bladet bedes rettet til sekretariatet.

Tryk: DdB’s Sekretariat

Ophavsret gældende for Brevduen 
BREVDUEN er beskyttet af dansk lov 
om ophavsret, og må hverken helt eller 
delvis gengives uden skriftlig godken-
delse fra De danske Brevdueforeninger. 
Gengivelse med De danske Brevduefor-
eningers skriftlige godkendelse kræver 
udtrykkelig kildeangivelser. 
Enhver må fremstille eller lade frem-
stille enkelte eksemplarer til privat 
brug. Sådanne eksemplarer må ikke 
udnyttes på anden måde, hverken som 
kopier eller på Internettet.

ANNONCETAKSTER
Annoncetakster
pr. 1. april 1997:
1/1 side .....3.700.00
2/3 side..... 2.500.00
1/2 side .....1.940.00
1/3 side......1.295.00
1/4 side .........965.00

Mindre annoncer:
Pr. 1 sp.-mm. ...5.50
Mindstepris .165.00

Køb/salg  
rubrikannoncer
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.

Af  Bjarne Borresen

Selvom det synes længe til, så har 
forberedelserne til Repræsentant-
skabsmødet 1. februar 2014 allerede 
været i gang længe. Lørdag den 30.no-
vember bliver dagsordenen til mødet 
lagt på plads, når Hovedbestyrelsen 
samles på Sekretariatet for at afholde 
deres ordinære novembermøde. For-
mandens beretning skal pudses af 
og endelig vedtages. Selvom det hed-
der formandens beretning, er det jo i 
bund og grund hele bestyrelsens beret-
ning.  I en organisation som DdB er der 
mange områder, der skal redegøres for, 
og det bliver sikkert gjort med vanlig 
grundighed. 

Samtidig slutter DdB’s regnskabsår, 
og et travlt år kan således gøres op på 
alle fronter., Resultatet af anstrengel-
serne bliver at læse i nytårsnummeret 
af Brevduen (1/2014) samt i det materi-

ale, der tilstilles alle foreninger inden 
afgangen til Brædstrup.

Det er yderst spændende at arbejde 
på Sekretariatet. Arbejdsopgaverne er 
mangfoldige, spænder over mange om-
råder og ikke med 2 dage er ens. Ud 
over de faste opgaver som Sekretaria-
tet tager sig af, skal man være ferm 
ud i at løse forskelligartede it-opgaver, 
arbejde med grafiske opgaver, sætte 
Brevduen og andre tryksager op, så 
de er klar til trykning, være chauffør 
på en avanceret printer/tryksmaskine 
og her klare alt fra skift af forbrugs-
stoffer, løse driftsstop og til at sikre, at 
udstyret er vedligeholdt efter de ind-
gåede aftaler. Og til sidst pakning og 
distribuering af Brevduen til alle med-
lemmer. Dertil kommer alle opgaverne 
med de elektroniske systemer, salg af 
vaccine og andre produkter, som DdB 
sælger. Opgaverne er ikke nævnt alle, 
men de er alle mangfoldige og det er 
spændende. Vi skal ikke undlade her 

at gøre opmærksom på, at vi gerne 
hjælper foreninger, sektioner og med-
lemmer, der har et behov for trykning 
af kataloger, foldere mm. Vi kan del-
tage i hele processen, og det sker til 
yderst konkurrencedygtige priser. Vo-
re programmer og udstyr kan håndte-
re det meste. 

Som tidligere skrevet, har såvel det 
svenske som det norske forbund brugt 
sæson 2013 til at teste og gøre sig for-
trolige med DdB’s it-systemer. Det har 
været en lærerig proces for alle parter. 
Når dette læses, har det svenske for-
bund netop været i Linde for at debat-
tere de indhøstede erfaringer og finde 
løsninger på de udestående, som de 
har oplevet igennem deres testperiode 
Det norske forbund har bestilt tilpas-
ninger til at kunne beregne mester-
skaber efter det norske pointsystem, 
som rent beregningsmæssigt gør brug 
af andre parametre end det Berland-
ske system, som vi primært bruger i 
DdB. Alle rettelserne skal implemen-
teres i Sekretariats-, Sektions- og For-
eningssystemerne, men kommer ikke 
til at påvirke de danske versioner. Man 
har i de to lande i denne sæson ikke 
anvendt SMS-systemet til indberet-
ning, men det forventer man at tage 
i brug til den kommende sæson. Det 
svenske forbunds generelle oplevelser 
med DdB’s systemer står i øvrigt at 
læse andet sted i dette nummer Brev-
duen og det bliver man jo ikke i dårligt 
humør af at læse.  
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af Franz Steffl i Die Brieftaube.  

Oversættelse BS

I dag vil jeg forsøge at belyse du-
ens øje i ord og billeder. Vi kender 
alle, at når en due gennemgås, 
hvor undersøgelse af øjet er in-
volveret, høres udsagn som "øjet 
skal være udtryksfuldt '," jeg vil 
gerne se et levende øje ", " øjet 
skal lyse”, ”jeg ser ikke på øjet" 
eller "Jeg er ikke interesseret.  
Hvad kan man i virkeligheden se i 
duens øje?

På billede 1 ser vi venstre øje på den 
berømte "84" af Franz-Wilhelm Gon-
schior. "84" var den bærende kraft i 
slaget Gonschior og blev udelukkende 
brugt til avl. I mere end et årti avlede 
"84" fremragende kapflyvere og es-du-
er. - Og ikke kun på slaget Gonschior. 
Børn og børnebørn er i dag stamduer 
på mange slag.

Vi betragter nu øjenfarven. I mid-
ten af øjet ser vi pupillen omkranset 
af værdiringen, her i gult hele vejen 
rundt. I selve værdiringen mellem 
positionerne fra kl. 9 til kl. 11 er pa-
rallelle ringe synlige (som riller på en 
”gammeldags” grammofonplade). Mel-
lem kl. 7 og kl. 9 ses streger, der står 
vinkelret på værdiringen.

De parallelle ringe findes ofte hos 
duer, som klarer sig på længere flyv-
ninger over 400 km, mens stregerne 
ofte er kendetegnet på vinderduer på 
sprinterdistancen!

På billedet af "84’s" øje ses en perfekt 
iris. En tyk orangerød farve, hvor det 
ser ud som, har naturen placeret far-

verne dusinvis af gange oven på hin-
anden. I sådan en tykfarvet iris ser 
værdiringen ud, som var den blevet 
”omrystet”. Det synes som at kigge ned 
i et krater! Læg mærke til sprækkerne 
i iris. Sådan ser den perfekte iris ud! 
Det er som at kigge ned på en bjergkæ-
de. Sprækkerne ser ud som fine sorte 
penselstrøg. Iris buler næsten op fra 
ydersiden af værdiringen for igen at 
falde mod øjeranden. Fantastisk!

Vi vender os mod den næste mega-
avler, "Dromer" af Gerard Koopman 
. Far til 'Dromer” er den verdensbe-
rømte "Freddy". "Dromer" er far, bed-
stefar og oldefar til superduer, og hans 

gener findes i utallige flyve- og avlses-
ser. I dette øje (billede 2) ses også et 
vidunderligt eksempel på den "tykke" 
Iris med "sprækker", der ses i hele øjet. 
Værdiringen synes at være den perfek-
te indpakning om pupillen. I værdirin-
gen ses flyvelinjer (streger i en vinkel 
på 90 ° til værdiringen). De anes som 
fine penselstrøg, her stærkt udtalt 
mellem kl. 3 og kl. 7.

Som næstet eksempel, har jeg 
valgt "Che" (billede 3) fra Eijer-

kamps slag.

Øjenteori:
Tilfældighed eller hvad?

Billede 1

Øjet af den berømte “84” af Franz-Wilhelm Gonschior. I mange år var og er “84” ophav til mange ekstraor-

dinære duer.
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Med 1. præmie i Holland nationalt 
fra Orleans har denne superdue lavet 
en markant præstation! Når man ser 
på listen over succesfulde børn, kan 
man roligt tale en "juvel" i avlsslaget. 
”Shilp", "Eros", "Ramos", "Carlos", "Co-
rinne", "Nuria", "Selma" - Alle uden 
undtagelse vindere og topflyvere!

I "Che’s" stamtavle, er der duer som 
"Chicago", "Tornado", "Porsche Bond" 
og "Lighte 05". Gammelt van Loon - og 
Janssen-blod. 

Ægte hurtighed! Derfor er "Che" 1. 
avlsdue og dermed henvist til Eijer-
kamp’s avlsslag. Men vurder selv.

 "Che’s” øje viser en helt særlig 
farveintensitet. 

Som med det forrige øje, er værdi-
ringen sammenhængende hele vejen 
rundt. Det er herligt at se flyvelinjerne 
i den nederste halvdel af værdiringen. 
Iris hæver sig kraftigt og er spækket 
med mange avlsringe. Et meget flot 
syn er "skyen" kl. 12.30. Et tegn, som 
findes næsten udelukkende i øjne hos 
"Superavleren". Et øje af denne kvali-
tet kan kombineres med ethvert andet 
øje hos partneren! Intensiteten af iris-
farven og den komplette værdiring gør 
næsten alle "superduer" forskellige fra 
andre duer! Med denne kvalitet i øjet 
er det i sidste ende kun et spørgsmål 
om tid, før der igen avles en ny super-
due. 

På billede 4 kan du se øjet på en han, 
der er far til tre es-duer i regionen.

Han er desuden far til 14 børn, der 
fløj ti topplaceringer eller mere i sam-
me sæson. Nogle af ungerne efter ham, 

både hanner og hunner, er blevet stam-
duer på flere forskellige slag.

Men lad os se nærmere på øjet. Om-
kring pupillen er der i dette øje en 
værdiring med et højt niveau i farven 
grå. I værdiringen ses meget synligt 
lange såkaldte speed-streger.

Jo flere riller / linjer og jo mere ud-
talte de er, giver bedre håb om gode og 
hurtige efterkommere!

Farven i iris er intenst farvet. Her 
i rødt, men farven betyder ikke no-
get. Det er "tykkelsen" af farven, der 
er afgørende. Smukt beliggende i iris 
ses avlscirklerne. De ses her som sorte 
penselstrøg. Omkring iris ses en far-
vet ring, der i folkemunde kendes som 
fitnessringen. Des mørkere og mere 
udtalt, des bedre synes duen at være 
egnet til avl.

Nu har vi kun studeret billedet af 
fire superhanner tæt på. Listen 

kunne gøres meget længere. 

Selv om et flertal af opdrættere (af 
uvidenhed) afviser det i tankerne, kan 
man faktisk aflæse avlsværdien af en 
due.. 

Mere end 90 % af alle flyve-esser kan 

findes ved at se et forældre-øje, der 
svarer til typen af afbillede øjne. Nu-
tidige eksempler end de, der er nævnt 
her, kan man finde ved at studere fotos 
af andre øjne. 

For eksempel øjenfotos af "Golden 
Lady" af G. Koopman, "Chippo" af B. 
Steveninck, "Abel" og "Don Leo" hos 
Eijerkamp, "Romee" af A. og B. Leide-
mand, "Mission Impossible" af G. og 
P. Verkerk, "Boy" af Harm Vredeveld, 
"Eurodiamond" af Brockamps eller an-
dre kendte duer som "OL 003", "Kan-
nibaal", "Rambo" osv. osv.! Kan man 
måske ikke her registrere avls-kvali-
teterne i øjet?

I avlen er der ingen grund til at kryd-
se en partner med et ligestillet "stærkt 
øje". Nej, måske er det endda ikke så 
godt, for i de fleste tilfælde har en af de 
to forældre til es-duer ofte et temmelig 
gennemsnitligt øje. Noget at erkende 
og observere og som formentlig hører 
til kunsten at avle!

Øjetegn med værdiring, streger, 
sprækker etc., er normalt kun 
utilstrækkelig synligt med det 

blotte øje. 

Billede 2

Øjet af “Dromer” af Gerard Koopman. Den “Dro-

mer” er far, bedstefar og oldefar til superduer

Billede 3

Øjet af “Che” fra Eijerkamp. Med I. pl. i Holland fra Orleans satte denne superdue et stort udråbstegn. På 

avlsslaget er han ”juvelen”.
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Det kræver et forstørrelsesglas og en 
tilsvarende lyskilde. Du bør dog ikke 
narre dig selv med, at du har den nød-
vendige "know-how" efter at have eva-
lueret et par øjne! Men, den som aldrig 
starter, lærer det aldrig. Igen: ”Øvelse 
gør mester"!

Selvfølgelig er du nødt til at overveje, 
at det er øjnene på, "Che", osv. På de 
fleste slag findes ikke kvaliteter som 
hos "84"og "Dromer!" På den anden 
side er jeg også helt sikker: Der findes 
”sovende” avls-esser i sportskammera-
ternes slag uden nogensinde at blive 
opdaget. Men det er de opdrættere, der 
gør det vanskeligt. At benægte øjente-
ori fra starten, er efter min mening at 
overse esser. De, der refererer til denne 
teori som "nonsens", skal eksemplerne 
være meget stærke for at blive overbe-
vist, eller de kan ikke indrømme, at en 
tredjepart kan se mere og vide mere. 
Derudover er der også de, der sælger 
duer, der ikke bruger øjenteorien. 

Alene af den grund at et salg af duer 
kan mislykkes på grund af manglende 
øjetegn. Til det vil jeg sige tydeligt:

 Øjenteori er bestemt ikke en garanti 
for at kunne storme podiet, men det 
forenkler måden at komme derhen. Li-
geledes kan man ikke se bort fra de fy-

Billede 4.

Dette øje tilhører en due, der er far til tre es-duer i regionen. Han er også far til 14 børn med ti topplacerin-

ger eller mere på én sæson.

Billede 5.

Til sammenligning: Et tomt (dårligt) øje Der er næsten ingen værdiring omkring pupillen. Kun sporadisk 

synlig mellem positionerne kl. 6 og kl. 8. Farven i iris synes at være “fortyndet” - øjet ser blegt og farve-

løst ud.  To øjne med denne dårlige kvalitet parret sammen kan betyde begyndelsen til enden!  Desværre 

er denne kvalitet af øjne talrige på mange slag. 

Med henvisning til kapflyvning kan det godt være, at vi kan finde gode flyvere med sådanne øjne. Men 

hvis disse duer derefter bruges i avlsslaget, vil glæden ved afkommet være meget beskeden!

siske egenskaber og kun lægge vægten 
på det gode øje. Der er ikke bare man-
ge måder at komme "til Rom", men og-
så mange måder at komme på podiet. 

Selv opdrættere, der aldrig har be-
skæftiget sig med øjenteorien kan fejre 
succeser. Men sandsynligvis har disse 
opdrættere intuitivt parret duerne 
med det gode øje til en relevant krop. 
De har ladet kurven sortere og parret 
bedst med bedst sammen. Men mærk-
værdigt er det dog, at hos disse opdræt-
tere har kurven efterladt en masse 
duer med både gode øjne og krop! I 
sidste ende er det op til én selv at vur-
dere, om det faktisk bare er en "tilfæl-
dighed", når en ekstraordinær avlsdue 
også har ekstraordinære øjne. Jeg tror 
personligt ikke på tilfældigheden her! 
Det er, som set og skrevet, mere end 
blot en række duer med strukturer i 
øjet over gennemsnittet, men også øjne 
og strukturer, som i avlen kan give in-
spiration til succes. 
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Malmö 2013-11-06. 
 

Vi i Svenska Brevduveförbundet vill tacka er i ddb styrelse samt 
sekretariatet speciellt till Bjarne Borresen och alla resterande 
medlemmar för att vi har fått ta del av ert  
fantastiska resultat system. 
 
Det tog lite tid att lära sig logiken kring ert system men vi lösta det tillsammans 
med Bjarne Borresens kompetens. 
 
 
Efter år av misslyckanden i försök att bygga ett system i SBFs regi och att enas 
om något system inom SBF som var stabilt nog, så föll våra ögon på ert 
eminenta super system. 
Otroligt stabilt har det varit att jobba i DsB (DdB) systemet jämfört med vad vi 
har varit vana vid och vi ser fram emot att få vår databas utvecklad likt er 
databas. 
 
Vi lider av samma fenomen som ni, vi blir bara mindre och mindre medlemmar 
så därför är det bra om vi kan närma oss varandra och dela kostnader. 
 
Än en gång ett stort tack till er i DdBs Brevdueforeningar. 
 
 
 
 
DsB dataansvarig 
 
Clas-Göran Ridell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der kom et brev....

kontakt Sekretariatet
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Af Peter Knudsen

Efter den første dag på duetu-
ren var der også til dag 2 store 
forventninger, og det skulle blive 
spændende at se, om vi kunne få 
disse opfyldt. 

Det første slag, vi skulle besøge, var 
slaget Theo Weytens. Et slag hvis sto-
re passion er Barcelona. Stort set alt 
omkring hans duer er med sigte på et 
topresultat fra denne flyvning.  

Da vi nåede frem til slaget lørdag 
morgen, måtte jeg konstatere, at jeg 
aldrig på mine mange ture i Belgien 
har set så flot og gennemført et slag. 
Det var imponerende, hvilket også 
fremgår af billedet. 

Jeg vil først give en lidt mere generel 
beskrivelse af Theo Weytjens, som nok 
ikke er så kendt i Danmark. 

Theo er 57 år gammel og har sam-
men med sin kone Annie Vangronsvelt 
drevet et stort gartneri med planter og 
blomster. Sideløbende drev de også et 
stort blomstercenter i Zutendaal indtil 
2006, hvor de byggede deres drømme-
hus og og dueslag i udkanten af Zuten-
daal.

Deres hjem er en oase af stilhed og 
fred tæt på skov, store koi karper og 
hjorte. 

Theo Weytjens er for øvrigt svoger til 
Albert Vangronsvelt, Beverst, der var 
nationalvinder fra Barcelona i 2009.

BEGYNDELSEN
Theo har haft duer siden han var 12 

år gammel, men holdt pause i mange 
år fra han var 19, men som mange ved, 
så vender duebacillen stort set altid til-
bage. 

I 1981 startede han op igen med 
duer og byggede et dueslag på toppen 
af deres store havecenter og blom-
sterbutik. Han startede slaget med 8 
duer fra svogeren Jean Vangronsvelt, 
som primært havde duer af Janssen, 
Arendonk stammen. 

Han fik også nogle duer af de lokale 
championer, og de bedste kom fra Leon 
Meuffels og Pieter Messot, Gellik. I 

1982 vandt Theo 1e Provencial med en 
due fra svogeren. 
DE FØRSTE LANGDISTANCE DUER 

Havecentret tog meget af hans tid 
og Theo ændrede sine ambitioner med 
duerne fra de korte mellemdistance 
flyvninger til lange og ekstremt lange 
flyvninger. 

I 1987 deltog han i sin første Barce-
lona flyvning med 5 duer, men ikke 
med den store succes. Det blev hurtigt 
klart for ham, at denne disciplin kræ-
vede andre duer. 

Theo Weytjens fik sine første lang-
distance duer fra Andre Vanbruaene 
(1987) og fra Brdr. Kuypers (1989). 

Rejsebeskrivelse 
oktober 2013 - 2. del

Theo Weytjens

Glimt fra det utroligt smukke slaganlæg hos Theo Weytens
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Men alligevel var succesen der ikke 
med det samme. 

Hans søgen efter gode langdistance 
duer fortsatte og bragte ham i kontakt 
med Fons Van Ophuizen (Holland).

Theo ønskede specielt Batenburg van 
den Merwe duer (Witbuik og bonte 
Kweker), men via Fons van Ophuizen 
fik han duer af alle verdensklasse 
stammerne som Fons havde, Vervisch, 
Seegmuller, Blauwe Vanoppen, Van 
der Wegen ogt Rennenberg.

For at fuldende sin samling besøgt 
han også Steenbergen for at få nogle 
duer direkte fra Anton og Lucie Van 
der Wegen. Disse direkte Van der 
Wegen-duer avlede bl.a. Anouk BEL-
04-5131530 1e prov. Og 6e nat. St. Vin-
cent og Belle BEL-01-5090306 62e nat. 
Barcelona. 

I 1994 vandt disse duer SUPERSTAR 
langdistance I De Duif og 2e General 
Campion I Cureghem Centret. 

HARINCK-POELMANS 
I 1998 vandt kompagniskabet Har-

nick-Poelmans (Genk) det nationale 
mesterskab KBDB på langdistancen. 
Det var nok for Theo til at besøge dem 
og forsøge at erhverve sig nogle af dis-
se fremragende langdistance duer. 

I 1998 fik han fat i en søster til de-
res bedste hun (MELISSA), der havde 
vundet toppræmier fra Barcelona og 
Perpignan i flere år (bl.a. 30e national 
Barcelona). Hun var en datter af deres 
uovertrufne avler Narbonne BEL-92-
5334799 direkte fra Nouwen-Paesen 
(søn af deres 1e prov. Narbonne).

Søsteren til Melissa - Melita med ring 
nr. BEL-98-5064953 gav fremragende 
afkom i Zutendaal – f.eks. Nelly (52e 
Nat. Barcelona og 57e nat. St.Vincent), 
Jarnac (18e semi.nat), Silver (5e nat. 
San Sebastian og Juul (86e nat. Bar-
celona).

I 1999 kørte Theo tilbage til Har-

nick-Poelman for at købe flere duer 
(søskende til Melissa). Men topavleren 
Narbonne var nu parret med en anden 
hun, og derfor var han nødt til at købe 
en halvbror til Melissa. 

Det vil han aldrig fortryde. Denne 
han BEL-99-5276702 viste sig at være 
en sand superavler. Han er far til en 
lang række stjerner som Peggy (66e 
nat. Perpignan), 501-hunnen (117 nat. 
Barcelona), Perpignan hunnen (10e 
nat. Perpignan) og Bekele (110 nat. 
Barcelona og 72e nat. St. Vincent). 
Det har også vist sig, at næste genera-
tion efter 702 er gode flyvere med bl.a. 
Nachtvlieger (7e Nat. Perpignan).

Hos Nouwen-Paesen købte han en 
datter af helsøsteren til Harnick-Po-
elmans Narbonne og allerede i hendes 
første år som avler, kom den berømte 
Mistral BEL-01-5090720 81e nat. Bar-
celona og vinder af 5e nationale ES due 
ekstrem langdistance i 2004.
SUCCES PÅ LANGFLYVNINGERNE 

Det er helt klart, at Theo Weytjens 
laver fremragende resultater på lang-
distancerne med sin samling af ver-
densklasseduer. 

I 2010 lavede han et drømmeresultat 
fra Perpignan, hvor han vandt 7, 16, 
66, 68 en 89 nat. 5591 duer.

Andre topresultater på provincial ni-
veau siden 2002

2002 1 prov. Dax 599 p. med Jean-
Claude

3 Prov. Perpignan, 10 nat. Perpignan 
med the Perpignanduivin

2003 1 prov. San Sebastian med Sil-
ver B5090347-01

2004 1st prov. ace pigeon LD med Mi-
stral LFM

Mistral vinder 5e nat. Es-due LD 
KBDB

2005 1 prov. St-Vincent 1331 p. 1 zo-
ne 2819 p. med Anouk, (6 nat. 10022 p.)

2007 3 prov. Barcelona med Osaka
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2010 2 prov. Perpignan (7 nat.) Per-
pignan med Nachtvlieger

2011 2 prov. Narbonne YL med Nar-
bonne
BARCELONA

Den absolutte favoritflyvning for 
Theo Weytjens er Barcelona.

Siden 1999 har Theo vundet en lang 
række top 100-præmier på Barcelona, 
kongen af langdistanceflyvninger.

Imod et gennemsnit på 12.000 duer 
har Theo Weytjens vundet

14 * 15 * 21 * 37 * 52 * 55 * 56 * 57 * 
62 * 70 * 71 * 79 * 81 * 86 * 98 * 100.

Mere end andre Barcelona fanatikere 
drømmer om.

Men Theo ønsker endnu mere, og der-
for søger han hele tiden efter det bed-
ste Barcelona blod og dette har bl.a. 
resulteret i, at han har hentet duer hos

- Berke Willems-Eijerkamp (Eisden 
5, 6 og 8 nat. Barcelona 2009)

- Gebr. Desbuquois (Kapelle-o.d. Bos, 
1 nat. Barcelona 2006)

- Edmond og Freddy Streel (Vreren, 1 
nat. Narbonne 2005)
NATIONALE RESULTATER OVER DE 
SENEST ÅR - BARCELONA
• 1998 12678 p.(duer): 238 (Donkere 
Batenburg) ** 409 ** 1152 ** 2560 (5 
hjemme/ af 16)
• 1999 13966 p.: 21 (Black Jack) ** 79 
(Blauwe Vervisch) ** 98 (Barcelonadu-
ivin Sanchez)…(4/15)
• 2002 13021 p.: 15 (Daughter 5000) 
** 71 (Tetske) ** 117 (501-Hen) ** 485 
(Vetblauwe) ** 761 (Linkse Barcelona) 
** 1191 ** 1222 ** 1418….(16/41)
• 2003 11806 p.: 62 (Belle) ** 153 (Tur-
bo Diesel) ** 214 (Vetblauw) ** 255 
(Jean-Claude) ** 335 ** 382 ** 645 ** 
936 ** 1058…(19/51)
• 2004 12275 p.: 81 (Mistral) ** 120 
(Jean-Claude) ** 260 (Belle) ** 312 
(Jana) ** 442 (Zus Jana)- 464 (Link-
se Barcelona) ** 600 ** 667 ** 799…
(19/58)
• 2005 12998 p.: 70 (Silver) ** 110 
(Bekele) ** 199 (GrDt Melissa) ** 277 

(HfSister Nelly)- 296 (Belle) ** 418 
(Linkse Barcelona) ** 461 ** 703 ** 
763…(19/56)
• 2006 11802 p.: 52 (Nelly) ** 56 (Tets-
ke) ** 86 (Juul) ** 280 (Daughter An-
ton)- 603 ** 869 ** 897 ** 1032 ** 
1035…(19/48)
• 2007 12612 p.: 14 (Osaka) ** 100 
(Ballon) ** 260 (Mooie Anton) ** 324 
(Baron) ** 612 ** 766…(12/40)
• 2008 11484 p.: 
• 2009 13503 p.: 37 (Peter) ** 388 
(Roel-712) ** 475 (Streel-692) ** 589 ** 
669 ** 749 ** 834...(26/88)
• 2010 12641 p.: 55 (Bonte Barcelona) 
** 57 (Debbie) ** 101 (Streel-616) ** 
125 (Dolle Griet) ** 178 (Lady Gaga) 
** 666 ** 724 ** 780 ** 949 ** 994... 
(32/66)
• 2011 12170 p.: 286 (HfBr Danny II) ** 
525 (Zoon Witoog) ** 656 (Blauwe Ja-
ak) ** 710 (Roel-874) ** 765 (Roel-712) 
** 778 ** 887 ** 906 (Streel-788) ** 
1044... (31/52)
• 2012 11590 p.: 135 (Packa) ** 221 
(Dennis Jr) ** 310 (The 520) ** 336 
(Roel-874)- 418 (Son Witpen) ** 447 
(Cloclo) ** 504 (Dikke Donkere) ** 667 
** 731 ** 907 ** 922... (22/64)

 Ved vores ankomst til dette super 
flotte slag blev vi bestemt ikke skuffet. 
Det er et super anlæg de har bygget 
her. Flisegulv og alt i en perfekt orden. 

Vi undrede os meget over,  
at der intet støv var! 

Vi spurgte lidt ind til det, og Theo 
fortalte, at 2 gange ugentligt 

havde han 2 damer, som kom for 
at tørre hele slaget ned.   

Så derfor intet støv! 

Efter den daglige træning bliver hun-
nerne lukket ind i et specielt rum, hvor 
de bliver fodret og får lov til at gå en 
time, inden de lukkes ind i de tilstø-
dende afdelinger, hvor de opholder sig 
resten af dagen og hvor de kan få vand. 

Ellers er hele gulvet dækket af nogle 
ruller, som ses her på billedet. Derved 
kan de ikke gå ned på gulvet for at par-
re sig eller lave andre unoder. 

Theo fortalte også, at for at få lidt me-
re fart i sine langdistance duer havde 
han erhvervet ca. 20 par duer af Gaby 
Vandenabeele afstamning.  Disse var 
først kommet til her til sæson 2013, og 
han kendte endnu ikke deres potentia-
le.  (fortsættes næste nummer) 

Det er et super anlæg de har bygget her. Se blot dette kik ned gennem slaget.

Hele gulvet dækket af nogle ruller, som ses her på billedet
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”ONE LOFT SLAG”

af Kurth Larsen 025, sektion 63

Vi er 14 medlemmer fra sektion 63 
årgang 2010 - 2013, som har dannet 
en erfarings-og læringsgruppe. Vi har 
planlagt at mødes hos hinanden et an-
tal gange i løbet af vinteren, hvor vi 
til hver gang har en dagsorden med 
forskellige emner, som optager os, og 
som skal hjælpe os igennem de man-
ge spørgsmål, som presser sig på, når 
man er ny i sporten. Vi vil jo gerne 
bevare interessen og fortsat glæde os 
over den daglige omgang med vore du-
er, men vi vil jo også gerne opnå nogle 
resultater i vore respektive foreninger 
og sektioner under forudsætning af en 
fair konkurrence.

Et af punkterne, der optager os me-
get, og som vi har drøftet, er de forskel-
lige ”One loft” slag, der bliver etableret 
forskellige steder i landet. Vi finder, at 
det er helt i orden, selvom vi nok synes, 
det er lidt ”upersonligt”, men det må 
folk jo selv om. Der hvor ”kæden hopper 
af ” er, når man lader disse duer delta-
ge i konkurrencen om mesterskaberne 
i den sektion, hvor slaget er placeret. 
Jeg hentyder her til ”Femhøje” - belig-
gende i sektion 63. Her samles unger 
fra de bedste slag i Danmark samt et 
stort antal fra norske slag. Efterføl-
gende år kan disse unger ”forny kon-
trakten” og fortsætte som 1-års. Fred 
være med det, så længe konkurrencen 
foregår i lukket regi.Der er sikkert 
fundet en finurlig løsning, der juridisk 
lovliggør denne aktivitet, og som DdB 
derfor har givet grønt lys. Det bort-
forklarer imidlertid ikke det moralsk 
uansvarlige i denne konstruktion. Det 
er ikke rigtigt, at en privatejet virk-
somhed med økonomiske interesser i 
den form for aktiviteter skal være øde-
læggende for et stort antal medlemmer 
- nye som gamle i sporten. 

Vi vil derfor anmode formanden Erik 
Dybdahl sammen med bestyrelsen for 
DdB om at sætte en stopper for denne 
for vor sport så ødelæggende aktivitet. 
I behøver ikke bruge tid og spalteplads 
på at forklare lovligheden i dette ar-
rangement. Vi går ud fra, at I mener 

det alvorligt, når I påstår, I vil gøre jer 
umage for at fastholde nye medlemmer 
i sporten.

I husker måske, at det er en lang 
proces, man skal igennem, inden man 
som ny er oppe i omdrejninger. Først 
skal man lære sine foreningskamme-
rater at kende og dernæst de forskel-
lige arbejdsrutiner i foreningen. Så 
kommer hele problematikken med at 
flyve med duer, passe dem rigtigt og 
træne dem rigtigt inden den første 
kapflyvning. Herefter er det vigtigt, 
at man opnår nogle ”små sejre” f.eks. 
en 6. plads i foreningen ud af 68 med-
sendte duer. Næste skridt er så at læ-
re sektionens medlemmer at kende og 
opleve, hvordan man klarer sig der, og 
her er det lige så vigtigt, at man også 
kan være med. Ellers mister man må-
ske modet. Hertil kommer så alle de 
problematikker, som jeg omtalte i mit 
læserbrev(Brevduen nr. 27, 2012 side 
254). ”I er gode nok”.

På vegne af ovennævnte 14 nye med-
lemmer. 

SVAR TIL KURTH LARSEN

af Erik Dybdahl, landsformand

Det glæder mig meget, der er gang i 
nye medlemmer, og jeres ide med at stå 
sammen i oplæringsfasen er en rigtig 
god ting, der måske kan overføres til 
andre områder.

Det er ikke nogen let sag at skelne 
mellem kompagni, slag som de fleste 
vel finder er en god ide og et slag, som 
det der både irriterer jer og mange an-
dre i Hjørring.

Rundt i landet findes der flere store 
slag, der sender rigtig mange duer på 
flyvningerne, hvilket er fint på en må-
de, men også problematisk på en anden 
måde, nemlig lige sport for alle som og-
så I påpeger.

Vejen til gode konkurrencer med fair 
afvikling går derfor mod sportsflyv-
ningerne, og jeg hører ofte ønsker om 
flere af disse flyvninger, hvor vi reelt 
kan måle vor styrke med hinanden.

Vi er i Hovedbestyrelsen opsatte på 
at finde et koncept, der sikrer flest mu-
lig bliver tilgodeset, men det kan vel 
ikke påstås at ovennævnte One Loft 
slag maltrakterer konkurrencen i sek. 
63, selv om slaget er dygtig ledet.

Der er givet også mange i vor sport, 
der har glæde ved deltagelse på disse 
slag med det kammeratskab, der følger 
med deltagelsen i dette samvær.

Jeg kunne foreslå at I, de 15 nye med-
lemmer, indbyrdes konkurrerer med 
hinanden. Det er der jo ingen, der for-
hindrer, og når I har så fin en kontakt 
indbyrdes, kan I nok finde en god mo-
del. 

Ellers har DdB jo også et mesterskab, 
der er rettet til for nybegyndere. 

Læserbreve

FORMANDENS IDEOPLÆG

af Lars Ruskov, DAN 081

Jeg vil håbe, at andre også vil deltage 
i debatten om formandens ideoplæg, så 
vi kan få en masse holdninger frem. 
Specielt vores fremtidige kapflyv-
ningsplan er vigtigt for os alle. Dem, 
jeg har talt med om formandens ideop-
læg, er ligesom jeg ikke vilde med tan-
ken om at skulle lade HB få ansvaret 
for kapflyvningsplanen. Frygten er at 
specielt yderområderne, som ikke er 
repræsenteret i HB, vil blive overset. 
Når et område bliver overset mistes ly-
sten til sporten. Jeg hører mange sige, 
at de synes, at det er noget møg med re-
gionsslip specielt på de korte mellem-
distanceflyvninger, for her kommer 
man virkelig meget bagud, når træk-
ket ikke kommer ind tæt på slagadres-
sen.

Da vi ikke alle har de samme ønsker 
til kapflyvningsplanen, skal man pas-
se på ikke at lave tilbuddet mindre.

Personligt ville jeg ikke undvære 
sektionsflyvningerne, da alle duerne 
skal til samme område, og de fleste får 
deres duer pænt hjem. Tit også stort 
set alle duerne. Fordelen ved dette er, 
at de er klar igen i næste uge. Hvori-
mod det på regionsflyvningerne oftest 
er sådan, at duerne kommer spredt 
over mange timer, da en del er fløjet for 
langt. Det er et meget stort problem på 
Lolland. Det betyder, at der ikke er så 
mange at sende næste uge, og det har 
jo indflydelse på økonomien.

Jeg synes det er helt fint at lave lang- 
og landsflyvninger fra samme destina-
tion for at få en fornuftig økonomi.

Jeg vil nu komme med mit bud på 
en kapflyvningsplan, som jeg tror vil 
kunne tilgodese flest mulige medlem-
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mer.
Når der er lang- og landsflyvninger, 

kan sektionerne arrangere sektions-
flyvningerne.

Mellemdistanceflyvninger må ikke 
for noget slag være under 200 km. Når 
der arrangeres mellemdistanceflyv-
ninger op til 300 km må der ikke flyves 
sektionsflyvninger. Ved denne løsning 
kan jeg ikke se, at DdB skal konkur-
rere med sektionerne om duer.

Ovenstående forslag tror jeg vil være 
en fornuftigt løsning for alle. Skulle 
man nedlægge sektionsklubberne og 
lave sprinterflyvninger, skal duerne 
slippes sektions- eller gruppevis, da 
der er medlemmer, som helst ikke vil 
flyve korte flyvninger med regionsslip, 
men er rigtig glade for sektionsslip.

Det gælder jo om holde på de med-
lemmer, som er tilbage ved at have så 
bredt et program som muligt som kan 
tilgodese flest muligt.

Som andre også har skrevet eller 
sagt, synes jeg heller ikke om vores 
amputerede flyveplan de sidste week-
ender i år. For Dan 081's vedkommende 
med Altona og Henstedt i flere weeken-
der (155-170 km). Det havde været bed-
re med en lidt højre pris på gebyret end 
disse meget korte afstande.

Slutteligt tror jeg, at det er en god ide 
med totalisatoren, da det måske kun-
ne skaffe nye medlemmer. 

HVOR SKAL VI HEN DU?

af Erik Knudsen 0154 Standard.

Hvem husker ikke Hugo, som i ”Ele-
vatoren i TV2” lancerede begrebet: 
”Hvor skal vi hen du?” Det var i 1992. 
Dette spørgsmål vil altid være rele-
vant og for Brevduesporten i Danmark 
er det på ny bragt på bane i Brevduen 
den 23.oktober 2013. 

Jeg vil i dette indlæg rejse spørgsmå-
let, om tiden er inde til at arbejde for 
at starte vores brevduetotalisator op 
igen. Som det nævnes i ovenstående 
nummer af Brevduen, har vi et IT-ud-
valg og et sekretariat, som de seneste 
år har gjort en forskel, som det er så 
populært at sige. Ikke desto mindre 
er det en sandhed, som vi alle, som er 
glade for at have brevduer, kan være 
stolte af. Udviklingen af DdB`s ”digi-

tale platform”, som hver uge bruges til 
afvikling og opgørelse af kapflyvnin-
ger i Danmark, er meget unik og må-
ske også internationalt. 

Hvem havde for 10 – 15 år siden kun-
ne forudsige, at det meget papirarbej-
de i forbindelse med kontrolarbejdet 
skulle afløses af online indberetning, 
både når duerne afsendes og når ind-
beretningen foretages efter afvikling 
af flyvningerne. Hvem kunne have for-
udset, at duernes selv foretog registre-
ring ved hjemkomst, og at teknologien 
kunne foretage en her og nu indberet-
ningen via sms til DdB`s digitale plat-
form og sende ”hjemkomsten” videre 
til forskellige ”devises”: mobiltelefon, 
pc, ipad, tablet osv. 
TILBAGE TIL HUGO 

Spillet Hugo var begyndelsen på en 
helt ny verden af digitale spil, som 
stille og roligt har udviklet sig sam-
men med digitaliseringen. Som nævnt 
ovenfor en stor applaus til IT- udvalget 
og DdB`s sekretariat, som i Danmark 
udnyttede teknologiens muligheder og 
udviklede en it-platform for afvikling 
af brevdueflyvning anno 2013. Hvorfor 
ikke gå et skridt videre og benytte en 
væsentlig del af platformen til udvik-
ling af en platform for totalisator?

Jeg kan derfor kun på det varmeste 
støtte op om, at DdB forsætter af sam-
me vej og påtager sig førertrøjen som 
led i at udvikle en ”virtuel- totalisator” 
på nettet. Denne totalisator skal fun-
gere via online spil og alle funktioner, 
som i dag er udviklet ved afvikling af 
vores flyvninger, skal integreres i en 
brevduetotalisator på nettet.

Uden i øvrigt at gå i dybden med 
hvad rammerne for en sådan ny brev-
duetotalisator kunne være, ville det 
være oplagt at inddrage foreningerne 
i Aalborg, Randers, Aarhus, Horsens/
Vejle, Odense, Køge og København og 
andre interesserede byer med henblik 
på at kunne skabe grundlaget for at 
afvikle toto-flyvninger. F.eks. kunne 
vi i fællesskab sikre, at der hver dag 
mandag til fredag kunne afvikles en 
totalisatorflyvning i Danmark.

DdB har vist den digitale vej. Nu må 
alle gode kræfter stå sammen for, at 
totalisatoren igen kan blive det stær-
ke PR- ansigt ud af til. Vores brevdu-
esport har manglet denne aktivitet i 
mange år. Hvem husker ikke og for-

binder vores duer med totalisatoren 
på brevduebanerne i Randers, Århus, 
Sønder Fasanvej og Damhus Tivoli? 

SEKTION 32’S
MESTERSKABER 2013
ÅBEN GAMLE
1. B.E. Juhl Nielsen 063 16085
2. Arne Kjærgaard 227 15954
3. John C. Engel 070 15842
4. Lars Jensen 227 15806
5. Uwe-Michael-Steffan 070 15805

SINGLE GAMLE
1. B.E. Juhl Nielsen 063 15154
2. Tommy & Henning 227 14522
3. Arne Kjærgaard 227 14467
4. N. & Per Rieder 070 14356
5. Benny Vollertsen 240 14171

ÅBEN UNGER
1. Kaj & Michael 036 5874
2. Torben Juhl 070 5650
3. Leif Petersen 063 5233
4. K.E. Kristensen 063 5199
5. Kai Jeppesen 227 5192

SPORT UNGER
1. K.E. Kristensen 063 3791
2. Evald Christensen  036 3614
3. Torben Juhl 070 3553
4. Kaj & Michael 036 2663
5. Boisen & Olsen 070 1878

GRAND-PRIX
1. B.E. Juhl Nielsen 063 5734
2. N. & Per Rieder 070 5710
3. Holger Wittke 036 5685
4. Lars Jensen  227 5664
5. Sten Jensen 036 5619

JUNIOR/BEGYNDER
1. Kai Jeppesen 227 5623
2. Rasmus Thomsen 036 4714
3. Svend Holm 070 1757
4. Jan Appel 070 844

ES-DUER HANNER
1. John C. Engel 070 070-10-1603 9969
2. Kaj & Michael 036 036-12-2664 9898
3. Meldgård/Jeppesen 070 070-11-3916 9604
4. Arne Kjærgaard 227 055-11-0436 9587
5. Paul Mc`Burnie 070 070-10-1919 9586

ES-DUER HUNNER
1. Thorkild Thomsen 070 070-10-1504 10462
2. John Korsholm 240 206-07-0331 9401
3. John Korsholm 240 206-10-0338 8745
4. John Korsholm 240 206-12-0475 7898
5. Meldgård/Jeppesen 070 023-11-0065 7837

ES-DUER 1-ÅRS
1. Kaj & Michael 036 036-12-2664 9898
2. Meldgård/Jeppesen 070 070-12-0435    9018
3. Johnny Plath 240 000-12-2185 8229
4. John Korsholm 240 206-12-0475 7898
5. Knud E. Brøgger 070 070-12-0733 7851

ES-DUER UNGER
1. Kaj & Michael 036 036-13-0092 4451
2. Kaj & Michael 036 036-13-0120 3901
3. Uwe-Mikael-Steffan 070 070-13-0802 3823
4. Torben Juhl 070 070-13-1173 2937
5. Kaj & Michael 036 036-13-0114 2920

Sektion
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RESULTATER OG PREMIER I SBU 
2013.
SBU KL.1. SKANDINAVISK 
MESTERSKAP 2013.
Vinneren får medalje og inntegning til 
Gyllenhammers Silverduva.
5 pengepremier. Diplomer til de 15 be-
ste. 
Nr. Navn For. L..   Poeng  Pr. i kr.  
1.   Hans E. Pedersen 127 DK 16275 2000
2.   Carsten &Kurt 205 DK 13470 1000
3.   Kurt Andersen  031 DK 12721   750
4.   M. & C. Hansen 023   DK 12717   500
5.   Knud Andersen 086 DK 12667   250
6.   Peder Skjærbæk 190 DK 12063 
7.   Anders Christensen 074 DK 12043
8.   Keld Villadsen 217 DK 11753
9.   Hans-Jørn Thomsen 074 DK 11643
10. Lars Hansen 224 DK 11563
11. Flemming Friis 085 DK 11205
12. Søren Andersen 012 DK 11156
13. Kasper Sørensen 049 DK 11042
14. Hans Pedersen 142 DK 10248
15. Poul & Conny 100 DK 10243
16. Ole Johansen 128 DK 10119
17. Team Lentz 049 DK 10100
18. Frederik Jensen 114 DK 10032
19. Evald Jensen 076 DK 10008
20. West & Vinther 031 DK   9962
Beste norske resultat i kl.1
Jorunn & Thormod Fjellheim gr.7 N 7398
Ingen innberetning av svenske resultat i SBU kl.1 
i 2013.  
Juniorresultater i kl.1. Beste junior i hvert land
Morten Jensen 116 DK 6861 400
      Sol & Jon Brunstrøm gr.1 N 934 400

SBU KL.3. SKANDINAVISKE ESSDUER 2013.
Beste duer til anmeldte slipp i Skandinavisk Mesterskap 2013.
Pengepremier til de 3 beste og diplomer til de 10 beste
   Ringnr.  Eier   For. Land  Poeng Kr.
1.  A 066-10-0817 Frode Kristiansen 066  DK     4753 400
2.  A 074-08-1047 Anders Christensen 074 DK 4664  300
3.  A 066-10-0204 Niels Tonnisen 066 DK 4664 200
4.  U 049-12-0414 Team Lentz 049 DK 4568
5.  A 025-09-0687 Keld Villadsen 217 DK 4538    
6.  A 086-11-0794 Knud Andersen 086 DK 4527
7.  A 086-10-0953 Palle Sanderhoff 086 DK 4465
8.  A 066-09-0512 Søren Kristensen 066 DK 4414
9.  U 196-10-0288 Team Andersen 196 DK 4407
10.U 127-11-0121 Hans E Pedersen 127 DK 3924
Beste norske resultat i kl.3
      A    12-05486 Jan Johansen, gr.7   N 3463
Ingen innberetning av svenske resultater i SBU kl.3 i 2013.

For SBU. Per-Kristian Hansen, SBU-sekretær 

SBUS UNGELANDSKAMP 2013. FINALE FRA GÖTTINGEN 395 KM DEN 31.08.13.
20 deltagende SBU-duer deltok blant DaPiRace-duen. 6 av disse kom innenfor 
333 m/min. 
Ytterligere 5 duer kom hjem utenfor maksimaltiden og ble auksjonert separat som 
SBU-duer.

FINALERESULTAT:
Pengepremier og diplomer til de 3 beste.
Nr.     Ringnr. Oppdretter  Land  Hastighet Poeng Beløp
       m/min  DKK
1. S-013-13-0175   Lars-Åke Nilsson,   Sverige  795 1000 1500  
2. N-13-06116 Karl Kr. Olsen  Norge  641 806 1000
3. S-031-13-0138   Lars Leo   Sverige  600 755   500
4. D-016-13-0006  Per Nielsen  Danmark  348 438
5. D-225-13-0896  Hans P. Errath  Danmark  348 437
6. N-13-07802 Ingvar Kluge  Norge  345 434

Nasjonskampen.  Vinnerlandet får en premie til en verdi av 1000 DKK
1. Sverige  1755 p 
2. Norge    1244 p
3. Danmark 875 p
  
Essdueflyvninger fra Quickborn 15.08 150 km, Soltau 21.08 235 km og Göttingen 31.08 395 km. 
Pengepremier til de 3 beste og diplomer til de 10 beste.     
   Ringnr Oppdretter Land Quick Soltau Gött- Poeng Premie
   born   ingen 3 slipp DKK
    poeng poeng poeng 
1. S-013-13-0175 Lars-Å. Nilsson  Sverige 892 942 1000 2834 1500 
2. N-13- 06116 Karl Kr. Olsen Norge 996 749 806 2551  1000
3. S-031-13-0138 Lars Leo Sverige  897 856 755  2508 500
4. D-016-13-0007 Per Nielsen Danmark 954 882 438 2274 
5. N-13-07802 Ingvar Kluge Norge 879 849 434 2162 
6. D-225-13-0896  Hans P. Errath Danmark 952 623 437 2012 
7. S-068-13-0521 Viggo Elofsson Sverige 995 998 0 1993 
7. S 003-13-0152 Bo Andersson Sverige 993 1000 0 1993 
9. N -13-09764 Karl I Eide Norge 1000 969 0 1969 
10 N-13-10008 Krogsæther Norge 988 876 0 1876 
11 S-066-13-0167 G. Andersson Sverige 971 901 0 1872 
12 D-075-13-4315 Birk Exner Danmark 969 887 0 1856 
13 N-13-02644 Ragnar Lyssand Norge 873 952 0 1825 
14. D-055-130-271 J.Markussen Danmark 880 872 0 1752 
15. S 071-13-0052 B. Nordstrand Sverige 899 839 0 1738 
16. B-13-6100494 Jeppesen Danmark 730 843 0 1573 
17. D-114-13-1507 Bjarne Jensen Danmark 523 953 0 1476 
18. N-13-09480 Nina E. Haga Norge 445 985 0 1430 
19. S-071-13-0198 Kjell Kronkvist Sverige 836 446 0 1282 
SBU-duenes flukthastigheter er satt opp etter DaPiRace hjemkomstnoteringer og  
SBU-sekretærens beregninger av poeng etter det Berlandske 1000 poeng-system. 
For ankomne duer 2. dag, er det beregnet flukthastigheten ut fra DdBs slippreg-
lements nattidstabell og trukket fra 6 timer og 46 minutter = 406 minutter. Etter 
DdBs slippreglement avsluttes flyvetiden ved minstehastighet 333,33 m/min og 
duer med lavere hastighet oppnår ikke poeng i essdueklassen. 
11 SBU-duer ble auksjonert bort på en egen fil for SBU-duene på WEB-siden til 
DaPiRace. 
De 11 SBU-duene innbrakte 6650 DKK
For SBU 
Per-Kristian Hansen, SBU-sekretær.

SBU resultater 2013

Drikkekar

Så har vi igen drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2014!

Sekretariatet
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227#26_2011 227#25_2011

NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

v/ Peter Olesen, Uhre Byvej 38
7330 Brande, tlf. 97 18 70 40

 

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

NATURAL CUP 2013  

Region Øst
1. Steffen Hansen 0225 4843p.  Gavekort  kr. 10.000 + diplom
2. Tuncer Sahin 0225  4839p.  Gavekort  kr. 5.000 + diplom
3. Lars Nielsen 0242  4812p.  Gavekort  kr. 2.500 + diplom
4. Søren Andersen 012  4808p.  Gavekort  kr. 1.500 + diplom

Leif Jacobsen 09
John Bredahl 0112
Poul E. Meulengracht 0192
Vilhelm Holme 0225
Peter Nygaard 0100
Flemming C. Engel 09
Finn Hansen 087
Oliver & Dennis 071
Eigil Nielsen 062
Leif Petersen 0205
Jenny & Freddy Nygaard 018

Villy Nielsen 09
Poul E. Nørregaard  062
Harry Sørup 045
Henrik Jensen 062
Ole & Steen 0225
Ole Morten 035
Ole Poulsen 04
Jørgen Hansen 0245
Thorbjørn Nielsen 035
Tage Hansen 09

Torben Nielsen 035
Finn & Marianne 035
Said & Else Baioumi 09
Per Larsen 062
Thomas Petersen 09
Jørgen Pibl 0116
Kresten Vestergaard  018
Leif Laller 035
Ole Sværke Hansen 018
Frode Olsen 018

Egon Nielsen 062
Otto Grundsø 062
Henrik & Tina 035
Jens Petersen 062
Bent Mølbæk 0205
Henning Hansen 012
Henning Sørensen 062

GAVEKORT KR. 1000 (4770-4623 point)

GAVEKORT kr. 500 (4602-3275 point)
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227#26_2011 227#25_2011

NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

v/ Peter Olesen, Uhre Byvej 38
7330 Brande, tlf. 97 18 70 40

 

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

NATURAL CUP 2013  

Region Vest
1. Brdr. Nielsen 0172  4932 p. Gavekort  kr. 10.000 + diplom
2. Peder Skjærbæk 0190  4920 p. Gavekort  kr.   5.000 + diplom
3. Bjarne Jensen 086  4913 p.  Gavekort  kr.  2500 + diplom
4. Lauge Bak 066   4909 p. Gavekort  kr.  1500 + diplom

Palle Sanderhoff 086
Kurt Andersen 031
Hans Jørn Thomsen 074
Verner Kjær 0190
Ole S. Hansen 053
Ejner Pedersen 053
C.& J. Jakobsen 0117
S & G Thowsen 086
Frode Kristensen 066
Hans Pedersen 0142
John Jensen 0194

Vivi & H. Hansen 028
Flemming Olesen 0214
Jane Johannesen 066
Bent Bøgh 086
Thomas Flyvbjerg 086
Tage Gravesen 0172
Søren Kristensen 066
L & S Boesen 0117
Linda Graversen 076
Ejler Hansen 0144
NielsW.Pedersen 031
Bjarne Nielsen 074
Hans Schougaard 0108
Arne Skov 028

Team Eilif 053
John Conradsen 0103
Gert Middelbo 0237
Thorkild Andersen 084
Torben Mortensen 0246
Frank Jensen 046
Bjarne Borresen 0127
Per Holst 046
Jørgen Boesen 0117
Leo Friis 031
K.E.Schwartz 031
K.B. Sørensen 0237

Per T. Hansen 046
Erik Hansen 0103
Gert & Pauli 0224
Erik Rasmussen 031
Peer H. Sørensen 0142
Bjarne Nutzhorn 0153
Knud Larsen 031
Keld Laursen 031
M.&B. Kristensen 031
Jens Emil Poulsen 031
Chris. Dahl 0172
E.& J. Nielsen 031
Eyvind K. Jensen 0237
Bent & Henrik 026

GAVEKORT kr. 1000 (4892-4836 point)

GAVEKORT kr. 500 (4830-4508 point)



Lindegårdsvej 27 - 29, Linde · DK-8981 Spentrup · T +45 4828 4244 · F +45 4828 4644 · ddb@brevduen.dk www.brevduen.dk

kontakt Sekretariatet

ForretLakseroulade m/kold urtesauce

HovedretKalvemørbradsaltimboca m/serranoskinke
& køkkenets specielle garniture

DessertChokoladekurvmed is og frugter
Kaffe med sødt

Kuvertpris kr. 315,-

Repræsentant-
skabsmøde 2014
Afholdes på  
Hotel Pejsegården  
lørdag d. 1. februar 2014.
Repræsentantskabs-  
mødet starter  
kl. 13.00 præcis
Festmiddagen indledes 
kl. 18.30

Værelsesbestilling,  
Hotel Pejsegården tlf. 75 75 17 66
Opgiv venligst, at det er vedr.  
De danske Brevdueforeningers  
Repræsentantskabsmøde.

Med venlig hilsen
Sekretariatet
Bjarne Borresen


