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Vi gratulerer

Fremlysning

Efterlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
27 4. november 20. okt.. 
28 18. november. 3. nov. 
29 2. december 17. nov. 
30 16. december 1. dec. 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

REGIONSMØDER
27. oktober Søndermarksskolen, 

Vejle kl. 19
29. oktober 031’s klubhus 

8930 Randers kl. 19
Husk tilmelding til Sekretariatet - se 

hjemmesiden www.brevduen.dk
/Sekretariatet

LANDSUDSTILLING 
2016

Ved udstillingen i Brædstrup 
6. februar 2016 vil det være 

muligt for medlemmer at købe 
en stand til salg af duer.

Standen vil være 2 x2 meter.
Pris kr. 500,-

Bestilling af stand sker til:
Peter Andersen

peter.and@webspeed.dk 
tlf. 2447 2598

DAN 063-15-5008 (død)
DAN 246-14-0900 (død)
DAN 075-05-0451 (død)
DAN 023-15-0655 (død)
DAN 222-15-0533 (død)
DAN 073-15-1551 (død)
PL 7068-14-0421 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 154-14-0288
Lise og Arne Nielsen
4700 Næstved
Tlf 28259072

NL 12-1273967
Frank Pedersen
7970 Redsted mors
Tlf 24799441

NL 14-1089249
Janni Bloch
8600 Silkeborg
Tlf 22931246

BEL 13-6300512 
Christian Lund Andersen 8643 Ans By
Tlf: 2231 8355 

80 ÅR
4/11 Peder Bundesen, 140 Løgumklo-
ster
75 ÅR
30/10 Jutta Schmidt, 140 Løgumklo-
ster
50 ÅR
2/11 Peter Birk Hansen, 033 Køge
3/11 Kim Pedersen, 053 Sølyst
GULDBRYLLUP
30/10 Hanne & Harry Sørup,  045 Sø-
borg 
30 ÅRS JUBILÆUM
4/11 Bjarne Jensen 114 Asnæs

DV 03242-15-722
Carlo Mortensen
4800 Nykøbing F.
Tlf 54 85 66 95

DV 09510-15-409
Ulla Rønn
7673 Harboøre
Tlf 97834582

PL 11016-15-042 
Elias Hall
9800 Lønstrup
Tlf 30332161

PL 1660-12-205
Søren Kristensen
8800 Viborg
Tlf 22183805

CHN 15-0451274
Flemming Qvist
6705 ESbjerg Ø
Tlf 28494611

Duerne får deres ugentlige bad godt beskyttet mod rovfugleangreb
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ORNITHOSE

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 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.
Henrik Larsen, Østkystvejen 262
Voersaa, 9300 Sæby
Tlf. 20 46 60 12

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

Enkelte medlemmer er i dette efterår 
kommet i den situation, at de har haft 
besøg af personer i rumdragter. Det 
er personer fra Fødevarestyrelsen der 
har været forbi for at tage prøver fra 
deres duer for at undersøge dem for 
ornithose. Ornithose skyldes en bakte-
rie clamydia og den findes i flere for-
mer. Den man søger er Clamydophila 
psittaci også kaldet papegøjesyge som 
er en såkaldt zoonose og kan derfor 
smitte til mennesker. Baggrunden er 
at et par personer er blevet alvorligt 
syge efter at have fået slagteunger fra 
brevduefolk og lægerne mistænker at 
de har fået papegøjesyge og derfor er 
Fødevarestyrelsen i gang med at kon-
statere smitteveje. Det involvere også 
Sekretariatet og det veterinæreudvalg 
idet man ønsker at vide hvilke duer 
som der har været sammen med du-
erne fra de slag der har leveret slag-

teungerne. De ønskede informationer 
fremgår af vores korrektionsskemaer 
og ompakningspapirer, så det kan 
skaffes om end det tager tid at gen-
nemgå alle papirerne.

Papegøjen-syge er yderst sjælden og 
hvorfor at nogle slag, ifølge Fødevare-
styrelsen, nu skulle være blevet smit-
tet med denne version står foreløbig 
hen i det uvisse.

De slag der er konstateret inficeret 
skal nu igennem en 45 dage lang anti-
biotika-kur for at få udryddet clamy-
dia-bakterien. Den er rimeligt sejlivet 
og man skal via medicinen have brudt 
dens reproduktions cyklus. Der bruges 
antibiotika af typen tetracyklin. Husk 
at duer ikke må have adgang til grit 
når der behandles med produkter med 
tetracyklin. Det svækker virkningen 
af antibiotikaen.

Den form for onithose som vi nor-
malt ser hos duerne kaldes, i hvert 
fald i Belgien, for ornithose complex. 

Den optræder typisk med et vådt øje og 
mørke næbvorter og kureres normalt 
nemmest ved at sætte duerne i voliere 
med frisk luft. Så kommer de over det 
og får det ikke mere. Det ses specielt 
hos ungerne. 

Det veterinære udvalg og Sekretaria-
tet forsøger at få så mange oplysning- 
er som muligt fra Fødevarestyrelsens 
dyrlæger og de veterinære kontakter 
vi i øvrigt har i ind- og udland. Når der 
foreligger nyt skal vi nok orientere her 
i Brevduen, men måske skal den en-
kelte brevduemand lige holde lidt igen 
med levering af slagteunger til venner 
og bekendte indtil vi har fået helt ho-
ved og hale på denne situation.

Fødevarestyrelsen er i øvrigt meget 
tilfredse med den sporbarhed vi har 
på vores medlemmers deltagelse med 
deres duers på kapflyvninger. Hvilke 
kurve har de siddet i, hvilke andre 
medlemmers duer har de siddet sam-
men med herunder dokumentationen 
af evt. ompakning.

På dette tidspunkt midt oktober be-
gynder vi at kunne se enden på den 
store fældning. Ungerne er næsten 
ved at være smukke at se på igen, ofte 
mangler lige de sidste par slagfjer. Det 
er dejligt at slippe for alle de fjer som 
fyger rundt i slaget. Fortsat god fæld-
ning til jer alle.  
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Af Dr. Elisabeth Peus i ”Die Brieftaube”

Mange brevdueejere foretager 
en grundig rengøring og des-
infektion af slaget efter fly-
vesæsonen eller efter en eller 
anden sygdomsbehandling. Mod 
f.eks. orm, coccidiose, salmo-
nella, ungesyge eller Klamydia er 
desinfektion og rengøring endog 
særdeles nødvendig. 

Rengøring alene er ikke nok ved in-
fektionssygdomme, ligesom det heller 
ikke er nok at desinficere uden for-
udgående rengøring. Uden rengøring 
og desinficering er al behandling om-
sonst. Forberedelse

Det bedste tidspunkt til rengøring 
og desinfektion er mod slutningen af 
en behandling. Rengøring og desinfek-
tion begynder med, at duerne fjernes 
fra slaget. Hvis duerne er i slaget, er 
det ikke muligt at gøre slaget virkelig 
rent, fordi der hele tiden kommer ny 
duegødning og støv til. Det bedste tids-

punkt til rengøring og desinfektion er 
ved behandlingens afslutning. 

De fleste duesygdomme er ikke smit-
somme for brevdueejeren. Men da der 
imidlertid kan være patogener (syg-
domsfremkaldende organismer) på 
slaget, f.eks. Klamydia, bør man an-
vende beskyttelsesmaske. Masken be-
skytter desuden mod støv i lungerne. 
Masken skal holdes helt ren og tør før 
genbrug. 
RENGØRING

Alle genstande, reoler, trekanter og 
redeskåle rengøres separat. Des grun-
digere rengøringen er, jo bedre virker 
desinfektionsmidlet.

Tingene hænger sammen. Rengøring 
er meget vigtig for desinfektionen! 
Hvis du ikke renser skeen, du bruger 
til at blande div. tilsætninger i foderet, 
kan der sætte sig flere og flere lag på 

den. Vedhæftende olie kan blive harsk 
og føre til fordøjelsesbesvær fordi, bak-
terier og svampe kan kolonisere sig i 
skorpen og inficere duerne. Og i tilfæl-
de af sygdom kan patogener overføres 
til næste slag via foderet og nødven-
diggøre endnu en sygdomsbehandling 
af duer, der lige er blevet raske, fordi 

Efter sygdom eller ”den 
grundlæggende rengøring”

Rigtig desinfektion

Rengøring og desinfektion hænger sammen i en meget vigtig forbindelse. Patogener kan ”skjule sig” i alle objekter, som duer 
kommer i kontakt med, dvs. i fodertrug, drikkekar, transportkurve, redeskåle eller på spatler.

Dr. Elisabeth Peus



229#26_2015

infektionen bryder ud igen. Transport-
kurve skal derfor også rengøres grun-
digt og desinficeres. Skåle, fejekost, 
fejeblad, spatler, gødningsspand og 
andre rengøringsredskaber, reoler og 
siddepinde skal rengøres og desinfice-
res. I mange tilfælde er nyerhvervelser 
efter en sygdomskur fornuftig. F.eks. 
børsten til rengøring af drikkekarre-
ne. Tøjet skal i vaskemaskinen og glem 
ikke, at skoene også skal rengøres og 
desinficeres! Alle drikkekar og foder-
beholdere har også brug for rengøring 
og desinfektion.

Når du køber nye drikkekar, kopper 
og andre ting, bør de være nemme at 
håndtere, så god rengøring kan fore-
tages.

 Ligeledes skal de kunne tåle regel-
mæssig rengøring uden skader, da 
revner og krakeleringer meget let får 
bakterier eller svampe til at vokse, for-
di revnerne ikke kan renses ordentlig.

Før den mekaniske rensning mod 
Klamydiainfektioner kan det være 
nyttigt først at fugte med vand for let-
tere at fjerne støvet og reducere smit-
terisikoen for mennesker. Al synligt 
snavs skal fjernes. Især det besvær-
lige i revner og sprækker. Her er mu-
skelstyrke og udholdenhed nødvendig, 

Leksikon: Klamydiapneumoni 
Pneumoni (lungebetændelse) forårsaget af 

Chlamydophila psittaci 

er sjælden og udgør mindre end 2 % af pneu-

monier. Infektionen kaldes også ornitose 

eller papegøjesyge. Bakterien findes hos 

fugle, men ofte kan patienter med ornitose 

ikke erindre kontakt med fugle. Kontakt 

med fugle er oftest baggrund for smitte 

via fæces og luftvejssekret. Smitte mellem 

mennesker er ubetydelig.

fordi rengøring kun kan beskrives som 
grundig, hvis alt synligt snavs er eli-
mineret. Afslut den vellykkede rengø-
ring med en desinfektion.
DESINFEKTION

 Før desinfektion skal der tages hen-
syn til, hvad der blev fjernet med ren-
gøringen af slaget. Til desinfektion 
skal vælges passende desinfektions-
midler. Det må på den ene side ikke 
ødelægge overflader og på den anden 
side være fuldt virksomt. På desinfek-
tionsmidlet er der altid en liste over 
bakterier, vira, svampe eller parasit-
ter, som præparatet er virksomt over-
for. Desuden er der oplysninger om, 
hvor længe midlerne er virksomme og i 
hvilken koncentration det skal anven-
des. Mange desinfektionsmidler virker 
ikke tilstrækkeligt under 15° C. Nogle 
af midlerne kan blandes og letter der-
med desinfektionen.

Ved anvendelse af desinfektionsmid-
ler opstår der dampe. Disse dampe 
er problematiske for duerne, så det 
er nødvendigt at fjerne duerne inden. 
Men de desinficerende dampe er ikke 
kun problematiske for duerne, men 
også for den der anvender desinfekti-
on. En tilstrækkelig selvbeskyttelse er 
afgørende for at sikre sig mod stærkt 

lugtende præparater. Man kan inve-
stere i en respirator med specialfilter, 
hvis man er følsom over for desinfek-
tionsmidlet.  Husk at sikre god venti-
lation. Handsker og beskyttende tøj og 
fodtøj er at foretrække.

Under sygdomsudbrud hos duerne 
kan man desinficere en måtte eller 
sætte en bakke med flydende desinfek-
tionsmiddel foran døren til slaget for 
at hindre forurening fra slag til slag. 
Dette bør kontrolleres dagligt og ud-
skiftes om nødvendigt og selvfølgelig 
medtages i planlægningen af den store 
afsluttende desinfektion. 

Modulet skal udstyres med et 
SIM-kort og kan sende SMS’er til 
optil 3 telefonnumre herunder 

DdB’s  resultatservice 1919.

GSM modulet leveres med 
nødvendigt kabel, software til 

terminalen og dansk brugervej-
ledning. 

Pris kr. 1.750,- og modulet er klar 
til levering.

Årets julegave ide
Bestil nu

GSM-modul til Tauris-systemet
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Af: Jens Bukh Jensen

Her efter sæsonen er der gået 
totalt sommerferie i den. Både 
for duerne men også lidt for due-
manden. Efter og have brugt 2 
-2 ½ time dagligt på duerne hele 
sommeren, er tiden nu skåret 
ned til 15-20 minutter til hverdag 
og noget længere i weekenden. 

Det giver tid til lidt andre ting, som 
måske ikke har fået så megen op-
mærksomhed gennem sommeren. 

Kapflyvningssæsonen 2015 blev for 
mit vedkommende en lidt blandet po-
se bolsjer. Noget gik godt, mens andre 
ting gik helt i skoven. 

Gennem de sidste år har jeg været 
helt godt med på de korte sektions flyv-
ninger. Men sådan skulle det slet ikke 
være i år. Ærgerligt nok, da jeg synes, 
at disse flyvninger er ganske sjove og 
spændende. Grunden til, at det ikke er 
lykkedes i år, tror jeg er lige til. 

For det første har vinden ikke været 
til min fordel denne sommer. Vind fra 
vest eller nordvest har næsten været 
standard hver weekend, og det er ikke 
godt til min adresse. Vind fra øst og 
sydlig retning er klar bedre, og chan-
cerne for et godt resultat stiger betrag-
teligt. 

For det andet har afstamningen på 
slaget ændret sig klart de sidste år. 
Ind er kommet duerne fra Jos Jossen, 
og de kommer altså ikke først fra en 
Åbenrå eller Gråsten. På de korte flyv-
ninger har Geerinckx duerne været de 
første på slaget hver gang….bare noget 
efter de første duer andre steder 

Helt anderledes er det gået på mel-
lemdistancen.  Her er jeg faktisk i top 
3 til mesterskabet i sektionen og 2 Es-
duer er det også blevet til. Næsten hver 
uge har jeg haft en due i toppen, så det 

har været fedt at følge. Den længere af-
stand gør, at vinden ikke får så megen 
betydning for pladserne i toppen. Selv 
i ugerne med den megen rå vestenvind 
har det lykkedes og få gode duer hjem. 
Her har det bl.a. været Jos Jossen du-
erne som har gjort det fint. En enkelt 
af Joosen duerne, 000-13-3302 A,  har 
været ganske god hele sommeren og 
han har været placeret som 1-4-5-7-7-
11-30-30-33-og 60 på DdB. De andre 
duer med samme afstamning er kom-
met stabilt i den friske vind. 

En anden due, som har været god på 
mellemdistancen i år er ”1160!. Den er 
klart den bedste due, jeg nogensinde 
har fløjet med. Den har været Es-due 
to gange før, og er det også igen i år. 
2-2-7-8-8-20-39-49-69-og 80 er det ble-
vet til på DdB i år. Afstamningen er 

50 % Geerinckx og 50 % Jeff De Wilde. 
Langflyvningerne gik mere eller 

mindre i vasken. Jeg ved egentlig ikke, 
hvad der gik galt, men det gik i hvert 
fald ikke. Det skulle ellers have været 
en af sommerens store satsninger, men 
det blev røv og nøgler. 

Den første flyvning fra Münster gik 
fint med en 4. plads i sektionen. Resten 
af flyvningerne gik dårligt, og et par 
enkelte deltog jeg ikke på, og på de an-
dre mistede jeg duerne. Ren nedtur..

Landsflyvningerne gik heller ikke 
særlig godt. Den første flyvning fra 
Würzburg gik helt i vasken og resten 
gik samme vej. 

På dette tidspunkt (uge 24-25)  gik 
luften faktisk lidt af min ellers ret 
store dueballon. Jeg kørte lidt død i det 
og mistede lidt lysten til flyvningerne. 

Min hverdag 
med duerne

1 prima hanunge i volieren. Om 3 år er han Es-due på langdistansen… 
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Dels på grund af min egen indsats på 
de længere flyvninger og dels på grund 
af nogle DdB beslutninger, som havde 
indflydelse på flyvningernes afvikling. 
I et par uger gad jeg egentlig ikke helt, 
men så rettede vejret en smule, og tin-
gene lysnede lidt op. 

Alt i alt en sæson, som sagtens kunne 
gøres bedre. I særdeleshed på mit eget 
slag, men også andre steder. 

Sæson 2016 er egentlig begyndt for 
længe siden her på mit eget lille due-
slag. En uges tid efter vi stoppede med 
at flyve, begyndte jeg at sortere i duer-
ne. Det er et lidt sejt arbejde, men det 
er ganske nødvendigt og skal til, hvis 
man vil fremad…. 

Først blev avlsduerne gennemgået, 
og har var der en del, som ikke fik for-
nyet deres plads på avlslaget. Et par 
stykker var blevet for gamle og nogle 
virkede bare ikke. For år tilbage havde 
jeg langt mere tålmodighed med at få 
brugbart afkom fra avlsduerne. Ofte 
blev de parret om 4-5 gange og der-
efter vurderet, om afkommet kunne 
flyve. Den tålmodighed har jeg ikke 
længere, så nu er det ud af vagten ef-
ter 2 avlssæsoner, hvis der ikke er fal-
det duer på flyveslaget, som har fløjet 
i front. Undtagelsen er de par, som på 
papiret er til de helt lange flyvninger. 
De får gerne lidt længere snor. Til den 
kommende avlssæson er der 12 reder i 

brug på avlsslaget. 
Hos flyveduerne var sorteringen gan-

ske nem. Ud af de 32 enkehanner, som 
jeg startede sæsonen med, var der 22 
tilbage. To blev fjernet, da de var for 
ringe, og en er kommet på avlsslaget. 
Det giver plads til 13 nye hanner år-
gang 2015 på slaget. Det giver et hold 
til sæsonen 2016, som har lidt erfa-
ring, men også nye kræfter. 

De nye hanner er blevet sat løbende 
ind i deres reder i takt med, at de er 
blevet parret med de gamle enkehun-
ner. Det er en nem metode, da de æl-
dre enkehanner er fuldt optaget af 
deres hun og har slet ikke tid til at se 
efter nye beboere på slaget. Der er dog 
et par enkelte hanunger, som har fået 
en rede uden at være parret, og det er 
også lykkedes. 

Jeg har haft alt for mange hununger 
her sidst på sommeren, og det udløste 
et rent blodbad… 27 var der, og jeg 
skulle max. bruge 12. Jeg gik i tæn-
keboks (i ca. 2 minutter) og besluttede 
så at prøve med enkehunner endnu en-
gang. Og så var resten lige til, sådan 
da…. 

Ud af de 27 fandt jeg 16 hunner, som 
jeg mente havde de kvaliteter, der gør 
dem velegnede til at slå de andre inde 
i foreningen. Resten blev slagtet sam-
men med de 16 ældre enkehunner, som 
enten var vilde, lesbiske eller på anden 

måde ikke brugbare.  Det var en hård 
dag..

Ud over avlsduerne og de duer der 
skal flyves med til næste år, har jeg 
en voliere med en 13-15 duer. De er en 
lidt blandet forsamling, både unger og 
gamle, men klart ikke nogle der skal 
væk. Der går nogle kommende avls-
duer, som bare venter på en rede. Lidt 
unger efter de lidt ældre Jos Joosen 
duer, går der også (som backup...) Og 
til slut også lidt unger, som er indkøbt, 
byttet eller lånt her i sommerens løb.  
Det er faktisk ikke så ringe med sådan 
en lille samling af forskellige duer. Det 
er rart at have lidt ”lager” til avlssla-
get eller, hvis der på anden måde bliver 
brug for en ekstra due. 

Ellers går det ret stille og roligt på 
slaget. Alle duerne fælder på livet løs, 
så der er fjer over det hele. Alle duer 
er skilt ad i køn, så det er dejligt nemt.  
Foderet består af 2 forskellige fælde-
blandinger blandet med lidt byg. De 
bliver fodret en gang om dagen for-
trinsvis om eftermiddagen. Som før 
nævnt, bruger jeg ikke biprodukter af 
nævneværdig karakter. Lige her i fæl-
deperioden ville det måske have sin 
berettigelse med lidt på fodret, men 
sådan er det altså ikke. 

Jeg vender tilbage med andre be-
tragtninger en anden god gang.….

En af de gode Jos Jossen 

enkehanner

DAN 000-13-3302. 
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af Jesper Pedersen, 126 Løgstør

Efter at have været medlem af 
de danske Brevdueforeninger 
siden 1972, havde jeg endelig 
taget mig sammen til at besøge 
brevduens moderland. 

For snart 2 år siden hørte jeg om en 
gruppe kollegaer i min sektion (63), 
der planlagde et besøg i efteråret 2015. 

Det var Ove Bæk fra Dan 196, der var 
initiativtager til turen. Havde de plads 
til én til, ville jeg gerne med, meddelte 
jeg Ove. Jeg kom med og nu vil jeg for-
tælle om mine oplevelser.

Alle ved, at vi har en dansk brevdue-
mand i Belgien – Lars Bøje Henriksen. 
Lars flyttede til Belgien helt tilbage i 
1988. Udover at Lars er kendt i Dan-
mark, er han det også i Belgien og Hol-
land. Han har allerede opnået mange 
store resultater i belgisk brevduesport. 
Lars har på sin venlige og imødekom-

Duetur til Belgien/Holland
Besøg hos 8 forskellige slag 

på vores 4-dagstur i september måned

mende måde opnået kontakt til rigtig 
mange brevduekollegaer i de to lande. 
Både store og små i branchen. Mere om 
Lars senere.

Flere af mine rejsekammerrater hav-
de været ”dernede” i flere omgange. 
Nogle havde været med på busrejser, 
men de sidste gange været nede på 5 

til 7 personer i en minibus. 
Vi kommer meget tættere på de due-

folk, vi besøger, og vi får næsten hvert 
sted lov til at håndtere deres bedste 
duer, som er et af argumenterne for at 
være af sted i små hold.  – også mere 
om det senere.

Vi var følgende personer af sted Tor-
ben Christensen, Dan 217, Johannes 
Bæk, Dan 084, Frede Hansen, Dan 
196, Ove Bæk Dan 196, Rasmus Bæk 
(Ove ś søn), der var vores dygtige foto-
graf under hele turen, Gert Middelbo, 
Dan 237 og Jesper Pedersen, Dan 126.

Torsdag morgen den 24. september 
mødtes vi hos Ove. Herefter gik turen 
i to personbiler mod Billund Lufthavn, 
hvor Gert ville støde til.

Lidt over middag landede vi i Brus-
sel, hvor Lars ventede på os. 

Første besøg var lige om hjørnet.
HERBOTS

Et internationalt navn i brevdues-
porten, der har været kendt i mange 
år. Herbots-dynastiet er grundlagt 
over tre generationer. Herbots er, ud-
over fremragende resultater på alle af-
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Duetur til Belgien/Holland
Besøg hos 8 forskellige slag 

på vores 4-dagstur i september måned
stande, også kendt for at formidle salg 
af duer fra eget avlsslag og for andre 
slag. Familien har ligeledes udviklet 
et helt program af biprodukter til brev-
duer, der sælges over alt.

Vi blev modtaget af Jo Herbots og vist 
ind i udestuen. Her var der udsigt ud 
til haven, hvor der ligefor lå placeret 
et pænt stort slag (noget lige som et 
dansk haveslag). I siden af haven lå 
flere slag efter hinanden.

På væggen i udestuen var det plan-
cher med billeder af duer med mange 
topresultater (både provienzal  og na-
tionalt). Plancherne var opdateret, da 
der stod 2015 øverst på dem. Jeg tænk-
te ved mig selv, at her er vi kommet til 
én af de store og det var vi også, men 
en del af duerne, der var afbildet, var 
tilkøbte duer, der nu skulle sættes i avl 
eller allerede var i avl hos Herbots.

Herbots har gennem mange år været 
kendt for at købe de bedste duer i Hol-
land og Belgien uanset, hvad de måtte 
koste.

En meget oplagt Jo Herbots fortalte 
på engelsk om de forskellige duer. Se-
nere hentede Jo en kurv ind med den 
ene vinderdue efter den anden. Plud-
selig sad jeg med en nationalvinder i 
hånden. Det var stort. Det højeste, vi 
kan opnår herhjemme i Danmark, er 
en foreningsvinder og ind i mellem en 
sektionsvinder.

Umiddelbart mener jeg ikke, at deres 
duer ”mærker” bedre end dem, vi har 
på slaget, men når Jo Herbots samti-
digt fortæller om den due, man sidder 
med i hånden, har været nationalvin-
der og hurtigst af godt 17.000, så forsø-
ger man at mærke bedre efter.

Efter at have talt lidt frem og tilbage, 
blev vi inviteret ovenpå for at se avls-
duerne. Jeg havde på ingen måde en 

fornemmelse af eller set tegn på, der 
kunne være duer inde i privaten. Jeg 
blev klogere.

Nogle af os tog elevatoren op, andre 
gik. Oppe på 2. sal var der duer. Bu-
rene, duer opholdt sig i, var totalt ren-
gjorte. De rum, duerne var i, var lige 
så rene. Der var ingen lugt overhove-
det af dyr.

Flere af avls-hannerne gik i ét pars 
rum med én unge. Det første jeg be-
mærkede var, ”Hvordan kunne unger 
på denne tid af året se så godt ud?” 
Uden at være helt sikker kan man 
godt forestille sig, at hannerne har 
været parret mange gange hen over 
året med flere forskellige hunner og al-
ligevel kunnet opfostre unger, der ud-
strålede sundhed og kvalitet så sent i 
avlssæsonen.  Omgivelserne, hvor du-
erne opholdt sig i, var 100 % i orden og 

måske er nogle af Herbots biprodukter 
også noget af svaret. Jeg kunne ikke 
lade være med at tænke tilbage på, 
hvordan det er hjemme hos mig selv. 
Jeg fornemmer, at mine avlsduer, efter 
3 til 4 kuld, bliver lidt ligeglade med 
ungerne, så de ikke får så god en op-
vækst, som de først tillagte unger. Det 
skal siges, at jeg ikke har plads eller 
energi til at omparre min avlsduer i 
sæsonen.

Uden på hvert bur sad et skilt med in-
formationer omkring den enkelte due. 
Jo fandt den ene superdue frem efter 
den anden og igen fik vi de store kano-
ner i hånden. Forældre til nationalvin-
dere eller es-duer, der var eller havde 
været blandt de bedste i Belgien.

Pludselig sagde Jo: ”Jeg henter lige 
en due mere, men I må love mig at væ-
re forsigtig, når I håndterer den”. ”Jeg 
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har aldrig betalt så meget for en en-
kelt due, som den I skal se nu” sagde 
Jo. Da han kom med duen forsøgte jeg 
at få ham til at sige prisen. Den præ-
cise pris fik vi ikke oplyst, men omreg-
net i danske kroner var det et 7-cifferet 
beløb, der her var tale om. Duen, som 
var en hanunge fra i år, var købt for 2 
uger forinden.

Den havde præsteret at være både 
nr. 1 og nr. 3 nationalt og vist nok en 
topplacering mere på de længere un-
geflyvninger. Jeg kender ikke helt af-
standen på de enkelte flyvninger, men 
det er ganske normalt, at de i Belgien 
flyver deres unger ud til 800-900 km.

Herbots havde også investeret i en 
mage til denne hanunge. Denne hu-
nunge havde også været helt fremme 
nationalt på flere flyvninger i sæso-
nens løb. Den var ægbunden nu, så det 
er ikke til at lade være med at tænke 
på, hvad sådan unger kommer til ko-
ste? Der er ingen tvivl om, at når Her-
bots investerer mange penge i nyt 
avlsmateriale, så skal mange af pen-
gene også ind igen. 

Selvfølgelig avler de også unger til 
dem selv, men når det ser ud til, at 
avlssæsonen er noget længere end i 
Danmark, bliver der en del unger, der 
kan udbydes til salg.

Da vi kom nedenunder igen, sad der 
en ung mand i udestuen. Det var in-
gen ringere end Ulrik Lemmens. En 

ung mand, men allerede kendt verde-
nen over for sine nationale vindere. 
Han var kommet på besøg, grundet, 
at der snart skulle være en auktion 
med unger fra hans slag. Ulrik Lem-
mens havde valgt Herbots til at fore-
stå auktionen. Vi talte en del med den 
unge mand. Han var helt nede på jor-
den og en meget tiltalende gut. Han 
var spændt på, om de unger, der se-
nere skulle udbydes, kunne indbringe 
samme pris som sidst. Hvad prisen var 

dengang, ved jeg ikke, men der havde 
været meget stor interesse fra Fjern-
østen.

Senere viste Jo også deres kapflyver-
slag for gamle duer. Her fløj man totalt 
med ca. 60 par. Det var hunnerne, der 
opnåede de bedste resultater. Jeg kan 
ikke huske, hvor mange afdelinger, 
der gik hanner i, men Jo oplyste, at 
hannernes reder er lukket det meste 
af ugen. I stedet sættes siddetrekan-
ter op foran rederne. Rederne åbnes 
kun i forbindelse med træning eller 
torsdag morgen, hvor der senere på ef-
termiddagen er indlevering til ugens 
kapflyvninger. Det er for at motivere 
hannerne endnu mere. ”De skal læn-
ges efter deres rede” bemærkede Jo.

Deres enkehunner sidder i et mindre 
rum med siddepladser helt nede ved 
jorden eller måske på gulvet. Dette 
for at hunnerne ikke skal parre sig 
indbyrdes. Når der ikke er andre du-
er ude, lukkes hunnerne ud i volieren 
foran slaget.

Jeg tror det samme gjaldt for han-
nerne. ”Der er ikke noget sundere end 
frisk luft” påpegede Jo.

Både enkehanner og enkehunner 
træner 2 gange om dagen.

Der var en speciel ting ved indflyv-
ningen. Brættet foran var orange med 
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Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

kontakt Sekretariatet

et skridsikkert underlag. ”Det gør du-
erne mere rolige, når de ikke glider 
ved landingen” hævdede Jo. Førhen 
ville deres duer forsøge at lande på ta-

get. Taget havde en stejl vinkel, så du-
erne gled og blev usikre. 

Efter de havde fået installeret det 
orange bræt, var det problem ovre. 

”Nu til dags lander alle duer på bræt-
tet og har en rolig indgang, hvor de ved 
indgangen til selve slaget bliver elek-
tronisk registeret” oplyste Jo.

Jeg gik ”lidt” til Jo. Jeg tror nemlig, 
at duerne fra luften bedre kan se det 
orange bræt, og derfor altid lander der. 
Det mente Jo ikke havde nogen betyd-
ning.

Under hele vores besøg blev vi godt 
beværtet. Aldrig en eneste gang, for-
søgte man at presse et evt. køb i gen-
nem.  

Jeg kunne godt have tænkt mig at 
købe duer her, men vi skulle besøge 7 
slag mere, så det kunne ikke hjælpe at 
tømme pungen den første dag.

Det var en bemærkelsesværdig ting 
omkring køb af deres duer. Var man 
ikke tilfreds efter 1 år fik man 90 % af 
pengene retur. Var man ikke tilfreds 
efter 2 år fik man 80 % af pengene til-
bage. Efter 3 år fik man 70 % retur. 
Det må siges at være en flot garanti.

En rigtig god start på mit første be-
søg i Belgien, blev afsluttet med et 
gruppebillede. 
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•	 Supporteres	af	DdB.

•	 Løbende	videreudvikling.

•	 Serviceaftale.

•	 Grafisk	display	i	stor	udgave	med	indbygget	
lys.

•	 Plads	til	1000	duer.

•	 SMS-funktion	 -	plads	 til	 3	 telefonumre.	
Mulighed	for	direkte	overførsel	til	DdB’s	
Indberetningssystem.

•	 Hastighedsberegning	når	duen	registreres.

•	 Flytning	af	duer	fra	én	flyvning	til	en	anden	
under	indlevering.

•	 Skift	 af	 elektronisk	 ring/chip	 under	
indlevering.

•	 Statusbillede	over	hjemkomne/afsendte	
duer.

Der vil være muligheD for at inDbytte beståenDe anlæg og antenner af alle fabrikater 
til specielle priser.

De brugte anlæg og antenner skal være 100% funktionsDygtige og rengjorte.
kabler kan ikke byttes.

Der meDfølger ét stk. klub-system når første meDlem i en forening skifter til DDb’s 
compakt  Xl-system

kontakt sekretariatet hvis Du vil viDe mere!

fremtiDssikret elektronisk system
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af John Bredahl DAN 112 Rødby.

En gang i 50-erne blev min lil-
lebror som 16-årig forhyret på 
et meget stort fragtskib, der gik 
i fast rutefart mellem Skandina-
vien og Mellemøsten. På skibet 
var også min morbror forhyret 
som bådsmand og det var ham, 
som lækkede optrinet til familien 
herhjemme.

En dag i Persergolfen, hvor der var 
så varmt ”at man kunne spejle æg på 
dækket” gik min ellers så rolige bror 
”agurk” og ville kanøfle en anden per-
son på dækket. Kaptajnen observerede 
episoden og kaldte min bror op til sig. 
Han fik så udleveret en saltpille med 
besked om at møde op til saltspisning 
og samtale hos kaptajnen i en vis pe-
riode.

Brormand mente, at det var da 
en underlig straf at få!!

På samme tid, men i Nordsjælland 
sad en ung, smuk pige og måbede. Hun 
er stadig smuk. Min kommende svi-
gerfar havde hyret et ”møgsjak”, der 
skulle tømme møddingen – med hånd-
kraft forstås.

Klokken 12 var der varm mad til alle. 
Til at lægge en bund for det egentlige 
måltid fik folk og familie en mælkevæl-
ling med sukker og kanel. Sjakbejsen 
frabad sig sukker og kanel. Han bad 
om en bøtte salt, hvorefter hans væl-
ling til alles store undren fik et godt 
lag drysset på.

10 år efter kom pigen i kibbutz i Isra-
el. Her blev deltagerne i arbejdslejren 
tilrådet at indtage en saltpille dagligt, 
hvad man så gjorde.

Salt har altid været en vigtig handel-
svare, fordi det er livsvigtigt for vort 

nervesystem og fordøjelse.
I Mellemøsten og Afrika, længe før 

Suez, ”puklede” kameler og dromeda-
rer af sted med salt fra de europæiske 
saltminer for at lindre de svedende 
arabere.

Køkkensalt har den kemiske be-
tegnelse Natriumchlorid eller NaCl. 
Saltmolekylet spalter sig i os til ioner: 
Natrium-ionet Na+ og Chlor-ionet Cl-. 
Vi skal bruge begge de to slags ioner 
i os.
NERVECELLE:

En nervecelle er en af vore største 
celler. Hos mennesker kan den blive op 
til en meter lang - fra rygmarven til 
storetåen.

Set i forstørrelse ligner den en ræk-
ke cocktailpølser i forlængelse. Hver 
”pølse” er på ydersiden ladet af Na+ 
ioner. Når en impuls skal sendes gen-
nem nerven, farer Na+ ionerne gen-
nem ”pølseskindet” ind til midten og 
gør ”pølsen” positiv i midten og negativ 
udenpå.

Når ”pølse” nr. ét har været gennem 
processen, går impulsen videre til ”pøl-

se” 2 – 3 – 4 osv. Alle skifter omgåen-
de tilbage til positiv uden på ”pølsen” 
mens den bliver negativ i midten igen. 
Denne proces sker med en hastighed 
på 100 meter pr. sekund.

I nerveenderne grener cellen sig 
ud som fingre på en arm – se tegnin-
gen – ca. 500 forgreninger, der skaber 
forbindelser til andre nerveender til 
muskler eller følesteder.

Vi har følenerver og bevægenerver. 
Køkkensaltet NaCl spaltes altså til 
Na+ ioner, medens resten Cl- klorioner 
bruges til at danne mavesyre – surt 
opstød. Denne syre er nødvendig for 
nedbrydning og optagelsen af fødens 
bestanddele.

Vi kan også sammenligne nervecel-
ler med en brandkæde, hvor spandene 
rækkes videre til den næste i kæden og 
derved når frem til bålet. Her hjælper 
det ikke, hvis spandene ikke er fyldt 
med Na+ -ioner. Vores saltindtag er 
altså vigtigt for både nervesystem og 
fordøjelse.

I varme perioder, ser vi mange men-
nesker drage af sted med vandflasker. 

Livets salt
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HVAD MED SALTET?   
Selv drikker jeg under hedebølger et 

glas vand med en halvteskefuld = 2g 
salt hver eftermiddag – for en sikker-
heds skyld.

I den hedengangne brevdueklub Dan 
011 Maribo kom et medlem en dag for 
30 år siden ned i klubben og fortalte, at 
hans duer lå døde eller døende på lan-
dingsbrættet og på gulvet.

En nærmere undersøgelse viste, at 
duerne havde fyldt kroen med gød-
ningssalt. Medlemmet havde overset, 
at landmanden havde gødet roemar-
ken for enden af haven. De salthung-
rende duer havde i vild konkurrence 
fyldt sig med saltet uden at vide, at to 
gram NaCl, køkkensalt er nok til at af-
live en due, fordi vandet trækkes ud af 
livsvigtige organer.

Mennesket indtager ved normal al-
mindelig livsførelse ca. 10 g salt om 
dagen. Vi forbruger 2 gram og resten 
udskilles igen gennem nyrerne med 
urinen. Duernes urin er i forvejen me-
get koncentreret, som den lille hvide 
klat oven på ”hasselnødden”. De kan 
derfor ikke udskille så store mængder 
salt igen ad den vej.

Mennesket udskiller vand ca. 2 liter 
vand og salt ca. 5 – 15 gram med urin 
og sved i døgnet. Vi afkøler os med 
sved, fordi sveden ved fordampningen 
bruger varme, som tages fra kroppen. 
Duerne kan kun sænke kropstempera-
turen, der stiger i takt med muskelar-
bejdet, ved at svede gennem lungernes 

og luftsækkenes tynde vægge, fordi 
huden er dækket af fjer.

Ved duernes forsøg på at afkøle sig 
gennem ”blæsebælgen” mister den li-
gesom mennesket både vand og Na+ 
ioner. En arbejdende kapflyver mister 
altså både vand og salt under flyvnin-
gen.
SEJLSKIB:

Når skibsbrudne ikke må drikke hav-
vand, er det fordi, saltindholdet her er 
ca. 6 -7 gange større end det menne-
skelig legemes. Des mere havvand, der 
drikkes, des mere vand skal nyrerne 
bruge for at udskille saltet. Til sidst 
tages vandet fra kropcellerne og per-
sonen dehydrer. Nerverne ”brænder” 
sammen og giver synsforstyrrelser: 
den skibsbrudne ser en redningsbåd, 
der ikke er der eller ser sin mor komme 
imod sig etc.

Hvordan mon saltprocenten var 
hos Simon og Adreas, da de så 
en vis person gå hen til sig på 

Genesareth Sø?

I vor moderne tid, hvor skibenes salt-
kar er afløst af frysere og køleskabe, 
hører vi ikke mere om ”flyvende hol-
lændere” eller andre spøgelsesskibe, 
som de stakkels sømænd tidligere be-
rettede om.

En nødlandet due, der slukker sin 
tørst ved kysten eller strandbredden, 
er ilde stedt, da den som nævnt ikke 

kan komme af med saltet i en fart.
På en studietur med Dommerklub-

ben til Jylland fik jeg lyst til at prøve 
noget grit, der indeholdt alt.

Min sidemand i bussen roste produk-
tet i høje toner og fortalte, at når han 
satte et lille bæger med dette grit ind 
på slaget, så var det tømt på 10 minut-
ter. Jeg spurgte: Hvad med dem, der 
ikke nåede at få noget? Svaret var: ”Så 
er det bare ærgerligt”.

Ja! ærgerligt. For duerne eller 
duemanden?

Næste dag målte jeg små portioner 
op til de forskellige afdelinger.

Da jeg om aftenen tjekkede skålene, 
var der til min overraskelse ikke rørt 
ret meget af produktet. Jeg læste ind-
holdsfortegnelsen igen og så, at der 
med små bogstaver også stod salt. Det 
slog mig, at mine duer aldrig manglede 
salt. Det på grund af mine erfaringer 
med saltpiller, møgspredere osv. I alle 
afdelinger af mit dueslag hænger salt-
kar til fri afbenyttelse. I den daglige 
omgang, har jeg iagttaget, at den en-
kelte due kun tager et eller to korn salt 
efter behov.

Ærgerligt – ja for duemanden, hvis 
duerne ikke kan yde fuldt ud på grund 
af saltunderskud.

Lad duerne selv regulere deres salt-
behov. De føler behovet bedre end os 
duepassere.

Lad det være sagt med det samme. 
Har man salthungrende duer, så sæt 
ikke saltet ind før alle duer har fyldt 
kroen op med korn.

Bliver saltet fugtigt, kan der være to 
grunde: 

a) Slaget er overbefolket eller 
b) Der er for dårlig ventilation i sla-

get.

Mange bække små gør en stor Å.

 Brevduesporten har mange små 
bække, hvis vi ser dem. 

Køkkensalt har den kemiske betegnelse Natriumchlorid eller NaCl. Saltmolekylet spalter sig i os til ioner: 

Natrium-ionet Na+ og Chlor-ionet Cl-. Vi skal bruge begge de to slags ioner i os.
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MAJS POPCORN:  15 %
GULE & GRØNNE:  27 %
HVEDE:  22 %
FRANSK MILO:  22 %
DARI:  8 %
KARDI:  3 %
SMÅFRØ:  2 %
SOLSIKKE:  1 %

15% popcornmajs bevirker at blandingen 
er optimal at anvende hele året rundt.
Kan ligeledes med fordel anvendes til 
små dueracer. 

20 kg  
kun 

kr. 115,-

ALLROUND   4 SÆSONEN

ny
udgave

ALLROUND

NATURAL BRANDE
Gl. Kærvej 17  -  7330 Brande   •   Tlf. 97187040   •   Fax. 97187090

mail: natural@natural-brande.dk   •   www.natural-brande.dk
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