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Blad nr. Udkommer Deadline

04 17. februar 2. feb.

05 2. marts 16. feb. 

06 16. marts 1. marts 

07 30. marts 15. marts

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulererFremlysning

Efterlysning

VI MINDER OM
AT VI MEGET GERNE

VIL MODTAGE
RINGLISTERNE 2016,

SAMT SEKTIONERNES
KAPFLYVNINGS

PLANER NU!

SEKRETARIATET

Drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 

2016!

Sekretariatet

DAN 045-15-0679 (død) 
DAN 199-15-0435 (død)
DAN 053-13-3164 (død)
DAN 045-08-0490 (død)
DAN 237-15-0561 (død)
NL 15-4421228 (død)
NL 15-1644538 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 023-15-0673 
DAN 023-15-0674
DAN 086-15-1369
DAN 086-15-1374
Søren Sørensen
9293 Kongerslev
Tlf 29123699

DAN 205-12-0543
Asger Frederiksen
4930 Maribo
Tlf20295102

DAN 074-12-1413
DAN 212-13-0721
DAN 066-14-1171
DAN 114-14-2305
DAN 068-14-4076
DAN 068-15-0708
DAN 195-15-0015
Gjert Hole
9900 Frederikshavn
Tlf 30314009
DAN 116-15-0222
Mogens Christiansen tlf.55985261
DV 03584-15-480
Klaus Rasmussen
7620 Lemvig
Tlf 31226121

PL 2115-15-0296
Jesper Junglöw
8700 Horsens
Tlf 41118712

Fremlyst fra Polen
DAN 002-10-0346

DV 07237-04-1354 blå a
Chr. Christensen
7100 Vejle
Tlf. 61304898

70 ÅR

9/2 Hans Bertram, 156 Pax

75 ÅR

22/2 Kjeld Jacobsen, 196 Vrå

GULDBRYLLUP

19/2 Birgit og H.C. Hansen, 111 Vejen

Et smukt sukkertryk af en god due! Foto> Jesper Iversen
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STATUS!

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 16, 
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. 24 47 25 98.
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

I efteråret blev flere slag ramt en 
Clamydia (Ornithose) infektion, som 
blev opdaget ved, at 2 personer var ble-
vet indlagt med symptomer på sygehu-
set. Fødevarestyrelsen udtog prøver, 
og de ramte slag blev sat i behandling 
med tetracyklin i 45 dage. DdB bad 
Fødevarestyrelsen om at blive orien-
teret om hele forløbet, og det skete på 
et møde på Fødevarestyrelsens kontor 
i Korsør i slutningen af januar. I alt 
16 slag havde været testet positive og 
derudover havde der været angreb i 
andre dyrebesætninger, primært æn-
der. Alle brevdueslagene er blevet kon-
trolleret igen efter de 45 dage og er nu 
ikke under overvågning mere. Fødeva-
restyrelsen gjorde opmærksom på, at 
duerne kan være smittet uden at vise 
kliniske tegn herpå, at man bør bære 
åndedrætsværn, hvis man har mistan-
ke om ens duer er smittet, at det er en 

anmeldelsespligtig sygdom og at man 
skal skolde slagteduerne, inden man 
plukker dem. Der er ingen risiko ved 
at spise dem. De 2 personer, der var 
blevet smittet, havde ikke skoldet du-
erne, inden de var blevet plukket.

Nu har vi passeret Kyndelmisse – 2. 
februar – så nu begynder vi for alvor 
at gå mod lysere tider. Det betyder ik-
ke, at vinteren er slut og kulden væk. 
”Dagene længes og vinteren strenges” 
– om denne gamle talemåde stadig 
gælder, kan være svært at vide i disse 
klimaforandringstider. I løbet af febru-
ar måned får de fleste brevdue-m/k’er 
sat deres duer sammen, og snart lig-
ger årets først kuld unger i rederne. I 
spændende tid er på vej ind over os, og 
det er med at nyde denne skønne tid.

Her i starten af februar skal ringli-
sterne indsendes til Sekretariatet. Vi 
modtager gerne disse via mail, men 
man skal bare huske, at indtaster 
man ringlisten i et tekstbehandlings-

program eller regneark skal vi bruge 
medlemsnummeret og ikke kodenum-
meret. Ringene registreres nemlig i 
Sekretariatet på medlemsnummer og 
ikke kodenummer. Så snart, at alle 
ringlisterne er på plads i systemet, 
vil der blive udsendt en kontrolliste til 
alle forenings kasserere inden Ringli-
sten går i trykken og deerefter udsendt 
til klubberne sammen med de bestilte 
materialer. Det vil ske i sidste halvdel 
af marts.

Sektionerne bedes senest den 15. fe-
bruar indsendes deres vedtagne kap-
flyvningsplaner, således at vi kan få 
færdiggjort alle ansøgninger til diver-
se myndigheder i rette tid. De reagerer 
nemlig ikke alle med lige stor hastig-
hed. Flere uger/måneders behand-
lingstid er ikke unormalt.

Sidst i februar samles hovedbestyrel-
sen for bl.a. at gennemgå reglementet 
for tilpasninger, fastlægge opsam-
lingsplaner, ompakningspladserne, 
de udenlandske transporter og geby-
rerne samt evt. tilpasninger af IT-sy-
stemerne med udgangspunkt i bl.a. de 
beslutninger, der truffet på repræsen-
tantskabsmødet i Brædstrup.

I dette nummer af Brevduen er der 
fokus på PR-arbejdet, som det bliver 
gjort i det nordvestjyske og redaktio-
nen vil gerne opfordre andre klubber 
til at beskrive det arbejde, der bliver 
udført og de succeser, der måtte være 
nået. Gerne krydret med nogle gode 
fotos.

God avlssæson til alle.  
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af Oline og Esben, 076

Vi hedder Oline (11 år) og Esben 

(9 år) og bor i Sørvad sammen 

med far Brian og mor Anne. 

Vores far har altid haft en mindre 

voliere til undulater og parakit-

ter. I 2013 byggede vores far en 

større voliere med flere rum i.

Helle og Jens (Dan 076), som bor i 
samme by, ringede på vores dør en dag 
sidst i maj 2015. De ville gerne se voli-
eren. for de mente. at den var skabt til 
brevduer.

Vi blev inviteret med vore forældre 
op til Helle og Jens en lørdag, hvor 
der skulle komme brevduer hjem fra 
kap- flyvning. Det var vildt spænden-
de. Vi var og er vildt imponeret over. 
de kan skelne alle duerne fra hinan-
den og sige. at de kunne sige: ”inden for 
5-10 min skal der gerne komme en due 
hjem”. Og vupti. som spået, kom der 
duer hjem. Vi synes. det var så spæn-
dende. at vi ville have duer med hjem 
med det samme. Men det mente mor 

og far ikke helt. vi var klar til, for vi 
anede jo intet om duer.

Far og Jens snakkede lidt sammen 
hen over sommeren. Vi besøgte også 
Jens og Helle flere gange. Og pludse-
lig gik far i gang at lave volieren lidt 
om med siddereoler og reder osv. Jens 
og Helle gav os nogle duer (mange sy-
nes vi). Og så var vi i gang med Helle 
og Jens på sidelinjen som mentor og 
guide.

FAMILIENS
NYE HOBBY

Vi nåede at træningsflyve med nogle 
af duerne i 2015. Det er bare så spæn-
dende. Vi håber. vi kan vinde en flot 
pokal her i 2016 meeeeen. hvis ikke vi 
gør det. så er det også ok.

Far og mor er gode til at hjælpe os 
med duerne, så nu er det gået hen og 
blevet hele familiens hobby. 

Vi har fortalt om vores duer i skolen. 
I natur og teknik har vi (Olines klas-
se 5.B) lige haft om fugle. Dette emne 
sluttede vi af med at besøge vores due-
slag, og Jens var så sød at komme og 
fortælle om brevduesporten. 

Alle synes. det var meget spændende, 
og alle fik et eksemplar af et tidligere 
”Brevduen” blad med hjem. 

Vi er blevet medlem i Holstebro Brev-
dueforening, og de har bare taget su-
per godt i mod os. Flere har foræret os 
nogle duer og endda også nogle brugte 
træningskurve. 

Alle er gode til at hjælpe og komme 
med gode råd.

Nu glæder vi os bare til træningsture 
og kapflyvning, så vi kan se. om vi har 
avlet nogle super vinterunger. 

Familien foran deres nye dueslag

Årets første unge i det nye slag
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Topslag i Region Nord:

Jensen & Brakstad, 
068 Frederikshavn

af Martin Hansen

På en fin decemberdag gik turen 

til Frederikshavn for at besøge et 

af de stærkeste slag i Danmark i 

2015: Jensen & Brakstad. 

Både Aage Møller Jensen og Frode 
Brakstad har lang erfaring i sporten, 
da de begge startede med brevduer i 
70’erne.

Mange kender Aage, som en meget 
dygtig duemand, der i mange år har 
haft topresultater i sektion 53 - især 
på mellemdistancen har han været 
farlig. Frode er jo nordmand og fløj i 
Norge - med mange flotte resultater - 
indtil makkerskabet startede i 2010.

Duoen har helt fra starten hørt til 
blandt de bedste i sektion såvel som re-
gion - og de har allerede vundet mange 
mesterskaber.

Men 2015 blev alligevel den bedste 
indtil videre med følgende superresul-
tater:
DUERNE

Da makkerparret startede i 2010 
blev det bestemt, at der skulle bygges 
en bestand duer, som kunne flyve “det 
hele” - både indland, mellem, lang og 
maraton. 

Som basis var det naturligt at bygge 
videre på den stamme duer, som Aage 
havde haft succes med i flere år - nem-
lig Louis De Leus og Flor Vervoort 
duer. Disse duer fløj godt på sektions-
flyvningerne som etårs, mellem- og 
langdistancen som 2- og 3-års. 

De fleste af topduerne faldt tilbage 
på Claus Johansens “Plukkeren” (Lou-
is De Leus) og en Flor Vervoort hun fra 
Henrik Meldgaard (070-04-487), så 
det passede jo egentlig godt at få kryd-
set noget nyt blod ind på familien. 

Der blev indkøbt duer fra de bed-

ste linjer fra Ludo Claessens for at 
fået mere hastighed på duerne og De 
Rauw-Sablon (Aelbrecht) for at øge ud-
holdenheden til de længere afstande. 

De fleste duer p.t. er et kryds mellem 
de gamle og disse nye familier. 

I efteråret 2014 købte makkerparret 
også 4 par duer fra Dan Clausing i USA 
via Henning Kalmeyer (Irland) for at 
få yderligere forstærkning til slaget på 
mellemdistancen. Disse er oprindelig 
Houben duer, som Dan Clausing har 
videreudviklet til mellemdistance du-
er, som har opnået topresultater over 

hele verden, bl. a. er Dan den mest vin-
dende person i ungeløbet SAMDPR i 
Sydafrika med disse duer. 

Nogle af ungerne fra disse linjer har 
allerede vist spændende resultater i 
2015 og man ser frem til at teste dem 
de næste sæsoner på kort og mellem. 

Duoen har også gjort det flot på ma-
raton flyvningerne de senere år - i en 
sektion, hvor der er flere topslag på 
denne distance. 

Til disse flyvninger - som i Frede-
rikshavn bliver over 1.000 kilometer 
lange - har makkerparret udviklet en 
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Slagets bedste duer 2015

“Black Magic” (026-11-0415) - en sodet, vital han med god balance - føltes let - 

og muskulatur og super fjerdragt. Linjerne går tilbage til Erik Limbourg og Emiel 

Denys. 

Duen var i 2014 sektionsvinder og gruppevinder fra München (1.030 km), og 

sandelig landsvinder i 2015 også fra München. Specielt imponerende var det, at 

duen med modvind hele vejen op igennem Jylland alligevel slog nr. 2 i Sønderjyl-

land med hele 65 mpm. Duen er nu sat i avl.  

stamme duer, som er bygget over helt 
andre linjer end de familier, som bru-
ges på kort-, mellem- og langdistance. 
De har parret “bedst-mod-bedst” over 
nogle år fra bl.a. Emiel Denys, Eric 
Limbourg og Super Crack linier fra 
Robert Venus. 

Princippet med “bedst-mod-bedst” 
parringer er noget som Aage og Frode 
lægger stor vægt på - som Frode siger: 
“Avler vi kun på de samme avlsduer 
hvert år, så forbedrer vi ikke bestan-
den”. 

Skal bestanden blive bedre, må 
stammen videreudvikles - enten ved at 
avle på de bedste duer fra den nuvæ-
rende bestand eller ved at tilføre nye 
duer med bedre gener end de allerede 
eksisterende på slaget.  

Som de fleste ved, kan det være en 
langsommelig og vanskelig (og kost-
bar) proces at finde og købe sådanne 
avlsduer. Et alternativ, som Aage og 
Frode bruger, er derfor at avle ”bedst 
mod bedst”, hvorefter børn og bør-
nebørn krydses tilbage på de bedste 
stamduer. Linjeavlede unger fra så-
danne krydsninger kan da med held 
krydses med linjeavlede unger fra an-
dre af slagets linjer. 

Hvis man har en del duer på slaget, 
kan man fortsætte sådan uden at mi-
ste vitalitet i duerne som følge af for 
megen indavl.

I al avl lægges der vægt på følgende 
kriterier:

1. Duen skal have en stamtavle med 
mange vindere i samme generation 
(bror/søster) eller i generationen før 
(far/mor/tante/onkel) 

2. Symmetrisk og rigtig anatomi i 
hals/strube (optimal vejrtrækningska-

pacitet) 
3. Stærkt skelet og muskulatur
4. God balance i hånden
5. Gode vinger og silkeblød fjerdragt 
Ved dette og tidligere besøg bar du-

erne også præg af disse udvælgelses-
punkter.
UNGESYSTEMET

Der avles ca. 150 unger. Alle unger-
ne trænes godt om foråret. De første 
tre ture fra 5 km slippes de i hold - 10 
og 10. Dernæst slippes de samlet 5-10 
gange fra 15 km, derefter 5-10 gange 
fra 50 km, samt 1-2 gange fra 100 km, 
så dette passer med mindst 3 dage før 
første sektionsflyvning. 

Før første sektionsflyvning deles un-
geholdet i to:

En gruppe, der har helsøskende, der 
har vært sektionsvindere eller kom-
mer fra avlspar, der har vist sin værdi 
som avlere. Disse unger sættes i et eget 
slag og bliver herefter holdt hjemme og 
bliver kun trænet rundt om slaget. 

Den anden gruppe med unger, der ty-
pisk udgør 40-60 unger, kapflyves på 
hele ungeprogrammet.

Aage og Frode er af den opfattelse, 
at en god kapflyver er en god kapfly-
ver uanset om den bliver kapfløjet som 
unge eller ej, så længe den er trænet 
tilstrækkeligt. 

Af den grund tages der ingen chan-
cer, da ungeflyvningerne ofte kan blive 
uønsket hårde med tab til følge af gode 
unger.

Den gruppe med unger, som kapfly-
ves er unger fra ukendte nyindkøbte 
avlsduer samt unger fra yngre gode 
flyveduer, der endnu ikke har vist, om 
de kan avle.  

De unger, som kapflyves og place-

rer sig godt på de første flyvninger og 
derigennem har bevist gode flyveegen-
skaber, stoppes og sættes over på det 
ungeslag med de antagende bedste 
kapflyverkandidater. 

En fræk lille detalje på ungeslaget 
er, at der er monterede træningskurve 
i slaget og med vandtrug på anden side 
af kurvene, så ungerne skal igennem 
kurvene for at få vand - super kurve-
træning. Effekten er, at ungerne er 
bekendt med kurvene når kapflyvnin-
gerne begynder, de er mere afslappe-
de og ikke mindst, så får de drukket 
i kurvene.

FLYVESYSTEMET

Makkerparret kapflyver grundlæg-
gende efter totalsystemet, hvor både 
hanner og hunner til kort- og mellem-
distance skal på vingerne hver week-
end. Duerne til langdistance sendes 
på alle kapflyvninger frem til første 
langflyvning og herefter kun på de re-
sterende langflyvninger resten af sæ-
sonen. 

Hvis en due markerer sig særligt på 
kapflyvningerne, stopper Aage og Fro-
de gerne denne dues mage, så den bli-
ver hjemme, så den bedste due sikres 
optimal motivation til lørdagens flyv-
ninger.

Alle duerne kommer ud på 100 km 
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026-13-0441 - en flot blåbåndet han, der blev regionsvinder af 3.103 duer fra 

Elmshorn i uge 29.  Duen er igen af den gamle familie (Flor Vervoort-Louis De 

Leus) krydset med De Rauw-Sablon - en skøn han - lige efter Aage og Frodes 

drømmemodel.

026-13-0535 var en stærk hun avlet på krydsning mellem den gamle familie (Flor 

Vervoort-Louis De Leus) og De Rauw-Sablon. 535 blev regionsvinder fra Altona 

i uge 29 af i alt 2.830 duer. Makkerparret fortalte, at duen allerede som etårs 

viste gode takter ved at være slagets hurtigste på 10 af 14 flyvninger på kortdi-

stancen. Sidste weekend som et-års blev den sendt på Altona og kvitterede med 

at blive nr. 2 i regionen. 

Faderen til 535 er 026-07-0353, som selv var sektionsvinder fra Antwerpen i 

2010, mens mor til 535 er en af de bedste avlshunner på salget, da hun er mor og 

bedstemor til flere sektions- og regionsvindere med flere forskellige hanner.  

068-14-4596 - en dejlig etårs - igen ”skåret” efter duoens forskrifter - og igen 

med stor vitalitet - en rigtig ”vrider” i hånden. Og vitaliteten har den også brugt 

på kapflyvningerne - allerede som unge var den sektionsvinder fra Henstedt 

(400 km) og et år senere har den været 3 x sektionsvinder. 

Æblet falder som bekendt ikke langt fra stammen – 4596’s far er 1403, der havde 

Danmarks laveste koefficient som esdue i 2008 på mellemdistancen. 

I 2015 opdagede makkerparret tidligt at 4596 var en speciel due og valgte at 

holde den på indlandet for at samle OL-point (100-400 km) sammenlagt for 

sæsonerne 2014-15. 

Nogle af 4596’s resultater i sit første flyve år (plads i sektion 53/antal duer): 

2014: Vindblæs kirke (12/771), Henstedt (1/218)

2015: Vamdrup (1/951), Kolding (1/865), Haderslev uge 26 (3/893), Haderslev 

uge 24 (5/893), Haderslev uge 28 (5/804), Kolding (9/959). 

Dette gav en sum point på 26.720 og 4596 blev kåret som 1. Esdue Sektion 53 i 

2015.

026-13-0467 - en dejlig blåbåndet hun efter Louis De Leus/Flor Vervoort 

linjerne. Som et-års præsterede hun på det jævne, men som 2-års slog hun til 

bl.a. med følgende flyvninger (plads i sektion 53/antal duer):  Lüneburg (1/323, 

region: 5/2166), Husum (3/713), Altona (7/402), Soltau (10/352), Bremen 

(9/281) og Horsens (12/900). 

I sæson 2015 blev 467 kåret som 1. esdue mellem sektion 53, tredje lavest koef-

ficient i hele Danmark og 1. OL-due Danmark klasse D. Desværre kom 467 skadet 

hjem fra Elsmhorn i uge 27, så resten af sæsonen var ødelagt for hende. 

Aage og Frode håber dog, at hun kan flyve igen i 2016
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træningsture fra sydlig retning hver 
tirsdag. Der benyttes kunstig belys-
ning (17,5 time hver dag) fra midsom-
mer og til sæsonens afslutning. Dette 
gøres delvis for at bremse fældningen 
og delvis for at holde det gode humør 
på duerne. 

Det skal lige nævnes, at nogle af ma-
raton duerne i stedet kapflyves efter 
det naturlige system.
FODRING OG PASNING

Aage og Frode har ingen hemmelig-
heder, når det drejer sig om fodring, bi-
produkter og pasning. Jeg har før haft 
mange snakke med de to om deres sy-
stemer - og de går i det med liv og sjæl.

Foderet bestilles fra Matador og 
Meldgaard Engros og det blandes så 
det er tilpasset de forskellige distancer 
stort set efter foderselskabernes anbe-
falinger. 
NOGEN TOMMELFINGERREGLER:

- lidt proteiner (< 12%) til flyveduer-
ne, og især til hunnerne på indland og 
mellem

- dog gives de letoptagelige aminosy-
rer (byggesten til proteiner) på hjem-
komstdagen fra alle distancer. 

- på langdistance og maraton gives 
tilskud af proteiner de første dage ef-
ter hjemkomst i form af ristede bønner.

- når det nærmer sig kapflyvning gi-
ves tilskud af fedtholdige småfrø til al-
le distancer (5 sidste dage til maraton, 
3 sidste dage 1-dags lang, 2 sidste dage 
mellem og sidste dag på kortdistance) 

De fleste kender måske Frode som 
primus motor bag selskabet Pigeon Vi-
tality, som har specialiseret i naturlige 
biprodukter, som skal fremme duens 
sundhed og ydelse. 

Som Frode siger: “Når det gælder 
biprodukter, har vi heller ingen hem-
meligheder. Vi følger Pigeon Vitalitys 
program for avl, unger og flyvninger 
på de forskellige afstande – alt dette 
er tilgængeligt og beskrevet på inter-
net” (red. www.pigeonvitality.com). 
Aage fortsætter: “Fordelen ved Pigeon 
Vitaliys program for vitaminer og bi-
produkter er, at det er vel testet, - man 
risikerer ikke at give hverken for me-
get eller for lidt. Alt er tilpasset efter 
program til den distance, som duen 
skal flyve”.

Som hovedregel benyttes de forskel-
lige biprodukter som Improver/Anti-
Fungal, elektrolytter (Belgamax), 

aminosyrer (Rebuild) tidligt på ugen 
for at restituere duen så hurtigt som 
muligt efter kapflyvningen. Midt på 
ugen gives multivitaminer (MultiVi-
Tra) og op til afsendelse gives antio-
xydanter og B-vitaminer (Oxy-B) og 
Omega-3 olie som energitilskud. 

Der gøres rent på slaget dagligt (der 
benyttes centralstøvsuger!) og mak-
kerparret er grundig med daglig vask 
og aftørring af alle drikkekar. Det vig-
tigste for makkerparret med såvel fod-
ring, biprodukter og pasning er at få 
en stærk og sund bestand af duer med 
et stærkt immunforsvar. 

Som Aage siger: “Sundhed er det vig-
tigste, som må være på plads for gode 
resultater, såvel i avl som på kapflyv-
ning. Er sundheden ikke i top, så bli-
ver resultaterne heller ikke i top”. 

Når det gælder pasning, så fortæller 
Aage og Frode, at de i 2015 har øget 
træningsmængden af duerne i forhold 
til tidligere år. Duerne bliver trænet 
hyppigt ud til 100 km flere gange om 
ugen før de første sektionsflyvnin-
ger. Derefter bliver de hver tirsdag i 
ugen sluppet på ca. 100 km fra syd i 
den retning, hvorfra de kommer under 
kapflyvninger. Makkerparret samar-
bejder med flere slag i Frederikshavn, 
hvor der splejses om udgifterne.  Er-
faringen må siges at være meget god. 
Som Frode selv siger: “I 2015 sæsonen 
har der ikke været en eneste week-
end uden, at en af deltagerne i dette 
træningssamarbejde har haft en sek-
tionsvinder, sågar flere gange regi-
onsvindere. Det er ikke sket tidligere”.

Selv om det er for tidlig at konklu-
dere, så mener makkerparret at denne 
øgede træning har bidraget til den go-
de sæson og efter hvad de har forstå-
et, er der interesse også hos de andre 
i samarbejdet i Frederikshavn om at 
fortsætte dette til næste år.
MEDICINERING

Som vi tidligere har berørt, så prio-
riterer Jensen og Brakstad meget god 
helse og naturlig sundhed. De er der-
for meget restriktive med at bruge me-
dicin, da de mener, at forkert brug af 
f.eks. antibiotika bryder det naturlige 
immunforsvar ned og duens styrke i 
kapflyvningssæsonen. Som Frode si-
ger “En ting er 100% sikkert, vore 
duer udsættes for de almindeligste pa-
rasitter som trikomonader (gul knop) 

og koksidiose samt virus og bakterier 
hver eneste weekend igennem drikke-
vand og fodring i transportkasserne. 
Desuden medvirker varme og ikke-
optimal ventilation under transporten 
til, at luftvejsproblemer kan opstå. Og 
det eneste, som kan hjælpe duerne der, 
er deres eget immunsystem - jo stær-
kere dette er, jo bedre er deres mod-
standskraft”.

Af denne grund medicinerer mak-
kerparret aldrig deres avlsduer, da de 
overfører den naturlige immunforsvar 
til ungerne. Skulle en unge på unge-
slaget blive syg (noget, der sjældent 
sker), så fjernes denne. Hos flyveduer-
ne bruges fortrinsvis de naturlige pro-
dukter fra Pigeon Vitality for at holde 
parasitter, bakterielle og virale infek-
tioner borte.
AVLSSYSTEMET

Aage og Frode benytter sig af vinter-
avl. Der holdes et antal ammeduer, så 
der kan flyttes æg fra de bedste avls-
par og de bedste flyveduer. De bedste 
flyveduer parres gerne som ”bedst mod 
bedst” om muligt, og der ”trækkes” 
mindst to hold æg fra hver af disse par. 

Også på avlslaget benyttes kunstig 
lys. Dette tændes medio november 
godt to uger før sammenparring, både 
hos hunner og hanner. Døgnet styres 
således, at lyset tændes ved midnat og 
slukkes 12 timer senere ved omkring 
middagstid. Da oplever duerne på na-
turligvis, at solen går ned. 

Alle avlsduer får en avlsblanding fra 
Matador (Engros Korn) og Versele La-
ga (Meldgaard Engros), foruden grit, 
strandsand og piksten. I tillæg gives 
tilskud af naturlige produkter, vitami-
ner og proteiner/aminosyrer, som an-
befalet af Pigeon Vitality.
AFRUNDING

Jensen & Brakstad fortalte, at no-
get af det vigtigste for dem med spor-
ten var det gode kammeratskab med 
sportsvennerne. I kolonien ”Krogen”, 
hvor slaget er placeret, var der hård 
konkurrence, men også en social og fin 
tone med mange fælles grillaftener og 
et godt kammeratskab på tværs af for-
eningerne. Makkerparret fremhæver 
også de mange fine ture og slagbesøg, 
de gerne tager til andre stærke slag i 
Danmark efter sæsonen, hvor der dis-
kuteres og læres af hinanden, samt at 
der gerne byttes et par forårsunger 
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fra de respektive bedste flyvere og/
eller avlspar. Dette er en fin måde at 
knytte bånd og samtidig forbedre egen 
bestand.

På min hjemtur tænkte jeg på de 
mange indtryk, som slagbesøget hos 
Jensen & Brakstad havde givet. 

Som afslutning på dagen havde det 
været skønt at høre om deres syn på 
den sociale side af sporten - også no-
get, som jeg har tænkt meget over de 
senere år. Det er så utroligt vigtigt, at 
vi har det sjovt og godt med hinanden 
- og passer på hinanden, så vi alle sy-
nes, at vores hobby med duerne giver 

os en god energi og en portion humor 
i hverdagen.

Rent sportsligt er jeg sikker på, at 
årsagen til de gode resultater ligger i, 
at de to duemænd Jensen & Brakstad 
håndterer “hele pakken” på en ude-
mærket måde. Der er styr på slagpas-
ningen, slagets ”miljø” med ventilation 
og placering, flyvesystemet og trænin-
gerne, fodersystemer og brugen af bi-
produkter (ikke for lidt, ikke for meget 
og tilpasset til de rette afstande), en 
god gennemtænkt strategi vedrørende 
duernes sundhed og immunforsvar og 
fokus på duernes motivation.

Der er ingen tvivl om at makkerpar-
ret bliver en fortsat ”plage” hos de an-
dre duevenner i sektion 53 - ja i hele 
region Nord.også de mange fine ture 
og slagbesøg, de gerne tager til andre 
stærke slag i Danmark efter sæsonen, 
hvor der diskuteres og læres af hinan-
den, samt at der gerne byttes et par 
forårsunger fra de respektive bedste 
flyvere og/eller avlspar. Dette er en fin 
måde at knytte bånd og samtidig for-
bedre egen bestand. 

Dyreetik
Af Jaak Nouwen i „Die Brieftaube

 Vi ved alle, at duesporten skal 

være med sunde duer, der er i 

stand til at placere sig godt på 

kapflyvninger. Er frasortering af 

duer, der ikke er sunde og fra-

sortering af duer med ingen eller 

dårlige placeringer ikke dyre-

etisk?

 Det kan diskuteres i timevis, men 
konklusionen er altid: Hvis man ik-
ke sorterer hårdt, har man efter kort 
tid et overbefolket slag. At have sun-
de duer, der klarer sig acceptabelt på 
flyvninger er næsten umuligt på et 
overbefolket slag.

Man må ikke pege fingre ad brevdue-
ejerne på grund af deres sortering af 
duerne. I landbruget afliver man mas-

sevis af dyr for at hindre spredning af 
sygdom. Masser af dyr opfedes på re-
kordtid med alle former for hjælpemid-
ler for at kunne anvendes til konsum. 

Mange slagtekyllinger tilbringer ik-
ke blot en enkelt dag i frisk luft gen-
nem hele deres liv. Er kødet så virkelig 
stadig sundt? 

Zoologiske haver og dyreparker bru-
ger tusindvis af mus, kyllinger og 
andre dyr som foder til deres dyr i fan-
genskab. Ægte brevduefolk elsker de-
res duer og behandler dem godt.
TILBAGE TIL NATUREN

Den kendte opdrætter Noel De 
Scheemaecker talte allerede i 1958 for 
døve øren om, at duer, der ikke kapfly-
ves, skulle leve så tæt på naturen som 
muligt, så deres naturlige modstands-
kraft ikke svækkedes ved at blive op-
madet med alle mulige biprodukter. 

Naturen er den store ”sorterer", som 
vi ikke må undertrykke. Jeg kan i vid 

udstrækning anbefale hans råd og gå 
et skridt videre. Bortset fra den fore-
skrevne paramyxo vaccination lader 
jeg naturen gå sin gang. 

Jeg giver aldrig medicin, og en due 
bliver hurtigt fjernet, hvis den viser 
klare symptomer på en sygdom. Mør-
ke og våde næsevorter, rindende øjne, 
dårlige afføring, sidder sammensun-
ket med stor hals, giver jeg ingen mu-
lighed for at sprede sig. 

I det første år, hvor jeg ikke mere 
brugte medicin, havde jeg nogle få du-
er, jeg måtte fjerne, men de sidste to 
år er det undtagelsen. Selv hvis du har 
små unger, er det stadig en sejr at have 
en unge færre med svagt helbred. 

Naturlig sundhed er grundlaget for 
at opbygge den form, der kan klare 
konkurrencen i sporten.
 HVORDAN KAN DU FÅ SUNDE DUER?

 Faktisk er det meget simpelt, skønt 
jeg hele tiden læser artikler og rappor-
ter, i hvilke alle mulige mediciner og 
kosttilskud er nødvendige for at få du-
erne sunde og klar til flyvning. 

Den vigtigste betingelse er: Man skal 
først og fremmest fjerne årsagerne til 
sygdom. Alt for mange opdrættere gi-
ver medicin og fodertilskud med hen-
blik på at fjerne følgerne af en sygdom. 
Men at lade naturen, som den store 
dommer, gøre arbejdet er ikke svært.
SLAGET

Et sundt slag forebygger mange syg-
domme. Jeg modtager ofte e-mails fra 
opdrættere, der mener, at deres slag 
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er årsag til dårlige resultater. Et slag, 
hvor der flyves godt fra, er altid et godt 
slag. I hvert fald, hvis der i tiden med 
gode resultater, ikke er foretaget fejl-
agtige ændringer. Da jeg var ung, sag-
de mine gode kammerater: "Lav intet 
om på dit slag, hvis du flyver godt. Selv 
spindelvæv, skal du lade blive hængen-
de”. Når duerne hos en person efter års 
succes flyver gradvist mindre godt, er 
det ikke det samme, men kvaliteten af 
duerne. Men kan gode opdrættere ikke 
også blive gamle?

Er det ikke udtrykt klart nok? Et 
dueslag behøver ikke at være luksu-
riøst. Min slag er ikke isoleret og har 
eternittag. Over rederne og siddeplad-
serne er der i loftet en tynd fiberplade, 
der når ind til midten af slaget. Sunde 
duer tåler både kulde og varme. Mit 
princip er: Slaget har i dagtimerne og 
om natten den samme temperatur og 
luft som er udenfor.

Man skal forsøge at beregne hvor 
mange duer slaget kan rumme. Luften 
på mit slag er lige så frisk og behage-
ligt som luften udenfor. Hvis dette ikke 
er tilfældet, tænker jeg straks overbe-
folkning og mindsker antallet af duer. 

Jeg har før brugt varmeplader, som 
for nylig er givet væk. Når duerne 
kommer ud fra den varme luft i slaget 
for at træne udenfor i kold luft, kalder 
det på alle former for forkølelser og 
luftvejsinfektioner. 

Hos mig er der næsten altid et eller 
flere vinduer åbne, selv om natten. 
Alle duer kan sidde ét sted uden træk, 
men der er altid nogle af dem, der kan 

lide at sidde ved et åbent vindue, og de 
har ingen problemer med træk. 

Bortset fra tåge og sne bliver mine 
duer trænet hver dag udenfor, men de 
bliver naturligvis holdt inde i barsk 
vind, kulde og regn. Fra tidlig morgen 
til tidlig eftermiddag, kan solen skin-
ne ind i mit slag. 

Mine duer solbader meget. De gør det 
især efter et bad i en lille voliere, der 
sidder for enden af gavlen. I fugtigt 
vejr åbner jeg flere vinduer i stedet for 
at lukke dem. Men jeg forsøger at hin-
dre, at det regner ind i slaget. Alle slag 
er forskellige. 

At købe et dyrt slag er risikabelt. Et 
slag, hvor der er fløjet godt fra og som 
man ønsker at flytte eller kopiere, er 
også risikabelt, fordi det nye steds om-
givelser og vindretning normalt ikke 
er den samme, som hvor det kom fra. 
Man er nødt til at prøve og se om sla-
get er godt. 

Der er skrevet en masse vrøvl om 
brevdueslag og alt for lidt om enkel-
hed. Det enkle er ofte løsningen, men 
det enkle er i dag ikke smart og gør 
ikke indtryk.
FODRING

 Dyrt og store mængder af lækkert 
mad forårsager normalt, at mennesker 
på lang sigt får helbredsproblemer. Jeg 
tror, det også gælder for duer. Jeg fore-
trækker de normale, billigere blandin-
ger fra kendte virksomheder. Nu og da 
bruger jeg nogle småfrø, men de fleste 
dage er der ikke festmåltid, ligesom 
heller ikke hos mig eller hos andre ved 
spisebordet. Tænk altid så nøgternt 
som muligt.
FODERTILSKUD, BIPRODUKTER

Jeg læste, at der kører et eksperi-
ment i Holland, hvor mennesker, der 
er aggressive eller meget aggressive 
(f.eks. indsatte) bliver givet særlige 
kosttilskud. Samtidig læste jeg på in-
ternettet, som en reaktion på dette 
forsøg, at kosttilskud ikke tilfører en 
sund krop noget. Aggressivitet er ikke 
en fysisk sygdom. 

Jeg tror, at brevdueejere tillægger 
specielle og kostbare fodertilskud al 
for stor betydning. Foder og vand til 
duer er naturligvis en ufuldstændig 
kost. I naturen pikker duerne for at 
bevare sundheden foruden frø og korn 
også alle andre slags småting, som er 
skidt i vore øjne. 

Fordi vores duer ikke kan eller kun 
utilstrækkeligt finde alle mulige små-
ting, der findes i den frie natur, til-
byder virksomheder mineraler, grit, 
ølgær osv. Disse ikke særligt dyre pro-
dukter er blevet normalt fodertilskud 
til vore duer. 

Næsten hver dag jeg kaster jeg en 
masse grønt ind på slaget og lejlig-
hedsvis en græstørv for at bringe 
naturen ind på slaget. Jeg giver som-
metider Naturaline eller rødbedeter-
ninger i drikketruget og en gang om 
ugen giver jeg dem frisk hjemmelavet 
æggefoder. For mig er det en behagelig 
og instruktiv afslapning at bringe na-
turen ind i slaget. Dyre produkter har 
man virkelig ikke nødig.
MEDICIN

Jeg har førhen også givet medicin. 
Når jeg tænker tilbage, kommer føl-
gende observation i tankerne: Hvis en 
kur blev givet til en eller flere duer, så 
de ud som manglede de noget. Mine 
gode duer derimod så altid sunde og 
raske ud.  

Dette førte mig til beslutningen om 
at stoppe alt dette ståhej med medi-
cin. Siden da har jeg sparet en masse 
arbejde og en masse penge. At fjerne 
duer med skrantende helbred fører til 
besparelser på alle områder. Jeg prø-
ver at overtale alle til at efterligne min 
metode. Jeg ønsker blot at bevise, at 
duesporten kan udøves lettere og bil-
ligere, end det påstås.
VINTERAVL

At lave vinteravl er selvfølgelig ikke 
en naturlig proces. Derfor må duer, der 
anvendes til vinter avl have en stærk 
naturlig sundhed. At give medicin før 
parringen efter min mening ikke nød-
vendigt. Man giver jo heller ikke sine 
gifte børn tilskudsfoder eller medicin, 
når de siger, at de ønsker at få et barn. 
Hvorfor så duer?

Hvordan skal vi sammensætte par-
rene? Der findes en masse interessant 
litteratur og mange teorier, men ingen 
ved rigtig besked. 

Hvordan jeg gør det? Ligesom enhver 
anden opdrætter har jeg mine favorit-
ter og parrer mine bedste duer med 
bedst. Med mine parringer håber jeg 
altid på lidt held. Jeg ønsker held og 
lykke til alle, der skal sætte avlspar 
sammen. 
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BREVDUEFAMILIE

Gaston van de Wouwers navn vil al-
tid være forbundet med Kaasboer, den 
fantastiske avlshan, hvis efterkomme-
re er internationalt kendte for at gøre 
en forskel på de vigtigste brevduekap-
flyvninger.

Gaston v.d. Wouwer blev født ni må-
neder før afslutningen af Anden Ver-
denskrig – nemlig 16. juni 1944 og 
var den ældste søn i Van de Wouwer 
familien. Gaston er opvokset i Ber-
laaer, som er kendt for at være cen-
trum for diamantindustri. Siden har 
Gaston v.d. Wouwer levet indenfor en 
afstand af 100 meter fra sit fødested. 
Hans nuværende hjem og slagadresse 
er således opført på en tidligere gårds-
plads ved hans fødehjem. Gastons far 
hed Edward – og var også beskæftiget 
ved diamantindustrien – ligesom han 
havde brevduer. Og på den tid havde 
næsten alle familier i dette område 
tilknytning til brevduesporten. Enten 
med et lille haveslag eller et loftslag 
i husets loftrum. Og brevduesporten 
var for Gastons far ikke bare en hob-
by – men nærmere en integreret del 
af hans liv. Gaston husker hvordan 
han allerede som 5 årig kom med sin 
far på brevdueslaget – og på den måde 
fik han allerede som barn interesse for 
brevduesporten, men det var først da 
han blev teenager, at han fik lov at hol-
de brevduer selv. Da brevduesporten 
blev så udbredt i Belgien umiddelbart 
efter anden verdenskrig, så var det jo 
også en hobby for alle samfundslag. 
DIAMANTSLIBER

I begyndelsen hjalp Gaston sin far 
med brevduesportens gøremål, men 
som man ofte ser, så får den unge ge-

neration ønsker om at afprøve egne 
metoder – og derfor fik Gaston som 
16-årig sit eget slag, hvor han kunne 
gøre tingene på sin egen måde. Men 
snart skulle han også passe sit arbejde 
som diamantsliber. Han har selv ud-
talt at han ikke var nogen særlig dyg-
tig diamantsliber, men han var trods 
alt ansat i faget i 35 år. Og faktisk 
passede jobbet godt sammen med hans 
brevdueinteresse, fordi der inden for 
diamantindustrien var mulighed for 
fleksible arbejdstider. Således kunne 
han afpasse sine arbejdstider efter 
brevduesporten. Hvis han havde behov 
for det, kunne han arbejde hårdt i en 
længere periode – og således opspare 
tid, som så senere gav ham mere fritid 
til at passe duerne. 
SPRINTERSLAG

I 1971 blev Gaston gift med Maria – 
og hvor han tidligere godt kunne lide 
at gå i byen med vennerne – ja så betød 
hans bryllup nu, at han faktisk blev 
familiemenneske – og at han derfor 
også fik mere tid og interesse for du-
erne. Oprindeligt stammede hans du-
er mest fra faderen, men nu var han 
så på udkik efter blodfornyelse. Dette 
fandt han hos Emanuel Lambrechts, 

der var bror til den kendte Cyriel Lam-
brechts. Desuden var hans nabo Stan 
Gooyvaerts på daværende tidspunkt 
et stort navn – og med duer fra disse 
2 topslag fik Gaston lavet et perfekt 
match i krydsning mellem disse duer. 
Fra Quievrain specialist Louis Mol-
len blev der også anskaffet duer for 
at forstærke sprinteregenskaberne 
på slaget. Gaston ønskede ikke at be-
tale store beløb for nyanskaffelser til 
sit slag – men han købte somme tider 
bons fra lotterier, hvis disse var fra 
kendte opdrættere. Men med Gastons 
øje for talent var det heller ikke nød-
vendigt at ofre store summer for blod-
fornyelse. Som udgangspunkt ønskede 
Gaston ikke store og tunge duer, men 
han gik derimod meget op i, at en due 
havde et udtryksfuldt hoved. Gik altså 
mere op i at nye duer var intelligente – 
og ikke bare en kugle af fjer. Samtidig 
blev det populært at motivere duerne i 
højere grad end det havde været tilfæl-
det tidligere. I 1982 opgav han derfor 
at flyve med naturlige duer – og gik i 
stedet over til enkesystemet. Starten 
blev med 12-16 unge enkemænd, der 
var parret med ældre enkehunner – og 
dette gav ham ikke bare gode resul-
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tater, men da han også samtidig spil-
lede på sine duer – så vandt han også 
en del penge på denne måde. Således 
fortæller Gaston, at han engang vandt 
120.000 Belgiske Franc (ca. d.kr. 
24.000) på bare 2 uger. Denne gevinst 
kom i hus med en 1. præmie og en 2. 
præmie – og det var ikke hverdagskost 
dengang. Gaston fløj i 1980’erne og 
1990’erne med hvad han selv udtryk-
ker som ”den lille kurv” – altså med 
få duer. Og det lykkedes ham i denne 
periode at forvandle hans brevdue-
hold fra at være en hobby – til at han 
kunne kalde sig ”sprinterchampion”. 
Faktisk begyndte han også at sælge 
unger på det kendte ”Lier” marked, 
som tiltrak mange brevduemænd fra 
Holland, Storbritannien og Tyskland. 
Provinsen Antwerpen havde dengang 
ry for at være mekka for specielt gode 
sprinterduer, medens langdistancedu-
erne fortrinsvis var at findel i West-
flandern. Og Gaston havde bemærket 
at specielt tyske opdrættere var glade 
for hans duer – der var nemlig mange 
af dem, som havde opnået gode resul-
tater hjemme i Tyskland med afkom 
fra Gastons slag.
SKIFT TIL MELLEMDISTANCE

Ved århundredskiftet fortalte Gaston 
sine brevduekammerater at han ville 
skifte fra sprinterflyvninger til mel-
lemdistance, men det fandt hans kam-
merater ville være en dårlig ide for 
Gaston – og gjorde ham opmærksom 
på at mellemdistance var noget helt 
andet end sprinterflyvningerne – og 
at det var forkert af ham at forlade de 
konkurrencer, som havde givet ham så 
meget succes. 
KAASBOER

Men Gaston var på udkik efter nye 
udfordringer og så frem til at kunne 
komme til at konkurrere i et større 
område, som omfattede Antwerpen 
provinsen, og så også at komme til 
at kapflyve på afstande over 300 km. 

Samtidig var han dog også klar over, at 
han måtte skaffe sig lidt blodfornyelse, 
som bedre kunne klare de længere af-
stande. Og det var nok ikke tilfældigt, 
at han i den forbindelse havde kik på 
championslaget Jozef og Frans Goova-
erts. Disse brødre mødte han på fod-
boldstadion – og under en kamp blev 
det så besluttet, at Gaston skulle over-
tage én af Goovaerts slagets hanner. 
Og således blev BE-98-6335690 flyt-
tet til Gaston v.d. Wouwers slag. Jo-
zef Goovaerts solgte ost, æg og smør 
på markedspladsen og Gaston syntes 
at duen så skulle have et navn, som 
havde noget med Jozef beskæftigelse 
af gøre. Derfor kom den til at hedde 
”KAASBOER”, som vel nærmest kan 
oversættes til ”ostemanden”. På dette 
tidspunkt var Gaston nok uvidende om 
at denne blåbåndede han skulle blive 
en af verdens bedste avlsduer på mel-
lemdistancen. I de første år blev den 
parret med en flot hun fra Bart Hen-
derickx, som måtte slutte med brevdu-
esporten. Det skulle senere vise sig at 
netop denne sammensætning nok var 
den bedste parring Kaasboer indgik i, 
idet de bedste avlsduer af Kaasboer li-
nien netop faldt på dette par. Kaasboer 
blev dog også parret med andre hun-
ner, og det også med store resultater til 

følge. I begyndelsen af det nye århund-
rede fik Gaston derfor utallige gode 
resultater – og specielt med ungerne 
var han eminent. Her en oversigt over 
nogle af de vigtigste resultater: 
INTERNATIONALT GENNEMBRUD

På baggrund af disse resultater op-
nåede Gaston hurtigt at blive kendt 
– ikke bare nationalt i Belgien, men 
hurtigt kom hans navn også på alles 
læber internationalt. Og mange brev-
duemænd ville gerne have fat i duer fra 
Gaston, som så til gengæld mest inte-
resserede sig for at udveksle gode duer 
med andre kendte brevduemænd. Og 
således gik det til at Gaston byttede 
duer med så kendte slag som Dirk Van 
Dyck, Luc, Bart og Jürgen Geerinckx, 
Johan de Belser, Kristiaan Hennes, 
Theo Yskout, Frans Rijmenants og 
Theo Huysegoms. Med indkrydsning 
af duer fra disse opdrættere blev Kaas-
boer liniens fantastiske kapflyvnings-
egenskaber forstærket. Det forlyder 
også at selveste Gaby Vandenabeele 
for nyligt har været interesseret i avls-
samarbejde med Gaston v.d. Wouwer. 
Gaston v.d. Wouwer har aldrig fløjet 
med mange duer, og alligevel er det 
lykkedes ham at vinde mange topre-
sultater. Selv fremhæver han specielt 
2 Nationalvindere:

Kim vinder 1. Nat. Gueret 2009 
blandt 14.245 duer 

”Kim” BE-09-6111514 er en hun, 
som er barnebarn af stamhan-
nen ”Kaasboer”. Hendes far er 
”Torre”BE-03-6257240, som altså er 
søn af ”Kaasboer” og hunnen fra Bart 
Henderickx BE-97-6407575. Moderen 
til Kim er ”Celien” BE-06-6034734, 
der er af afstamning fra Frans Ri-
jmenands og Theo Huysegoms. En 
helsøster til Kim har desuden været 
Provincialvinder fra Montlucon blandt 
1.913 duer – ligesom flere andre sø-
skende til Kim har været topduer både 
på kapflyvning og i avl. 

Nationale Højdepunkter 2004-2014

1. National Champion Lang Distance Unger 

KBDB 2007

1. National Acepigeon Cureghem center 2009

1. National Champion Unger Cureghem center 

2013

1. Nationale Acepigeon LCB Unger 2009

1. Nationale Gueret Unger  14,700 d. 2009

1. National Bourges 39,614 d. 2010

1. National Zone Argenton 2011

1. National Zone Poitiers 2,538 d. 2013

1. Semi National Vierzon 15,359 d. 2014

2. National Champion Unger Mellemdistance 

Duivenkrant 2005

3. Nationale Bourges Unger 37,900 d. 2009

4. National Champion Lang Distance Unger 

KBDB 2011

5. Nationale Limoges 14,211 d. 2010

6. National Champion Lang Distance Unger 

KBDB 2004

6. Nationale Argenton Gamle  duer  9.900 d. 

2009

8. National Champion Unger Lang Distance 

KBDB 2013
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af Helle & Jens Pedersen, Dan 076 Holstebro

Gennem de seneste år har der 

blandt brevduefolk været meget 

snak og debat om hvad vi gør for 

at hverve nye medlemmer, der 

kan blive bidt af sporten og for-

blive i foreningerne, og dermed 

forhindre at brevduesporten 

uddør.

Vi brevduefolk synes jo, det er en fan-
tastisk hobby, men stadig møder man 
jo mange mennesker, som intet aner 
om brevduesport – hvis de overhovedet 
nogensinde har hørt om den. 

Da vi jo gerne vil bevare sporten har 
vi tænkt – Hvad kan vi selv gøre for 
evt. at hverve nye medlemmer? – Hvor-
dan synliggør vi brevduesporten og ud-
breder kendskabet til den?

Derfor har vi – i det små – taget ini-
tiativ til forskellige tiltag og vil gerne 
dele oplevelsen / erfaringen med an-
dre. 
OPSLAG/INFO TIL OPSLAGSTAVLER

Vi har produceret et lille opslag med 
ganske kort info om brevduesporten og 
hængt op rundt omkring i lokalsam-
fundet og nabobyerne. 
OPEN BY NIGHT

I 2015 fik vi den idé at vi kunne stå 
med en stand til Open by Night i Hol-
stebro. Vi fik en aftale i stand med 
nogle flinke forretningsdrivende om, 
at vi måtte stå foran deres butik midt 
i gågaden. 

Vi tænkte, at vi måske kunne få lidt 
folk i tale – men, at tiden måske også 
ville blive lang, hvorfor vi begrænsede 
vor stand til tidsrummet kl. 16 – 22.

Det gik over al forventning – Der var 
konstant folk omkring standen. En 
stor del var selvfølgelig bare nysger-
rige, men en del var alligevel også seri-
øst interesseret i at høre om brevduer 
– kapflyvning og One Loft Races. 

Vi delte en masse pr-materiale ud 
(gamle brevdueblade, pjecer om brev-

duesporten m.m.)
Faktisk var det så stor en succes, at 

vi ikke nåede at sidde ned i al den tid, 
vi var der og dårligt kunne få tid til 
mad og drikke   Men det var en helt 
utrolig positiv oplevelse og ikke sidste 
gang vi gør det. 

Stand til lokal racedue-/fjerkræ-ud-
stilling i Aulum

Da vi nu havde fået blod på tanden 
med at stå med en informations-stand 
om brevduesporten, fik vi tilbudt mu-
ligheden for at komme med på den 
lokale racedue-/fjerkræudstilling i 

Aulum i november måned. 
Også her var det en rimelig succes, og 

der blev vist en del interesse for spor-
ten. 

Forleden dag hos den lokale daglig-
vare butik talte vi med en person fra 
den lokale borger- og foredragsfor-
ening. De ytrede ønske om, vi ville af-
holde et foredrag om brevduer til deres 
generalforsamling. Så det går vi og 
tygger lidt på, men hvorfor ikke? 

Så alt i alt – hvis man gider bruge 
lidt tid på det, er det faktisk muligt at 
skabe en del interesse og måske på sigt 

Nye medlemmer

Open by Night i Holstebro

Stand på lokal fjerkræ udstilling i Aulum
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nye medlemmer. 
DAN 076 HOLSTEBRO – NYE  

MEDLEMMER

Dan 076 Holstebro havde i 2015 90-
års jubilæum. Selvom vi også i vores 
forening er blevet en del færre med-
lemmer gennem årene, har vi alligevel 
også fået nye medlemmer til. 

I jubilæumsåret 2015 fik foreningen 
sine første juniormedlemmer – nemlig 
Oline på 11 år og Esben på 9. De får 
naturligvis støtte fra forældrene Anne 
og Brian og hele familien er blevet bidt 
at sporten. 

Vi har hjulpet de nye medlemmer i 
gang med en del duer og kontakter og 
har mere eller mindre udnævnt os selv 
som ”mentor” for dem 

De er startet fuldstændig fra bunden 
af, dvs. at de intet kendskab havde til 
duer, pasning, fodring, avl, kapflyv-
ning etc. – så det er en stor mundfuld, 
de har gabt over. Men de går på med 
krum hals og vi tror bestemt vi får 
kamp til stregen i det nye år. 

Ud over deres eget ungetillæg i 2016, 
har de fået en del unger fra 2015, der 
er stillet hos dem og derfor kan kapfly-
ves fra slaget som 1-års i 2016.

De nye medlemmer vil – i hvert fald 
her til en start – køre samme program, 
som vi gør. De er derfor også startet ud 
med at vinterparre. Det går forrygen-
de og de første unger blev ringet den 2. 
januar 2016. 

Det er efter vor opfattelse meget vig-
tigt, at vi alle forsøger at blive bedre 
til at tage imod nye medlemmer og 
støtte op om disse. Det er vigtigt at 

de får ”tilknyttet” en kontaktperson / 
mentor. 

Desværre kan gamle garvede brev-
duefolk jo godt være noget indspiste og 
megen brevduesnak er meget indfor-
stået tale og fuldstændig uforstående 
for uvedkommende. Det er vigtigt, 
at de nye medlemmer føler, at de kan 
spørge om alt og få råd og hjælp til 
både store og små spørgsmål. Og det 
er faktisk ganske sundt at få stillet 
spørgsmålstegn ved tingene. 

Endelig er det vigtigt, at man i for-
eningerne følger op og bliver ved med 
at støtte op. F.eks. når de nye medlem-
mer får medgang og begynder at vinde 
præmierne – så kan det ikke nytte at 
de gamle medlemmer bliver sure og 

”fryser” de nye ud. Der må man vise 
sig som en god sportskammerat. Des-
uden er konkurrence jo sundt og gør jo 
blot, at man selv må oppe sig lidt me-
re og justere lidt på sit eget slag for at 
blive bedre.

Som DdB også har været inde på i en 
artikel i Brevduen, er vi helt enige i, at 
det er vigtigt, at der enten bliver ”ud-
nævnt” nogle mentorer i de forskellige 
foreninger /sektioner eller bliver lagt 
op til, at der skal være nogen i forenin-
ger / sektioner til at bistå nye medlem-
mer. Det er desuden vigtigt, at det er 
folk, der virkelig brænder for sporten 
og har lyst til at bruge tiden og ener-
gien på arbejdet. 

Der bliver længere og længere mel-
lem foreningerne, så det er vigtigt at 
folk i deres eget lille lokalsamfund ta-
ger hånd om det. 

Hvem vil ikke gerne have en ny 
sportsfælle at køre træningsture med, 
transport til klubben m.m. 

Esben og Oline, DAN 076 Holstebro

Far Brian ringer de første unger
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NYE NATURAL FINESSE BLANDINGER

10007220  FINESSE START  25 KG

10007221  FINESSE LIGHT 20 KG

10007222  FINESSE CONDITION  25 KG

10007223  FINESSE ENERGY PLUS   20 KG

10007205  FINESSE MUTINE  25 KG

FINESSE START  - 25 KG

FINESSE LIGHT - 20 KG

FINESSE CONDITION  - 25 KG

FINESSE ENERGY PLUS  -  20 KG

FINESSE MUTINE - 25 KG

SE ALLE
BLANDINGER

I 
BRÆDSTRUP
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Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

GULDRINGEN 2016
Bestil nu og få tilsendt GULDRINGEN 2016 
Et medlem kan max. købe 10 stk. á 100 kr.  

Deltagelse i konkurrencen kan ikke overdrages til andre!  
Der konkurreres om præmiepuljen i 2018 på en langflyvning ca. uge 29.  

Præmiepuljen opgøres i Regionerne.  
Resultatet opgøres i regionen på sektionspoint og fordeles efter flg.  

1. pr. 25% og efterfølgende: 12,5% - 10% - 7.5% og 9 x 5%. 
Guldring 2012: 1. pr. ØST = 9001 kr. 1. pr. SYD =11803 kr. 1. pr. NORD = 9452 kr. 


