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Blad nr. Udkommer Deadline
05 2. marts 16. feb. 
06 16. marts 1. marts 
07 30. marts 15. marts
08 13. april 29. marts

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulererFremlysning

Efterlysning

SÅ ER DEADLINE  FOR 
INDSENDELSE AF 

 RINGLISTER OG KAP-
FLYVNINGSPLANER 

PASSERET!
SÅ VI VIL GERNE 

MODTAGE DE SIDSTE 
SNAREST!!

SEKRETARIATET

Drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2016!

Sekretariatet

DAN 030-15-0462 (død)
DAN 085-15-0605 (død)
BELG 13-2116450 (død) 
NL 12-5216462 (død)
Sekretariatet

Tlf 48284244

DAN 018-14-0506
Tom Yndgaard 
5485 Skamby
Tlf. 23726782

DAN 129-15-0967
Peter Jensen
9220 Aalborg Ø

DAN 243-14-0534
K.V Møller
8660 Skanderborg
Tlf 29863144

NL-15-18533619
Lars Jensen
2650 Hvidovre
Tlf 28838611

PL 11801-14-0326
PL 4445-15-0239
Willie Sørensen,
3790 Hasle,
Tlf 23434980

Belge 11-4116523
Jørgen E. Pihl
2650 Hvidovre
Tlf. 20785858

70 ÅR
5/3 Alf B. Kristensen, 227 Koldinghus

75 ÅR
22/2  Kjeld Jacobsen, 196 Vrå

80 ÅR
5/3 Reint Koldam, 028 Vestjyden

50 ÅRS JUBILÆUM
1/3 Bjarne Rasmussen, 023 Aalborg

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. 

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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EFTER 
BRÆDSTRUP

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

For 20. gang holdt DdB sit årlige 
repræsentantskabsmøde, landsud-
stilling og aftenfest på Pejsegården i 
Brædstrup. Dette dejlige sted dannede 
endnu engang rammen omkring nogle 
dejlige dage i brevduesportens tegn. – 
Og sikke nogle fantastiske dage. Der 
var helt fyldt op med leverandører, 
salgsstande og udstillingsduer. Selv på 
gangene var gang i salgsboderne. Fre-
dag og lørdag var virkelig fyldt op med 
mange brevduefolk, der virkelig så ud 
til at hygge sig. Det er vist snart man-
ge år siden, at vi har været så mange 
og i så dejligt et humør. Det at starte 
landsmødet allerede fredag eftermid-
dag ser ud til at være faldet i mange 
brevduefolks smag. Alle værelser på 
Pejsegården var booket og rigtigt 
mange mennesker overværede de ar-
rangementer, der løb af stablen fredag 
aften – foredrag af hollandske Beute 

samt auktion over duer fra Beverdam, 
Holland. Det er aboslut aktiviteter, der 
skal udbygges de kommende år.

Udstillingsudvalget havde igen i år 
formået at sætte en meget flot udstil-
ling op med mange af Danmarks bed-
ste duer. Der var udstillet mere end 
340 duer. – Og som altid et meget for-
nemt præmiebord!

Auktionen over 26 duer fra nogle af 
de bedst flyvende slag i Danmark og 
med duer efter deres allerbedste ma-
teriale var også en flot succes. Duerne 
blev næsten alle solgt til flotte priser 
Så også her, er der noget at bygge vi-
dere på i fremtiden. Danske duer kan 
opnå flotte priser, når bare materialet 
er det rigtige.

Mere end 280 repræsentanter var 
inviteret til Repræsentantskabsmø-
det og mere end 240 var på plads i den 
store sal, da formanden startede mø-
det. Vi fik en flot præmieoverrækkelse 
til vinderne af DdB’s officielle præmier 

og med et flot stående bifald fra repræ-
sentanterne til vinderne efterfølgende. 

Selve mødet forløb uden de store ud-
fordringer for dirigenterne. De 5 ho-
vedbestyrelses medlemmer, der var på 
valg, blev alle genvalgt uden modkan-
didater. Ikke alle fremsendte forslag 
blev vedtaget, men sådan er det jo, når 
demokratiet arbejder. Gik det ikke ens 
vej denne gang, må man jo arbejde vi-
dere med sagen og måske prøve at fin-
de andre argumenter, hvis man mener, 
man stadig har en god sag. Man må op 
på hesten igen.

Arrangementet sluttede med en rig-
tigt dejlig aftenfest med flot pyntet 
sal og borde, dejlig mad, gode sange, 
iørefaldende musik og dans til ud på 
de små timer. Vi fik endnu gang hyldet 
vores Danmarksmestre K. og K. Sø-
rensen 049 og fam. Iversen 025 samt 
uddelt et par velfortjente guldnåle til 
H.C. Hansen 111 og Bjarne Straszek 
165. Det er virkelig håbet, at endnu 
flere vil finde anledning til at deltage 
i denne pragtfulde festaften, som DdB 
gennem rigtigt mange år har været 
vært for. Alene bare det at se salen 
rejse sig og med hinanden i hånden 
synge Erling Vestergaards gamle ”Vi 
ses igen til næste år” er en udsøgt for-
nøjelse.

Det var dejlige dage i Brædstrup og 
vi ses igen 3. og 4. februar 2017.  
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Artiklen herunder blev bragt i ”Brevduen” årgang 

1934, nr. 4.

ARTIKLEN ER PRIMÆRT RETTET MOD 
NYBEGYNDERE, MEN HER 81 ÅR EFTER 
HAR DEN GIVET ANLEDNING TIL OVER-
VEJELSE, OM H. H. FUNCH, RØNBJERG 
HAVDE FAT I NOGET VIGTIGT VEDR. 
AVL PÅ DUER I VOLIERE. 

ARTIKLEN BRINGES UBESKÅRET OG 
DERFOR OGSÅ HANS METODE TIL AT 
VÆNNE DUER. EN METODE, DER IKKE 
BRUGES I DAG.

Når man ønsker at blive brevdue-
mand, er den første betingelse, 
at man anskaffer sig nogle duer. 
Men at grundlægge et virkeligt 
brevdueslag er ikke så lige en 
sag, som nybegyndere straks 
tænker sig. Slaget kan startes 
på to forskellige måder. Enten 
ved indkøb af unger eller ved at 
anskaffe sig nogle avlsduer, men 
begge anskaffelsesmåder har 
deres lys- og skyggesider.

Det er lettest at købe unger, men man 
bør kun anskaffe sig få, da man kan 
være temmelig sikker på, at antallet 
er svundet betydeligt ind, når man det 
kommende år skal anvende duerne til 
avl. Mangen en nybegynder foretræk-
ker derfor straks at købe sig nogle 
par avlsduer. Det er ligesom han har 
på fornemmelsen, at han med et slag 
straks bliver virkelig brevduemand.

Månederne november-januar er den 
rette tid at købe avlsduer, da duerne 
når at blive fortrolige med deres nye 
omgivelser, førend avlssæsonen be-
gynder, hvilken er af stor betydning 
for den kommende yngel. Starten må 

fra første begyndelse være rigtig, hvis 
nybegynderen ønsker at opnå resulta-
ter, og han bør derfor rådføre sig med 
en erfaren og helst stedkendt brevdue-
mand om flere forskellige forhold f. eks. 
slagets Indretning, indkøb af duer osv.

Køb af avlsduer er i allerhøjeste grad 
en tillidssag, og begynderen bør derfor 
henvende sig til en brevduemand, som 
han tror, både kan og vil overlade ham 
gode avlsduer. At begynde med for 
dårligt duemateriale er spild af tid og 
penge, og resultatet 'bliver kun skuf-
felser og atter skuffelser”, og disse vil 
brevduemanden, selvom han har det 
bedste duemateriale, ikke helt undgå. 
Har nybegynderen ikke råd til at købe 
fire par avlsduer, så nøjes han med to 
par, som helst købes fra samme slag.

Når begynderen har duerne, så er der 
to ting, som må ligge ham på sinde: 

1. At få nogle unger,  
2. At forsøge at vænne duerne.

Da jeg hvert år fra 1926 har impor-
teret duer, vil jeg i det følgende gerne 
stille min metode samt min erfaring 
til rådighed. Jeg ser i ånden gamle 
erfarne brevduemænd sige: "Denne 
artikel kunde have været sparet, den 
indeholder intet nyt af interesse". Til 
dem vil jeg bruge den vise Solons ord: 
"Der er intet nyt under solen". Allige-
vel vover jeg at fremkomme med min 
artikel, da jeg fra mine mange besøg 
omkring hos sportsfæller er fuldstæn-
dig klar over, at det ikke altid er due 
materialet, men derimod mine ærede 
sportsfæller, der kan takke sig selv for 
skuffelserne, med andre ord: Behand-
lingen af de indkøbte duer er skrupfor-
kert. 

Indespærrede duer må gå under go-
de og sunde forhold; frisk luft er en 
livsbetingelse. Min første tanke er at 

få nogle gode unger efter duerne, for 
at disse snart kan få lov at flyve frit. 
Når duerne har lagt 1.ste kuld æg og 
har ruget i ca. 8 dage, borttages æg-
gene og udruges af ammeduer. Efter 
ca. 14 dages forløb ruger duerne atter, 
og denne gang får forældrene lov at op-
made ungerne. 3. kuld æg borttages, 4. 
kuld udruger duerne, og når disse sid-
ste unger er så gamle, at hannen atter 
begynder at "drive" med hunnen, da er 
tidspunktet kommet, at duerne skal 
flyve i frihed.

Forberedelserne med at vænne du-
erne er allerede påbegyndt kort efter 
modtagelsen. Duerne må selvfølgelig 
have adgang til en voliere og gå i inde-
lukke for sig selv. Jeg har flere gange 
solgt importerede duer, og to gange 
har jeg kort efter modtaget brev, hvori 
køberen beklager, at duerne ved et 
uheld er sluppet ud, og derfor tabt, og 
jeg har lidt samme skæbne og derfor, 
så snart jeg har modtaget duerne, bli-
ver svingfjerene straks klippet af den 
ene vinge. 

Når duerne har gået i ro i ca. 14 dage, 
da begynder vænningen, volieren åb-
nes, duerne sættes på taget. Selvfølge-
lig forsøger duerne at flyve, men efter 
et par temmelig mislykkede luftrejser 
bliver duerne i reglen på taget. I løbet 
af et par dage lærer duerne at gå ud og 

Behandling af indkøbte duer 
med specielt henblik på 
importerede
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ind af volieren, og denne må ikke være 
åben andre dage, end når man har tid 
til engang imellem at have opsigt med 
duerne. Når duerne et par måneder 
har været flinke til at gå ind i volieren, 
og man har på fornemmelsen, at duer-
ne befinder sig vel, begynder man så 
småt at rykke de klippede slagfjer. Når 
flere nye slagfjer er fremkommen, men 
duerne alligevel ikke rigtig kan flyve, 
befinder man sig i en kritisk situation, 
da duerne nu let kan tabes, man gør 
derfor klogt i at lukke volieren en kort 
tid og først åbne volieren igen, når du-
erne har så mange slagfjer, at de, hvis 
de kommer på jorden, kan flyve op på 
taget. Nu holdes volieren altid åben, 
de sidste klippede slagfjer fjernes, og 
snart flyver duerne sammen med den 
øvrige flok. 

Duer jeg importerer i december-ja-
nuar, flyver i reglen i frihed omkring 
1. juli, hvis duerne er unge før. Er det 
derimod ældre duer, der har ynglet i 
deres gamle hjem, senere. Det er altså 
et meget stort arbejde at vænne ind-
købte duer. Trods al påpasselighed mi-
stes der duer, og derfor er der mange 
brevduemænd, der siger omtrent såle-
des: "Jeg har betalt disse duer meget 
dyrt, og derfor skal de vedblive at gå i 
fangenskab, så jeg må have endnu fle-
re unger efter dem." Duerne holdes så-
ledes i årevis i fangenskab, og til disse 
mine ærede sportsfæller er denne min 
artikel skrevet. 

Nu begynder jeg omtrent forfra igen. 
Begynderen har sine nylig indkøbte 
duer i fangenskab, og avlssæsonen be-
gynder. Duerne fodres med 1. kI. ærter 
og korn, men især med ærter, desuden 
med skaller, kalk, grøntsager, salt osv. 

Ungerne fødes og resultatet er dej-
lige, kraftige, robuste unger, som ofte 
tegner til at blive lidt større og krafti-
gere end forældrene. 

Ingen af hans andre unger er bedre 
end ungerne efter disse nyanskaf-
felser, og ejeren ser allerede i ånden, 
hvorledes disse unger i løbet af de kom-
mende måneder kommer hjem fra kap-
flyvningerne med sejrsprisen. 

Glæden over disse enestående un-
ger stiger for hver dag. Træningerne 
begynder, men uheldigvis tabes en 
enkelt unge omtrent straks, resten af 
ungerne flyver rigtig pænt og kommer 
hjem i flok sammen med de øvrige un-

ger. Duerne er nu ude på omkring 100 
km, - da indtræffer katastrofen. 

Løsladelsen finder sted i hårdt vejr. 
Ejeren går med ængstelig spænding og 
venter, men de kære fugle sætter hans 
tålmodighed på en hård prøve. 

Endelig kommer der en due, ti minut-
ter efter en anden. Halvdelen af unger-
ne 1. dag og en del senere, men hans 
favoritter, alle ungerne efter hans ind-
købte duer er borte. 

De er uigenkaldeligt tabt. 

Heldigvis har han været så forsigtig 
at beholde en del af ungerne hjemme 
til næste gang. Resultatet bliver imid-
lertid det samme, og begynderen kom-
mer til det resultat, at disse duer ikke 
kan flyve i hårdt vejr, og at duerne har 
ingen værdi. 

Hans egne gamle duer er de bedste. 
Resultatet bliver det samme, selvom 
ungerne er opmadet af ammeduer. Be-
gynderen vil have noget for sine penge, 
avlsduerne holdes stadig indespærre-
de, det ene år efter det andet. Ungerne 
bliver med hensyn til flyveevne ringe-
re og ringere. 

En enkelt due går igennem, men det 
store gros tabes, og enhver kan se, at 
køberen er "faldet blandt Røvere", og 
køberen bliver til grin for samtlige 
sportskammerater. Netop således gik 
det mig, da jeg i 1926 importerede mi-
ne første Osman-duer. De engelske du-
er blev snart berygtede inden for mine 
sportsfæller i "Skive". 

Jeg går nu atter tilbage til begynde-
ren. 

Hans sportsven Kr. Petersen, har 
muligvis også købt duer samme sted 
fra i oktober måned. Hr. Petersen er 
lidt af en vovehals. Allerede i april åb-
ner han volieren, og hans duer flyver 
frit. Petersen træner også sine 1. og 2. 
kulds unger. Også disse tabes i hårdt 
vejr, men senere træner han ungerne, 
som er født omkring 1. juni. 

Hr. Petersen venter også, at disse 
unger tabes, men til hans store over-
raskelse, så holder disse unger også 
i hårdt vejr, når alle duerne kommer 
enkeltvis hjem. Næste år går på sam-
me måde. Begynderen taber næsten 
alle ungerne, men Petersen vinder den 
ene ungepræmie efter den anden. Min 
første erfaring 1926 var altså den, at 

ungerne efter mine importerede Os-
man-duer ikke egnede sig til flyvning 
i hårdt vejr, men allerede 1927 blev 
jeg en erfaring rigere. De importerede 
duer blev i november 1926 sat i frihed. 
Heldigvis havde jeg gemt flere af un-
gerne fra 1926, og disse blev som et-
årige trænet sammen med ungerne 
1927. 

De etårige var snart tabt, men til 
min store overraskelse holdt deres un-
ger (2. generation). Endnu større blev 
min overraskelse, da ungerne (1. gene-
ration) efter de importerede duer viste 
sig at være fortrinlige flyvere. Min er-
faring siger mig altså, unger efter du-
er, der går i fangenskab, er meget lidt 
værd som kapflyvere, men må kun be-
nyttes til avl. 

Unger efter indkøbte duer, der 
flyver i frihed, kan benyttes som 

kapflyvere. 

Denne Erfaring har jeg fået bekræf-
tet i kendsgerninger gang på gang, 
det ene år efter det andet, og jeg skal i 
korthed fremdrage enkelte eksempler: 

Flyvningen fra Antwerpen 1930 var 
meget streng, kun få duer i Nordjyl-
land 1. dag. 2. dag stærk regn. 3. dag 
begyndte duerne at komme hjem for 
alvor. 3. dags middag havde jeg i alt 9 
duer hjemme (10 sendt). 

Mine Osman-duer vandt 2. og 3. se-
riepræmie i Gruppe 3. Duerne havde 
altså bestået deres prøve. Den bedste 
due, jeg har importeret er en Logan-
hun NURP 93-27, som jeg importerede 
i juli 1928. 

Først da man i september 1928 fløj 
kapflyvning med dens unger i Eng-
land, opdagede man denne dues fine 
avlsevne, hvorfor jeg efter mange hen-
vendelser, sendte 93 tilbage til Eng-
land 1932. Hos mig viste 93 ingen 
særlige avlsevner. Ungerne 1929, som 
jeg trænede, tabtes alle, men da duen i 
efteråret 1929 fik lov at flyve i frihed, 
blev resultatet et ganske andet. Unger 
tillagt efter den tid har alle kunnet 
flyve. F.eks. i 1933 fløj 3 unger Antwer-
pen 1. dag og en fjerde unge tog 1. Præ-
mie i "Skive" fra Rouen. 

I Januar 1929 importerede jeg nogle 
unge Toft-duer, og disse blev løsladt i 
april samme år. 1. kulds unger efter 



54 #04_2016

disse tabtes på træning, men flere af 
2. kuld fløj enslip Odense som unger 
og som 2-årige Antwerpen. Det vi-
ste sig altså, at importerede duer om-
trent straks kan give unger, der kan 
flyve. Jeg solgte i efteråret 1930 dis-
se importerede Toft duer, og køberne 
har fra 1930 til dato holdt disse duer 
i voliere, og nu kommer det mærkeli-
ge. Duer, som hos mig 1929-30 gav 1. 
klasses kapflyvere har aldrig senere 
givet brugelige unger. Køberne klager 
over, at ungerne stadig tabes. Hvis er 
skylden? Den ligger ikke hus duerne, 
men skylden er alene købernes voli-
erer. Duer, som holdes flere år i fan-
genskab taber deres værdi. De opfører 
sig som raceduer i voliere, og hvis man 
løslader dem, har de fuldstændig tabt 
lysten til at flyve, og det vil tage flere 
måneder, før man får dem til at flyve i 
flok med de andre duer. Ja, duerne kan 
fuldstændig miste evnen til at orien-
tere sig (brevduens mest fremragende 
evne). Duerne er fuldstændig hjælpe-
løse, når de kommer i frihed, hvilket 
følgende Eksempel viser: I 1931 lånte 
jeg et par måneder af en god ven i Kø-
benhavn en pragtfuld Sion-han, der 
var kommet her til landet 1928. Denne 
han gik i fangenskab i fire år, men da 
ejeren 1932 forsøgte at vænne den, var 
den fuldstændig hjælpeløs. Den faldt 
ned snart i én gård snart i en anden, 
og til sidst gik den tabt. I 1932 fløj al-
le mine et-årige duer på sydøstruten 
(Odense) enslip i fint vejr, men 8 dage 
senere deltog disse duer i kapflyvning 
fra Nyborg i meget stærk modvind. Jeg 
tabte 3 duer - 1 Osman 2 Sion - alle til-

lagt på forældre, der gik i fangenskab. 
Unger efter disse tre duer har i år flø-
jet Rønne (400 km) i øsende regn. 

Mit samlede tab i 1933 er 7 gamle du-
er. 2 0smann og 1 Sion tabt i Groningen 
(ca. 400 km). Duerne havde modvind, 
og alle 3 duer var tillagt i fangenskab. 
Jeg sendte 14 duer til Rønne, og tabte 
2 Sion og 1 Osman, den ene Sion samt 
Osman-duen var tillagt efter duer i 
fangenskab. Jeg kan derfor udmærket 
godt forstå, at, når berømte engelske 
opdrættere udbyder duer til salg, så 
averterer de ofte: ”Never kept any pri-
soners." På dansk: "Aldrig holdt duer i 
fangenskab." 

Afdøde Osman skrev engang i "Ra-
cing Pigeon" omtrent således: "Når jeg 
ofte bliver præsenteret for duer, der for 
flere år siden er købt hos mig, og som 
har gået fra hånd til hånd og tilbragt 
hele deres liv i fangenskab, da er det 
mig umuligt at genkende disse duer, 
så fuldstændig har de tabt deres race-
præg." 

Mit råd til alle nybegyndere er der-
for: Køb aldrig duer, der har gået flere 
år i fangenskab. Selv duer af bedste 
afstamning er omtrent værdiløse til 
avl. Hold aldrig indkøbte duer inde-
spærrede i årevis, da det kun vil brin-
ge skuffelser. Derfor, alle mine ærede 
sportsfæller, som holder raceduer, 
undskyld min fejltagelse, jeg mente 
brevduer i voliere. Klip i dag et stort 
hul i volieren og bliv fra i dag af brev-
dueopdrætter og lad opdrætteren af 
raceduer beholde volieren.  

FORFATTEREN H. H. FUNCH, RØN-
BJERG 

var en af 1930’ernes kendteste brev-
dueopdrættere. Han døde for 60 år 
siden d. 31. dec. 1955. Ved begravel-
sen holdtes taler bl.a. af DdBs næst-
formand A. P. Lillemoes, Aarhus og 
E. V. Mortensen, Fårup, 1950’ernes 
berømte ejer af den 3-dobbelte grup-
pevinder ”801”. 

Hans Henrik Funch var født på 
Langeland i 1886 ca. 4 km sydøst for 
Rudkøbing, hvor faderen var land-
mand i Funchgårde.  Han var ansat 
som førstelærer fra 1917 til sin pen-
sionering i 1947 på Rønbjerg Skole, 
5 km sydvest for Skive. I 1925 er 
han medstifter af Dan 066 ”Skive”. I 
1947 flyttede han ind til Skive, hvor 
han havde bolig og slag til sin død. 
På krak.dk findes luftfoto af Skive 
år 1954, hvor slagets placering i Jyl-
landsgade 24 ses tydeligt. Foruden 
artikler i ”Brevduen” i 1930’erne 
gjorde Funch sig kendt med årlige 
importer fra 1926 af engelske duer, 
Osman, Toft og Logan og fra Frank-
rig Sion frem til sidst i 1930’erne. 
Han opnåede talrige og gode resul-
tater på langflyvninger med sine 
duer, hvilket betød utallige besøg af 
sportsfæller. De blev gæstfrit modta-
get af Funchs stille og noble adfærd, 
der blev værdsat af alle, som det hed-
der i nekrologen i ”Brevduen” 1956.  
Den noble adfærd indebar også, at 
besøgende ikke kunne købe duer. 
Handel med duer foregik kun med 
postvæsenet som mellemled.    

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

kontakt Sekretariatet
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Af Verhecke Marc - Foto Degrave Martin Over-

sættelse Ove Fuglsang Jensen - stillet til rådig-

hed af PIPA

En streng udvælgelse af unger-
ne, kombineret med en tålmodig 
tilgang. Disse to begreber synes 
at stride imod hinanden, men det 
er dog en god ting at kombinere 
de to begreber.

HVAD MED UNGDUERNE?
Skal ungerne vise deres værdi lige 

fra starten af, eller er det en bedre idé, 
at give dem noget tid til deres udvik-
ling? Der kan siges meget om kapflyv-
ning med ungerne, men én ting må stå 
meget klart: Du kan ikke påstå, at du 
giver dine unger alle chancer for at be-
vise deres værd, hvis du har store for-
ventninger, og regner med præmier og 
placeringer fra starten af. Det er vig-
tigt, at være opmærksom på, at nogle 
typer unger udvikler sig hurtigere end 
andre - altså ligesom hos os menne-
sker! Der udover, vil unger der er træ-
net ekstremt meget, have en tendens 
til at give dårligere hjemkomster i de 
første kapflyvninger, end unger der 
har haft et mere afslappet trænings-
program. 

Nogle slag i Belgien der flyver unge-
flyvning, træner unger fra Frankrig 
sammen med de gamle duer. Det er 
derfor åbenbart, at disse unger træ-
net med de gamle duer, vil klare sig 
bedst i de første ungeflyvninger. An-
dre slag har måske trænet mere af-
slappet med ungerne, og disse unger 
befinder sig pludselig sammen med tu-
sinder af andre unger i slippet. Efter 
3 ugers kapflyvning med ungerne, vil 
de mest kvikke af de mindst trænede 
unger, have elimineret forskellen i re-

sultater. Tager man et mere analytisk 
blik på ungeflyvningerne, vil vi se, at 
det tager noget tid at opnå placeringer 
i de første uger af ungeflyvningerne, 
sammen-lignet med de næste 3-4 uger. 
Hvordan kan det være? Efter de før-
ste uger af ungeflyvningerne, vil un-
ger have nogle "kilometer i vingerne", 
og de kender ruten hjem mere rutine-
mæssigt. Sætter man unger ind senere 
på sæsonen, vil disse unger have svært 
ved at konkurrere med de mere rutine-
rede unger.

   Streng udvælgelse samt 
tålmodighed med ungerne

fortsættes side 60 →
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af Jesper Pedersen, 126

Efter store oplevelser torsdag 
og fredag hos belgiske brevdue-
folk gik turen lørdag morgen til 
Holland. Vi skulle blot 3 km over 
grænsen for at besøge Frederik 
Leliaert i Aardenburg. Vi viste 
på forhånd, at Frederik havde 
fødselsdag denne lørdag, så vi 
havde medbragt en lille gave.

Vi fandt adressen, stod alle ud af 
bilen og begyndte at synge Happy 
Birthday to you. Lidt efter kom en glæ-
destrålende Frederik ud, og så var vi i 
gang med næste besøg. Mange af mine 
rejsekammerater havde tidligere mødt 
Frederik, så der var stor gensynsglæ-
de. Efter lidt småsnak blev vi inviteret 
over i haven.

Her lå et ganske almindeligt have-
slag fuldstædig magen til mange dan-
ske slag. Jeg vil tro, at Frederik har i 
underkanten af 100 duer inklusiv avls-
duer. Avlsduerne var hos Frederiks 
forældre, der boede i nærheden (mere 
om det senere).

Frederik er den yngste hollænder no-
gensinde, der 4 gange har været natio-
nalvinder. Han startede med brevduer 
i 2004. Det, at han kun har været med 
i godt 10 år, viser, han er et kæmpe ta-
lent.

Frederik arbejder til daglig hos Pipa 
i Belgien, så man kan vist godt sige, 
at Frederik arbejder med brevduer 24 
timer i døgnet.

Frederiks først kontakt med brev-
duer skete ved, at faderen fandt en 
tilskadekommet due og tog den med 

hjem. Han spurgte herefter Frederik, 
om han ville passe og pleje duen. Dette 
ville Frederik godt. Duen, der var en 
han, fik snart en mage, da en lokal 
brevduemand havde hørt om fundet 
og forærede Frederik en hun. På den 
måde startede det hele lidt tilfældigt. 
Godt nok havde Frederiks bedstefar i 
sin tid også haft brevduer.

I 2003 kom der for alvor gang i spor-
ten. En lokal stærkt flyende bredue-
mand Dees van Kerkhoven måtte 
opgive sporten af private årsager. Fre-
derik overtog slaget og ca. 25 duer og 
begyndte at dyrke brevduesporten se-
riøst. Frederik var klar over, at han nu 
havde overtaget et stærkt hold duer. 
Allerede i sæson 2007 kom den første 
nationalvinder. Denne due var hur-
tigst af knap 4000 duer i flyvningen 
fra Bordeaux. Ikke nok med det, duen 
var også hurtigst i den internationale 
konkurrence blandt 7200 deltagende 
duer. Denne topdue fik navnet ”Dees”.

Flere af Frederiks konkurrenter ryn-
kede lidt på næsen af dette topresultat 
og sagde, at det var held og ikke andet. 
Det kunne ikke passe at en ”nybegyn-
der” så hurtigt opnåede en national-
vinder.

I belgisk og hollandsk brevduesport 
sker der ofte det, at man stopper med 
at flyve med en nationalvinder, for i 
stedet at sætte den i avl. Det ville Fre-
derik ikke gøre med ”Dees”. Han fort-
satte med at flyve med duen og i sæson 
2008, blev den igen nationalvinder. 
Denne gang fra Narbonne. I alt deltog 
3816 duer. Flyvningen blev en af de 
hårde med kun få duer over 1000 me-
ter pr. minut. Derved kunne Frederik 
lukke munden på kritikerne, der men-
te, det kun var held første gang, Dees, 
blev nationalvinder.

 Frederik havde sendt 4 duer til Nar-
bonne. På grund af sit arbejde havde 
han ikke meget tid til duerne på afsen-
delsesdagen. Normalt får enkehanner-

Duetur til Belgien/Holland
Besøg nr. 5 

Frederik Leliaert, Holland
Yngste hollænder, der har været nationalvinder 4 gange

Frederik Leliaerts slag i Aardenburg
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ne deres mage nogle minutter inden de 
sættes i kurven. Den dag var det kun 
Dees, der fik sin mage, og den kvitte-
rede på bedste vis.

Mange brevduefolk opnår ikke en na-
tionalvinder gennem en karriere på 
måske 50 år eller mere. Frederik hav-
de på 4 år opnået 2 styk, og han var 
ikke færdig endnu.

Sådanne resultater af samme mand 
og samme due vækkede opmærk-
som fra nær og fjern, men Frederik 
stod imod og beholdt ”Dees”. Husker 
jeg korrekt, havde vi også denne due 
i hånden. Den havde i dag et bur for 
sig selv, hvor den hele tiden ”fik” en ny 
hun.

I 2010 kom den 3. nationalvinder fra 
Bordeaux. Vinderen denne gang var 
”Horus” en helbror til ”Dees”. Duen var 
hurtigst blandt 3835 duer.

Dette resultat fik PIPA til at kontak-
te Frederik og tilbyde ham en fuldtids-
stilling som slagpasser. Fra 2011 og 

til 2013 fløj han i kompagni med Gy-
selbrecht – under navnet Gyselbrecht 
– Leliaert.

I 2014 begyndte Frederik igen for sig 

selv og her i 2015 kom den 4. national-
vinder. Flyvningen var fra St. Vincent 
og her blev duen med navnet Tarzan 
hurtigste due i Holland. Duen var den 
eneste due i hele Holland, der blev re-
gisteret hjemme på dagen. Tarzan var 
en 1-års senunge, der manglede at 
skifte 4 slagfjer og alligevel kunne den 
slå alle de godt 3700 konkurrenter. Et 
meget imponerende resultat.

Frederik havde i ugen op til denne 
flyvning haft et godt øje til Tarzan. 
Han havde bemærket, at Tarzan ud-
over at holde sin rede forsøgte at ero-
brere territorium på gulvet i slaget. 
For at motivere duen endnu mere satte 
Frederik i starten af ugen en rede-
skål i hjørnet, hvor Tarzan regerede. 
Desuden satte Frederik en papkasse 
på hovedet ned over redeskålen. Der 
var selvfølgelig skåret hul i enden af 
papkassen, så der var en indgang. Ret 
hurtigt fandt Tarzan ind i ”hulen” og 

Duetur til Belgien/Holland
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Frederik Leliaerts avlsslag
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lå i skålen og tudede dagen lang. På 
selve afsendelses dagen til St. Vincent 
fik Tarzan sin mage ned i hulen, hvor 
de nød hinandens selskab en halv ti-
mes tid. Denne form for motivation må 
have siddet i hovedet på Tarzan hele 
vejen hjem på flyveturen fra Frankrig. 

Frederik er blandt andet kendt for at 
flyve sine duer hårdt. Kun de stærke-
ste overlever. Frederik har også ry for 
at få noget ud af den enkelte due. Da 
han har et lille slag i forhold til sine 
konkurrenter, er det vigtigt, at hver 
due bidrager med toppræstationer.

De 4 nationalvindere er ud af samme 
blodlinie. De stammer alle tilbage på 
de duer, Frederik overtog fra Dees van 
Kerkhoven. Der er 2 andre topduer ud 
af de samme linjer, der også bør næv-
nes. Aton har været 7. national fra 
Narbonne og Jan har været provienzal 
vinder og nr. 5 nationalt fra Bourges, 
nr. 14 national fra Libourne og 32 na-
tional fra Limoges. Alle de duer, jeg 
har nævnt til nu, opnår deres bedste 
resultater på lange hårde flyvninger 
med hastigheder på 1000 mpm til 1100 
mpm. Det viser en utrolig styrke hos 
denne stamme.

En anden due med navnet Eduardo 
bør også nævnes. Duen er sikkert solgt 
nu, men den er avlet hos Frederik. En 

han unge kaldt Armando efter Eduar-
do er i 2015 kåret som bedste 1-års i 
Holland. Den har fløjet 5 langdistan-
ce flyvninger og placeret sig nationalt 
som nr. 77,129,316,376,859. Der har 
været mere end 6000 duer med i gen-
nemsnit på disse flyvninger. 

Som tidligere nævnt arbejder Frede-
rik hos PIPA. For dem der ikke ved, 
hvad PIPA er, vil jeg forsøge at beskri-
ve det i det følgende.

PIPA blev grundlagt i 2000 af Niko-
laas Gyselbrecht som et hobby-projekt, 
hvor oplysningerne blev indsamlet om 
alt, der er relateret til brevduespor-
ten. Senere blev Pipa et begreb i den 
verdensomspændende brevduesport. 
Det er en forkortelse af Pigeon Para-
dise, det oprindelige navn på webste-
det. Navnet er nu ændret til PIPA, som 
er nemmere at bruge og udtale. Alle 
bruger PIPA, når de taler om Pigeon 
Paradise. I dag er PIPA en professio-
nel virksomhed under navnet PIPA 
Holding.

Familien Gyselbrecht ejer Pipa Hol-
ding – og familien består af Carlo 
Gyselbrecht, som er dyrlæge og far 
til Nikolaas Gyselbrecht og Thomas 
Gyselbrecht. Nikolaas er direktør for 
Pipa og Thomas er salgsdirektør. Fir-
maet ligger i Knesselare i Belgien og 

har i øjeblikket ca. 20 medarbejdere. 
Pipa har 18 agenter fordelt over hele 
verden. I Danmark er det Poul Stær-
kær, der er agent.

PIPA 's mission er. For det første: at 
give brevduefolk i hele verden nyheder 
om brevduesporten, som er korrekte og 
aktuelle. For det andet: at fungere som 
erhvervsdrivende mægler omkring 
salg af duer: online, offline og via of-
fentlige auktioner af kvalitetsduer. 
For det tredje: at bevare og samle det 
bedste avlsmateriale indenfor brevdu-
esporten i PIPA Elite Center (til mel-
lemdistance og 1. dages langdistance) 
& Dr. Carlo Gyselbrecht (maraton).

PIPA ønsker at fremme den belgi-
ske / hollandske / tyske brevduesport 
i andre europæiske lande, over hele 
verden, men med fokus på Belgien / 
Holland / Tyskland, da de er brevdues-
portens moderlande. 

Der kører i øjeblikket en auktion på 
PIPA med duer fra Frederik Leliaert. 
Gennemsnitsprisen er på 1000 euro 
stykket her en uge før, auktionen slut-
ter.

Tilbage til besøget hos Frederik. In-
den vi kørte over til avlsduerne, sad vi 
lidt på terrassen og fik kaffe og wiener-
brød. Man kunne ikke blive andet end 
i godt humør, når Frederik fortalte om 
sine oplevelser med duerne. Hele tiden 
havde han glimt i øjnene og man kan 
sagtens forstå, at Frederiks arbejde 
hos PIPA i dag består af kundekontakt 
og kundepleje.

Efter at have taget afsked med Fre-
deriks familie kørte vi over til avlsdu-
erne. De gik som tidligere nævnt hos 
Frederiks forældre. Frederiks far er 
møbelhandler. Han har forretning ne-
denunder og lejlighed på 1. sal.

Forældrene var ikke hjemme. De var 
i Portugal, hvor de skulle følge en flyv-
ning på et one-loft slag, her havde Fre-
derik også duer med.

Vi gik ind gennem lejligheden og ud 
på terrassen.  Her stod et lille træslag. 
Her gik berømthederne. De duer, der 
boede her, var enten de gamle natio-
nalvindere, forældre til dem eller hel-
søskende. Den daglige pasning stod 
Frederiks far for. Frederik oplyste, at 
faderen var en utrolig stor hjælp om-
kring træning/fodring med mere. 

Efter Fredrik havde opnået den før-
ste nationalvinder, var faderens en-
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gagement i duene steget betydeligt. 
Slaget, avlsduerne nu gik i, var førhen 
flyveslaget, der hvor Frederik nu bor.

For at aflaste Frederik havde faderen 
tilbudt at passe og opbevare avlsdu-
erne. Frederik oplyste, at faderen var 
i gang med at afhænde sin møbelfor-
retning. Når forretningen en gang var 
solgt, håbede Frederik, at faderen hav-
de endnu mere tid i overskud, som han 
ville ofre på sporten.

En anden god ting ved at flytte avls-
duerne til et sikket sted var alle de 
tyverier, der desværre er mange af i 
brevduesporten i Holland og Belgien.

Efter en times tid sluttede besøget 
hos Frederik.

Min egen konklusion på det, jeg har 
oplevet ved besøget hos Frederik Lelia-
ert er, at selv et mindre slag kan klare 
sig i konkurrencen med de store. Her 
er det ikke det store dueantal, der bli-
ver sat ind på en given flyvning. Det 
er få, men udvalgte duer, der satses 
på. Med den sparsomme tid Frederik 
har i ugens løb op til en stor flyvning, 
har Frederiks spidskompetence øje 

for, hvornår en dues topform indtræf-
fer stor betydning.  Det er heller ikke 
det materielle omkring et stort og dyrt 
dueslag, der tæller her.

Ovenstående viser blot, at man som 
dansk dueentusiast kan ”være med” 
selv under mindre forhold. Man skal 
ikke slå større brød op end man kan 

bage. Start med at udpege nogle enkel-
te flyvninger og forbered dine duer til 
opgaven. Vi skal alle huske at glæde os 
over de små sejre, vi opnår gennem en 
lang sæson.

Det var alt fra Holland i denne om-
gang.  

Demoslag fra Hammel

Pernille Arent Simonsenog Robert Arent Pedersen  DAN 113 har lavet dette fine demoslag. Der er plad til to par duer, og det  skal stå i familiens gartneriet til inspi-

ration til potentielle medlemmer og for at skabe interesse for sporten. 
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VÆR FORSIGTIG MED UNGERNE
Som årene er gået, bliver man mere 

overbevist om, at ungerne skal be-
handles med en vis tålmodighed. En 
tålmodig tilgang til ungerne, kan vi-
se sig at "give pote", og nogle gange 
ligefrem være en nødvendighed. En 
brevdueven havde en hununge af god 
afstamning og med en god rutine i sla-
get - en unge der viste en vis klasse! 
Selv om forvent-ningerne til denne hu-
nunge var rimeligt høje, kunne denne 
unge ikke konkurrere med de andre 
unger i begyndelsen. Men pludselig 
tog denne hununge en god placering 
fra Orléans (405 km), og fra da af gik 
det fint med gode placeringer fra Ar-
genton (510 km)  og La Souterraine 
(540 km). denne unge kom som étårs 
i avlsslaget hvor den blev en af de bed-
ste avlere.

I problematikken med at give unger-
ne en chance, er der en forskel på han 
og hununger. Personligt synes jeg at 
det vil være godt, at give hanungerne 
så mange kilometer som muligt, og la-
de dem tage 3-4 kapflyvninger ud over 
Paris (ca. 270 km), og det vil komme 
hannerne til gavns som étårs. Har en 
hanunge vist sit værd ved at have gode 
placeringer én og to gange, er den værd 
at gemme til næste sæson. Præsterer 
en hanunge ikke så gode hjemkomster, 
gives disse en yderligere chance senere 
på sæsonen. Jeg har været udsat for, at 
hanunger der ikke gjorde det godt først 
på sæsonen, viste deres værd senere, 
og det er hvad der menes med at give 

ungerne en chance mere.
HANUNGER MED REDE

For at skærpe de unge hanners chan-
ce yderligere, betyder det dog ikke at 
de skal have en rede at flyve til. Vil 
man have en idé om hvad en unge in-
deholder, må vi kapflyve dem uden re-
destand. At ungerne flyver regulært til 
ungeslaget, vil give et mere troværdigt 
resultat, og vil samtidig give os en idë 
om de enkelte ungers potentiale. Nogle 
slag har en tendens til at stimulerer 
deres unger for meget, ved fx. at flyve 
dem til en rede, eller flyve i både halv 
eller hel enkesystemet. I sådanne til-
fælde ser man, at ungerne vil, have 
gode hjemkomster i første del af unge-
sæsonen, men senere vil de falde me-

get tilbage i resultaterne. 
SORTERING AF UNGERNE

Erfaringen viser, at hanungerne 
kan give udmærkede hjemkomster på 
4-500 km uden en ekstra motivation, 
og kan således blive en gode kapflyve-
re som étårs.  Det er alligevel normalt 
at vise hanungerne deres hunner før 
en afsendelse til en længere kapflyv-
ning. Det må dog siges, at det generelt 
er bedst for ungerne ikke at få ekstra 
motivation. Uden ekstra motivation, 
vil det give et bedre overblik over un-
gernes potentiale. viser en unge gode 
resultater på de mere anstrengende 
kapflyvninger uden at være motive-
ret, da vil denne unge være en loven-
de kapflyver i fremtiden. Det er op til 
den enkelte brevduemand at vurdere 
på grundlag af ungernes resultater og 
andre ting, om ungen skal sættes ind 
som étårs. Der skal i denne vurdering 
også ses på ungernes kondition efter 
diverse kapflyvninger. En indgående 
iagttagelse og analyse af ungerne, vil 
give et godt indblik i ungernes mulige 
potentiale. 

Den måde en kapflyvning udvikler 
sig på, må også tages i betragtning. 
Nogle brevduefolk er meget stolte over 
en placering i en meget vanskelig kap-
flyvning, der strækker sig over 2 dage 
for at få ungerne hjem, men her må vi 
huske, at heldet til at få en unge godt 
hjem, spiller en stor rolle. Ungerne må 
da helst ikke sorteres på grundlag af 
en sådan kapflyvning!   

←fortsat fra side 55
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Af John Bech-Willumsen Dan 037

Jeg startede med brevduer i 
1976, og jeg synes, at vi altid 
har snakket om at få flere med-
lemmer. Jeg tager hatten af for 
dem, der har lagt et stort stykke 
arbejde i at lave PR, - og det kan 
jeg gøre, fordi jeg går med hat -, 
men jeg tror ikke det hjælper ret 
meget, - desværre! Jeg har den 
forestilling, at hvis man ikke har 
haft lyst til at have fjerkræ fra 
barn af, så tror jeg ikke, at man 
får det senere. Der er ikke mange 
børn, som er opvokset med duer, 
der selv får duer!

Jeg har selv haft lysten fra lille af. 
Jeg kan huske, da jeg begyndte i skole, 
stod jeg tit og kiggede på duer, fordi te-
lefoncentralen lå lige ved siden af, og 
bestyreren havde brevduer, men fløj 
ikke.  Når jeg gik hjem fra skole, kig-
gede jeg ind ad hans indkørsel og kun-
ne se duerne på gårdspladsen. Der gik 
de og hakkede.

En dag tog jeg mod til mig og gik ind 
for at spørge, om jeg måtte se hans du-
er. Han blev glad for, at nogen ville se 
hans duer, så jeg stod og så på, mens 
han fodrede og fløjtede. Jeg syntes, at 
hans duer kom fra alle sider ned til 
kornet på gårdspladsen. 

Jeg var også oppe at se hans lille 
loftsslag, hvor der lå unger flere ste-
der, så jeg spurgte, om jeg kunne købe 
et par stykker, hvis jeg måtte for min 
far. Men det fik jeg ikke rigtig svar på.

Nabogården til mit hjem havde også 
duer ude i vognporten. Det var almin-
delige måneds duer. De ynglede oppe 
på bjælkerne, husker jeg. En dag var 

jeg henne hos naboen, hvor jeg stod og 
så på duerne og kunne se, at der var 
store unger i rederne. Naboen spurgte 
mig, om jeg kunne tænke mig at have 
duer, for så måtte jeg da gerne få nogle 
unger. det ville jeg meget gerne, men 
igen skulle jeg have lov af min far. Og 
det fik jeg. Jeg tror, at jeg fik fire unger, 
og jeg fik lov til at have dem inde i stal-
den, men der gik ikke lang tid, før min 
far var træt af al den duelort.

Min storebror, som var seks år æl-
dre end mig, havde bygget et træskur 
omme bag staldlængen, hvor han hav-
de kaniner, og dér kunne også blive 
plads til duer. Han fik også selv duer. 
Jeg havde også selv en kanin, som fik 
otte unger. En dag spurgte min bror, 
om ikke vi skulle bytte, så jeg fik hans 
duer og han fik kaninen og de otte un-
ger. Det var nemmere at holde styr på, 
mente han. Jeg syntes, at det var alle 
tiders gode ide, at det blev mine duer 
alle sammen, men han glemte bare 
at fortælle, at hans duer ikke kunne 
yngle mere. De kloge narrer de mindre 

kloge eller i hvert fald de mindre. Det 
skete somme tider, at der kom en til-
flyver med ring på. En rigtig brevdue! 
Sådan én var det jo spændende at få, 
men min far sagde, at sådan én måtte 
vi ikke lukke inde, for den skulle have 
lov til at flyve hjem, når den havde lyst.

Jeg begyndte at sælge slagteunger til 
vores barber. Ellers var det min mor, 
der slagtede dem. Da jeg kom ud at tje-
ne på gårdene og derefter blev soldat, 
ville min mor gerne fortsætte med at 
have duerne, så hun fik lov til at be-
holde dem. 

Jeg købte noget af en træbarak, som 
jeg fik stillet op og jeg ville så lave en 
del rum, så jeg kunne have forskel-
lige raceduer, deriblandt også brev-
duer. Jeg købte nogle få brevduer af en 
mand, som fangede dem nede på korn-
siloerne, hvor han arbejdede. Jeg vid-
ste ikke, at det måtte man ikke eller at 
sådan nogle skulle fremlyses. Jeg hav-
de en arbejdsmand, hvis bror arbejde-
de hos fiskehandler Torben Ditlevsen i 
Næstved. På den måde opdagede jeg, 

Fortid, nutid 
og fremtiden…

John Bech-Willumsen foran sit dueslag
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at Torben havde brevduer og ad den 
vej lærte jeg Torben at kende. Min 
arbejdsmand spurgte Torben, om jeg 
kunne købe nogle unger af ham, for jeg 
ville gerne have nogle brevduer, som 
jeg kunne gå og kikke på. Beskeden 
fra Torben var, at jeg skulle komme 
op at snakke med ham, og det gjorde 
jeg så. Torben sagde til mig, at jeg ik-
ke bare skulle have brevduer, men at 
jeg skulle flyve med dem, og at han 
ville komme ud for at se mit nye slag 
med mange rum, som jeg næsten lige 
var blevet færdig med. Jeg fik et lille 
chok, da Torben så slaget og sagde, at 
jeg selvfølgelig skulle flyve med duer, 
men at den indretning, jeg havde lavet, 
ikke egnede sig til brevduer. 

Jeg rev det hele ned og lavede det no-
genlunde, som Torben sagde. Jeg har 
boet flere steder siden og regnet ud, 
at jeg har lavet dueslag om eller byg-
get nyt omkring 20 gange. Jeg meldte 
mig ind i brevdueforeningen 158 Ariel 
i Næstved, hvor jeg fik stor hjælp af 
Torben og begyndte at komme en del 
hos ham. 

En dag skulle Torben ud for at hente 
unger hos Dan Kristiansen, som var 
medlem i 008 Næstved, men stod for 
at flytte til Køge, så Torben spurgte, 
om jeg ville med ud til Dan. Jeg så 
og snakkede med Dan nogle gange og 
fandt ud af, at han var en dygtig brev-
duemand.

Da Dan havde boet et stykke tid i 
Køge, købte jeg de sidste ”gamle” duer, 

han havde med fra Næstved. De første 
år kom Dan til Næstved for at sortere 
mine unger og hjælpe også med andre 
ting. Jeg har haft stor glæde af at ken-
de både Torben og Dan, der begge var 
dygtige brevduefolk.

Den store samfundsudvikling i Dan-
mark startede sidst i 60’erne og star-
ten af 70’erne med store udstykninger 
til byggegrunde, men det stod småt til 
tilladelser til at måtte holde fjerkræ på 
grundene. Jeg nævnte for borgmeste-
ren, at der skulle laves et område, hvor 
børn og unge mennesker kunne holde 
dyr, når det nu ikke var muligt på par-
celgrundene. Jeg nævnte også, at en 
eller to mand fra materiel-gården kun-
ne holde opsyn og hjælpe med at bygge 
småhuse til dyrene. Borgmesteren af-
viste forslaget. Der skulle være råd til 
fodboldbaner!

Jeg tror, at børn i dag ikke lærer at 
omgås fjerkræ og dermed ikke får in-
teressen og nu er det vel for sent. Der 
er nok ikke mange unge, der lærer at 
holde på en due, fordi begge hænder 
bruges til at holde en telefon, iPad, 
computer og hvad det ellers hedder. 
Jeg tror, det er en af de største årsager 
til, at vi ikke bliver flere. Mange tjener 
mere og får råd til at tage på ferie et 
par gange om året og det er jo ikke så 
nemt, når man holder brevduer.

Jeg stoppede med duer i 1993 med 
en ophørsauktion og meldte mig ud af 
brevdueforeningen. Der gik dog ikke 
lang tid, før jeg i 1999 havde duer igen. 

Jeg havde så nogle duer i 4-5 år, men 
kom ikke rigtig i gang igen. Personlige 
grunde og en flytning gjorde, at jeg af-
hændede dem igen. 

I 2006 købte jeg huset, jeg bebor i dag 
og tænkte selvfølgelig på duer. Men det 
var helt slut. Jeg skulle ikke have duer 
mere! Et års tid efter begyndte jeg at 
abonnere på ”Brevduen”, så jeg kunne 
følge lidt med, og så var jeg solgt igen! 
I 2008 købte jeg duer og alt, hvad der 
hører til. Jeg byggede nyt slag og be-
gyndte så småt at kapflyve igen. I år 
2010 var jeg ved at holde op og sælge 
huset pga. private problemer. Men jeg 
traf en kæreste, der fik mig på andre 
tanker. Vi skulle beholde hus og duer. 
Jeg er glad for kæreste og duer, så nu 
vil jeg prøve at sætte fuld fart på du-
erne! Forhåbentlig mange år frem. 

Der er flere, der siger, at brevdu-
esporten er blevet for dyr, men sam-
menlignet med timelønnen før i tiden 
er den nok billigere i dag. Mange har 
dog færre penge at leve for end før pga. 
af alder, så det er nok derfor, det synes 
dyrt.

Jeg er sikker på, at vi kommer til at 
lade Hovedbestyrelsen tilrettelægge 
flyveplanen og meget andet om man 
kan lide det eller ej. Det er jo Hoved-
bestyrelsen, der har ansvaret for pen-
gekassen. 

Til slut vil jeg sige tak til Erik Dyb-
dahl for en god årsberetning.  

DDB’S 50 ÅRS JUBILÆUMSFEST

Den 20. januar 1951 fejredes DdB’s 
50 års jubilæum i Håndværkerfor-
eningen i København.

Der var indbudt 210 gæster fra ind- 
og udland.
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Samlet antal ønskede duer:  

 Hanner Hunner

(Vi kan ikke garantere kønnet med 100% 
sikkerhed)
AFHENTES SENEST I MAJ HOS: NATURAL 
BRANDE A/S  - GL. KAERVEJ 17 – 7330 
BRANDE

      
Hvis du ønsker at vi vælger for dig, bedes du 
oplyse hvilken distance du spiller. 

 Kortdistance (K)

 Mellemdistance(M)

 Langdistance (L)

BESTILLINGSFORMULAR

UNGE DUER 2016
335 kr uden stamtavle eller 600 kr 
(med stamtavle) pr. due. 
Overferti til Bank: 7118-107790

Fremsendes til: NATURAL BRANDE

Gl. Kærvej 17 -  DK-77330 Brande - Danmark

Tel: (+45) 97 18 70 40 - Fax: (+45) 97 18 70 90 - E-mail: natural@natural-brande.dk

www.natural-brande.dk

Navn og adresse (i blokbogstaver)  ...............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................................... tlf.nr .................................................................................................

Dato ................................................................................ Underskrift

HANNER  /  HUNNER HANNER  /  HUNNER

M/L VANDENABEELE

M/L THONE J.

M/L VAN LOON

L AARDEN J.

L AARDEN - AVEC HUPET (X)

L BRICOUX

L CATTRYSSE

L DELBAR

L DE SMET-MATTHYS

L SION

L SION - ISABEL (X)

L STICHELBAUT

L VANBRUAENE

L VAN WANROY

L KO VAN DOMMELEN - AARDEN 
(x)

K HOK VITESSE (X)

K/M JANSSEN FRS

K/M LEUS

K/M MARCELIS

K/M GEERINCKX (SOONTJENS)

K/M TOURNIER

K/M VAN DYCK

K/M WUYTS-COMINES - BLANC

M ENGELS J. & J.

M GRONDELAERS J.

M HOREMANS

M HOUBEN J.

M/L AELBRECHT (DE RAUW-SABLON)

M/L HUYSKENS-VAN RIEL

M/L MEULEMANS K.

M/L MEULEMANS K. - CHOCO (X)

M/L ROOSENS

M/L DE SCHEEMAECKER

M/W DE SCHEEMAECKER - MARBRE (X)

 X = STAMTAVLE

AVLSSTATION NATURAL 
TILBYDER:
DUE UNGER 2016 

pr. dueunge

335 kr eller 600 kr

HOK VITESSE (KORTDISTANCE): Tilbage til 

duesportens oprindelse, kortdistanceflyvning, en 

sport for den almindelige mand. Til dette formål 

har vi hentet duer hos DE RIDDER & ZOON, EDEGEM. 

Grundlaget blev lagt med Geerinckx, Leo Heremans, 

Karel Boeckx, Julien Van Camp og Frans Rodens. 

Resultatet var 82 førstepræmier i årene  2011 til 

2015.

Hos ROLAND JANSENS, BEVEREN-WAAS (120 

førstepræmier i løbet af de sidste 10 år) købte 

vi unger af “Johnny Boy“ (10 x 1. præmie) og 

“Jonge Kevin“ (6 x 1. præmie). Det bedste indenfor 

duesporten i Waasland. 

Derudover blev der også købt 10 topduer hos 

ANTOINE DEGRAEVE, WAARSCHOOT. Denne 

sympatiske kortdistancespiller, som igennem de 

sidste 50 år har sørget for uro pa sprint, arbejder 

først og fremmest med den ældgamle variant fra 

brødrene Debaere fra Nokere.

KO VAN DOMMELEN: Vi har også foretaget 

investeringer for de af vore kunder der ikke viger 

tilbage for det “alvorlige arbejde“. Vi købte ikke 

mindre end 70 Ko-van-Dommelen-duer via Pedro 

Ruigrok, Wellerloi, hvor i blandt unger i anden grad 

af “Paarsborst“, “Rochelaar“, “Narbonne“, “Ultieme“ 

o.s.v. En garanti for den Store Fond!

NOUVEAUNYT I AVLSSTATIONEN
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Laura vinder 1. Nat. Bour-
ges 2010 blandt 17.061 duer                                                                     
”Laura” BE-09-6111538 er ligeledes 
barnebarn af stamhannen ”Kaasboer”. 
Hendes far er ”Rony” BE-07-6033129, 
som altså er søn af ”Kaasboer” i par-
ring med ”Blauwe Asduifke” BE-04-
6307210, som også er på stamtavlen af 
”Amalia” og Nikolaas”, som begge har 
været 1. Nat. Esdue KBDB mellem-
distance i henholdsvis 2011 og 2013.      
Mor til Laura er direkte fra Bart, Luc 
og Jürgen Geerinckx, Wommelgem 
og efter ”Late Witte Willy” BE-05-
6054295 (søn Wittekop Sylvester) x 
”Chateaurouxke” BE-05-6054214. 

Moderen til Laura har Gaston v.d. 
Wouwer faktisk vundet via en bon i et 
lotteri. Og selv giver Gaston også duer 
til lotteri og glæder sig over de flotte 
resultater, som vinderne af disse lot-
teriduer opnår. For Gaston er sejre 
med afkom af hans duer på andre slag 
nemlig næsten lige så vigtig som hans 
egen sejre. Således fremhæver han 
også Leo og Gerry Dockx fra Konings-
hooikt, som i 2012 blev nationalvinder 
fra Nevers blandt 11.579 duer. Og han 
mener at dette slag vil komme til at 
hævde sig helt fremme i forreste linie 
i fremtiden. Slaget havde for år tilbage 
problemer med sundheden på slaget – 
og Jos og Jules Engels foreslog dem at 
søge hjælp hos Gaston v.d. Wouwer. På 
denne måde fik de råd fra Gaston om 
ændring af slag – ligesom de blev gode 
venner med Gaston og introducerede 
hans duer på deres slag med store re-
sultater til følge.
KAPFLYVNING MED ENKEHUNNER

For nogle år siden begyndte Gaston 
også at følge en ny trend med at flyve 
med enkehunner, og det er hans opfat-
telse at enkehunner med fordel kan 
kapflyves hver weekend på mellemdi-
stancen. Faktisk udtaler han at han 

måske burde være startet med enke-
hunner for 10 år siden. Specielt ved ha-
stigheder omkring 1100 m.p.m. mener 
han at hans stamme er specielt gode.  
Desuden lægger han stor vægt på du-
ernes sundhed – og at dette sker med 
et minimum af medicin. Dette giver ef-
ter hans mening en naturlig sundhed 
hos ungerne som senere også har stor 
betydning på kapflyvningerne.  
ET SKRIDT TILBAGE

I 2014 blev Gaston 70 år, og egentlig 
havde han indtil da ikke overvejet at 
tage et skridt tilbage indenfor brevdu-
esporten. Og han udtaler at hans brev-
duehold indebærer, at han får mange 
besøg hvor han hører om de besøgen-
des historie. Det synes han er spæn-
dende uanset om den besøgende er 
sheik af Kuwait eller havnearbejder 
fra Antwerpen. Alle får en varm vel-
komst. Sammen med sin kone Maria 
elsker han at cykle og at tilbringe tid 
med deres børnebørn – og i 2014 be-
sluttede han sig for at der skulle være 
mere tid til Maria og børnebørnene i 
fremtiden. Derfor aftalte han med Pi-
pa, at han kunne sælge alle sine duer 
bortset fra et par kuld senunger 2014, 
som han så kunne starte op med igen.                                                                                                                              
Stormester Gaby Vanenabeele havde 
spurgt om de kunne avle enkelte un-
ger sammen og den levende legende 
Leo Heremans udtalte, at såfremt 
han skulle starte forfra igen – så vil-
le han starte op med duer af Gaston 
v.d. Wouwer racen. Sådanne udtalelser 
gør en belgisk brevduemand stolt over 
hans duehold – og sådan følte Gaston 
det også. Hans salg på Pipa gav brev-
duefolk fra hele verden mulighed for at 
anskaffe efterkommere af Kaasboer 
linien – og det var der mange, som be-
nyttede sig af. Auktionen blev en af de 
største i brevduesportens historie. 301 
duer blev solgt til en gennemsnitspris 
på Euro 5.126 således at auktionen to-

talt indbragte Euro 1.542.800 eller ca. 
11,5 millioner danske kroner. Selvføl-
gelig var det primært direkte afkom 
af stamhannen Kaasboer, som var 
mest efterspurgt. Sønnen Niels blev 
solgt for Euro 81.000 og 10 andre af-
kom blev solgt til priser mellem Euro 
13.000 og Euro 42.500. Forældrene til 
Laura blev solgt for Euro 61.000 og 
flere søskende blev solgt til priser mel-
lem Euro 13.800 og Euro 30.500. For-
ældrene til Kim, som ikke længere var 
helt unge, blev solgt for Euro 24.500 og 
flere søskende blev solgt til priser mel-
lem Euro 10.00 og Euro 20.500. Ende-
lig blev Noor, der i 2014 havde været 
1. Semi Nationalt fra Vierzon blandt 
10.480 duer solgt for Euro 37.000 – 
og dens forældre Sam og Minoe, som 
begge var børnebørn af stamhannen 
Kaasboer blev solgt for Euro 112.000, 
som var auktionens højeste bud. Men 
Gaston v.d. Wouwer er stadig med i 
brevduesporten – og mon ikke vi snart 
kommer til at høre om store resultater 
fra hans side.? Nedenstående til sidst 
et udsnit over resultater opnået med 
afkom på stamhannen ”KAASBOER”:

FØLGENDE AFSNIT VAR DESVÆRRE FALDET UD AF POUL STÆRKÆR’S ARTIKEL 
OM GASTON V.D. WOUWER I BREVDUEN NR. 3 SIDE 43. VI BEKLAGER! 

Afkom af Kaasboer har bl.a. vundet: 

* 1st National Bourges 2012

• 1st National Bourges 2010

• 1st National La Souterraine 2010

• 1st National Guéret 2009

• 1st National Nevers 2013

• 1st National Montluçon 2012

• 1st National Montluçon 2012

• 1st National Argenton 2011

• 1st Semi National Vierzon 2013

• 1st Semi National Vierzon 2014

• 1st Olympiade due Allround 2009

• 1st National Acepigeon Mellemdistance 

2011

• 1st National Acepigeon Melllemistance 

2013

• 1st Hebei Movie-TV Race China One Loft 

Race 2013

• Carwinner SCMDPR South Africa 2011

• Carwinner SCMDPR South Africa 2013


