
BRÆDSTRUP FEBRUAR 

Arrangør : Ddb 

Lørdag 7. februar  
Kl. ca. 10.45 

BEMÆRK : På auktionen børn af 4 nationalvindere og 7 natio-
nale ES– eller Olympiade duer. 

 



 PRÆSENTATION 

Dette års auktion på DdB’s landsudstilling er med 20 duer specielt udvalgt til DdB af familien Herbots i Halle-
Boienhoeven, Belgien. De er en utrolig samling duer, der kommer til Danmark; bl.a. er der afkom direkte efter 4 Nati-
onalvindere - bl.a. direkte efter Nationalvinder fra Barcelona i 2013 – samt afkom direkte efter ikke mindre end 7 nati-
onale Es-duer og Olympiade-duer. Så der er virkelig noget at komme og se og byde på ved årets DdB auktion!  

Familien Herbots er et af de mest kendte brevduenavne verden rundt indenfor brevduesporten – både for deres 
brevdueavis ” La Colombophilie Belge”, for deres biprodukter til duer og sidst men ikke mindst for deres fremragende 
bestand af duer – både i deres eget kapflyvningsslag og specielt i deres imponerende avlsslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deres eget kapflyverslag står i navnet Raf & Jo Herbots, Halle-Booienhoven, og de har været et af de allerbedste 
mellemdistanceslag i Belgien i en lang årrække. Slaget er beliggende ved deres forældres hus. Deres primære inte-
resse er mellemdistance flyvninger, og fra deres slag medsendes derfor kun duer på kapflyvninger på denne di-
stance. Denne prioritering er nødvendig af tidsmæssige årsager, men på trods af den sparsomme tid, så er deres 
flyveslags resultater ganske enestående. Raf og Jo har bl.a. vundet belgisk mesterskaber på mellemdistance og med 
etårs i henholdsvis 2008 og 2009 og det er samtidig blevet til en lang række en nationale Esduer – senest i den sæ-
son 2013 hvor ”Belgian Star” blev 1. Nationale Esdue på mellemdistance. Og i I sæson 2014 opnåede de blandt an-
det at blive Nationalvinder fra Argenton II med etårige duer, og deres resultater i øvrigt var mange imponerende.  

 
Billedtekst: Flyveslaget i Halle-Boienhoeven 

 

Deres avlsslag huser duer, der har præsteret på alle distancer. Raf & Jo Herbots har igennem de seneste 10-15 år 
hvert år opkøbt de bedste Esduer og Nationalvindere primært på mellemdistancen i Belgien og Holland, og deres 
avlsslag er derfor en imponerende samling af vinderduer og Esduer.  

Deres filosofi i avlen er ganske enkel – der parres bedst mod bedst på disse duer uden hensyntagen til stammenav-
ne. Stamtavlerne på deres duer er dermed ikke fyldt med stammenavne, men fyldt med resultater!  

I deres imponerende avlsslag er der tillagt en lang række vinderduer på kapflyvninger, men frem for alt en lang ræk-
ke superavlere på andre slag i hele verdenen. 

Det er afkom fra dette enorme avlspotentiale, som er på DdB auktionen lørdag den 7. februar 2015. Det kan vist ro-
ligt siges, at kvaliteten er helt i top  – se blot et uddrag af de duer, som der er direkte afkom efter: 

Afkom direkte efter Nationalvindere: 

 Katalog 2: Datter af 1. National Barcelona 2013 ”Barcelona Jan” 

 Katalog 3: Datter af 1. National Bourges 2012 ”Flori Bourges” 

 Katalog 4: Datter af 1. National Orange 2013 ”Orange King” 

 Katalog 6: Datter af 1. National  zone Souillac 2012 og 1. National Libourne 2013 ”Zone Crack” 



Børnebørn efter Nationalvindere: 

 Katalog 11: Sønnesøn af 1. International Barcelona 2004 ”Barcelona Rambo” 

 Katalog 12: Sønnesøn af 1. International Barcelona 2004 ”Barcelona Rambo” 

 Katalog 14: Sønnesøn af 1. National Argenton 2008 ”Blauwe Stoces” 

 Katalog 16: Dattersøn af 1. National Argenton 2006 ”Julian” 

 Katalog 20: Dattersøn af 1. National Argenton 2008 ”Blauwe Stoces” 

 

Søskende eller afkom efter Nationale Es-duer og Olympiade-duer: 

 Katalog 1: Halvsøster til Olympiade due i 2014 ”Million King” 

 Katalog 5: Søn af Esdue 2012 ”Super Jack” 

 Katalog 7: Søn af Esdue 2010 ”De Jos” 

 Katalog 9: Datter af Esdue 2013 ”Olympic King” 

 Katalog 13: Søn af Esdue 2010 ”Blue Magic” 

 Katalog 17: Søn af Esdue 2011 ”Multi 155” 

 Katalog 18: Søn af Esdue 2009 og 2011 ”Silverstone Rhone” 

Har du lyst til at læse mere om disse fremragende duer og slaget Herbots inden auktion, så kan du læse mere på inter-

nettet på www.herbots.be 

Vel mødt lørdag den 7. februar 2015 i Brædstrup til en auktion ud over det sædvanlige i Danmark! 

 

 



•	 Supporteres	af	DdB.

•	 Løbende	videreudvikling.

•	 Serviceaftale.

•	 Grafisk	display	i	stor	udgave	med	indbygget	
lys.

•	 Plads	til	1000	duer.

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

•	 Hastighedsberegning	når	duen	registreres.

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

•	 Skift	 af	 elektronisk	 ring/chip	 under	
indlevering.

•	 Statusbillede	over	hjemkomne/afsendte	
duer.

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

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

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

kontakt sekretariatet hvis Du vil viDe mere!

fremtiDssikret elektronisk system



Halvsøster til den belgiske Olympiade due 2014 ”Million King” - barnebarn af den belgiske Esdue ”Million”! 

Faderen er far til Olympiade duen ”Million King” og direkte søn af den bedste belgiske Esdue mellemdistance i 2007 
”Million”. ”Million” vandt bl.a. 3. Nationalt af 5.926 duer fra Argenton, 15. Seminationalt af 8.218 duer fra Chateauroux 
mm. En helbror til ”Million” er ”Supermillion”, som var 2. Nationale Esdue mellemdistance i 2008 og bl.a. vinder 1. pro-
vincial af 1.491 duer fra Argenton. 

Moderen har selv været en fremragende kapflyver på de korte distancer og var i 2012 olympiade-due! Den er avlet på 
det bare Esdue-linier samt linie fra ”National 1”, som vandt 1. National Bourges af 7.927 duer i 1987 hos Karel Schel-
lens og senere har avlet en lang række af vinderduer på Herbots avlsslag og ligeledes er far til stamduen ”Sars” hos 



Verdensklasse på langdistance – direkte datter af 1. National Barcelona 2013! 

Faderen er ”Barcelona Jan”, der var hollandsk Nationalvinder fra Barcelona i 2013 af 6.909 duer på en distance på 
1.190 km. Stemplet på 927 mpm i en af de hårdeste Barcelona flyvninger i nyere tid! 

Moderen er halvsøster til ”Barcelona Dolle”, som vandt 1. National Barcelona i Belgien i 2012 af 11.706 duer! 

Man behøver ikke skrive mere – dette er højeste klasse og en unik mulighed for Barcelona-blod af aller højeste ka-
rat! 



Direkte datter af den belgiske Nationalvinder ”Flori Bourges”! 

Faderen ”Flori Bourges” var belgisk Nationalvinder fra Bourges af 10.037 duer i 2012. Ydermere vandt han 1. Inter-
provincialt fra Orleans af 1.118 duer også i 2012. En topklasse han som der sættes store forventninger til i Herbots 
avlsslag. 

Moderen er også helt speciel idet hun er direkte datter af den belgiske Nationalvinder ”F16” fra Bart and Nance Van 
Oeckel i Oud Turnhout. Dette slag har igennem de senest år været et af de allerstærkeste slag i Belgien på mellem-
distancen med ”F16” som den absolutte stjerne. ”F16” var belgisk Nationalvinder fra La Souterraine af 3.562 gamle 
duer og hurtigste due af samtlige 20.227 duer på denne kapflyvning i 2011. ”F16” har også været 5. Nat. fra Bourges 



Direkte datter af den belgiske Nationalvinder ”Orange King”! 

Faderen ”Orange King” var belgisk Nationalvinder fra Orange af 3.869 duer i 2013 med en vinderhastighed på 1.115 
mpm. Moderen til ”Orange King” er barnebarn af ”Number 1”, der var 1. Nationale Esdue på mellemdistance i 1999. 

”Orange King” har allerede vist sig at være en topavler hos Herbots – bl.a. er han far til deres hurtigste unge i 2014 
fra Bourges, som vandt 34. Nat. af 30.180 duer. En unik han som der sættes store forventninger til i Herbots avls-
slag. 

Moderen er direkte datter af ”Supermillion”, ”, som var 2. Nationale Esdue mellemdistance i 2008 og bl.a. vinder 1. 
provincial af 1.491 duer fra Argenton. ”Supermillion” er helbror til den bedste belgiske Esdue mellemdistance i 2007 
”Million”. ”Million” vandt bl.a. 3. Nationalt af 5.926 duer fra Argenton, 15. Seminationalt af 8.218 duer fra Chateauroux 
mm. 

 



Direkte søn af den belgiske Esdue ”Super Jack”! 

Faderen er ”Super Jack”, der i 2012 vandt 1. Interprovincial Chateauroux af 1.928 duer, 3. Interprovincial Nevers 
af 1.740 duer, 3. Provincial Bourges af 1.202 duer, 1. Provincial Moulins 858 duer og 1. club Collegien af 478 
duer. ”Super Jack” er af afstamning fra de to navnkundige slag Marc Rossens og Charles Desplenter. 

Moderen er halvsøster til ”Blitzy Blois”, der har vundet 1. Interprovincialt Argenton af 1.732 duer, 1. Interprovinci-
alt.La Souterraine af 1.712 duer og 1. Interprovincialt La Souterraine af 1.459 duer. Den har ligeledes vundet 1 
Semi.Nat. Gueret og 2. Interprov Bourges af 3.271 duer.  

Moderen er også halvsøster til ”George”, der var 9. Nationale Esdue på mellemdistancen i 2013 ved at vinde 1. 
Pithiviers af 1.897 duer, 1. Argenton af 1.346 duer og 1. Chateauroux af 1.191 duer. 



Direkte søn af ”Zone Crack” – dobbelt National zone vinder! 

Far er topflyveren ”Zone Crack”, der har været dobbelt National zone vinder: 1/1.866 Souillac zone C og 1/1.945 Nat 
Libourne zone C. ”Zone Crack” er af overvejende afstamning fra Etienne Devos (af linierne ”Zidane” – ”Ronaldinho” – 
”Didi”) 

Moderen er helsøster til den belgiske Nationalvinder fra Gueret i 2013 af 14.940 etårige hos Franky Appelmans i Ne-
erpelt. Faderen til nationalvinderener avlet hos Herbots og er barnebarn af stamduen ”Kenzo”, der var 1. Nationale 
belgiske Esdue mellemdistance i 2007 og har været en fortrinlig avler. 



Direkte søn af den belgiske Esdue ”De Jos”! 

Faderen er ”De Jos”, der i 2010 var belgisk Esdue etårige på mellemdistancen. ”De Jos” er avlet hos Deno-Herbots 
er afstamningsmæssig 50% fra Gaby Vandenabeele.  

Moderen er direkte fra Gaby Vandenabeele og en datter af den kendte ”Louie”, der bl.a. har vundet 24. Nat. Bourges 
af 27.506 duer, mens dens mor er indavl omkring Gabys stamdue ”Wittenbuik”! 



Denne hun er avlet specielt på to helsøskende for at videreføre familiens fantastiske flyvegeneskaber. De er begge 
fra gamle linie fra Jan Grondelaers, som i en lang årrække har været en af grundstenene i avlen hos Herbots med 
linien fra berømte ”Bourges” 1. National Bourges 1985 af 10.410 duer hos Jan Grondelaers i spidsen. 

Moderen til denne hun er en superavler og bl.a. mor til 1. Melun af 2.501 duer mm. 





Direkte søn af ”Olympic King”, der både er Esdue due og Olympiade due! 

Faderen ”Olympic King” har været en fantastisk kapflyver med resultater som 1/1.784 duer, 1/1.701 duer, 1/1.069 
duer, 2/2.122 duer, 2/2.829 duer, 2/2.786 duer mm. Esdue i 2012 og Olympiade due i 2013. 

Moderen er direkte datter af ”Robina”– en fantastisk kapflyver og 2. National Esdue mellemdistance i 2010 og bel-
gisk Olympiadedue i Polen i 2011. ”Robina” har fantastiske resultater som 1. Dourdan af 496 p., 1. Dourdan 287 p., 
1. Orleans 344 p. mm. Her parret med en søn direkte efter ”Den Olympiade”, der var belgisk Olympiade due i 2002 
og senere blev stamfar hos ikonet Leo Heremans. 



Hun med en lang række af topduer i stamtavlen! 

Faderen har selv været en topflyver og bl.a. været 3. Interprovicialt fra Argenton af 1.352 duer mm. Han er søn af 
helbror til ”Belgiums Best”, som var 1. Nationale belgiske Esdue mellemdistance i 2005 og bl.a. vinder af 1. Interpro-
vincial Chateauroux af 1.357 duer, 1. Interprovincial Nevers af 1.806 duer, 2. Interprovincial Chateauroux af 4.218 
duer, 2. Interprovincial Toury af 2.265 duer, 2. Interprovincial Bourges af 3.195 duer mm. Her parret med en datter 
direkte efter ”Number 1”, der var 1. Nationale Esdue på mellemdistance i 1999. 



Barnebarn af den Internationale vinder fra Barcelona i 2004 ”Barcelona Rambo” og Nationalvinder fra Perpignan i 
2008. 

Faderen er direkte søn af  ”Barcelona Rambo”, der vandt 1. International Barcelona 2004 af 24.914 duer. ”Barcelona 
Rambo” har her været parret med en egen datter – altså tæt linieavl omkring denne super due, der efterfølgende er 
stamfar til en lang række topduer på de lange distancer. 

Moderen.er direkte datter af den belgiske Nationalvinder ”Maxime”, der vandt 1. National fra Perpignan i 2008 af 
7.603 duer for Jos & Wim Kempeners. ”Maxime” var her parret med en superhan fra Cor de Heijde – et barnebarn af 
hans berømte stamhan ”Klamper”. 



Barnebarn af den Internationale vinder fra Barcelona i 2004 ”Barcelona Rambo” og Nationalvinder fra Perpignan i 
2008. 

Faderen er direkte søn af  ”Barcelona Rambo”, der vandt 1. International Barcelona 2004 af 24.914 duer. ”Barcelona 
Rambo” har her været parret med en egen datter – altså tæt linieavl omkring denne super due, der efterfølgende er 
stamfar til en lang række topduer på de lange distancer. 

Moderen.er direkte datter af den belgiske Nationalvinder ”Maxime”, der vandt 1. National fra Perpignan i 2008 af 
7.603 duer for Jos & Wim Kempeners. ”Maxime” var her parret med en superhan fra Cor de Heijde – et barnebarn af 
hans berømte stamhan ”Klamper”. 





Direkte søn af den belgiske Esdue ”Blue Magic”! 

Faderen er superduen ”Blue Magic  - 7. Nationale Esdue på mellemdistancen i 2010 med følgende placeringer: 1 / 
996 duer, Toury 1 / 139 duer Soissons, 2 /1.035 duer Toury, 4 /2.352 duer Toury, 6 / 817 duer Toury og 9 /1.406 duer 
Toury. 

Moderen er direkte datter af superduen ”Blue Magic ” – så her er altså tale om indavl på én af de allerbedste hanner i 
avlsslaget hos Herbots.  



Barnebarn af den belgiske Esdue og Nationalvinder ”Blauwe Stoces”! 

Faderen er selv topflyver og direkte søn af den belgiske Nationalvinder ”Blauwe Stoces, der vandt 1. National fra 
Argenton af 5.208 duer i 2008, 1/884 duer fra Dourdan, 1/720 duer fra Pithiviers og 1/896 duer fra Melun! ”Blauwe 
Stoces” var endvidere bedste belgiske Olympiade due i 2009! 

Moderen er et barnebarn af stamduen ”National 1”, som vandt 1. National Bourges af 7.927 duer i 1987 hos Karel 
Schellens og senere har avlet en lang række af vinderduer på Herbots avlsslag og ligeledes er far til stamduen 
”Sars” hos Jos Thone. 



Barnebarn af to Esduer på mellemdistancen! 

Faderen er direkte søn af den bedste belgiske Esdue mellemdistance i 2007 ”Million”. ”Million” vandt bl.a. 3. Nationalt 
af 5.926 duer fra Argenton, 15. Seminationalt af 8.218 duer fra Chateauroux mm. En helbror til ”Million” er 
”Supermillion”, som var 2. Nationale Esdue mellemdistance i 2008 og bl.a. vinder 1. provincial af 1.491 duer fra Ar-
genton. ”Million” var her parret med er den hollandske 1. Nationale Esdue 2006 ”Electric Blue”. Hun var vinder af 1. 
Provincialt af 3.135 duer fra Meer, 1. Provincialt af 1.393 duer fra Morlincourt, 2. Provincialt af 3.401 duer fra Strom-
beek, 2. Provincialt af 1.857 duer fra Peronne, 2. Provincialt af 1.713 duer fra Duffel, 2. Provincialt af 1.449 duer fra 
Houdeng og 4. Provincialt af 3.381 duer fra Meer. Fantastiske resultater! Børn af ”Electric Blue” har lige ligeledes 
vundet 1. Provincialt af 3.168 duer fra Meer mm. 

Moderen er barnebarn af ”Goede Jaarling”, der bl.a. har vundet 1. Dourdan af 2.734. ”Goede Jaarling er helbror til 
stamduen ”National 1”, som vandt 1. National Bourges af 7.927 duer i 1987 hos Karel Schellens og senere har avlet 
en lang række af vinderduer på Herbots avlsslag og ligeledes er far til stamduen ”Sars” hos Jos Thone. 



Barnebarn af den belgiske Nationalvinder ”Julian” og den belgiske Esdue ”Made in Heaven”. 

Faderen er direkte søn af superhannen ”Made in Heaven”, der var belgisk Esdue mellemdistance i 2008 og vin-
der af bl.a. 7. Nationalt fra Bourges af 16.771 duer! 

Moderen er direkte datter af den belgiske Nationalvinder ”Julian”, der vandt 1. National Argenton i 2006 for famili-
en Herbots. ”Julian” er selv søn af olympiade duen ”Kanon” og en datter af stamduen ”National 1”, som vandt 1. 
National Bourges af 7.927 duer i 1987 hos Karel Schellens og senere har avlet en lang række af vinderduer på 
Herbots avlsslag og ligeledes er far til stamduen ”Sars” hos Jos Thone. 



Direkte datter af den belgiske olympiade due ”Multi 155”! 

Faderen er den berømte ”Multi 155”, der i 2011 var belgisk Olympiade due og som har et hav af topplaceringer på 
mellemdistancen såsom 2/1.093 La Souterraine, 2/660 Toury, 3/1.047 Orleans, 7/1.352 Argenton, 8/1.1110 Cha-
teauroux, 10/1.902 Orleans mm. ”Multi 155” er søn af af den fantastiske ”Junior 155”, der bl.a. var vinder af bl.a. 1. 
Tilburg af 3.541 d., 1. Arendonk af 1.453 d., 1. Geldern af 3.840 d., 1. Hasselt af 542 d. og 1. St. Quientin af 1.418 
d. 

”Junior 155” er barnebarn af stamduen ”Den 155”, der var belgisk Olympiadedue i 1997 og bl.a. vandt 10 x 1. præ-
mie! ”Den 155” er selv far til bl.a. ”Number One”, der var 1. Nationale belgiske Esdue mellemdistance i 2005 og bl.a. 
vandt 1. Interprovincial Chateauroux af 1.813 duer, 1. Interprovincial Orleans af 952 duer, 1. Interprovincial Cha-
teauroux af 1.334, 1. club Sens af 309 duer, 1. club af 304 duer og 1. club Salbris af 188 duer. 

Moderen er direkte datter af topduen ”Garmin”, der var vinder af 1. Interprov. Limoges af 1.411 d., 1. Interprov. 
Souillac af 898 d., 1. Interprov. Cahors af 830 d. samt 1. Nanteuil af 305 d. 



Direkte søn af den belgiske Esduen ”Silverstone Rhone”! 

Faderen er super duen ”Silverstone Rhone”, der er 2. Nationale Esdue i Belgien fra Rhone-dalen kapflyvningerne 
fra Montelimar, Marseille og Orange – kapflyvninger som altid har en hård sværhedsgrad. I 2011 overgik han så år 
2009 og vandt 1. Nationale Esdue i Belgien fra Rhone-dalen ved at vinder 7. Nationalt af 8.040 duer fra Montelimar, 
9. Nationalt af 3.283 duer og sluttelig 43. Nationalt af 4.865 duer fra Orange. Samlet set har ”Silverstone Rhone” 
været 4 gange i top 20 nationalt fra disse Rhone-dal kapflyvninger. 

Moderen er direkte datter af den belgiske Nationalvinder ”La Limoges” fra topslaget Rene og Etienne Bourlard. ”La 
Limoges” vandt 1. National Limoges af 12.212 duer i 2005. 



Unikt tilbud - barnebarn af berømte ”Bliksem” fra Gaby Vandenabeele! 

Så er der noget af et tilbud for liebhavere af duer fra Gaby Vandenabeele, idet faderen til denne han er direkte søn af 
den berømte stamdue ”Bliksem” hos Vandenabeele. Det vil føre for vidt at beskrive at alle de topresultater som 
”Bliksem” ligger da, men blot nævne at børn og børnebørn af ”Bliksem ” er i umådelig høj kurs i hele brevdueverde-
nen, så det er noget af et scoop her at se et barnebarn af ”Bliksem”! Men lad os da bare nævne, at mesteren Gaby 
Vandenabeele i sæson 2014 vandt 1. National Tulle af 5.731 duer – og ja; med et barnebarn af ”Bliksem”! 

Moderen til dette barnebarn af ”Bliksem” er fra topslaget Van Avondt i Haacht – et slag, der igennem en menneskeal-
der har opnået fantastiske resultater med deres duer på mellemdistancen. 



Barnebarn af den belgiske Esdue og Nationalvinder ”Blauwe Stoces”! 

Faderen er selv topflyver og direkte søn af den belgiske Nationalvinder ”Blauwe Stoces, der vandt 1. National fra 
Argenton af 5.208 duer i 2008, 1/884 duer fra Dourdan, 1/720 duer fra Pithiviers og 1/896 duer fra Melun! ”Blauwe 
Stoces” var endvidere bedste belgiske Olympiade due i 2009! 

Moderen er et barnebarn af stamduen ”National 1”, som vandt 1. National Bourges af 7.927 duer i 1987 hos Karel 
Schellens og senere har avlet en lang række af vinderduer på Herbots avlsslag og ligeledes er far til stamduen 
”Sars” hos Jos Thone. 



AUKTIONEN HOLDES PÅ 
 
 

Pejsegården - Brædstrup 
 

i forbindelse med DdB repræsentantskabsmøde i Brædstrup. 
 

Duerne vil være til eftersyn når udstillingen åbner Fredag. 


