Tekst og billeder:

super dygtig duernand og super duer.

Ulrik Lejre Larsen og PIPA

Se bare dette udpluk af resultater
2009 i nedenstående
For danske brevduemænd

er byen Tes-

hænger af simpelhed. Og denne fokus

med fem provo

i simpelhed har faktisk også gjort, at

mest kendt for den tidligere

vindere, en nationalvinder

bankdi-

Nej, Pascal er stor til-

var af samme im-

ponerende

karakter

er besværlig.

skema:

senderlo i provinsen Limburg sikkert

samt en an-

man griber nogle ting lidt anderledes

rektør Guido Loockx, der i dag lever en

denplads til det belgiske langdistance-

an, end hvad man normalt

professionel tilværelse

mesterskab.

mere om dette senere ...

som duernand.

På samme vej - to huse fra Guido finder vi ægteparret

Pascal Arien og

Jeg var sammen med to andre danske duemænd (Bo Eriksson

samt Sø-

ser. Men

Pascal Arien er den drivende kraft
i slagfællesskabet.

Han startede

med

Agy Verreckt. Her har de boet siden

ren Eilsø) så heldig, at jeg besøgte

duer i en alder af seks år, og han fløj

2002, og i mellemtiden er de to sønner

dette

september

i mange år sammen med sin bedste-

Ylian og Milan kommet til verdenen.

2009. Vi havde aftalt besøg en fredag

far. Da Pascal og Agy flyttede til Tes-

Samtidig har slaget slået sig selv fast

eftermiddag

senderlo,

i toppen af resultatlisterne

med syv-

søget var aftalt måneder i forvejen, da

samtidig med duer, og han er i dag en

tommersøm, og det er hovedreglen, at

vi allerede havde fulgt slagets resul-

uvurderlig hjælp i det daglige arbejde i

de første duer på flyvningerne slår ned

tater i et par år. Derfor var det også

slagfællesskabet.

hos Verreckt - Arien og ikke Loockx.

med stor spænding, at vi nærmede os

så stor hjælp at hente fra Agy's onkel

Jeg vil endda komme med den påstand,

Tessenderlo. Og jeg må sige, at det er

Robert Rutten. Ifølge Pascal er Robert

at Verreckt - Arien i dag næppe finder

et af de mest fascinerende

sin ligemand

som jeg endnu har været på (og jeg har

på mellem- og en-dags

langdistanceflyvningerne

i

Belgien.

Dette skyldes det simple faktum,
der her er tale om kombinationen

at

af en

National:

duer

le, 17e, 22e, National ZCLimoges."""""",

2.429

super

immervæk

slag

ultimo

med pragtfuldt

besøgt mange

vejr. Be-

slagbesøg,
af de helt

"store" slag i Holland/Belgien).

en topduernand,

bedstefaderen

Herudover er der og-

Pascal har stor tiltro

til i den daglige rutine med duerne.
Og Pascal har brug for hjælp til duerne, da alt skal foregå til perfektion

planlagt ned til mindste detalje, og der

samtidig med, at han civilt har et kræ-

Provinsielt:

duer

le, 4e, 6e Prov Limoges (645 km) """"""",,'

501

le, 3e, Se Prov Limoges (645 km)""""""""",

258

2e National ZCTulle """""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,2,090

le, 3e, Se Prov Bourges(479 km):"""""""

3,165

1e,4e, 7e, 8e ProvChateauroux(529 km)"",,2.424

National ZCTulle."""""".""""""""",2,780

så stoppede

Alt er

le, lle, ISe, National ZCLimoges """"""",1.034

2e,3e

duer
8e,10e,14e,16e,1ge
Prov Bourges(479 km): """"""""""""""""",2,181
6 e, 23 e, 32 e Prov Gien (410 km) """"""""

2,028

6 e, 12 e, 38e, 64e Prov Gien (410 km) """.4,677

1e,6e Prov Chateauroux(529 km)"""""",,2,938

8e Prov LeMans (484 km): """""""""""."",,1.362

3e,4 e,5 e, 8 e,10 e semi-nat Montlucon """"" 7.516

1e,2e,3e,5e,6e Prov Montlucon(560 km) "",1.674

12 e, 17 e, 22 e Prov Gien (410 km) ""."""""

4e, 7 e, 22 e, 30e,48 e NatZCArgenton"""" 2,659

le Prov Argenton(530 km) ",,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,736

13e, 31e Prov Gien (410 km) """""""""""",,2,763

ge, 14e, 36e, 43e National ZCSouillac"",,1.708

le, 12e Prov Tulle (656 km) """""""""""""",,441

12e Prov Limoges (645 km) """"""""""",,,,,,,

21 e, 68 e semi nat Chateauroux "'"'',,''''' 10,198

le, 2e Prov Tulle (656 km) """"""""""""""""

19 e semi nat Chateauroux .".".".".".""".,,10,719

le Provinsiale Ace Pigeon Middle Distance

2e, 55e National Argenton""""""""".""""

9,902

833

lle, ise. 40e, 8ge, 93 e NatZC 80urges".",9,061

2e, 4e ,lle, ISe Prov Argenton(530 km) "",,1,020

14e, 23e, 63 e, 94 e National Argenton",,6.444

4e, Se Prov Argenton(530 km)"""""""".",,1,362

2le, 22e Nat ZCArgenton """""""""""""",,2.421

4e, 6e Prov Souillac (733 km) """""""""."",,,

410

27e, 42e National Souillac"""""""""""".""

4 e Prov LaSouterraine (597 km)"""""".""""

870

Se Prov Vichy (560 km) """""""""""""""""""

797

7.597

38e, 3ge National Argenton"""""""""""".5,043

28

2008 resultaterne

springe s aldrig over, hvor gærdet er lavest. Hermed ikke sagt, at pasningen
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