
nationale top duer. Yderligere stilles
der nogle fysiske krav til disse duer,
nemlig stærke øjne, gode muskler samt
gode vinger (smalle faner).
Duerne er alle utroligt velbyggede

med stærke øjne. De er temmelig store
af statur. På den måde afviger de fak-
tisk en smule fra den tendens, som jeg
synes at se rundt omkring, nemlig at
topduerne er mindre nu, end de var for
år tilbage.

vende job som chef for mere end 300
mand på Duracell.

DUERNES OPRINDELSE

Ved starten i Tessenderlo købte Pascal
en runde æg fra flyveduerne fra den i
Danmark nok ukendte Toine Lowet fra
Bilzen. Og det viste sig hurtigt at væ-
re en klog investering i avlsmateriale.
Også slagets nuværende stampar "Den
Dikke" x "Lange Lowet" er af Lowet-
blodet, og hele 15 duer fra dette par går
i dag blandt Verreckt - Arieris i alt ca.
30 avlspar.
Yderligere i avlsslaget findes følgen-

de:
1. Fra Patricia Verhagen er der via
bl.a. seks unger fra "De Kanibaal"
x "De Jackpot" samt to sønner fra
"Jumbo". Disse duer i kryds med
børn af stamp arret har givet fan-
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tastiske flyve duer, der nu rasel'er i
provincen Limburg.

2. En halvsøster til "Fenomenale" nat.
esdue Fond KBDB 2002 fra Camiel
Nulens. Denne due er bl.a. mor til
Merel (1. provoMontlucon).

3. En helsøster og en datter til "Lucky
85" (nat. esdue KBDB 2006) fra Eric
Limbourg.

4. Fra Jean Molenberghs findes to søn-
ner til "Golden Ace" (Nat. esdue Hal-
ve Fond KBDB 2006).

5. To børnebørn fra "Kannbaal" fra
Dirk Van Dijck.

6. To duer efter 2. Nat. Bourges fra De
Munter Adrien & Zoon.

Kun det bedste er godt nok, og som
det kan ses, så skal eventuelle nyind-
køb være børn eller søskende til na-
tionale esduer eller provincial- eller

FLYVEMETODE

I flyveslaget er der plads til 60 par. Op
i mod 95 pct. af flyved lyves efter det
totale system. En speciel ting ved sy-
stemet er især værd at hæfte sig ved.
Alle flyveduer (hanner som hunner) op-
holder sig i volierer foran flyveslaget i
dagtimerne alle dage i flyvesæsonen.
Når hannerne har fløjet om morgenen
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In 2009:
1" Prov Bourges 3.165 d
8" Prov LeMans 1.312d
13" Prov Gien 2.763d
6" Issoudun 218d

In 2008:
32" semi nat Argenton 5.88
131" nat Bourges16.771d

Daughler "Old Leon" X
'"236/02~ daughter Armslrong
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