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Da vi sidste år havde været af
sted på Mariman busturen, blev
vi enige om, at det havde været
en god tur, og at vi ville melde
os til igen, hvis muligheden bød
sig. Og det gjorde vi så.

Vi tager ofte af sted - ja flere
gange årligt - for at besøge due-
mænd i både Holland og Belgi-
en. Når man rejser en lille flok
har man bedre mulighed for at
komme tæt på de duefolk, som
man besøger - og dermed få en
god snak. Det er også vores er-
faring, at det er at foretrække,
hvis man vil købe duer, efter-
som man har større mulighed
for at se på duerne i ro og mag
og udvælge sig de duer man
bedst kan lide. Til gengæld er
Marimans busture fremragende
ret socialt. Vi har det altid hy-
lemorsomt på disse ture, og des-
uden får vi os nogle gode dues-
nakke og fine diskussioner med
duefolk fra hele landet. På slag-
besøgene kan der være trængt
ude hos de forskellige brevdue-
mænd, men man får alligevel et
indblik i hvad de forskellige slag
indeholder og hvad de står for.

Som sidste år startede vi fra
Aalborg kl. "kvart-over-kvalme"
og kørte til Vejle, hvor bussen
kørte fra kl. 6.30. Kl. 8.00 var
der så morgenmad hos Meld-
gaard i Åbenrå.

Herefter satte vi kurs mod
Belgien - og stemning var i top!
Som sidste år regnede "runder-
ne" ned gennem bussen og det
blev humøret jo ikke ringere af.

Torsdag aften kl. 19.00 an-
kom vi så til Hotel Malpertus i
Riemst, ca. 6-7 km fra Maa-
stricht. Vi spiste en dejlig mid-
dag sammen og læskede ganen i
god belgisk øl.

Sidst på aftenen havde vi
trukket os ind i baren, hvor der
bl.a. lå "De Reisduif" (stort bel-
gisk dueblad) på bordet sammen
med den daglige avis. Der gik
heller ikke længe før et par gut-
ter fra et andet bord kom over til
os for at høre om vi havde inter-
esse i at deltage i deres langflyv-
ningsklub. Vi svarede, at vi nok
ikke havde de store chancer for
at vinde - der er trods alt langt
fra Barcelona til Aalborg ;-) Al-
ligevel var det sjovt at tale med
ham, og det er da fantastisk at
der på en alm. bar sidder flere
duemænd blandt stamgæsterne.

Fredag morgen kl. 8.00 kørte
bussen mod første besøg. Vi
skulle besøge Schots-Romein i
byen Haarlen, hvor Rudi Hen-
drikx havde købt flere duer gen-
nem tiden. Rudi fortalte at
næsten alle de duer, som han
havde købt her, havde vist for-
træffelige resultater i avlen.
Schots-Romein er et lille, men

stærkt mellemdistance slag. Han
flyver med 16 1-års duer og 8
gamle efter det traditionelle en-
kemandssystem. Duerne bliver
sendt hver 14. dag på flyvnin-
gerne, som ligger på mellem
400-600 km. Mellem flyvnin-
gerne trænes duerne overhove-
det ikke. Trods den lille bestand
har Schots-Romein haft succes
til at opnå store resultater mod
stærke modstandere med mange
duer. I 2004 har han 5 gange
haft 3 duer i top 10 på provenci-
al flyvninger blandt 2-5000 du-
er.

Næste besøg var hos Roger &
Koen Vanmeert i Zelem-Halen.
Denne mand og hans søn fløj
stærkt på de korte flyvninger
med meget få duer. I år havde de
haft 7 gamle, 8 1-års og 40 un-
ger på kapflyvningsholdet, som
blev brugt hårdt hver uge fra
medio marts til medio oktober.

Het Mariman 
Tur 2004

Min hverdag 
med duerne
Af Martin og Christian Hansen

De to er virkelig glade for at fly-
ve med duer og flyver alle korte
flyvninger. Vi kiggede på hinan-
den og tænkte på, hvad vores eg-
ne koner ville sige til en kap-
flyvningssæson på 7 måneder!

Dette slag har flere gange
været mestre i området, men har
også haft succes i de noget
større sammenhænge. Bl.a. ved
at fremavle moderen "Pareltje"
til 2. bedste esdue på sprint i
Belgien 2002 "Zizou", som fløj
hos Verherle-Reyskens.

Efter en tiltrængt frokost kør-
te vi videre til dagens sidste be-
søg hos Jos Das i Meldert-Lum-
men. Dette slag så vi meget
frem til at besøge, da vi havde
hørt, at de fortrinsvis havde hvi-
de og skimlede duer.

Jos Das satser mest på unge-
flyvninger, men har også gode
resultater med gamle duer. In-
denfor de sidste 8 år har han haft

hele 7 provencial vindere og er
hvert år i top til klubmesterska-
berne.

Jos Das blev i år også natio-
nalvinder fra Bourges i alt ud af
67896 deltagende duer.

Sikke duer. I vore øjne var de
fremragende. Silkebløde duer
med gode øjne, klogt udtryk og
super velbyggede. De var virke-
lig et studie værd og Jos Das fik
da også de fleste af de danske
gæster til at spærre øjnene op.

Herefter kørte vi til Antwer-
pen området, hvor vi skulle
overnatte på hotel Dennenhof i
Braaschaat. Denne aften var der
også gallamiddag med stor læk-
ker buffet for alle deltagere.

Vi havde en sjov og fornøjelig
fest med et par friske tjenere.
Den kvindelige tjener viste både
for og bag, men til stor ærgrelse
for dele af selskabet var den
mandlige tjener nok nemmest at
få med hjem på hotelværelset.

Næste morgen kørte vi - de
fleste lidt klatøjede - ud til Dirk
Van Dyck i Zandhoven. Det var
et besøg, som vi havde glædet
os meget til - måske fik vi mu-
lighed for at se den berømte "De
Kannibaal", som blev 1. esdue
nationalt i Belgien i 1997. Den-
ne due er blevet verdensberømt,
selvfølgelig for gode resultater,
men også fordi at den er bedste-
far til "Kleine Dirk", superstjer-
nen hos C. & G. Koopman i
Holland.

Hos Van Dyck er næsten hele
bestanden bygget op omkring
faderen "De Rambo" og de to
sønner "De Bourges" og "De
Kannibaal", og vi fik at se en del
børn og børnebørn af dem. Du-
erne var ikke specielt velbygge-
de, men udviste stort tempera-
ment og intelligens. Desværre
fik vi ikke lov til at håndtere "De
Kannibaal", da Van Dyck gerne
ville skåne duen - forståeligt
nok når der kommer så mange
mennesker på besøg.

Så kørte vi ud til Louis Van
Der Wielen i Boortmeerbeek.
Dette slag flyver helt i top på al-
le flyvninger fra 100-1000 km.
Ofte ser man, at slag der flyver
både en-dagsflyvninger og to-
dagsflyvninger har forskellige
type duer til de forskellige opga-
ver, men på dette slag er det de
samme duer, som flyver både de
korte flyvninger og de helt lan-
ge. Dette var spændende. Vi
spurgte Louis, om han delte du-
erne op i forskellige rum, så han
på den måde kunne fodre for-
skelligt og have forskellige sy-
stemer at flyve dem efter. Det
blev der svaret nej til. Duerne
gik i de samme rum og fik den
samme behandling. Imponeren-
de. 6 gange siden 1988 har Humøret var utroligt højt på turen.
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Louis Van Der Wielen været ge-
neralmester i Limburg udad
12000 medlemmer. En sjov de-
talje på Louis's slag var i enke-
hunslaget. Her gik en hane på
gulvet. Dens opgave var at jage
enkehunnerne op i reolen,
såfremt de begyndte at interes-
sere sig for hinanden. Det virke-
de fint, dog fortalte Louis at ik-
ke alle haner duede til opgaven.

Så gik turen til Jozef De Wil-
der i St. Katelijne-Wawer. Dette
er altid turens højdepunkt på
grund af Jef og Annies fantasti-
ske gæstfrihed. De to var glade
for vores besøg og sammen med
god hjælp af hele familien havde
de arrangeret en flot grillbuffet
lige midt i haven foran duesla-
get. Det var meget hyggeligt -
der var mulighed for at kigge
duer - og her fik vi lov til at se
alle duer - og der var mulighed
for at sidde og hyggesnakke i
haven. Og stemningen var høj!

Jef De Wilder havde haft en
meget fin sæson i år - bl.a. blev
en søn direkte af "De Slab" - 
Jef's stamhan nr. 1 - den 19. bed-
ste esdue i Belgien på mellemdi-
stancen.

Efter en meget hyggelig efter-
middag hos De Wilder, kørte vi
tilbage til hotellet, hvor aftenen
var til egen disposition. Der var
mulighed for at tage ind til Ant-
werpen for at se på lamper (mest
røde), men de fleste blev godt
nok tilbage på hotellet - træthe-
den havde så småt sænket sig
over forsamlingen. Vi benyttede
os af muligheden for at få den
belgiske specialitet "spareribs ad
libitum" - det kan godt anbefales!

Næste morgen fik vi pakket
bussen og drog af sted til Dan-
mark. Hjemturen gik rigtigt
godt - vi var noget trætte - men

stemningen var stadig høj. Ja, vi
har det altså sjovt på disse ture.

Hvis vi skal drage en konklu-
sion, som kan lære os noget i
Danmark, må det være at holde
fokus på belgiernes måde at hol-
de duer på:

1. Meget få duer. I hvert rum
sidder der kun få duer, og der er
oftest tomme reder.

2. Duerne bliver ikke brugt
særligt hårdt. Duerne trænes ik-
ke så meget inden og i sæsonen.
Og de sendes kun, når de er i ab-
solut topform.

3. Sorteringen er meget
streng! Kun duer med fremra-
gende resultater overlever til
næste sæson. Der gives ingen
chancer til gamle duer.

Dette års tur var igen en suc-
ces. Tak til de ansvarlige for tu-
ren, der gjorde turen til en stor
oplevelse for alle.

Den traditionelle grillfest hos Jef De Wilder 

Besøg hos Louis Van Der Wielen 

Besøg hos R. & K. Vanmeert 


