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Lidt om Geerinckx-duerne.
Written by superbruger   
Saturday, 24 October 2009

Det har ikke været så let at skaffe billeder til den forestående auktion over duer fra Luc, Bart &
Jurgen Geerinckx på Brevduefestivalen i Kolding d. 7 nov. bl.a. sammen med 22 fremragende
unger fra topslaget Meldgaard & Jeppesen.
Jeg har været ude og lede efter billeder, der er relevante i forhold til duer, der skal sælges.

Dett er det "Gyldne avlspar" på slaget i Belgien. Begge har været suveræne kapflyver, men
deres avlsværdi sammen er helt unikt og bærer hovedårsagen til, at slaget nu respekteres og
omtales som et af eliteslagene i Belgien. På auktionen har kat. nr. 25 - 29 - 30 - 31 - 34 - 35 og
40 dette par som bedsteforældre. Desuden findes de i mange af de andre stamtavler en
generation længere tilbage. Det begynder at knibe med unger direkte efter parret - i år således
kun 2. Fremtiden er dog sikret med 14 direkte efter parret på avlsslaget. Mange børnebørn har
været provincialvindere og es-duer.
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Resultaterne viser, at her er en virkelig superhun efter den gamle linie repræsenteret via den
fantastikse avler "Ijzeren" med input af "Villyke". En pragtfuld han i katalog nr. 24 er direkte
efter "Blauw Vierzonneke".

En fantastisk kapflyver, hvor en søster til "Rambo" hos Dirk & Louis Van Dyck er blandet ind i
stamtavlen. Der er tre børnebørn efter hende, kat. nr.: 25 - 37 - 38.



10/12/2014 lokal T&H - Lidt om Geerinckx-duerne.

http://127.0.0.1/Jdemo/index2.php?option=com_content&task=view&id=216&pop=1&page=0&Itemid=32 3/4

Her "Little Boy" . En fantastisk kapflyver. I 2004 1. es.due i ZAV, én af to store
sammenslutninger i Union Antwerpen. I 2005 igen 1. es.due i ZAV og i 2006 1. es.due i Union
Antwerpen. Det er vel ikke for meget at kalde det himmelråbende unikt. Det er en velbygget
han lidt under middel i størrelse. Vi så ham på MVL-busturen. - Sammen med et andet koryfæ
på slaget "Gladiator" hjemfløj de det nationale sportsmesterskab på den korte mellemdistance.

Kat. nr. 32 og 33 er direkte efter "Little Boy" i sammenparring med en datter af "Gladiator"

Der er flere børnebørn efter "Gladiator": Kat. nr.: 25 - 26. Jeg har desværre ikke noget fast
billede af ham, men han er på DvD'en fra turen. En bb.hamret han lidt over middel i størrelse.

Jeg har heller ikke et billede efter en anden meget gennemgånde avlshan: "Vale 009
Superkweker" fra 1995. Superkweker betyder superavler. Det er ham Jef De Wilder har købt
efter med meget store resultater til følge. Der findes lidt rødt i denne blodlinie. Man hører også
om hans avlsegenskaber fra andre slag i Europa. Børnebørnene efter ham er kat. nr.: 28 - 37 -
39 og 40.

Det var så en lille gennemgang af duerne fra Geerinckx. Jeg håber, I kan forlyste Jer lidt med det i
weekenden. Om nogle dage vil jeg gennemgå duerne lidt fra Meldgaard & Jeppesen, som jeg har haft
fornøjelsen af at gennemgå som kommende auktionarius på auktionen.

HJ. 
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