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Luc, Bart & Jurgen Geerinckx i Wommelgem. I 2009: 1. National vinder Limoges 2. National
vinder Argenton. 3 x provincial-vinder på mellemdistancen.
De fløj også fremragende sidste år, så der er ikke noget at sige til, at de nævnes blandt Belgisk
brevduesports største himmelstormere de sidste 5 år.
Vi besøgte dem også sidste år, og når vi var der igen i år, så er begrundelsen den, at rigtig mange var
meget begejstrede for besøget sidste år og gerne ville suge mere til sig igen i år.

Vi er klar til at modtage input fra Geerinckx. Helle, Louises bedre halvdel og i øvrigt
slagpasser, når han er olieplatformen, lister sig ydmygt til et lille kig gennem vinduerne.
Nu er faderen også en særdeles behagelig mand, der taler både engelsk og tysk og fortæller villigt om
sine arbejdsmetoder på alle områder. Man fornemmer ikke, at noget skal hemmeligholdes.
Slaget er, som næsten alle i Belgien, startet med at flyve vitessen, og til det købte han i starten en stor
samling duer fra én af den tids store mestre Jos Soontjens. Med disse duer fik han meget hurtigt så
stor succes på vitessen, at han faktisk blev udelukket fra den ene klub efter den anden. Det fik ham til
at koncentrere sig om mellemdistancen 300 – 500 km. Her har han så også haft meget stor succes, og
misundelsen i de to union Antwerpenklubber på mellemdistancen har tynget ham, så fra næste år vil
han koncentrere sig meget mere om den lange mellemdistance 600 – 1000 km. Man skulle tro, at Jos
Soontjensduerne efterhånden ville være passé, men det er slet ikke tilfældet. Det er stadig disse duer,
der er grundstammen, men selvfølgelig er de blevet prøvet af på længere og længere distancer og
efterfølgende sorteret derefter. Nøjagtigt som Jos Joosen. Han har byttet unger eller lavet
sammenparringer med andre store slag, bl. a. Jos Joosen, og her på det sidste har han købt duer fra
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Dirk & Louis Van Dyck. Bl.a. direkte efter ”Kannibal”. Èn af hans bedste kapflyver i år er således
avlet på en søn af ”Kannibal” og et barnebarn efter hans eget superavlspar ”Wittekop Sylvester &
Villyke”. Desuden en søn af superduen ”Miss Rapido” hos Patricia Verhaegen i Aarschot. Denne due
har præsteret at være 3de nat es.due Hafo KBDB samt 3 Gange provincial-vinder. Han går således
hele tiden efter at indkrydse få, men virkelige topduer.
En anden stor stjerne på avlsslaget er: ”Gladiator”, som bl. a. i sine velmagtsdage var 2. belgisk
es.due ved OL, og siden hen været er formidabel avlshan.

"Little Boy" i sikre hænder hos Henrik. En fantastisk han: I 2004 1. es-due i ZAV - I 2005
gentog han bedriften for så i 2006 at blive 1. es-due i union Antwerpen. 3 gange har han været
provincialvinder og sammen med "Gladiator" fløj han i sin tid Det Nationale sportsmesterskab
hjem til slaget. Det er jo ingen hemmelighed, at vi havde 20 duer med hjem fra Geerinckx, som
skal på auktion i Kolding d. 7 nov. I blandt de 20 er der to unger direkte på "Little Boy" og 3
børnebørn af "Gladiator"
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Her også en af duerne fra avlsslaget. Han er barnebarn på "Wittekop Sylvester & Villyke".
Blandt de 20 auktionsduer er der 5 børnebørn efter dette - slagets absolutte topavlere.
Jeg lavede også for stort set præcis et år siden en artikel om slaget, og den kan findes her på siden ét
eller andet sted – uha! Kronologi er en mangel på min side, håber det bliver bedre, Men jeg kan
alligevel ikke lade være med at skrive lidt om hans enkehunner, som flyver fremragende for ham.
Det er specielt dem. Der klarer de lange flyvninger, og de er af sted hver lørdag, helt enormt, men
han mener ganske enkelt, at de er langt stærkere end enkehannerne og har lettere ved at restituere sig.
Hannerne er derfor for det meste kun med på de længere flyvninger hver anden uge.
Han har 42 enkehanner og 36 enkehunner på traditionelle system. Nok lidt over et
middelstørrelseslag i Belgien. Hunnerne får fuldt foder lige fra hjemkomsten og må spise alt det, de
har lyst til, men på afsendelsesdagen får de jordnødder og frøblanding. De er ude ca. en time morgen
og aften, og de flyver i samtlige minutter. Ellers trænes der ikke.
Mens han fortalte stod vi og kiggede ind til det nye enkehun-hold til næste sæson. Der var en hel del
09’er og hunnerne bruges ikke længere end til 3. års alderen. De absolut bedste overflyttes da til
avlsslaget, mens de få andre, der ikke når denne vej, aflives.
Flere af tilhørerne var overraskede over hvor meget hvidt, der var i disse enkehunner. De fleste er
enten meget brogede, lidt mindre brogede eller hvidslagfjerede. Det stammer imidlertid fra hans
superpar ”Wittekop Sylvester & Willyke”, som begge er mere eller mindre brogede. Hans bedste
enkehun i år var således også den mest brogede i samlingen af enkehunner. Det er nok også de bedst
kapflyvende brogede duer, jeg nogen sinde har set. Sådan er det bare. De der lander først på brættet
vil også komme til at dominere blandt farverne. Hos Tommy og jeg har det stort set altid været de
blåbåndede. Jeg fik desværre ikke taget så mange fastbilleder fra slaget, men jeg fik lavet en masse
videobilleder, som vil indgå i en video over hele turen og senere kan købes hos MVL.
Det er helt utroligt hvor meget pragtfuld brevdueviden og indtryk, man bliver proppet med på bare
én formiddag.
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Henrik tager afsked med maner.
Man føler sig næsten helt udpumpet ved middagstid, men vi fik nogle dejlige flutes og en lille hvil på
brevduerestaurenten ”Larhove”, som er midtpunkt for de mange brevduemænd i det nærliggende
område, så vi var klar til tredje besøg over middag.
3. del kommer snart.
HJ.
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