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Med resultaterne bedste Belgiske unge på 4 nationalflyv-

ninger og bedste Belgiske unge på 3 nationalflyvninger i 
2012 (2 forskellige duer) har Ulrich Lemmens virkelig slået 

sit navn fast i Belgien, som en af kometerne i duesportens 
hjemland, et slag jeg er sikker på, at vi fremover skal hol-

de godt øje med. 

 

De to fantastiske resultater er opnået på de knald hårde 
nationale unge-flyvninger og udregnes på basis af natio-

nale resultater og zone resultater.  

Øvrige resultater i sæson 2012 : 

PROVINCIAL CHAMPIONSHIPS KBDB 2012 
1° Provincial Ace Pigeon KBDB Youngsters Long Distance (6032341-2012 / Willi-
am) 

10° Provincial Champion KBDB Long Distance. 

 

UNION ANTWERP CHAMPIONSHIPS 2012 
7° ES-due Yearlings Long Distance 
9° Champion Old Long Distance 

10° Champion Yearlings Long Distance 

 

PROVINCIAL CHAMPIONSHIP FONDCLUB ANTWERP 2012 
5° General Provincial Champion 
6° Provincial Ace Pigeon Old (Julia - 6234454-2010) 

7° Provincial Champion Yearlings 



Belgiens bedste unge på  

4 nationalflyvninger i 12. 

 

S U P E R S T A R 

 

NATIONALVINDER 

LIMOGES Zone C 

 

Far og bedste far til en lang 

række top duer. 
 

Her på auktionen er der 

både børn, børnebørn, ne-

vøer og niecer til slag. 

Far katalog nr. 10 & 20 

Bedstefar katalog nr.  

2, 3,  8, 13, 14, 18, 24 

En du med fremragende resultater på de 4 unge nationalflyvninger - på 

afstande fra 496 til 613 kilometer. 

154e af 16988 duer  - Gueret  

191e af 33524 duer  -  Bourges 

151e af 6630 duer  -  Argenton 

291e af 19144 duer  -  La Souterainne 

“Gust” er for mange, en af de mest komplette duer der findes, topduefolk som, Jos Thoné, Ad schaerlackens, Pascal Arien(-

Verreckt), som har besøgt Ulrich Lemmens har alle pillet denne fremragende han ud og vurderet ham til, at være hans bed-

ste avler og en du som han kan basere fremtiden på. Det som udemærker ”GUST” er den mest perfekte vinge der kan fås og 

som opbakning til dette kan siges, at mange internationale stjerne har købt søskende til GUST eller børn direkte efter ham -  

af disse kan nævnes Jos Thone, Pascal Arien-Verreckt, Peter Stakenborg og mange flere.  

Sæson 2010 var GUST først år som avler og tiltroen til ham er stor og der er lavet et præcist indavlsprogram  omkring ham 

for, at bevare kvaliteten i mange år frem . 



Overblik over nogle af de bedste afkom efter ”GUST” 

SUPERAVLSPAR 

Forældre til en lang ræk-

ke stjerne  -  den største 

af dem alle er ”GUST”, 

men også flere andre top-

duer som har klaret sig 

godt på flyvninger og i 

avlen.  



For hele tiden, at holde sit slag på absolut topniveau investeres der 
hvert år i blod tilførsel af den ypperste klasse. 

”SENNE” er far til katalog nr. 3 

 Bedstefar katalog nr. 20 

”CINCA” er mor til katalog nr. 2 og 13. 

 

”KLEIN JEAN” er far til katalog nr. 4 

og 16.  

”EDUARDO” er far til katalog nr. 9 

”THALIA” er mor til katalog nr. 20  



Katalog nr. 1  -  BEL-12-6032674  -    

Denne unge er helbror til BEL-11-6171216 130 nationale fra Argen-

ton af 22384 duer. Faderen er ”GUSTOMAR” halvbror til ”GUST” 

her er GUSTOMAR’s mor en helsøster til 1e Nationale ESdue Ave 

Regina.  

Moderen er ”HOT FANTASY”  som i avlen har vist fine egenskaber—

hun er mor til 11-262 der for Arien-Verreckt har fløjet mange top-

præmier hjem. 



Katalog nr. 2  -  BEL-12-6032665  -    

Denne unge er efter ”PATSIS” er søn af ”GUST” hvor han var parret med 

en superhun fra Vanleest-Peters moderen til THELMA der var 1e ESdue i 

Union Antwerpen på langdistancen og 4e NAT. Fra Argenton. 

Moderen er en superhun indkøbt på auktion fra Kees Bosua ”CINEA” og i 

avlen har hun været fantastisk hun er mor til SEMINATIONAL vinder fra 

Bourges ”DREAM AWAY” og mange andre stjerner.  



Katalog nr. 3  -  BEL-12-6032653  -   Hun 

Denne hun er halvsøster til ”THALIA” som har vundet 1e prov. Fra TULLE 

og 2e NATIONAL Zone C Tulle., 1e Pithiiviers samt mange andre topresul-

tater, hendes far er ”SENNE”  der selv var provencialvinder fra Gien og 

hurtigste af 9000 duer.  

Moderen er en datter af ”GUST”  og hun er mor til bl.a. ”WAKKA WAKKA” 

der har gjort det godt på ONE LOFT race i Sydafrika. Moderen er ligeledes 

redesøster til ”JEF L” der er mor til ”GHITA” 78e  Nat. Bourges m.fl. 



Katalog nr. 4  -  BEL-12-6032592  -   Hun 

Denne hun er datter af ”KLEIN JEAN” som har vundet 1e prov. fra GIEN af 

2721 duer han er igen datter af en helsøster til NATIONALVINDEREN 

”THORPE” Der vandt foran 68000 duer fra Bourges.  

Moderen er en unge hun som er helsøster til  ”GUST”   



Katalog nr. 5  -  BEL-12-6032573  -   Hun 

Denne hun er efter ”HUNKEMOLLER” der er far til 8e PROV. Libourne han 

er halbror til superhannen ”MESSI”  der er en fremragende avler og har 

været en topflyver. Blodlinier i HUNKEMØLLER er fra bla. Blod direkte fra 

”KANIBAAL” fra Dirk Van Dyck. Moderen er ”GENA” en superhun fra Marc 

Verhaute med blodlinier på moderens side via en helsøster til ”GUST” 

hendes far er helbroder til 1e NATIONAL fra Gueret.  



Katalog nr. 6 -  BEL-12-6032515  -  Hun  

Denne hun er efter en af de nye avlsstjerne  ”WITOGER TORNADO” 

der selv som flyver har været i top, som bl.a. 52e nationalt Argenton 

og 66e Nationalt Limoges. Han afstamning er fremragende—han er 

barnebarn af ingen ringere end ”KAASBOER” verdensstjerne fra 

Gaston Van de Wouwer og barn af hannen i TORNADO parret der har 

avlet bl.a.  ”TORNADO TOM” 1e SEMIN national BLOIS og mange 

andre top resultater. Moderen er ”PETER’s SISTER” en superhun der 

er helsøster til ”GUST”.   



Katalog nr. 7 -  BEL-12-6032438 - Han   

Denne hanunge er direkte efter superhannen ”MESSI” derr er en fremra-

gende avler og har været en topflyver. Blodlinier  er på faderens side af 

blod direkte fra ”KANIBAAL” fra Dirk Van Dyck.  

Moderen er ”SWEET CHERRY” en superhun fra F. og L. Ronsdag. I denne 

parring er ”MESSI” parret med en helsøster til ”GUST” .   



Katalog nr. 8  -  BEL-12-6032578  -    

Denne unge er efter ”JEF L” en af de bedste børn direkte på superduen 

”GUST”. JEF L er far til ”GITTA” en suveræn stærk hun der har haft flere 

topresultater Nationalt som i provincen. Moderen er ”MON AMIE” fra 

Van Eynde Govaerts et barnebarn af ”MIEKE” der var 2e prov. ESdue.—på 

stamtavlen fra denne hun findes der også blod tilbage på et barn af 

”KAASBOER”    



Katalog nr. 9  -  BEL-12-6032594  -   Han 

Denne han er efter ”EDUARDO” indkøbt på auktion fra VERRECKT-ARIEN 

en han som har fløjet 4 x i den bedste procent samt været 45e nationalt 

fra Souillac af 7500 duer. Hans afstamning med basis i stamhunnen ”LANG 

LOWET”. På moderens side finder vi ”ROMANIE” en super datter af super-

hannen ”MESSI”  der er en fremragende avler , i denne parring har 

”MESSI” været parret med moderen til ”GUST”.  



Katalog nr. 10  -  BEL-12-6032619  -   Han 

    
   SUPER 

Denne hanunge er et unikum til brug i den videre avl. Indavlet omkring 

stjernen ”GUST” - her er ”GUST”  parret med sin egen søster.  ”GUST”  

er far og bedstefar til en lang række topduer. I denne parring er det 

hans søster ”IRANA SHAYK” der er mor til ”JULIA” 1e ESdue langdistan-

cen MOLSE fondclub 2011 og 3e NATIONALE ESdue Duivenkarant. 

Denne unge er halvbror til ”THOR” - 6 x 1 præmie og til ”JULIA” 1e 

ESDUE.  



Katalog nr. 11  -  BEL-12-6032593  -   Han 

Helbror til katalog nr. 4 

Far til katalog  

nr. 4 og 11  

Mor til katalog nr. 3  

Mor til katalog nr. 8  

Far til katalog nr. 7  

Far til katalog nr. 6  

Mor til katalog nr. 6  



Katalog nr. 12  -  BEL-12-6032815  -  Hun 

Denne hun er efter ”BROTHER GUST” en helbroder til ”GUST” der trods 

sin unge alder har vist gode takter i avlen—første unge tillagt på ham 

(senunge) blev nr. 7e på 485 kilometer. Moderen er ”AGRUM” der er 

mor til ”GUST EVER” der har været 1,5,7,14,21 og en due som har fløjet 

i top på One Loft Race i Sydafrika. Hun er halsøster til ”AGBAR” der har 

vundet mange topplaceringer bl.a. 2 x 1e.  



Katalog nr. 13  -  BEL-12-6032845  -  Han 

Denne unge er efter ”PATSIS” er søn af ”GUST” hvor han var parret med 

en superhun fra Vanleest-Peters moderen til THELMA der var 1e ESdue i 

Union Antwerpen på langdistancen og 4e NAT. Fra Argenton. 

Moderen er en superhun indkøbt på auktion fra Kees Bosua ”CINEA” og i 

avlen har hun været fantastisk hun er mor til SEMINATIONAL vinder fra 

Bourges ”DREAM AWAY” og mange andre stjerner.  



Katalog nr. 14  -  BEL-12-6032825  -  Han 

Denne unge er efter ”GUST’s SECRET” en barn direkte på superduen 

”GUST”. ”GUST’s SECRET” er far til 12-6032546 der har været nr. 14 af 

1193 / 15 af 356 og 72 af 1109 duer. Moderen er ingen ringere end  

”GITTA” en fremragende kapflyver hun som har vundet 6 x i top på fllyvin-

ger på 500 kilometer på 6 uger.    



Katalog nr. 15  -  BEL-12-6032822  -  Hun 

Denne hun er datter af den 12 årige ”BROER 002” som er far til provenci-

alvinder fra Orleans, han er også helbror til NATIONALVINDER.  

Moderen er en halvsøster til ”GUST”  samme far og som mor findes ”CLEO 

PATRA” en hun som har gjort det godt i avlen. .  



Katalog nr. 16  -  BEL-12-6032802  -  Hun 

Denne hun er datter af ”KLEIN JEAN” som har vundet 1e prov. fra GIEN af 

2721 duer han er igen datter af en helsøster til NATIONALVINDEREN 

”THORPE” Der vandt foran 68000 duer fra Bourges.  

Moderen er en unge ”WONDEE WOMAN 100” fra Van Eyinde-Goevarts 

barnebarn af en af de bedste avlere fra ”KASSBOER”  nemlig ”DEN 100” 

som er far til en lang række vindere.  



Katalog nr. 17 -  BEL-12-6032804  -  Hun 

Denne hun er efter ”KENJI’S BEST” vinder af flere toppræmier 

bl.a. 1e af 5000—18 Nationalt fra Gueret, på hans mors side 

findes ”GUST”. Moderen er ”JANA” halvsøster til moderen til 

”AMALIA” der var 1e Nationale ESdue KBDB Lang distance. 

Stamtavlen er med de bedste blodliner fra Gaston Van De 

Wouwer.  



Katalog nr. 18  -  BEL-12-6032689  -  Hun 

Denne hun er efter ”OLYMPIC TALENT” der som flyver vandt 1 af 576, 1 af 

2639, 8 af 1036, 14 af 366, 39 af 6524 m.m. som senunge. Hans afstam-

ning er med basisduerne fra F. og L. Ronsdag bl.a. findes der 2 olympiade 

duer på stamtavlen. Moderen er ”DAUGHTER DE GUST” og er halvsøster 

til den fremragende KONG FU der deværre gik tabt.—hun er indavlet om-

kring stamparret ”GESCHLEPT FIGO” og ”ISABELLE”.    



Katalog nr. 19  -  BEL-12-6032695  -  Hun 

Denne hun er efter ”GAMBLE” som er far til flere gode flyvere bl.a. 

11/206 der har vundet 4,33,21,23,38 m.m. samt 11/476 der har 

vundet fra Laon foran 3850 duer.  

Moderen er ”VICTORIAS SECRET”  fra Paul Huls. Hendes stamtavler 

er spækket med stjerne blod.   



Katalog nr. 20  -  BEL-12-6032654  -  Han 

       SUPER 

Denne hanunge er endnu en stjerne—en flot hanunge avlet af stjernen 

”GUST” - her er ”GUST”  parret med s 

Moderen er  ”THALIA” som har vundet 1e prov. Fra TULLE og 2e NATIO-

NAL Zone C Tulle., 1e Pithiiviers samt mange andre topresultater, hen-

des far er ”SENNE”  der selv var provencialvinder fra Gien og hurtigste 

af 9000 duer.  



Katalog nr. 21  -  BEL-12-6032584  -  Hun 

Denne hun er efter ”BROTHER GUST” en helbroder til ”GUST” der trods 

sin unge alder har vist gode takter i avlen.  

Moderen er ”MISS DENMARK” fra Lars Mølholt 068—en hun som har 6 

x 1e præmie på sprintflyvinger og hendes afstamning er imponerende 

hendes far er ”PLUKKEREN”.  



Katalog nr. 22  -  BEL-12-6032590  -  Hun 

Denne unge er efter ”JULES” der er indavlet omkring ”GUST”. 

”JULES” er halvbror til ”JULIA” der har vundet 1e ES due LD Molse fond-

klub med mange flotte placeringer som 2,10,12,13,14,15 m.m. 

Moderen er ”HALFSISTER SUPERBOY” fra Van Eynde Govaerts og hendes 

afstamning med mange stærke duer på¨.  



Katalog nr. 23  -  BEL-12-6032597  -  Hun 

Denne unge er efter ”DEN ORLEANS” der var provencialvinder fra Orleans 

og hans afstamning er fremragende alle basis duer fra Paul Huls ligger bag 

på denne fremragende han. ”SISTER GUST” er en helsøster til ”GUST”    



Katalog nr. 24  -  BEL-12-6032567 -  Han 

Denne han er søn af ”GUST EVER” som har vundet 1e prov. Fra TULLE og 

2e NATIONAL Zone C Tulle., 1e Pithiiviers samt mange andre topresulta-

ter, hendes far er ”SENNE”  der selv var provencialvinder fra Gien og hur-

tigste af 9000 duer.  

Moderen er en datter af ”GUST”  og hun er mor til bl.a. ”WAKKA WAKKA” 

der har gjort det godt på ONE LOFT race i Sydafrika. Moderen er ligeledes 

redesøster til ”JEF L” der er mor til ”GHITA” 78e  Nat. Bourges m.fl. 




