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Belgien oktober 2018:

En augustidag 1992 anlände jag med min resekamrat Lennart Lindgren till det
dynamiska slaget på Stuivierstraat 770 – André Vermote!
Det var mitt första besök hos en av det absolut bästa långdistans slagen i Belgien, nu
i oktober 2018 och 26 år senare knappas samma adress in på GPS. Vi fick ett kärt
mottagande av både André och hustru Mimi, båda i full vigör och ivriga att berätta
och lyssna vad som skett under de senaste åren. André berättar att han fortfarande
sköter hela anläggningen själv, imponerande av en 75 åring att hålla den fräschören
både på trädgården och slagen, han målade även om hela anläggningen själv efter
Perpignan tävlingen i augusti. En av de vackraste trädgårdar och duvslag jag i alla
fall sett.
Vi har givetvis hållit kontakten genom åren, setts på Golden Wing ceremoni, på
Fugare mässan och på Belgarnas nationaldagar, senaste slagbesöket var dock 11 år
sedan.
André hade gett mig den delikata uppgiften redan förra hösten att plocka med en
avelshona till honom, honan var nu med i en bur, överlämnar henne (”Taylor”) med
glädje till en av dem som betytt så mycket och gett mig glädje under åren!
André tar honan i sina händer, känner och tittar, ” en liten hona…precis som min
gamla stamhona ”Spreeuwtje” utbrister han och ler…
Efter kaffet går vi så ut till duvorna, på vägen ut så tänker jag på orden Lennart
Lindgren sa till mig vid första besöket för 26 år sedan..”nu skall du få se på riktiga
fullblodsdjur”..
Vi går igenom fantastiskt fina duvor, som tyvärr var för tillfället i kraftig fällning, men
man kunde ändå se och känna kvalitén på dem.
Klockan sticker iväg, vi har kört hela dagen och efter ett par enormt trevliga timmar
hos André och Mimi så var det dags för oss att bryta upp och bege oss till våra
sängar för att vila ut, nya besök och gamla bekantskaper skall vi till i morgon.

André med honan”Taylor”
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Mimi & André Vermote och Lasse Löfgren

Första kvällen i Belgien, lite trötta killar men fyllda med inspiration!
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Oekene

Lördag morgon, uppe med tuppen och sovit fantastiskt bra!
Idag lördag, ett fullspikat program, nya bekantskaper och gamla skall vi besöka. Först
ut på morgonen är Lionel Vermander i Oekene, vilket mina rese kompisar besökte
redan förra året!
Klockan 09:00 allt enligt avtalad tid ringer vi på dörren hos Vermander, hustrun
öppnar och hälsar oss välkomna in.
Lionell är ute hos duvorna men dyker upp efter ett par sekunder, vi bjuds på kaffe
och duvsnacket i full gång!
Lionell har jobbat som byggnadsarbetare vilket gjort att han dragit i sig för mycket
byggdamm, vilket innebär nu att han måste ha mask när han är hos duvorna!

Efter en välsmakande kopp drar vi oss ut till duvslaget, ett duvslag som ligger på den
lilla bakgården mitt i villaområdet, slagen är av äldre modell men mycket väl
fungerande, Lionell har på morgonen tränat sin sista kull ungar, som dyker upp under
tiden vi står på gården.
Väl inne i duvslaget får vi den ena efter den andra stjärnan i våra händer, duvorna är
till storleken lite över medel, men vilka vingar och fjäder!
Efter vi klämt och känt på toppduvorna i tävlingsslaget tar Lionell oss in till
avelsdjuren!
Basen i avelsslaget kommer från bla Etienne Devos (”Didi), Vanmoerbeke Stefan
(Jan Theelen), Vandencasteele Ludwig och från kusinen tvärs över gatan Eric
Vermander (Pol Bostyn).

Lionel Vermander i tävlingsslaget
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Två av slagets stora stjärnor ”Super Tornado” och ”Sagan”

Delar av slaganläggningen hos Lionel Vermander
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Lendelede

Vi avslutar mötet med Lionel Vermander, tackar för den här gången och sätter oss i
bilen mot nya adress.
Efter flera år bekantskap via FB så hade vi avtalat besök hos Tom Van
Nieuwenhuyze i Lendele, han har specialiserat sig på Barcelona tävlingen och byggt
upp sitt team av duvor endast med en uppgift att tävla från Barcelona!
Väl framme i Lendelede möts vi vid grinden av ”Jack” som alla andra Jack Russel
hundar säger till när det kommer besök, Tom dyker straxt upp och öppnar upp till
oss.
När vi kliver in i trädgården ser man ett fint relativt nytt slag längst ned, vi går genast
ned till duvorna och Tom börjar plocka fram sina avelsdjur, de flesta kommer från
Holländska långdistansare.
Duvorna är också här i fällning, men det hindrar inte på något sätt att känna kvalitén
på dem. Tom berättar att för några år sedan så brann det i fabriken bakom slaget,
vilket gjorde att samtliga duvor i slaget blev så rökförgiftade att han var tvungen då
att avliva dem alla, slaget byggdes om och nu är det som sagt var full fukus på
Barcelona. Årets Barcelona blev dock en besvikelse, inte bara för Tom utan en av de
hårdaste någonsin, han berättar att inför säsongen 2018 hade han bytt
foderleverantör, vilket han tror är en av orsakerna till årets lite sämre resultat,
foderleverantören är nu den gamla och han ser med tillförsikt fram mot nästa års
säsong.
Tom är en genomtrevlig och sympatisk person som har ett mål – att vinna Barcelona,
vi säger lycka till och hoppas att hans mål uppfylls!

Barcelona slaget hos Tom i Lendelede
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Lars Åke med en av avelsmatadorerna – Tom och Lennart

Rymliga voljärer framför varje tävlings slag gör att duvorna har en bra miljö



7

Nokere

Tredje besöket för dagen är ett besök vi alltid gör på våra resor, som vanligt utan att
avisera vår ankomst kör vi till Nokere – denna historiska plats i duvvärlden!
Roger & Maria Desmeth – Matthys, två av de absolut trevligaste personerna, och dit
måste vi bara åka, nu fick vi en timme över och styr mot Nokere.
Vi vet att Roger har kämpat med sin sjukdom under ett par år så vi hoppades att han
var på bättringsvägen, han liksom Marc Verschelde fick avbryta säsongen efter
Barcelona pga fågelviruset som slog till i juli hos hönsfarmare!
Vi stannar till utanför, och hunden signalerar att någon är här!
Ringer på dörren och Roger öppnar, ett stort leende på våra läppar när vi möts ännu
en gång, välkommen in säger Roger och i nästa stund ropar han på hustru Maria,
kom och titta vilka som är på besök.
Roger ser lite piggare ut än senast jag såg han, kilona börjar komma på plats och
färgen i ansiktet är bättre!
Kom in .. kom in.. vill ni ha kaffe, öl eller?
Maria håller på att förbereda lunch till barnbarnen som straxt kommer in cyklande på
gården för att få en matbit i magen, under tiden går vi ut till duvorna med Roger.
Säsongen fick ett snöpligt slut i och med tävlingsförbudet i juli, så många av duvorna
fick inte de tävlingar som han planerat. En del av denna fantastiska samlig är nu till
åren kommen, ”Samuel” Barcelona stjärnan dog i våras berättar Roger, av ålder!
Efter detta korta men för oss viktiga stopp i Nokere säger vi tack för oss till Roger och
Maria – vi ses igen!

Detta historiska slag i Nokere – Roger Desmeth-Matthys
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De äldre aveslduvorna ligger och solar sig i det fantastiska vädret!

Maria & Roger framför delar av den gedigna pris samlingen!
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Zulte
Lördag eftermiddag var vikt för ytterligare en gammal bekant – Marc Verschelde och
hans slagskötare Patrice Desal.
Marc och Patrice har jag känt i många år, och det är lika trevligt varje gång man
besöker dem.
Patrice berättar att de fick sluta tävla efter Barcelona i början på juli, det på grund av
att en hönsfarm i närheten drabbades av fågelvirus, så det var bara att stänga ned
tävlingsverksamheten.
Marc fyller nästa år 80, och bestämt sig för att trappa ned, tyvärr så kom detta med
tävlingsförbud olyckligt, de hade förberett sina duvor för de kvarvarande
långdistanserna som St Vincent, Narbonne, Perpignan mfl, så nu väljer de att sätt in
yngre duvor i tävlingsslaget inför 2019, då de äldre inte fick en säsong som var tänkt.
Efter en stund går vi till slaget, där plockar Patric upp fyra strålande tävlingshannar,
bland dem en blå hane som är Marc bästa Barcelonatävlare de 3 senaste åren och
187:e bästa national 2016-2017-2018!!
Förutom Barcelona 1065 km har hanen vunnit pris på Agen 700 km, Bourges 450
km, Limoges 650 km, Pau 800 km samt Perpignan 830 km.
Den andra hanen som kommer i mina händer är ”St Vincent” som 2016 flög in en
294:e plats på nationallistan, men även tagit nationalpris på Brive, Libourne,
Montlucon.
Tredje hanen är en rödhamrad hane som på St Vincent national anlände till slaget
02:20, men även pris på Chateauroux, Limoges, Perpignan..
Den fjärde hanen ”Limoges” en hamrad hane som tagit pris på Bourges, Brive.
Clermont, Fontenay och bästa resultat kom på förra årets national Limoges där han
vinner 369 national/ 14937d.
Snacka om att man grips av panik, vilken skall jag välja? Alla fyra är direkt ur Marc
tävlingsslag och var väl förberedda för St Vincent. Narbonne och Perpignan!

Marc Verscelde – Patrice Desal samt Lasse Löfgren
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Marc med hanen som tävlat 5 x int Barclona och numera har sin box i avel
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”Narbonne” 9:e Essduva Narbonne 2013-2014-2015!

Tävlingsslaget hos Marc Verschelde
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