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Sleidinge
Söndag morgon, klockan ringer straxt efter sju, upp och gör oss i ordning för flera
intressanta besök, idag är första slagbesöket bokat i Sleidinge, nordväst om Gent.
Slaget vi skall besöka är Geert & Seppe De Clercq, ett slag som specialiserat sig på
ungduvetävlingar - intressant!
Väl framme hos Geert, som bor i ett tjusigt villaområde, öppnas dörren och vi bjuds
in. Geert har vi träffat förut då han var medhjälpare åt Eric Limbourg, men nu sedan
några år kör han och sonen i eget regi! En välsmakad frukost och ett par koppar kaffe
slinker ned under tiden vi pratar i köket, från vilket man kan se den relativt nya
anläggningen i den vackra trädgården.
Geert & Seppe vann 1 nat Champion Halve Fond ungar KBDB 2017, så nyfikenheten
var stor både på slag och duvor när vi går ut!

Ett till synes enkelt slag men mycket rationellt, all matning o rengöring sker utanför,
vilket underlättar för familjen (som alla hjälps åt med duvorna) då Geert ibland inte
hinner med på grund av sitt arbete.
I avelsslaget finns det 6 separata avdelningar där varje par går för sig, basen för
kolonin kommer från Eric Limbourg, paret ”New Gilbert” x ”Sister Chipo” är det
gyllene aveslparet som bland många lämnat 2:a nat Essduva KBDB medeldistans YB
men även farföräldrar till 8:e nat Essduva KBDB allround 2017, 9:e nat Essduva
medeldistans ungar 2017!
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Geert De Clercq och Lars Åke Nilsson i avelsslaget, den duvan till vänster bakom
Geert med lite vitt i huvudet är ”Iron Roger” far till ”De Tank” 2:a prov Essduva och
6:e nat Essduva ungar 2017!
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Efter ett par trevliga timmar bryter vi upp och styr mot ett par gamla bekanter i
Froidmont som ligger nära den franska gränsen – Gustave Chandaras & Damien!
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Froidmont
Efter en dryg timmes körning anländer vi till det för oss välbekanta slaget i Froidmont
– Gustave Chandaras & Damien, personligen har jag haft stora framgångar med
avkommor efter deras duvor, bla ”Wringer” som vann Bremen 820 km med över 2 tim
försprång samt årets Essduva ”Damien 077” som tog 7 priser på 7 starter 2018!
Vi har genom åren bytt duvor, de har fått ungar av oss och vi fått ungar av dem, till
vår stora glädje så är teamets bästa ettåring i år en avkomma efter Lars Åke o
Lennarts duvor!

Lars Åke med årets bästa ettåring!
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Damien visar oss de bästa äldre tävlingsduvorna.
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Ett trevlig välbekant duva som jag återsåg i avelsslaget hos Gustave & Damien var
”Gabriel”.
Efter genomgång av duvorna så får man som alltid en eller ett par supergoda kakor
och för oss som inte kör slinker det ned ett par öl också innan vi tillsammans skall
åka till Saint-Leger och besöka årets internationella vinnare från Agen 777 km –
Vandenmeulebroecke Carlos & Xavier, oftast när vi besöker Gustave och Damien så
har de arrangerat ytterligare slagbesök runt Tournai, vilket vi alltid uppskattar.
Vi får även sällskap av René och Willy som även de är gamla bekanta och
klubbkamrater med Gustave & Damien.
Med Lennart som stadig chafför och Damien som kartläsare rattas det mot Saint –
Leger som ligger ca 25 minuter bort.
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Saint Leger
Bilen stannar på en kullerstensgata utanför en gård, det visar sig att Carlos och
Xavier är jordbrukare, vi går in på innergården och Gustave knackar på dörren, det är
tur att vi har Damien som är duktig på engelska, för så här nära den franska gränser
är det franska som gäller!
Dörren öppnas av Carlos fadern i huset, vi kommer in i köket, ser genom fönstret
duvslagen på innergården, genast kommer kaffe, öl och kakor på bordet och snacket
är igång, både Carlos o Xavier är nyfikna på sporten och ställer många frågor, vilket
tolkas av vår gemensamme vän Damien.
Låt oss gå ut och titta på duvorna säger Carlos som tidigare opererat sin axel, vilket
gör att han för dagen bär mitella. Xavier går in i tävlingsslaget och hämtar duvor, jag
vågar påstå att genom alla år sedan 1992 och de slag jag besökt har jag sällan träffat
på en sådan hög kvalité på samtliga duvor!
Vår kompis Rene som köpt en unge på en auktion av dem, försvinner med Carlos för
att välja ut den, vi andra fortsätter in i avelsavdelningen som ligger straxt intill
tävlingsslaget, här liksom hos de flesta är det separata avdelningar där hanen går
med honan, avdelningarna är inte nya men fullt funktionsdugliga!
Den internationella vinnaren från Agen 1031065 17 ”Saint-Emillion” blev såld relativt
snabbt efter vinsten säger Xavier, men jag skall visa er föräldrarna!

Fader till ”Saint Emillion” är: 1166653 14 ”Cyprien” bror till 53:e nat Tulle-13,
barnbarn till ”Supercrack 210” 5:e nat Limoges/ 9545d, 5:e nat Narbonne/ 6033d, 5:e
nat Cahors/6654 d (Henry Van Neste)
Moder till ”Saint Emillion” är: 9043146 10 ”Catia” som själv vann 40:e nat
Bourges/20589d, och helsyster till ”Chelsea” 2:a international Narbonne samt
barnbarn till ”Poseidon” 1:a Essduva långdistans L.C.B –09, 1:a prov Brive/1726d,
4:e prov Cahors/852d, 14:e prov Tulle/856d.
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9043146 10 ”Catia” moder till den internationella vinnaren 2018 från Agen 777km!

Ett av tävlingsslagen hos Vandemeulebroecke
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Lennart Sörensson – Lasse Löfgren – Carlos Vandemeulebroecke – Damien samt
Xavier Vandemeulebroecke.
Några toppresultat slaget bärgat de senaste åren är:
6:e General Champion K.B.D.B 2016
1:a Champion prov Long Distance KBDB 16
1:a Champion prov Long Distance KBDB 15
1:a Champion prov Long Distance KBDB 12
1:a Champion prov Long Distance KBDB 08
1:a Essduva prov långdistans KBDB 09
1:a Essduva prov långdistans KBDB 13
1:a Prov Essduva långdistans 09-13-16-18
1:a international Agen / 11444d –18
2:a national Brive / 4422 d –18
2:a national Narbonne/7027 d - 11
2:a national Limoges / 6946 d – 08
3:e national Bourges / 19024 d – 08
5:e national Jarnac / 5371 d – 18
6:e national Agen / 3180 d – 14
10:e national Agen / 2767 d – 15 etc……
Basen från detta slag kommer från Van Neste Henry – Casaert-Senechal –
Desmeyter-Restian – Delrue Ivan&Gunnar samt Dekens Wilson.
Tiden rinner iväg som vanligt, dags för oss att tacka och bege oss mot nya mål, men
en sak är kristallklar…hit åker vi igen!
Lasse Löfgren – Del 2/3.
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