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Belgien oktober 2018
Del 3/3

Måndag 15 oktober
Denna soliga morgon hade vi bokat tid med dataföretaget Data Technology i Deerlijk.
Men innan dess så lämnade vi vårt boende strax utanför Tielt, att bo på ett Bed &
Breakfast på en omgjord bondgård kan vi varmt rekommendera!
In i bilen efter att vi checkat ut, frukosten fick denna dag intagas på ett lokalt café i
Deerlijk.
Efter genomgång med Data Technology om hur belgarnas uträkningsprogram
fungerar så tackade vi för oss och rullade mot ännu ett slagbesök.

Melden
För mig var det andra gången jag besökte Joost de Smeyter som haft ytterligare en
briljant säsong på långdistans:
Barcelona 2018 blev en av de absolut hårdaste någonsin, över 30 grader varmt och
nord-nordostlig vind i brännande sol, för Joost blir det den 4 internationella vinsten
och denna gång var det den 2-åriga honan som bärgade segern, i hennes
härstamning finner vi på fader sidan ”Grand Cru” en av hans tidigare internationella
vinnare, men även ”Nasdaq” Casaert nationalvinnare.
Moder sida finner vi ”Joost” internationella vinnaren från Perpignan 2003...
Resultat Barcelona 2018
1 international Barcelona honor / 4820 d.
National 7,429 p.: 2-9-12-21-22-50-88-126-152-155-226-256-258-336-343-399-512-
582..

Joost de Smeyter framför delar av anläggningen
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Drygt 20 dagar senare kommer ännu en klassiker - international Narbonne, om
Barcelona var varmt så skulle det visa sig att den dagen Narbonne släpptes var det
högsta temperaturen man mätt upp i Belgien sedan mätningarna startade - 38,7
grader, hanen ”Celsius” vinner med en hastighet av 1102 mpm, och därmed var
Joost 5e internationella vinst ett faktum!
- 1st International Perpignan ettåringar '03 ('Joost')
- 1st International Bordeaux ettåringar '06 ('Grand Cru')
- 1st International Pau äldre '15 ('Cas')
- 1st International Barcelona honor '18 ('Floorke')
- 1st International Narbonne äldre '18 ('Celsius')

Efter ett par koppar kaffe och duvsnack så lämnar vi Joost för att leta reda på en
butik som säljer duvprylar, Joost har gett oss adressen till hans ”hemmabutik”, vilket
skulle visa sig vara som en mindre ICA supermarket, men bara fylld med duvprylar
från alla fabrik du kan tänka dig!
Så här shoppade man loss lite.

Efter ompackning i bilen för att få plats med investeringarna så styr vi mot det sista
besöket denna gång i Belgien.

ARENDONK

Kerkstraat knappas in på gps och Monick Nys blir vårt sista besök på denna resa i
det förlovade landet.
Vår eminente chafför Lennart kör upp mot grinden och den öppnas så vi kör in, ut
kommer an alltid lika glad o trevlig Monick som hälsar oss välkomna in..öl..kaffe?
Vi tar gärna en öl, vill ni ha Duvel? Alla nickar ...
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Slaganläggningen hos Monick Nys – Arendonk
.

Monick Nys & Lars Åke Nilssson med två strålande duvor!
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Monick berättar hur hennes säsong varit på OLR, hon har haft fina framgångar i år,
men även för de som korsat in hennes duvor.
Efter ölen så går vi ut till duvorna, måste medge att duvorna är av högsta klass, fina
kroppar, vingar och en silkeslen fjäder
Duvorna är Janssen baserade eftersom Monicks far var mycket god vän med de
världskända bröderna i Arendonk, i synnerhet duvorna som härstammade från ”Stier”
gillade jag skarpt.
När det var färdig klämt och investeringarna gjorda så avslutade vi besöket med
ytterligare en öl (dock inte Lennart) i det trevliga köket med utsikt över
slaganläggningen.
Innan vi skulle ge oss in Holland för en sista övernattning på Bastion Hotel
Eindhoven , för att sedan tidig tisdag besök hos Tollisan, så måste vi ha en bit mat i
magen.
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Sist vi var här så besökte vi Assurance ett trevlig litet Matcafe` som vi gillade förra
gången, en fantastisk kväll med flera grader över 20, många människor är ute för att
njuta av den fina kvällen.
Alla bord var nästan slut, men vi fick ett på ute serveringen.
Mitt emot café finns en stor katolsk kyrka med ett stort torn, under tiden vi väntar på
maten ser jag hur en pilgrimsfalk startar allra högst upp i tornet..maten kommer in
efter ett tag och det börjar skymma..ser då i ögonvrån att falken återvänder till
tornet..dock utan byte, men de två statsduvorna som sitter vid ett av fönstren sitter
stela av skräck.

Pilgrimsfalkens näste i Arendonk – Katolsk kyrktorn…

Mätta o belåtna lämnar vi Arendonk och Belgien för denna gång och efter en stund
checkar vi in på Bastion Hotel i Eindhoven.

Kerkrade
Vilket fantastiskt hotell, sköna sängar och bäst av allt frukosten, har varit på en del
ställen och käkat frukost, men detta hotell slår allt och alla! Skulle kunna sitta och äta
hur länge som helst...men vi skall till Tollisan som håller till i Kerkrade, det tar drygt
en timme från Eindhoven, väl på plats så gör vi de sista investeringarna innan den
1370 km resan hem till Aspa börjar....

Oktober 2018
Lasse Löfgren
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