
Belgien oktober 2019 
Så var det åter igen dags för ytterligare 
en resa till Belgien, har försökt åka 
varje år sedan 1992 då jag åkte första 
gången, då med Lennart Lindgren som 
kartläsare och mentor! 
 
Nu för tiden använder vi mest GPS 
som denna tidiga fredag morgon 
ställdes in på Wervik redan när vi 
rullade av färjan i Tyskland. 
Första slaget på denna resa var bokad 
redan fredag eftermiddag, så när vi 
rullade av färjan så var det ungefär 770 
km till Wervik, Lars Åke Nilsson rattade 
bilen genom tyskland – holland och vi 
rullade in i Wervik nästan på minuten 
av avtalad tid! 
 
Annemie Vanhee – Wervik 
 

 
Annemie och Lars Åke med ”Iron 
Princess” 
 
För mig är det första gången jag 
besöker detta historiska slag, Annemie 
är tredje generationen som tävlar, 
genom åren har detta slag levererat  
21 x national vinster 
  2 x internationella vinster 
17 x 2:a plats national 
  4 x national KBDB långdistans 
  2 x national KBDB Allround  
  3 x Guldmedalj olympiad 
  2 x Silvermedalj olympiad 
 
Annemie fick redan i tidig ålder 
ansvaret över firman och duvorna då 
både far o farfar hastigt gick bort. 

Alla kommer vi väl ihåg ”Motta” från 
1963 denna gigantiska hane som 
fortfarande är basen i laget, men även 
duvor som ”Lourdes” 1 int Lourdes, 
”Napoleon” 1 int Narbonne, 
”Bourdeautje” 1 nat Bordeaux, ”Patrick 
Pure Gimondi” 1 nat  Limoges finner vi 
i dagens duvor. 
 
Annemie öppnar grinden åt oss och vi 
välkomnas in, vill ni ha något att dricka 
frågar Annemie eller skall vi titta på 
duvorna först, vi väljer de sista! 
Väl ute i den underbart vackra 
trädgården som pryds av fina slag. 
 
Första duvan vi får i våra händer är  
3106150 16 ”Iron Princess” en 
strålande hona som förra året vann 6 
pris på långdistans – 6 starter!! 
      5:e nat Brive 633 km / 9278 d. 
    70:e nat Limoges 597 km/ 7474d. 
    75:e nat Jarnac 609 km/5371d. 
  664:e nat Angouleme 620 km/4525d. 
  848:e nat Limoges 597 km/15789d. 
1032:e nat Tulle 589 km/ 4169d. 
Dessa placeringar gav titeln 5:e 
national Essduva endagars långdistans 
(endast 6 duvor var klassificerade)  
”Iron Princess” visade redan som 
ettåring att hon var något extra: 
  367:e nat Agen 755km/5335 yl 
  683:e int Agen 755 km/ 13189 yl 
  403:e nat Libourne 699 km/ 3950 yl 
Linje: Iron Man x Vanhee Gimondi x 
Witneus Florizoone. 
 
 

 
3106150 16 ”Iron Princess” 
 



Från det dynamiska avelsslaget 
plockar Annemie ut flera fina duvor, 
några av dessa var:  
 
3102044 12 ”Red Motta-Bambino” 
  59:e nat Montauban 760 km/3990d. 
  88:e nat Libourne 693 km/ 5024d. 
143:e nat Montuban 760 km/5935d. 
296:e nat Limoges 600 km/18390d. 
861:e nat Cahors 707 km/6576d. 
Linje: Napoleon – Stichelbaut – Louchi 
– Bambino 
 
3105034 15 “Prince Freddy Bambino“ 
  68:e nat Tulle 589 km / 4169d. 
137:e nat Angouleme 619 km/4525d. 
151:e nat Brive 633 km/ 5952d. 
189:e nat Brive 633 km/ 9132d. 
278:e nat Limoges 597 km 9162d. 
758:e nat Limoges 597 km/ 9278d. 
Linje: Inbreed Freddy – Motta- 
Bambino –X-tra  
 
3109021 09 ”Black Bambino” 
Bästa resultat var: 
27:e nat Libourne 693 km/4589 d. 
90:e nat Jarnac 609 km/3726d. 
Linje: Motta – Napoleon – Stichelbaut-
Atoom-Bambino. 
  

 
Annemie med ”Vale Prins 211”  

3101211 11 ”Vale Prins 211” blev nog 
min personliga favorit under besöket, 
en för mig duva med idealisk kropp, 
fjäder samt vinge. Hanen är bla far till 
15:e finalen OLR Derby de 
Mediterraneo 2016 och ett barnbarn 
vinner titeln 1:a Essduva Mira Portugal 
2016. 
Far till ”Vale Prins 211” är ett barnbarn 
till ”Vale Prins från 1986, 3 x Barcelona 
och 3 x Perpignan, linje ”Motta” 
På moderns sida finner vi linjerna 
”Serpentje Atoom” – ”Bambino” – 
”Lourdes” 

 
Ett av tävlingsslagen 
 

 
Avelsslaget  
 
Efter genomgång av avels duvorna 
bjöds det på kaffe och ännu mer 
duvsnack, man blir verkligen 
imponerad över vilken professionell 
inställning till duvorna och sporten 
Annemie har – här kommer det att 
födas mer stjärnor och skördas vinster 
i framtiden! 
Vi tackar för oss med ett löfte att 
återkomma 
 
Text o foto: Lasse Löfgren 


