Belgien oktober 2019
Lördag morgon – nya besök i dag!
Först ut denna dag är Pascal
Vansteenhuyse – Vanbruaene i Lauwe
Västflandern.
Ett historiskt slag, morfar till Pascal är
ingen mindre än legenden ”Mr
Barcelona” - Andre Vanbruaene!
Nuvarande stamhanen hos Pascal är
den nationella vinnaren ”Victory” som
vann Bourges bland 24612 startande!
I stamtavlan på nationalvinnaren finner
vi några av Vanbruaenes toppduvor
som ”Jaguar, ”Mistral” samt ”Junior
Marathon”

Pascal Vansteenhuyse
Vi anländer till Lauwe och stannar
utanför den välkända möbel affären
Mobilor, ser duvorna som flyger
ovanför husen, ser även slaget som
ligger ovanför affären.
Pascal öppnar dörren och önskar oss
välkomna in, för många år sedan var
Lars Åke och Pascal arbetskamrater
på Versele Laga i Deinze, så snacket
var igång direkt!
Väl inne så pryds väggarna av bilder
på både dåtidens och nuvarande
champion som vi kan se på bild ovan.
Säsongen har varit bra säger Pascal,
vinner Championatet i fondclub ”De
Arend” på långdistans äldre duvor.
Vinner även championatet på 1 & 2
nominerade duvorna på nationella och
internationella tävlingar +600 km med
äldre i ”De Arend”.
När kaffet var uppdrucket så går vi upp
till det historiska slaget som bärgat så
många segrar, vi måste gå genom
affären två trappor för att sedan
komma upp till slagen. Pascal börjar
hämta de för närvarande bästa
tävlarna och avelsduvorna.

Första duvan vi tittar på är ”Hugenot
Junior” född 15, en välbyggd fin hane.
2017 vinner hanen Narbonne 850 km i
FC och 2018 vinner han även i FC från
St Vincent 870 km.

2 x 1:a pris FC – ”Hugenot Junior”

Narbonne 850 km 2019
Pascal sänder 2 duvor som blir
stämplade inom 2 minuter!
Första klockades 20:04:59 och det var
”Arrow” som tidigare på säsongen
tävlat national Vierzon 406 km, Cahors
710 km, Agen 785 km och som
avslutning Narbonne 850 km.
20:06:52 anländer så även ”Centurion”
som är son till ”Jonas” 3204528 06
även han en toppflygare:
92 nat Souillac 670 km / 7045d.
142 nat Montauban 770 km/6654d.
430 nat Narbonne 845 km/4156d.

531 nat Limoges 570 km/19373d.
“Jonas“ är son till “Victory“ –
nationalvinnaren Bourges!

”Arrow” 157 nat Narbonne 845 km -19

”Centurion” 166 nat Narbonne 845 km-19

Pascal fortsätter att plocka fram
strålande duvor, nästa duva är hans
första från Barcelona i år – ”Blauwe
Jan” en 6 årig hane, Pascal om är
mycket försiktig med ungar och
ettåringar, tävlar eller tränar inte sina
ungar de får endast flyga runt slaget.
Han parar upp alla duvor i början på
april, eftersom butiken kräver mycket
av hans tid samt att han inte är
intresserad av tävlande med ungar, vill
att de skall utvecklas ordentligt först –
och det gör det som 2-3 åringar, ett
undantag för ettåriga honor som flygs
på ”pinne”, alltså oparade, de får några
släpp sedan skickar han dem till
Narbonne 845 km, placeringarna är
inte viktigast, det är att selektera ut de
honorna som har ”huvudet”.

”Blauwe Jan” 3161162 13 en hane
med mycket intressant öga och kraftfull
vinge och silkeslen fjäder!
390 nat Barcelona 1050 km /7438d.-18
490 nat Barcelona 1050 km/7301d-19
(först nominerad)
Far: ”Ouragan Junior” 647/09’
Mor: ”Britt” 708/10
Årets internationella tävling från Pau
873 km skulle blivit en topp placering
för ”Baleno” - om inte Pascals
mobiltelefon lagt av!
För er som inte vet måste man direkt
rapportera in sin första duva till
klubben, ange tiden duvan klockades.
Dessutom får det inte skilja mer än fem
minuter mellan det elektroniska och
gummiringen som stämplas i manuell
klocka.
”Baleno” klockades 05:53:23 men på
grund av strulet med mobilen och ca
15 minuter miss med gummi ringen får
”Baleno” stämplingstid 06:29:23 vilket
gjorde att han tappade nästan 60
placeringar och får till slut 74:e plats –
men som Pascal utrycker sig ”finns
värre saker här i livet”…..

”Baleno” avslutar 2019 års säsong
med att vinna 8:e plats St Vincent 870
km i Fond Club.

Man kan inte annat än att imponeras
av Pascal som förvaltat morfar Andres
duvor med fingertoppskänsla, att föra
ett sådant arv vidare är det få som
klarar av – proficiat Pascal!!
Tiden rinner iväg, vi fick känna och
klämma på en gedigen samling topp
duvor denna förmiddag hos en
synnerligen trevlig ”duvgubbe”, innan vi
tackade för oss så bjuds vi på en öl
och Pascal tar fram äldre böcker där vi
kunde se alla morfar Andre alla topp
duvor genom åren.

Pascal har 46 änkehannar fördelade
på fyra avdelningar med 9 i varje,
Sparsamheten med ungar, ett och
tvååringar gör att han kan tävla med
hannarna upp till 7-8 års ålder.
Årsungarna får flyga ute varje dag året
om.

Pascal & Lars Åke framför de
historiska slaget i Lauwe

Alla trevliga stunder har sitt slut – även
denna gång, men jag lovar att hit
kommer jag med all säkerhet ställa in
GPS igen!

Pascal - hartelijk dank
voor leuke uren
En imponerad skara 
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