Belgien oktober 2019
Froidmont – Tournai
Så beger vi oss mot en av de absolut
trevligaste familjer vi träffat i Belgien –
familjen Chandaras i Froidmont, i över
tio års tid har vi besökt dem, eller
rättare sagt varje år vi åkt till Belgien!

själva säger – koncentrerat sig på
vissa tävlingar!
Resultat gjorda 2019 i FC
Limoges 580 km 21-49-82-88-113121pl
Cahors 689 km -28pl
Montauban 733 km – 31-47-58-62pl
St Vincent 845 km -16pl
Libourne 686 km 17-42pl
Narbonne 826 km 7-15pl
Souillac 646 km 2-27-122-126-134pl
Tulle 571 km – 96 pl
Basen för teamets duvor är “Le
Perpignan“ som vann 36:e nat
Perpignan -06, men även inslag av
svenska duvor som vi bytt med
Gustave & Damien genom åren.

Kartläsaren (jag) knappar in Froidmont
på GPS och säger 45 minuter så är vi
på plats….
Men, efter 40 minuter körning på små,
då menar jag små vägar, inser
kartläsaren och framförallt chauffören
att något inte stämmer! 
Kollar igen, vi har åkt åt alldeles fel
håll, inte till Froidmont utan till en gata
om heter Froidmont!!
Bara att inse att man gjort fel, och
ställer nu om på den riktiga adressen,
vi har fan inte råd att tappa en minut på
fel körning!!
När rätta adressen kommer upp så har
vi nästan en timmes körning kvar.
Efter ett snabbt telefonsamtal till
Damien om vår sena ankomst styr
chauffören bilen mot rätt plats!
Damien möter upp oss på gården –
välkomna, kom in!
Gustave och Elsie möter upp i
uterummet som är dukat med en av
Gustav specialiteter – Sandwich!
Snacket kommer igång, teamet
Chandaras har haft en av de bättre
säsongerna, troligtvis genom som de

Efter vi inmundigat de otroligt god
Sandwich som Gustave gjort åt oss så
går vi ut till duvorna, där får vi se de
bästa för året samt de nya
investeringarna, teamet flyger änke i
tre avdelningar. En avdelning för avel
och en för ungar, alltså ett för oss i
Sverige normalt bestånd av duvor runt
100 tycken.

Damien & Gustave

(En av mina bästa långdistansduvor
kommer ur en bror till ”Le Perpignan”
som jag fick av Teamet 2009 vid mitt
andra besök, en hane som på Bremen
826 km var hela 3 timmar före andra
duvan i klubben!)

kamrater som genom åren fått
förmånen att följa med till Froidmont.
Genomgången av duvorna är klar,
själv tycker jag de ser mycket bra ut
(men vad vet jag ?).
Vi går in för vidare duv snack innan vi
skall bege oss till nästa besök.
På bordet har nu Elsie satt fram
presenter till oss – en var sin stor
flaska öl från ett lokalt bryggeri!
Kaffet är på plats o dessa fantastiska
delikatesser!

Damien som senare idag skall följa
med oss till Carlo & Xavier
Vandemuelebroucke som tolk, frågar
om vi också kan ta med en honungen
till Joost de Smeyter som blir vårt sista
besök denna dag – inga problem!
Denna honungen har också en redbror
som Teamet erbjuder Alaa Jerjis – tror
Alaa höll på och svimma 
Den gode Alaa accepterar givetvis det,
att ha redbrodern till en hona som skall
till ett av Belgiens bästa lång
distansslag kan man inte säga nej till!

Klockan tickar alldeles för fort, vi har
ett nytt besök och avtalad tid att passa
så vi måste bryta upp från denna
gästvänliga familj – vi lämnar över
sedvanliga presenter och tackar för
denna gång.
Damien som skall agera tolk hoppar in
i bilen och vi styr mot nästa mål!
Gustave – stolt Alaa med hanen &
Damien
Man kan inte annat än beundra denna
familj, som alltid tar emot oss med
öppna armar, som genuint intresserad
över hur det går för oss och för de
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