Belgien oktober 2019
Uppe med tuppen denna söndag, för
idag är det fyra slagbesök som står på
schemat.
Först ut är det berömda slaget i den
pittoreska byn Russeignies –
Sebastien & Hugo Casaert.
Pappa Sebastien som sedan en lång
tid tillhör den Belgiska eliten inom
sporten, många segrar, mästerskap
samt nationella Essduvor har
levererats från detta slag.
Idag riktar jag dock blicken mot sonen
Hugo Casaert som sedan några år
tillbaka börjat visa fina resultat på
långdistans.

Vi anländer lite för avtalad tid, både
Sebastien och Hugo är i full fart med
att fixa med duvorna, hunden skäller
och Hugo kommer och hälsar oss
välkomna, de har en liten stund kvar
innan de är klara med duvorna så sitt
ned så länge!
Efter en halvtimme så är vi hos
duvorna och Hugo visar oss sina bästa
långdistans duvor.

Vy över anläggningen
Resultaten i år för Hugo på
nationella tävlingarna 2019
5:e nat Agen 785 km / 4644d.
7:e nat St Vincent 868 km / 2949d.
36:e nat Barcelona 1047 km/ 7301d.
40:e nat Agen 785 km / 4644d.
59:e nat Agen 785 km / 3935d.
63:e nat Cahors 710 km/ 6903d.
71:e nat Agen 785 km/ 3935d.
75:e nat Cahors 710 km/ 6903
Resultat province 2019 långdistans
Cahors 710 km 2-5-58- ..(4/6)
Pau 876 km 9-12-29-57-67-73 (10/20)
Montauban 753 km 13-34-38-43(5/7)
Agen 785 km äldre 7-8-12-72(5/7)
Agen785 km ettår 1-7-25-41-87(11-29)
Barcelona 1047 km 2-36-46 (6/10)
St Vincent 868 km 2-37 (5/12)

Hugo Casaert – Russeignies
Hugo har hämtat material från bland
andra Hugo Batenburg – Van de
Merwe, Joost De Smeyter-Restiaen,
linjen från den berömda ”Invictus” från
Michel Dubios samt från Stephane
Depasse-Lardenoy.
Duvan som vann 5:e nat Agen 785 km
ettåringar är en blåbandad hona med
ringnummer 1033511 18 ”Nora”
kommer direkt från Stephane
Depasse-Lardenoy, det var en mycket
hård tävling ingen duva hemma på
dagen, Hugo klockar ”Nora” 06:11:34
och vinner 5:e nat med hastigheten
754 mpm.

Den andra duvan topp 10 national
denna säsong är också en hona som
vann 7:e national St Vincent 868 km
Honan kommer direkt från Hugo
Batenburg – Van de Merwe med
ringnummer NL 1509236 16 ”Emie”
Endast 9 duvor klockades samma dag,
”Emie” klockades 22:27:55 och fick
hastigheten 952 mpm.
”Emie” är syster till ”Blue Ace 2018”
vann titeln 1:a nat Essduva extrem
långdistans WHZB -18, på fader sida
finner vi bla ”New Ace” och på moder
sida ”New Witbuik”.

För några år sedan sålde Sebastien ut
alla sina avelsduvor, nu skulle han
endast koncentrera sig på tävlandet!
Varje år kommer PEC (Pipa Elit
Center) dit med ett hundratal ungar
som sedan han tävlar med!
Sebastiens andra nationalvinnare
kommer ur en kull ungar levererade av
PEC, redsyster till ”Red Devil Porsche”
flög för övrigt in en 2;a pl intprov La
Ferte 354 km / 6987 d i år.

Hugo har sedan 2016 tävlat i eget
namn, han är nu den 3:e generationen
Casaert. Vi lär nog se mer av Hugo i
prislistorna på de längre sträckorna.

Jag måsta avslutningsvis skriva några
rader om pappa Sebastien Casaert,
som började redan som 14 åring och
jobbade hos Silvere Toye med att
ansvara över hans ungar under tre års
tid. Sedan flytten till Russiegnies har
det bärgas flera mästerskap och vi har
i starkt minne de båda halvsyskonen
”Amalia” och ”Nikolaas” som båda
vann 1:a nat Essduva ”Amalia” 2011
och 2013 ”Nikolaas”.
Det har vunnits 2 x nationaler, den
första kom 2015 med ”Victoire” från La
Souterraine och den senaste 2018 från
Jarnac med ”Red Devil Porsche” (Pipa
Elit Center).

Sebastien har bokat åt oss ett besök i
morgon måndag hos Pipa Elit Center,
där vi skall få se alla slag och de bästa
duvorna – nu har vi sett en del av
avkommorna hos Sebastien.
Vi tackar Sebastien o Hugo för idag
och styr mot nästa besök som blir i
Froidmont – om nu kartläsaren kan
knappa rätt i GPS 
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