
Belgien oktober 2019 
 
Vi är nu på väg mot det sista slag 
besöket för dagen – Joost de Smeyter-
Restiaen i Melden. 
 

 
Joost de Smeyter 
 
Vi är givetvis nyfikna på hur denna 
säsong varit med tanke på förra årets 
dominans på extrem långdistans. 
På international Barcelona 1050 km 
2018 klockade slaget 5 duvor topp 22, 
1:a int Barcelona 1050 km honor 
2:a int Barcelona 1050 km äldre 
2:a – 9:e – 12:e – 21:a samt 22:a plats 
på national listan bland 7438 duvor. 
 
Senare på säsongen var det dags för 
ytterligare en internationell tävling – 
Narbonne 853 km, samma dag slogs 
det värmerekord i Belgien, med det 
hindrade inte ”Celsius” att vara den 
enda duvan över 1100 mpm och 
därmed vinner 1:a plats international 
bland 9154 startande. 
 
Vi rullar in och ser genast att ett nytt 
slag är under uppbyggnad, 30 meter 
lång med en vinkel på 9 meter! 
Tyvärr så glömde jag kameran så vi får 
hålla tillgodo med bilder från förra 
besöket. 
 
Vi sätter oss vid köksbordet med 
uppsikt över hela slaganläggningen. 
Joost berättar att säsongen varit bra, 
men inte som förra året! 
Några av toppresultaten på 
nationalerna var: 

Pau 884 km 9-15-30-34-45-62 nat 
Montauban 761 km 31-59-74-91 nat 
Barcelona 1050 km 9-186-218-231 nat 
St Vincent 876 km 13-120-131-142 nat 
Marseille 846 km 221-550 nat 
Narbonne 853 km 9-166-207-216 nat 
Perpignan 913 km 76-117-124-249 nat 
 
Slaget har den 14:e Essduvan 2019 på 
3 nationaltävlingar långdistans: 
4282947 13 
  76:e nat Perpignan 913 km 
221:e nat Marseille 846 km 
274:e nat Pau 884 km 
 
I klassen bästa Barcelona flygaren på 
3 år vinner de 6:e plats med 
4263816 14 
  62:a nat Barcelona 1050 km – 2017 
218:e nat Barcelona 1050 km – 2019 
256:e nat Barcelona 1050 km – 2018 
 

 
  
Toppresultat bland nationella Essduvor 
de senaste åren är: 
1:a nat Essduva extrem långdistans-15 
( 3 x tävlingar - 2015 KBDB) 
2:a nat Essduva extrem långdistans-17 
(3 x tvlingar – 2017 KBDB) 
2:a nat Essduva extrem långdistans-15 
3:e nat Essduva extrem långdistans-16 
4:e nat Essduva extrem långdistans-16 
 
Vi avslutar besöket med en kopp kaffe 
och lämnar över honungen från 
Chandaras innan vi säger tack o hej fö 
denna gång. 
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