
Belgien oktober 2019 
 
Från Lauwe i Westflaandern styr vi mot 
Westerlo – Antwerp till adressen 
Bistplein där vi har avtalad tid med 
Liesbeth Weynen och Dick Koenraadt 
– ”The Dream Pigeon Loft” 
 
Liesbeth är också frilands journalist, 
jobbar mycket åt Herbots med att göra 
filmer och skriva artiklar.  
Jag upptäckte slaget för något år 
sedan i Herbots katalogen där det 
framgick att de hade investerat i duvor 
från bla Eric Limbourg – Gaston Van 
de Wouwer – Bart & Nance Van 
Oeckel – Denis Sapin så 
förväntningarna var stora. 

 
Liesbeth Weynen – Westerlo 
 
Bilen rullar in på angiven adress, när vi 
går ur bilen så möts vi av Liesbeth o 
Dick som hälsar oss välkommen. 
När vi går runt huset ser man slaget 
som är ett traditionellt trädgårdsslag 
med sex avdelningar ligger längst ned i 
trädgården. 
Vi går in i huset och blir bjudna på 
”livets dryck”  

Teamet har inte kunnat tävla i år pga 
av vissa omständigheter, så årets 
ungar har man placerat ut hos andra 
för att få dem testade – vilket visade 
sig att de verkligen gjorde! 
Första avelsdvorna vi fick se var direkt 
från Eric Limbourg – vilken fin samling! 
Duvorna lyste av vitalitet och en 
enastående fjäder, två som jag 
fastnade lite mer för var: 

 
6238057 15 ”Wob 2” – linjen “The 
Gilbert” 1:a int Bordeaux  - x “Eagle 
Eye” bästa allround duva 2007 -2009! 
“Wob 2” är far till bland annat “787/16” 
Resultat 2017: 
10 x pris på 11 starter på medeldistans 
– 26:e bästa duva på 7 nationaler! 
2018: 
5 x pris på 6 starter medeldistans 5:e 
Essduva HZV 

 
2024333 16 ”Queen Ace Remy” 
Barnbarn till “Remy” 1:a national 
Essduva Rhone Valley 2013. även 
barnbarn till “Sister Witpen Patron” 
som är mor till Eric Limbourgs ”Black 
Magic” 1:a int Perpignan och till ”The 



Barcelona” 2 x 5:e nat Barcelona 
2017+2018!! 

 
Alaa Jerjis med ”Queen Ace Remy” 
 
Dream Pigeon Loft har inte sparat på 
“krutet” eller tullat på kvaliten när de 
investerat i duvor, en annan kanon från 
Eric Limbourg var sonen till hans nya 
avelsess  ”Der 593” som är far till 2:a 
nat Essduva långdistans KBDB 2019 
samt till 11:e nat Essduva lång 
medeldistans KBDB 2019! 
 
När vi fått se och klämma på duvorna 
från Eric Limbourg så kommer Dick in 
med duvorna från Gaston Van de 
Wouwer, vilket samtliga var givetvis på 
linjen ”Kaasboer”, denna avelmatador 
som vi hade förmånen att hålla i vid 
vårt besök hos Gaston för några år 
sedan. 

 
   
 

 
De två hannarna ”025/19” och ”015/19” 
var senaste investeringen från Gaston, 
två verkligen fina hanar som med all 
säkerhet ger pristagare i framtiden! 
 

 
Dick Koenraadt framför slaget 
 

 
Vi tackar Liesbeth och Dick för några 
mycket intressanta timmar och briljanta 
duvor, för att ge oss ut på de Belgiska 
vägarna mot nya intressanta besök. 
 
 
Text o Foto Lasse Löfgren 


