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Man brukar säga att man sparar det
bästa till sist…
En av mina mentorer genom åren har
varit Lennart Eklund, en av dem som
bildade NBK 80 1969.
Många timmar tillbringade jag hos
honom, han hade ett uttryck
”Vattenhål” alltså en plats, där man
hämtar hem energi och inspiration.
För mig är ett av mina ”Vattenhål”
Olmenlaan 43 i Zulte, där finns
vännerna Marc Verschelde och
Patrice De Sal.

Änkeslagen
Det var nästan på pricken ett år sedan
vi senast rullade in på gården, allt
sedan 2008 har vi besökt detta slag.
Marc har genom åren haft fantastiska
resultat på långdistans, en av
nuvarande stam hanarna är ”Schumi”

”Schumi” hittar vi i härstamningen hos
många av dagens bästa duvor men
också ”Pantani”- ”Adonis Barcelona” –
”Bumba” finns med i hög utsträckning.

Adonis Barcelona levde tills han blev
22 år – bara starka duvor och rätt
skötsel klarar det.
Förra året fick man sluta tävla redan
första helgen i juli, sista tävlingen blev
Barcelona, på grund av att en
hönsfarm fick fågelinfluensan och att
slaget låg inom skyddsradien.
I år så kunde man dock fullfölja hela
säsongen, en säsong som är hos de
flesta upp o ned, men 11 nationella
långdistanstävlingar från 609 km –
1065 km.
På den i år extrem tuffa Barcelona
1065 km skickade man 3 duvor och tog
2 priser. Först hem var ”532/15”, andra
gången hanen besegrade klassikern,
redan som ettåring vinner han en
120:e pl national Narbonne 864 km.
Bästa resultatet för året kom på Pau
892 km där ”400/15” flyger in en 67:e
plats på national listan och några
veckor senare vinner hanen även
844:e national från Aurillac 670 km.

”Bumba” 5 x topp national långdistans
och en av nuvarande basduvorna.

Patrice kastar sig i bilen åker dit, ringer
på och frågar efter duvan, den har vi
släppt efter vi ringde er!
Patrice blir iskall, hur skall han nu få
tag i den skadade ”Narbonne” som inte
kunde flyga? Genast börjar han leta i
villaområdet, ser under en grind vid
soptunnorna hur en duva sitter och
trycker – ”Narbonne” var funnen!
Resultaten som gav hanen 9:e platsen
148 nat Narbonne-13
102 nat Narbonne-14
367 nat Narbonne-15
Far till ”Narbonne” är ”Son Le Petit
Beziers” från Yvon Deneufbourg. ”Le
Petit Beziers” tävlade 14 x national
långdistans med 41:a nat Beziers som
bästa resultat, en bror ”Le Souillac”
vann national Souillac
Mor till ”Narbonne” är ett barnbarn till
”Pantani”
Nationalvinnaren från Jarnac 634 km
2015 ”Patrice”.
I härstamningen finner vi på fader ”De
Prins” sida ”Superdax” 1:a nat Dax
samt ”Pantani”.
På moder ”Adele” sida finner vi
”Adonis Barcelona” – ”Schumi” –
”Pantani”.

Lasse och Marc med 5 x Barcelona!

4284901 12 ”Narbonne”
9:e bästa rankade duvan på Narbonne
3 år mellan 2013-2015, sitter nu säkert
i avelsslaget efter det att han 2016 flög
in i trådar och landade hos ett par
privatpersoner, som hittar honom
ringer dagen efter och meddelar att de
hittat hanen några kilometer från Zulte.

Förutom ”Narbonne” så förgyller även
”5 x Barcelona” för närvarande
avelsslaget, hanen har besegrat den
internationella klassikern Barcelona 5
gånger!
Far till ” 5 x Barcelona” är ”Superdax”
nationalvinnaren i Holland från Dax
977 km bland drygt 12000 startande.
Mor till ”5 x Barcelona” är en dotter
direkt efter förut nämnda ”Schumi”.

I början på 80-talet så började han
skörda vinster på långdistans och
extrem långdistans, har nu i över 40 år
tillhört den Belgiska eliten.
Fick 2015 kröna sin långa karriär med
att vinna national tävlingen från Jarnac
med ”Patrice”, troligtvis det enda han
saknade i sitt redan fullspäckade CV.

Lasse med ” 5 x Barcelona” 

Från detta slag tävlas det på
medeldistans och med några honor.

Lars Åke- Patrice – Lennart – Marc och
Alaa
Vi kollar snabbt in i änkeslagen som nu
är tömda och hannarna sitter nu i voljär
Slagen skall nu grundligt rengöras så
de är klara till parningen i december.

Avslutningen på denna sanslöst
trevliga resa lider mot sitt slut, vi
avslutar besöket hos de goda
vännerna Marc & Patrice, packar in
lådan med duvorna i bilen med löfte
om att ses nästa höst igen!
Vi styr mot Aalter för och få i oss en
sista öl och lite kvällsmat, innan vi
knyter oss för hemfärd tidig tisdag
morgon.

Voljär där samtliga tävlings hannar
sitter fram till det är dags att para.
Marc är nu runt 80 år, fick genom sin
far intresset för duvor, började tävla i
eget namn 1964, då på kort o
medeldistans, vilket han tävlade
framgångsrikt med flera bärgade
Championat.
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