Rik Cools Ruiselede (Belgia)
M. Kościelniak

Rik mieszka w miejscowości Ruiselede, Zachodnia Flamandia. jest synem rolnika i od dzieciństwa
miał bliski kontakt z przyrodą i zwierzętami. Od dziecka gołębie były w jego domu rodzinnym.
Opiekował się nimi. Zawsze miał zainteresowanie do gołębi z obrączką na nodze.
To nie wymaga dyskusji. Nie znając go, można zobaczyć i poczuć, że Rik Cools jest prawdziwym
perfekcjonistą. Jego dom, jego wnętrze, jego ogród - wszystko jest idealne. Ten perfekcjonizm jest
także w pracy w swoim hobby z gołębi sportu. I Rik wie, co robi. "Nie za wiele ptaków, tylko jedna
dyscyplina i tu możesz być najlepszy" to jego pomysł.
Pierwsza hodowla gołębi pocztowych powstała w połączeniu z Kolegą Pawłem Ally. Był to rok
1992. Pierwsze gołębie w tej hodowli pochodziły z Francji. Między innymi była tam ciemna
samiczka 92-3074422. Wrodzona chęć do ostrej selekcji u Rika spowodowała, że nowe nabytki od
razu zostały lotowane. Wspomniana ciemna zdobyła 1 nagrodę z lotu La Souterraine. Jako roczna
lotowana z powodzeniem do Narbonne. Rik tak jej zaufał, że wysłał ją do Barcelony. W pierwszym
dniu po 22.00 nie było gołębia, a „francuska” wygrała ten lot w prowincji.

Gaby Vandenabeele i Rik Cools.
Jest rok 1993. Nowa wiosna, nowe brzmienie! Rik zawiązuje spółkę lotową z Pietem Blancke,
który był weterynarzem u Piotra Ally. Nie miał czasu dla gołębi ale miał młodzieńczy zapał i
nieograniczone ambicje dla sportu gołębiarskiego. Tak powstała nowa kombinacja. Teraz nastąpił
moment wyboru nowego materiału rozpłodowego. „Padło” na Gaby Vandenabeele. Pojawił się

młody B-93-3051184 ! Pochodził z brata „Wittenbuika x córka „Jedynki”. Dał on początek nowej
linii o nazwie „GABY”
„Francuska” przeniesiona do rozpłodu ze wspomnianym samcem od Vandenaabeele dała
wyśmienite gołębie.
„Bieke”- B-003195029 z imponującą ilością czołowych konkursów: 1 z Chartres, 1 z Blois,
1 z Argenton (7.183 ptaków), 2 z Poitiers ( 2.766), 7 z Chateauroux (4.498) itd.
Potomstwo „Bieke” okazuje się też rewelacyjne.
Dzieci „Bliksema”(„Bliksem” obecnie najlepszy gołąb rozpłodowy u Vandenaleele):

”Schone Bliksem” B-04-3001609, syn „Bliksem „ x
„Frieda”

”Gaby’s Bliksem” B-05-3006794, syn „Bliksem „ x
„Aagje”

”Iris” B-05-3006881, syn „Bliksem „ x „Frieda”

”G.P.S. Bliksem” B-05-3224565. Syn „Bliksem „ x
„ Tina”

”Apollo” B-04-3230980. Syn „Bloksem” x „Wenus”.

”Blieskske” B-05-3006882 . Wnuk „Bliksem „ x
„Frieda”
Rik Cools główny ciężar lotowania przeniósł na samiczki. Większość i sukcesów i głównych
osiągnięć sportowych zdobywają właśnie one.
PRZYGOTOWANIE DO SEZONU. Stosuje się tu hodowlę zimową młodych. Gdy młode mają
10 dni samiczki są odstawiane do woliery a samczyki z młodymi zostają same. Samiczki w
wolierze karmione są bardzo lekko. 2/3 karmy to karma słaba i 1/3 to super dieta. Po trzech
tygodniach przenoszone są do gołębnika lotowego. Przy sprzyjającej pogodzie samiczki trenują
kilka razy w tygodniu. Szkolenie to ma w nich wyrobić pewien rytm. 1 kwietnia one są łączone po
raz drugi i gdy wszystkie położą jajka przechodzi się do wdowieństwa. Teraz trzeba dbać, by
samiczki nie nabrały zbyt dużej wagi.
PAROWANIE SIĘ SAMIC. Parowanie się samic jest koszmarem każdego hodowcy , ale Rik nie
ma z tym problemu. Rik wyjaśnia: "Z jednej strony trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby
utrzymać powiązanie samic do gołębnika. Z drugiej strony, uważajmy by samiczki nie tworzyły par.
Dobrze temu zapobiega dwukrotny trening w każdym dniu. Samice muszą być koszowane co
tydzień na loty do 600 km. Tylko wtedy, kiedy trafi się trudny wyścig, należy zrobić im tygodniową
przerwę.
KARMIENIE. Karmienie odgrywa bardzo ważną rolę w grze samiczkami. W menu jest zawsze
słaba białkowo mieszanka. W poniedziałek i wtorek dostają taką właśnie mieszankę. Samice jedzą
tyle na ile mają apetyt. W środę i czwartek dalej mieszanka uboga w białko, wydzielona porcja.
Dalej posiłki są wzbogacane o mieszankę Energy Plus IC, bogatą w łuskany słonecznik, konopie i
inne nasiona oleiste.
TRENINGI. Najlepszym sposobem, wg Rika, jest trening całego gołębnika. Tylko wtedy można
zaobserwować w jakim stanie są poszczególne gołębie. Chętnie widzi jeśli oblot trwa minimum
godzinę. Jeśli stado dobrze lata treningowo to i w trakcie lotu ptaki wypadają dobrze. Kiedy dobrze
trenują to i dobrze jedzą. Powstaje zatem w tej sytuacji pewna zależność.
GOŁĘBNIK. Rik mówi: "Wierzcie lub nie, ale trzeba było dziesięciu lat obserwacji na budowę,
wg mego pomysłu na idealny gołębnik. W zasadzie wszystko jest bardzo szczelne oprócz
szczeliny (4,5 m) tuż pod dachem.

Oto ta szczelina

Widok podsufitki
Zapewnia to, że nigdy na ptaki nie wieje bezpośrednio wiatr. Inny ważny aspekt to nieduże różnice
temperatur między dniami i nocami. Nad ranem do akcji wkracza automatycznie płyta grzewcza.
MEDYCYNA. Nic nie można pozostawić przypadkowi. To jest pewne. Przed sezonem lotowym
do akcji wchodzi weterynarz i przeprowadza badania w poszukiwaniu ewentualnie salmonellozy
robaków i kokcydiozy. Jeśli wynik okazuje się pozytywny w którymś przypadku następuje
natychmiastowe leczenie. W trakcie sezonu lotowego stosuje się tu system trzech tygodni. Pierwszy
tydzień – kuracja przeciw „żółtemu guzkowi”, w drugim tygodniu przecie ornitozie a w trzecim –
przeciw kokcydiozie. Preparaty podawane są oddzielnie i jest to jeden z prostych sposobów ale
skuteczny w leczeniu ptaków. Rik lotuje tylko 24 wdowami, a więc pracy nie ma zbyt wiele.
Podawane są różne produkty: na trichomaniazę- Spartrix, Trichodermę Plus lub Flagyl. Zabiegi
odbywają się tylko w niedzielę i w poniedziałek. Jeśli tylko widzimy jakieś objawy
nieprawidłowego stanu w zdrowiu, natychmiast powinien wkroczyć weterynarz. W dniu
koszowania samiczki są poddane zakropieniu antybiotykiem.
Po sezonie lotowym wszystkie gołębie w całej hodowli przez 8 dni otrzymują Baytryl i są
szczepione przeciw paratyfusowi.
MŁÓDKI. Dla własnego użytku Rik pozostawia 60 młodych. Samce i samiczki siedzą razem do 15
maja, następnie są rozdzielane. Po 14 dniach młode samiczki łączone są ze starymi samcami, a
młode samce ze starymi samicami. Rik jako nauczyciel miejscowej szkoły zaleca w tych
czynnościach dużo cierpliwości. Uważa, że młode samiczki mogą nawet znieść jajka i
wychowywać młódka do 10 dnia życia.

Młódki są tu zaciemniane. Inaczej nie mają szans wygrywać nagród w sierpniu i wrześniu.
Zaciemnienie trwa od 15 marca do 15 czerwca od 18.00 do 07.30.
PARY HODOWLANE. Tak jak u wielu hodowców z dobrej pary hodowlanej jest wiele ptaków. W
tej hodowli był nim samiec „Gaby”(3051184/93). Pochodził on z „17” B-90-3067317 pełnego
brata „Wittenbiuka” i z matki „06” B-90-3067306. Była ona córką drugiej doskonałej pary
rozpłodowej u Vandenabeele - "Groten" (4427490/84) x "Anneke" (3206001/88).
"Gaby" x "Francoise" dały wiele doskonałych ptaków. Najwybitniejsza to wspomniana już
„Bieke”.
"Superke" 3062049/97: 35 z Brive na 7.846 gołębi - 29 na 700 ptaków z Chateauroux. 35 z
Bourges na 14.883gołębi i 33 z Tours na 4.800 ptaków.
Dalej – wnuki tej pary: „Aske Dahlia", 1 z Blois na 537 gołębi, 1 z Bourges na 122 gołębie, 1 z
Poitiers – 292 ptaki, 2 Blois – 989, 8 Blois – 5347.
"Crista" 3116143/01: 1 Tours 261gołębi (11 na 2.829ptaków) - 1 Bourges -212 gołębi (12 na
1.272 ptaków) - 1 Blois 197gołębi (9 na 1.231gołębi) - 1 Tours 115 gołębi (19 na 1.672 szt.)
"Darling": 3185274/02 była w sezonie 2004 1-szym gołębiem asem w prowincji - stare ptaki
KBDB West-Vlaanderen.Zwycięstwo 1-sza z Bourges narodowego na 4.931 samic, również 2 w
krajowym przeciwko 23.694 starych ptaków - 1 Chartres 680 gołębi - 7 Chateauroux 4.061
gołębie - 2 Poitiers na 292 ptaki.
"Golden Wiske 1" 3116126/01: 3 z Chateauroux -801 gołębi (9 na 7.347 gołebi) - 4 Bourges 448
ptaków ( 20 przeciwko 5.347gołębi)
"Fientje" 3069691/04: 1 Blois 1.038 ptaków - 11 Poitiers 1.655 ptaków - 15 Poitiers 2.957 gołębi 5 Tours 195 ptaków.
"Elke" 3056350/03: w roku 2003 rezultat 2 prowincjonalny as młodych gołębi w KBDB-WestVlaanderen. Zwycięstwo z Nantes 108 gołebi (3 na 1.548 ptaków) - 4 Poitiers 751gołębi ( 8 na
1083 gołębie) - 10 na 407 gołębi z Chateauroux - 3 z Tours 103 ptaki.
"Cim" 3116202/01: 1 Blois 339 gołębi (9 na 4.034 ptaki) - 1 Dourdan 145 gołębi - 23 Blois 1.972
gołębie, 2 Poitiers -1.022 gołębie ( 6 na 4.190 gołębi) - 9 Limoges na 654 gołębie.
WYNIKI 2004. Tours 680 ptaki stare: 1-13-36-54 (14/23), Chateauroux 4.061 stare ptaki: 3-7-1343-82-93 (12/12 ), Tours 5.149 ptaki stare: 3-7-13-30-32-40-41-68-86 (21/24), Blois 232 stare
ptaki: 1-3-12-13-15 (10/12), Bourges 4.931 samice (krajowy): 1-57-82-153-605-1040
(6/7), Chateauroux 2.991 młódków: 04.03.78 (12/15), Poitiers 2.070 stare ptaki: 8-28-53-152
(4/4), Chartres 717 młódków: 1-6-11-16-17-18-20-39-50-51 (31/68), Bourges 1.536 młodych: 3-1623-39 (8/12), Argenton 960 młodych: 1-3 -4-8-13-48-140 (7/10), Tours 197 młodych: 1-2-4-5-6-79-18-28 (12/12), Poitiers 1.655 młodych: 3-7-8 -11-23-24-42 (14/18).

Asy narodowe

”Petrouchka” B-09-3040145. Argenton ’09 – 1 na 8.003 gołębi i
4 w konkurencji narodowej na 23.921 ptaków.
5 prowincjonalny as KBDB w 2011r.

”Lady Messi” B-09-3040083. Argenton’10 -8 na 19.757 gołębi,
Bourges-II ’11- 28 na 9.781 gołębi, Bourges-I ’11- 1 na 1.427 gołębi.
2 prowincjonalny as KBDB w 2011r.

”Darling” B-02-3185274. Bourgos’04 - 2 na 23.694 gołębie. 1
prowincjonalny as KBDB w 2004r.

”Molleke” B-08-3037549. Argentn’10 – 4 na 10.549 gołębi,
Bourges’ 09 31 na 22.499 gołębi, Argenton’10 – 60 na 5.763 gołębi.
3 prowincjonalny as KBDB w 2010r.

Wygrały loty w prowincji:

„Lady Messi” B-09-3040083. 1 z Bourges’11- na 1.427 gołębi.

„Molleke” B-08-3037549. 1 z Argenton’ 10 na 1.398 gołębi. 3
prowincjonalny as KBDB w 2010r.

„Petrouchka” B-09-3040145. 1 z Argenton’09 na 2.631 gołębi.

”Aske 2007” B-07-3124707. 1 z Bourges’09 na 595 gołębi. 1
prowincjonalny as KBDB w 2007r.

”Marieke” B-08-3037512. 1 z Gueret’08 na 2.241 gołębi.
1 prowincjonalny as KBDB w 2008r.

”Comijntje” B-05-3176531. 1 z Tours’07 na 2.267 gołębi. 1 z
Poitiers’08 na 1.687 gołębi. 2 prowincjonalny as KBDB w 2005r.

”Jef” B-05-3176583. 1 z Tours’06 na 2.501 gołębi.

”Bourgeske” B-05-3176578. 1 z Bourges’06 na 683 gołębie.

”Darling” B-02-3185274. 1 z Bourges’04 na 2.005 gołębi.

”Super Drijs” B-07-3129219. 3 prowincjonalny as KBDB w 2009r.

Pierwsza w prowincji z Bourges w 2007r.

Gołębnik samic.

Gołębnik młodych

Wnętrze gołębnika młodych

Woliera

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem gołębi z hodowli
Rika Coolsa to skontaktuj się z nami
Team Kowalczyk – Tadeusiak
tel. 509 580 863

lub +44 782 1457 374

