Henri (Rik) Custers - Meeuwen (Belgia), najszlachetniejszy "oddział"
Roosena
Miał wiele myśli do zbudowania własnego szczepu ... chociaż nie musiał szukać daleko od
domu. Mógł odwiedzić w najbliższej okolicy takich „mistrzów” jak: Jan Grondelaers z
Opglabbeek, później przyszły czasy Schellensa i Herbotsów. Jednak „duży połów” nastąpił,
gdy on na początku lat 80-tych stanął na progu domu Roosena w celu nabycia „posiłków”. W
tym czasie Roosen ścigał się na terenie Limburg w sprincie i na średnich dystansach swoimi
legendarnymi już gołębiami „Soontjens”. W tym czasie światową sławę uzyskały gołębie
„Computer I” i „Computer II”. Z nich pojawiły się następne nowe „top-gwiazdy” takie jak:
"Orleans", "Olimpiada", "Computer II Junior" i nie należy zapominać o wybitnym
"Nationaal". Te gołębie pozwalały w tym czasie Roosenowi na pozycję dominującą w tym
sporcie i przyczyniły się do rozsławienia szczepu na cały świat. Te fakty nie uchodziły
uwadze Rika Custersa ... więc udał się w kierunku Kermt. Tam uzyskał najlepszy materiał
hodowlany i wyścigowy, ale co ważniejsze poznał „przyjaciela na całe życie”. Rik i Pros nie
tylko stali się najlepszymi przyjaciółmi ... w ramach „wkładu” w sławę kolonii gołębi
Soontjens. Szczep Custers wykonał nawet krok dalej w wiodącej roli w sprincie, w czołówce
prowincji Limburg, a później zaistniał na średnich dystansach.
Rik był zawsze chętny do lotowania gołębiami ... młodzi ludzie są teraz dobrze wyuczeni i nie
myślą o wyścigach gołębiami. „Klasyczne wdowieństwo” w lotowaniu starych ptaków,
pozostanie w obszarze pracy Rika Custersa, tak jak w sprincie tak i na średnich dystansach.
Są też próby początkujące lotowanie na „ekstremalnie średnich dystansach”. W chwili
odwiedzin u Rika było 20 starych gołębi i 30 roczniaków. To było drużyna gotowa do boju w
2010 r. Oprócz tego miał 22 pary rozpłodowe. Wśród nich oczywiście kilka potomków linii
„Computer” , „Nationaala” -6 szt. w tym syna i córkę (rodzeństwo „Blauwe Prins”).
Oczywiście też linia „Super berdder Freddy”.

.
Już można krótko podsumować, że w obecnej kolonii Rika jest baza ptaków Roosen, ale
przede wszystkim „figurantem nr 1” jest cudowny ptak „SUPER PROS 36 „. Fenomenalny,
ma w swoim rodowodzie takie ptaki Roosena jak: „Computer I”, „Hond”, „Late Tom”,

„Computer II, „Supercrak 327”, krótko mówiąc najlepsze z najlepszych z Soontjensów. Jest
to cała rodzina ptaków: „The” 136/95 ... brat „Computera I” 645/95 (słyn słynnego „Late
Tom” 080/80 od Josa Sontjensa) x siostra „Magic Stara” 530/94 (syn 010/89 „Hond”, który
był synae, „Computera II” x „Carinne” 001/90.
Matka „Super 36 Pros” jest córką „Computera II” 143/91 (zwycięzca 13 x 1 nagród, 1, 2 i 6
as-gołąb w prowincji x córka „Supercraka 327” – „Schilderij” 401/83. Ród – palce lizać ...na
północy prowincji Limburg.
"SUPER 36 PROS" o numerze obrączki 98-5166336 wygrał w swojej karierze nie mniej
niż 10 x 1 konkurs. Później okazał się doskonałym materiałem rozpłodowym. Oto jego kilka
wyników:
Laon 193 gołębie 1
Vervins 184 gołębie 1
Mettet 175 gołębi 1
Vervins 172 gołębie1
Chimay 134 gołębie 1
Vervins 172 gołębie 1
Mettet 115 gołębi 1
Mettet 113 gołębi 1
Laon 85 gołębi 1
Mettet 82 gołębie 1
Sivry 165 gołębi 2
Sivry 148 gołębi 2
Mettet 139 gołębi 2
Solre 110 gołębi 3
Mettet 406 gołębi 3
Solre 484 gołębie 5
Vervins 212 gołębi 5
Na gołębniku hodowlanym "Super 36 Pros" udowodnił, że jest prawdziwą "gwiazdą". Jego
imię pojawia się w rodowodach w całej gamie największych talentów, zdobywców 1 nagród i
innych ukrytych talentów hodowlanych w hodowli "Rika".
-„Custers Wonder” o obrączce: 05-5181206, bezpośredni syn z „Super 36 Pros” 336/98 x
córka „Chateauroux” 492/03'… krótko mówiąc absolutna „śmietanka” gołębi Roosena,
100% czystej krwi i nieprzeciętności. Prawdziwa „gwiazda” z następującymi wynikami:
'09 Couvin 616 gołębi 1
'09 Couvin 186 gołębi 1
'08 Chimay 599 gołębi 1
'07 Laon 866 gołębi 1
'09 Couvin 395 gołębi 2
'08 Laon 323 gołębie 2
'07 Chimay 754 gołębi 2
'08 Chimay 466 gołębi 3
'09 Reims 103 gołębie 3
'08 Chimay 412 gołębi 3
'08 Chimay 259 gołębi 3
'06 Chimay 311 gołębi 4
'07 Chimay 925 gołębi 5
'08 Chimay 451 gołębi 5

'08 Chimay 324 gołębie 6
'09 Couvin 144 gołębie 6
'09 Couvin 97 gołębi 6
'09 Couvin 250 gołębi 7
'07 Nanteuil 247 gołębi 7
'09 Couvin 413 gołębi 8
'07 Vervins 336 gołębi 8
'06 Chimay 919 gołębi 8
'07 Nanteuil 315 gołębi 8
'09 Couvin 259 gołębi 9 itp ...
Wygrana w całej jego karierze wyścigów z sezonem sportowym 2009 włącznie, w sumie 43
nagród, w tym 24 x zawsze nie niżej niż 10, 4 x 1 nagroda! Tak można liczyć!
- Syn "Super 36 Pros" 05-5181378, pełny brat "Custers Wonder”! On także rozwinął się w
ptaka niezwykłej klasy, w oto kilka jego następujących top występów:

Vervins 1.025 gołębi 1
Reims 554 gołębi 2
Nanteuil 247 gołębi 2
La Ferte 120 gołębi 2
Chimay 451 gołębi 4
Vervins 234 gołębie 4
Vervins 194 gołębie 5
Laon 866 gołębi 7 itd. ...
Do 2009 r. włącznie nie mniej niż 41 nagród, w tym 22 nagród w pierwszej 10!
-„550” 06-5046550 (bezpośredni syn „Super 36 Pros "), zdobył m.in.
Verviers 349 gołębi 1
Laon 208 gołębi 1
Verviers 319 gołębi 2
Verviers 316 gołębi 3
Chimay 451 gołębi 6
Chimay 466 gołębi 12
Chimay 511 gołębi 15
-" 05-5181206” (wnuk „Super 36 Pros”), zdobył m.in.:
Laon 866 gołębi 1
Chimay 599 gołębi 1
Chimay 754 gołębie 2
Laon 323 gołębie 2
Chimay 466 gołębi 3
Chimay 412 gołębi 3
Chimay 259 gołębi 3
Chimay 925 gołębi 5
Chimay 451 gołębi 5
Chimay 324 gołębie 6
Verviers 1.025 gołębi 13
Rik zatem korzysta z bogactwa i jest w stanie wyciągnąć ze „złotej linii” który w przejściu z
innymi gołębiami Roosen (tak jak linia " Chateauroux " i " Super bredder Freddy ")
zapewniły ogromną wybuchowość wielu 1 nagród, wygranych tytułów (patrz dalej). Więc,
jak już wspomniałem wcześniej, Rik chce wziąć sprawy w dalszej przyszłości i wyprowadzić
linię następnego sukcesu z " Super bredder Freddy ") z pewnością to mu pomoże. Wraz z
"Timo" i "Tomas" Rik ma już pod dachem 2 egzemplarze do „ wyścigów” w czołówce z tras
daleko-średnich.
-

"Tomas" 03-5045585, ścigał się wspaniale z wyróżnieniem:
Montluçon 242 gołębi 1
prowincja 2.163 gołębie 4
pół-narodowy 7.459 gołębi 40
Argenton 87 gołębi 1
Orleans 178 gołębi 2
prowincja 4.316 gołębi 93
Chateauroux 397 gołębi 3
pól-naropdowy 3.674 gołębie 81

prowincja Argenton 640 gołębi 20
pół-narodowy 1.839 gołębi 26
Strefa C 3,942 gołębie 52
prowincja Vierzon 2.605 gołębi 22
prowincja Bourges 1.301 gołębi 38
narodowy 9.893 gołębie 63
Montluçon Pro 1.759 gołębi 41
pół-narodowy 7.381 gołębi 62 itp. ...
- "Timo" 07-5085259 zapisał się jako "błysk klasy":
Montluçon 84 gołębie 1
prowincja 1.674 gołębie15
pół-narodowy 7.516 gołębi 24
Bourges 150 gołębi 2
prowincja 1.747 gołębi 15
Strefa C 5.548 gołębi 28
narodowy 11.756 gołębi 57
Sens 104 gołębie 2
Laon 622 gołębie 3
Chateauroux 108 gołębi 7
Sens - średni dystans 1.296 gołębi 59
prowincja Salbris 4.360 gołębi 134 itp ...
To już następne „gwiazdy”, które są gotowe bronić honoru szczepu Henri Custers na
„ekstremalnych średnich dystansach” jak i na trasach krótszych. Mają bronić wszystkiego
co do tej pory hodowla „Custers” zdobyła. Jakość, którą wykazują typowe gołębie
szczepu „Roosen”, mogą konkurować z najlepszymi we wszystkich dziedzinach i za
każdym razem włączyć się do zwycięstwa i tytułów mistrzowskich.
Nie inaczej jest w hodowli Custersa, „Rik” ....jak to może być?, udowodnił, przez
wygrywanie pięknych tytułów w wydaniu „krajowym”. Tytuły championa, które są
zawsze odzwierciedleniem „krzywej” dokonań i możliwości szczepu o tym świadczą.
Kto może stać na narodowym podium przez ostatnie dwa lata z rzędu, może bezpiecznie
twierdzić, że ma „najwyśmienitszy” szczep w kraju przydatny w danej dziedzinie.
Rik „świeci” i dominuje sprint, w sposób jakiego jeszcze nie było i doprowadził do
zdobyczy mistrzowskich jak:
W 2008 r.
8 narodowy Champion K.B.D.B w sprincie
2 prowincjonalny Champion KBDB w sprincie w prowincji Limburg
Zdobył w sumie 9 x 1 nagrodę w sezonie 2008
W 2009 r.
4 Mistrz Krajowy K.B.D.B, sprint
2 prowincjonalny Champion KBDB w sprincie w prowincji Limburg
Zdobył w sumie 12 x 1 nagrodę w 2009 roku!

Dane te mówią o wielkości i są doskonałym przykładem ogromnej „klasy” i wyjatmowej
„jakości”, która obecnie znajduje się w Meewuwen, w gołębnikach Rika Custersa. „To miło
jest być mistrzem”... to jest jak muzyka dla uszu ... i jeszcze należeć do „góry” w krajowym
wspaniałym spektaklu. Jest też druga strona medalu- „wielkie ciśnienie” tydzień po tygodniu
przez cały sezon. Jeden nawet najmniejszy błąd może okazać się zabójczy. Wydaje się
jednak, że Rik Custers jako sternik i jego gołębie nie wydają się martwić o „efekt końcowy”!
Połączenie Rik Custers i „gołębie Prosa Roosen” to już coś więcej niż małżeństwo, nie da się
temu zaprzeczyć, nie tylko w Limburgu, ale także na arenie krajowej! Nie na darmo szczep
gołębi Custersa opisywany jest jako szlachetny „oddział” ptaków Roosena! Cieszy pasmo
sukcesów osiągniętych dzięki pomocy i gołębiom jego prawdziwego przyjaciela. Razem szli
na szczyt ... każdy we własnym gołębniku, ale tymi samymi gołębiami! W naszym sporcie
może być też pięknie!
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