Historia gołębnika JOSA VERCAMMENA- (część III)
Baimske (tłumaczenie: M. Kościelniak-2010r.)

CZĘŚĆ 2: gołębie cesarza (ciąg dalszy)
Sezon 1993 był apoteozą
Król południowej Unii Antwerpia
1- Champion roczniaków w klubie Antwerpia
2- prowincjonalny Champion długich dystansów – gołębie stare
1- ogólny Champion krótkich dystansów roczniakami w Unii Antwerpia
Laureat auta w klubie St. Job
itd.

Potwierdzone roczniaki:

Jos Vercammen dodaje, że nigdy nie możesz być pewien wyniku, że
przewidywania w tym roku zostaną potwierdzone. Młode gwiazdy, takie jak
zwycięscy samochodu - "Mansell 091-92", "Clinton 002-92" i "PLATINA 02992”, którzy jako młódki wykazali już wielką wartość w pełni potwierdzili to
jako roczniaki.
"Mansell" i "Platina" zdobyli odpowiednio 12 i 44 konkurs krajowy z Bourges
na 10.670 gołębi , byli w pierwszych dwóch seriach krajowych z Bourges
wśród roczniaków. Również "Clinton" pokazał się jako roczniak wielką
gwiazdą: Dourdan 538/7, 550/6, 1218/4, 926/3, w regionie z Bourges 198/5,
470/16, w prowincji 2685/71; w regionie z Vierzon 284/7, w prowincji 3557/75;
Orleans w regionie 466/24.

W lotach gołębi młodych, głównie w centrum uwagi była "VITARA 137-93".
Być może jest ona dziedzicem wartości jaj wspaniałej matki "Yasmine". Ona
zdobyła takie nagrody: 2274/5 Noyon, Noyon 1990/2; Dourdan 1597/8.

Lata 1995 i 1996
1- ogólny Champion starych gołębi ZAV 1995
1- ogólny Champion samice w ZAV 1995
1- Champion ZAV w roczniakach ( typowanych w kwietniu ) - 1995
1 - Champion krótkich tras roczniakami B.D.S. w 1995
Laureat konkursu "Złoty Gołąb" Belgia 1995
4- narodowy as krótkich dystansów KBDB w 1995
5- narodowy as krótkich dystansów 1995 KBDB
Kandydaci do olimpiady w 1996 roku

1- w prowincji z Vierzon 745 gołębi -1996
1- w prowincji z Orleans 12.817 gołębi -1996
W 1995 roku jest już zdobycie nie mniej niż 22 pierwszych nagród na średnich i
dłuższych dystansach za co przypadło zdobycie tytułu „Złotego Gołębia” i
dwóch z pięciu najlepszych gołębi średnich tras w Belgii, natychmiast możemy
je zaprezentować:

"Shamrock" 6307051-93
Laureat nagrody, którym był samochód.
5- narodowy as średnich tras w Belgii .
Jest to wnuk "Faira" (brat "ETIMA”).
Gołąb ten jest laureatem pierwszych nagród oprócz tego 5 i 12 razy w pierwszej
dziesiątce z Noyon i Dourdan

"Mannequin" 6522136-94
4- narodowy as średnich odległości w Belgii.
Kandydat na Olimpiadę w 1997 roku.
Ten wyjątkowy lotnik i gołąb hodowlany jest synem "Proud" (brat "Yasmine") x
"Lady" (wnuczka "Bourgesmana). Zdobył nie mniej niż 36 nagród w tym 27 w
pierwszej dziesiątce i 4 x 1 konkurs z Noyon, Chateauroux i 2 x Dourdan.

Po miesiącu gry w 1996 roku było już jasne dla wszystkich, że cesarska rodzina
Josa Vercammena z Vremde ponownie zaczęła bezprecedensowy sezon.
Dotyczy to zarówno poziomu regionu jak i prowincji. Staje się to pomału
prawidłowością, że w południowej Unii Antwerpia gołębnik Josa Vercammena
ma swoje silne miejsce w rywalizacji o mistrzostwo. To wisi w powietrzu i
każdy hodowca wie w Antwerpii czego się spodziewać bezpośrednio po
Vremde, w całej prowincji. Kokosy nastąpiły jeszcze w locie z Orleansu, który
jest w całej Antwerpii uznawany za miarę wartości wśród tutejszych hodowców
na prowincjonalnych trasach średnich odległości.
Wszystkie uzyskane wyniki roku 1996, uzyskane do tej pory przez tytanów
Vremde są trudne dla czytelnika do uchwycenia i mogą wydawać się nudne.
Wydajność jednak hodowli, jak wspomniany niedawno Orleans, wydają się być
nie do zatrzymania. Zwłaszcza widać, że Jos Vercammen w ZAV uzyskuje duże
prędkości i jest hitem prowincji w lotach.

15.o6 Marne
region 517 starych: 3-7-30-34-37-43-46 ... (16/23)
792 rocznych: 2-10-11-13-23-24 ... (18/26)
54: 1-2-3-6-7-10-11
710 młodych: 1-3-22 ... (22/47)
15.o6 Chateauroux
region 139 starych: 3-6-33-37-44 (5)
142 roczne: 05.03.1921 (5)
prowincja 1394 stare: 5-45-193-224-337
23.o6 Dourdan
region 392 stare: 2-3-4-5-8-16-20-26 ... (14/22)
678 roczne: 5-6-8-9-18 ... (17/25)
49 : 1-2-3 ... (9 / 15)
765 młodych: 12-16-17-35-46-53-57 ...
13.o7 Orleans
region 474 roczne: 4-9-29-33-35-36-40-44-53-54 ...
1477 młodych: 1-2-19-27 ... (42/84)
prowincja 12.822 młodych: 1-10 ...

"Steffi" 6352004-96
1- w regionie z Dourdan na 710 gołębi
1- w regionie z Orleans na 1477 gołębi
1- w prowincji z Orleans na 12,817 gołębi
1- Champion krótkich odległości, roczniaki B.D.S. 1995
Jej talent nie odbiega daleko ponieważ jej rodzice byli bardzo skuteczni
w lotach z metody gniazdowej. Ona jest rzeczywiście córką „Wistaarda”
134-93, któremu błyszczał w rodowodzie ojciec z wynikami: Bourges
118/1, 746/1, 1121/1, narodowy: 10.670/12 i 284/1 z Vierzon. Był on z
kolei synem „ETIMA” 011-91, także bezprecedensowym lotnikiem na
lotach z Bourges 575/1, prowincja: 9962/3 i w narodowym: 51.950/11.
Matka "Steffi" to "Panterke 556-93, ta z kolei była powiązana z
„Panterem” 506-86 - w gołębniku Josa Vercammena „Bourges” x
„Ieverige” 366-85 (matka słynnej na całym świecie " Yasmine ").
"Panterke 556-93" zdobyła: Chartres 2434/2 , Bourges 3 i Limoges 330/2
, 652/9.
Faktem jest, że gołębniki Josa Vercammena, w tym i jego zespół lotowy
mają nieograniczone możliwości. Wyniki młodych gołębi w prowincji
pomiędzy Orleans 13 lipca a Vierzon – 17 sierpnia są tego najlepszym
przykładem. To ostatnie Vierzon w hodowli Josa oznaczało kolejny hit.
To był ekscytujący sprint pomiędzy dwoma zespołami lotników: Josa
Vercammena i Fransa Beirendoncka z Zandhoven, byłym mistrzem
prowincji Vremde.

"ZEFILHO" 6352160-96

1- w regionie z Vierzon 96 gołębi
1- z Vierzon w Unii 190 gołębi
1- w prowincji z Vierzon 745 gołębi
11 z Marne na 1049 gołębi
24- z Dourdan na 544 gołębi
34- inter prowincjonalny z Vierzon na 1770 gołębi
Bohaterem tego filmu jest to produkt krzyżówki "Yasmine z " Mansell” ,
który pochodzi bezpośrednio od złotej pary gołębnika Josa Vercammena.

"ARGENTON" 6352169-96
1- w regionie z Argenton, 136 gołębi
4- w Unii z Argenton, 594 gołębi
7- z Noyon,747 gołębi
8- w prowincji z Argenton , 1880 gołębi
55- narodowy konkurs z Argenton na 15,882 gołębie
Ten młody samiec jest wnukiem "Wittekop” x "Yasmine" (siostra"
ETIMA”).
"DANA" 6352065-96
2- w regionie z Orleans, 1477gołębi
10-w prowincji z Orleans, 12,822 gołębie
57- z Dourdan , 765 gołębi
To wnuczka "Grey" x córka "Yasmine"

Szukanie i kontynuacja wyszukiwania
Można słyszeć, widzieć i mówić co najwięcej uwagi zajmuje w tym sporcie.
Jos w przyszłości dążył będzie do idealnych gołębi, choć to nie jest
konieczne ze względu na spektakularne rezultaty. Zdaje sobie jednak sprawę,
że nic nie można zaniedbywać bo za chwilę może być za późno. I
zauważyłem na początku, że gołębie i wyścigi gołębiami Jos Vercammen ma
w sercu. Jego olśniewająca wydajności w zeszłym sezonie - 21 pierwszych
nagród i 15 drugich na średnich dystansach mówią i prognozują o wielkości i
możliwości zdobycia tytułu pierwszego cesarza w ZAV. Kto kiedykolwiek
miał takie osiągnięcia? Z pewnością z tym się można zgodzić ...
Mistrz Jos Vercammen po tej bitwie może mieć ważny powód do
świętowania. Na szczęście w ten sam weekend z Vierzon w ZAV na
wysłanych 399 młodych, gołębie Josa uzyskały znów świetny wynik plasując
się na 3, 5, 8, 29, 33 i 51 miejscu na liście. To było dla rodziny Josa
Vercammena zaledwie tyle, aby otworzyć szampana ... a my i wielu innych
hodowców gołębi jeszcze będziemy mieć do czynienia z dobrymi ich
wynikami!
c.d.n.

