Raoul & Xavier Verstraete – Oostakker, najbardziej
uhonorowana kolonia Belgii w 2009 r.
Jak dwie wieże z Oostakker-Lourdes, gdzie napisano już wiele z historii hodowli ojca i syna
Raoula i Xaviera Verstraete w niemal 40 latach nieprzerwanych sukcesów w sporcie
gołębiarskim. Przyznać tu należy , że taka sytuacja jest zarezerwowana dla nielicznych z nas.

Muszą być kimś wyjątkowym, aby móc zdobywać najwyższe wyróżnienia swoim szczepem
gołębi na przestrzeni tak wielu lat ....to niesamowite! Ich przepis, który jest tego podstawą
tych długich pasm sukcesów, był i nadal jest ... dobry gołąb! Tutaj nie ma wątpliwości, że
Raoul i Xavier mają wrodzone wyczucie do wybitnych gołębi. Nie tylko to się odnosi do
gołębi we własnym gołębniku, ale też w momencie, gdy trzeba kupić „gołębia gwiazdę” czy
to lotnika czy rozpłodowca, by umieścić go w już bogatym gołębniku rozpłodowym w
Oostakker. To strategia, która leży u podstawy wieloletnich najlepszych spektakli i furą
tytułów. Za te zdobycze zdobył też już tytuł „Gołębnik Cudów”! Sezon 2009 po raz kolejny,
że był suto zastawionym stołem na poziomie tytułów i mistrzostw ... a może był to najlepszy
sezon w historii hodowli! Oto kilka zdobytych najważniejszych tytułów:
1
ogólny
mistrz
w
Belgii
(Verstandhoudig-Ententy)
–
2009,
1 mistrz „Zesdaagse” (Verstandhoudig-Ententy) – 2009 ( w towarzystwie z Chrisem
Hebberechtem),
1 mistrz w lidze gołębiami młodymi ( z 1-2-3 typowanymi w 4 lotach narodowych),
2 ogólny mistrz Belgii KBDB – 2009,
2 ogólny mistrz FVOV,
2 mistrz FVOV – młodymi,
3 prowincjonalny mistrz – młodymi FVOV,
1 ogólny mistrz „długich dystansów w klubie Eeklo”-2009
2 mistrz „ekstremalnie długich średnich dystansów” młodymi w Eeklo,
2 ogólny mistrz 4-D. Zwalmvallei
1 as- gołąb Zwalmvallei (400-600 km, z '122-05 "córka " Grand Cru Uno ")
2 w pucharze młodych
7-8-11-15 prowincjonalny as- gołąb, długie dystanse, starych gołębi, KBDB –2009 itd.

To jest po prostu najbardziej uhonorowana hodowla w naszym kraju, którą można znaleźć w
pierwszej „3” w 2009 roku w prawie wszystkich najważniejszych mistrzostwach w prowincji
i w Belgii!
40 lat nieprzerwanych top sukcesów
To musiało być około 1968 roku, kiedy Raoul & Xavier błyskotliwie rozpoczęli karierę w
naszym sporcie. W pierwszych latach oni głównie błyszczeli w sprincie i na trasach średnich.
To był czas legendarnego w tym czasie „Gouden Bola”(olimpijczyk w kalsie „sport” w 1973
roku) i jego potomków, którzy siali „terror” w peletonie wyścigów. Sukcesy tej linii w
wykonaniu „Gouden Bol”, „Mirage”, „Triller” (krajowy as-gołąb KBDB na długich trasach
gołębi młodych) 1 w prowincji z Bourges – syn „Mirage” i wnuk „Gouden Bola” oraz
„Zilveren”- pilotowały szczep Verstraete w kierunku sukcesów narodowych i
międzynarodowych, w krótkich przestrzeniach czasowych:
„Elvis”- (1 narodowy as-gołąb Niemiec), „Rapido” (prowincjonalny 1 as-gołąb długich
dystansów’82) i „Panter” (2 x 1 w prowincji z Orleansu) u Theo Gilbert z Zulte, w ich ślady
następnie poszedł „Miljonair” i „Bolide” ( 6 x 1 konkurs, inbred na „Gouden Bola”). Ptaki te
nie zostały długo w hodowli, gdyż zostały one zakupione przez Roberta Venusa z OerenAlveringem, właściciela słynnego „Super Crack Gruson” ( 3 x 1 konkurs narodowy).
Następnym top gołębiem był niewątpliwie cudowny „Uno” (zwycięzca tytułu 1 as-gołębia w
prowincji na średnim dystansie KBDB i 1 narodowej nagrody rocznych z Bourges). On był
mianowicie doskonałym rozpłodowcem, między innymi ojcem „Solo”- zdobywcy 1 nagrody
narodowej z La Souterraine’91 i całego szeregu wyjątkowo dużych talentów zarówno w
lotach jak i w rozpłodzie w gołębnikach Verstraete. Np. „Viktory” (1 as-gołąb w prowincji na
średnich i długich dystansach młódków KBDB’89. następna top linia z tamtego okresu to
„Admiral”. Doskonały 343/98 rozpłodowiec (we wspólnej hodowli z Rogerem Debusschere).
Wymienić też tu jeszcze trzeba „Cadilaca”.
W ciągu ostatnich kilku lat prowincjonalne i krajowe sukcesy dotyczyły dalszych lotów
średniodystansowych jak i krótszych. W ciągu ostatnich kilku sezonów nastąpił zwrot ku
odległościom dalekim. Nastąpiło to przez wprowadzenie do hodowli 4 samic hodowlanych, 2
pochodziły od Chrisa Hebberechta z Evergem, 2 od Cesa de Graff z Arnemuiden- Holandia.
Od Chrisa Hebberechta były to: "Blauwe Kathy" i "Geschelpte Kathy 502/01 (1 as-gołąb
długich dystansów’01 i córka „Panda” ... 3 letniego zwycięzcy klasyfikacji Primus Inter Pares
w klubie z Barcelony. Ona to w połączeniu z „Cadillac” jest matką obecnego gwiazdora
rozpłodowego
03-4343129
„Topstar”:
1
i 66
w klubie i
narodowy z Beziers na 9.191 gołębi w 2004 r.
1 i 77 w klubie i narodowy z Montauban na 7.303 gołębi w 2005 r. (przed jego dominacją w
gołębniku rozpłodowym). Raoul & Xavier zgodnie uważają obecnie za zdecydowanie
najlepszego rozpłodowca, w tym jest on ojcem obecnie super utalentowanego i cudownego
samca „Xtra”, zwycięzcy w locie narodowym z Cahors na 5.425 gołębi w 2008 roku. Samiec
ten był też na 21 pozycji na innym locie narodowym z Brive na 14.521 gołębi.
W połączeniu z „Ourasi” 980/98 wydał „Geschelpte Kathy” a ta z kolei jest matką „Belga
Queen”: 2 narodowy as-gołąb długich dystansów (roczniaków) Cureghem Centre 2007 i 5
gołąb olimpijski w maratonie (patrz dalej).
W spółce Cas de Graaff & Xavier wydał dwie córki. Jedna zdobyła 2 narodowy konkurs z
Dax, inna „Maxima” jest matką „Majora”, ale także zdobyła:
53 narodowy konkurs z Narbonne na 6.801 gołębi,
91 narodowy z Narbonne,
196 narodowy z Brive na 16.007 gołębi,

319 narodowy Montauban,
289 narodowy Cahors,
2 z St. Vincent…. Ona w połączeniu z “Filppo” jest matką super samicy “Diva” 099/03:
1 konkurs w prowincji z Dax na 934 gołębie,
2 międzynarodowy konkurs na 1.930 samic,
6 narodowy konkurs z Dax, na 4.534 gołębi w 2005 roku! Ta samiczka w połączeniu z
„Topstarem” jest matką wyśmienitego zwycięzcy krajowego z Cahors –„Xtra”!
Ostatnio przyszły wzajemne posiłki z hodowli Gaby Vandenabeele (do niego z „Topstara” i
„Xtra”), u Chrisa Hebberechta doszedł 2 narodowy as-gołąb od Daniela Verstichel i Luca
Waldeck.
Ostatnia filozofia gołębnika jest głównie oparta na gołębiach z linii „Topstar”. Jest to on sam i
poza tym jego dzieci i wnuki, przyrodnie siostry i bracia. Te gołębie są krzyżowane z nowymi
nabytkami. Z tego materiały Raoul i Xavier próbują wyhodować ptaka nowoczesnego, który
będzie zdolny do wyścigów od 300 do 900 km!
System lotowania
Można powiedzieć, że cały system wyścigów jest mniej lub bardziej oparty na wdowieństwie,
choć Xavier odkrył, że młode z gniazda mogą również zrobić zaskakująco dobre nagrody.
Młode z 1 i 2 lęgu – od 100 do 120 ptaków od najlepszych gołębi rozpłodowych są
wystawiane na próby ... i nie ma tu żadnego oszczędzania. Raoul dodaje z uśmiechem ... teraz
ma 79 lat życia ... dlaczego mam oszczędzać moje gołębie?
Młódki są prowadzone metodą zaciemniania. Trwa to od początku marca do połowy czerwca
lub kilka dni dłużej. Następnie już ptaki są traktowane normalnie ... choć Xavier ma
wątpliwości, czy jest to naprawdę konieczne ... i prawdopodobnie jest to szkodliwe dla dalszej
kariery samiczek. W każdym przypadku, gołębie powinny być jak najdłużej razem, jak to
tylko możliwe, aż do pierwszych lotów narodowych młodymi. Chodzi o tworzenie się
naturalnych „par” jakich się można spodziewać u takich młodych w tym momencie.
Następnie one są rozdzielane i lotowane z metody przesuwanych drzwi. Spotykają się one na
1 godzinę przed koszowaniem. Tylko 5 najlepszych samic łączone jest ze starymi samcami i
są lotowane z gniazda. Pozwala się im znosić jajka. To pozwala ustawić samiczki poprzez
gniazdo i często i , jak mówi Xavier, pojawiają się idealne pozycje by wygrywać wyścigi.
Wszystkie samiczki ścigają się tydzień w tydzień w prowincji aż do „wielkiego wyścigu na
średnim dystansie”. Samice wkładane natomiast na loty narodowe lecą co 2 tygodnie.
Czasami Raoul zatrzymuje kilka najlepszych samic przez ostatnim lotem z Gueret w domu, z
myślą o przyszłości. Większość jednak młodych bierze udział w 4 lotach długodystansowych
dla młódków. Jest to dla nich test a przy okazji selekcja ... jedyna prawdziwa droga do
sukcesu, według naszych gospodarzy! I kto im śmie zaprzeczyć? Doskonałe występy przez 40
lat dowodzą, że mają rację! Młode muszą poznać trudy lotów, mówi Raoul ... i się nie dają
łatwo złamać. Motywacja jest i pozostaje podstawą do sukcesu ... gniazda lub dodatkowe
kryjówki, czy odrobina słomy itp. to małe rzeczy, które dają dodatkową motywację do
sukcesów, i to coś, na co uważny hodowca musi zwrócić uwagę. Gołębie często „informują”
wcześniej, jeśli są przygotowane do pewnego rodzaju „wyczynu kaskaderskiego” ... wszystko
co musisz zrobić jako hodowca, to to coś zauważyć!
Młode trenowane są dość wcześnie, zaczyna się to pod koniec kwietnia. Zanim one idą na
oficjalne koszowanie z resztą gołębi z danego terenu, maja już około 15 lotów treningowych.
Rozpoczynamy od 5 km, aż do francuskiej granicy. Celem tego jest orientacja młódków w
terenie i nabranie pewnego doświadczenia, które później trudno stracić.

Dobre przygotowanie jest doskonałą podstawą ... ponieważ później bardzo rzadko gołąb się
gubi. W gołębniku jest zawsze otwarty kosz, taki jak w klubie. Młode mogą do niego
wchodzić i swobodnie wychodzić i tak uczyć się w nim jeść i pić. To pozwala później
uniknąć już niepotrzebnego stresu przebywania w koszu bo są do niego przyzwyczajone.

Stare ptaki ścigają się według zasady całkowitego wdowieństwa. Wszystkie gołębie stare i
roczniaki, przeznaczone do lotów średnio i długo dystansowych, przebywają w tym samym
gołębniku. Na ten sposób przygotowane jest od 22 do 24 par. Są też luźne samiczki w ilości
15 szt. bez partnerów, przeznaczone na loty dalekodystansowe. Są lotowane metodą
klasycznego wdowieństwa. Kilka gołębi , lotników, bierze udział we wczesnym rozpłodzie,
choć nie jest to regułą. Drugie ich parowanie następuje około 1 kwietnia i po krótkim okresie
pobytu razem z partnerem, rozpoczyna się wdowieństwo.
Stare gołębie są dobrze przygotowane do lotów, czasem do granicy z Francją wywożone są od
8 do 10 razy. Potem już loty z Noyon ( lub Clermont) i aż do średniego dystansu – Angerville
i po 2 tygodniach większość ptaków iczie na loty prowincjonalne Blois i Vierzon jako
przygotowanie do lotu Brive. Samiczki koszowane są co tydzień do Blois, a co 2 tygodnie
samczyki. Jeśli niektóre samice tworzą „pary” między sobą a nawet budują gniazdo ... nie ma
problemu, są tak koszowane. Nie ma to dla nas różnicy, jeśli w ten sposób są motywowane,
gdy dobrze lecą!
Nasi gospodarze mają przywiązanie do kilku zasad w ciągu roku, częściowo wynikające z
własnego doświadczenia, które stanowią przewodnik do udanych efektów naszego sportu.
W Oostakker odkryli, że samice jako „silna płeć” w naszym sporcie, muszą być lotowane jak
i użyte w hodowli. Muszą być koszowane co tydzień do 500 km. To przecież one składają
jajka z których wylęgają się „młodzi mistrzowie”. To samica decyduje o „jakości przyszłego
młodego”!
Wybór tych samic odbywa się od zawodów z odległości 500 km. Odległość nigdy nie kłamie,
mówi Xavier, im większa odległość tym potrzebna większa „klasa” gołębia, które grają tam
znaczące role. Trzeba jednak uważać, gołębie dalekodystansowe mają zawsze „dobre
upierzenie”. Jest ono niezbędne do pokonania zmiennych warunków atmosferycznych w
długim locie do domu. Ważną rolę gra tu też motywacja, która zależy od poczynań hodowcy.
W pierwszej kolejności gołąb wraca do domu, do jego „terytorium”, a następnie do swego
partnera. Z tych czynników hodowca zawsze powinien próbować korzystać. Klimat w

gołębnikach też odgrywa ważną rolę. Muszą być suche i ciepłe ... lepiej zbyt ciepłe niż zbyt
zimne ... z dobrą wentylacją! Wszystkie gołębniki mają podgrzewane podłogi a gołębniki na
piętrze ruszty lub grubą warstwę słomy.
Na poziomie medycznym, Xavier podkreśla, że robią tylko te podstawowe czynności. Wielu
hodowców naprawdę w tym zakresie igra z ogniem. Lepiej dać jeden dobry lek przez 7 dni,
niż 2 leki takie przez 3 dni, nie mówiąc już o dezynfekcji przez 1 dzień po powrocie do domu!
Na 3 do 4 tygodni przed rozpoczęciem krajowego kalendarza dalekich tras, gołębie są
standardowo leczone przez 10 dni środkami na salmonellozę ( bez szczepienia).
Trichomoniaza jest kurowana przez 5 dni tuż przed rozpoczęciem sezonu. W sezonie
lotowym co 3-4 tygodnie podajemy tabletki Flagyl i to raczej wystarcza. A co dla „głów”?
Przed sezonem przez 5 dni Soludox, czasem powtarza się to w środku sezonu lotowego w
zależności od potrzeb. Gołębie są „traktowane” produktami wspierającymi, głównie z firmy
„Klaus”. „Jet 2000” (preparat jodowy), „Geniespulver” (aminokwasy), „Kombi-Oil”, „Picorin
Mix” ... elektrolity + miód po powrocie do domu, w celu szybkiego powrotu do równowagi.
Stosuje się też produkty podstawowe: ocet jabłkowy, drożdże piwne i witaminy. Xavier po
raz kolejny podkreśla, że produkty „wspierające” są konieczne, zwłaszcza, jeśli tak jak my,
mamy bardzo trudny sezon lotowy, gdzie ptaki koszowane są prawie co tydzień. Większość
hodowców konkuruje swoimi gołębiami wszystkie 4 (czasami 5) krajowe wyścigi
dalekodystansowe. Odpoczynek i odbudowa ... to aspekty mające wielkie znaczenie w
nowoczesnym sporcie. Na początku tygodnia gołębie otrzymują lekką mieszankę (mieszankę
Vandenabeele), w ostatnich dniach przed lotem podają syto mieszankę sportową, a
szczególnie z dużą zawartością tłuszczów w dniu koszowania (drobne nasiona i orzeszki)!
Jedna rzecz jest jasna: nie można zbyt długo podawać wielu leków. To z pewnością nie
pozwoliłoby na utrzymanie się w czołówce w międzynarodowym sporcie przez czas 40 lat,
Raoulowi i Xavierowi to się udało !
Kto może zrobić to lepiej?
Wiele wyjątkowych "gołębich gwiazd", które ujrzały światło dzienne w Oostakker i latały
nad Oostakker - Lourdes, i odnosiły wielkie sukcesy .... zdobywając tytuły mistrzowskie.
Trzeba jednak powiedzieć, że posiadają „bardzo dużą klasę” gołębie Verstraete! W chwili
obecnej to „Topstar” „dzwoni” wszędzie .... Raoul i Xavier jednomyślnie podkreślają , że jak
prowadzą hodowlę, to jeszcze taki gołąb nigdy u nich w gołębniku nie mieszkał. Nigdy nie
mieli lepszego. On jest jeszcze w sile wieku i ma jeszcze sporo czasu przed sobą. Jego listę
wyróżnień można zobaczyć powyżej. To pozwala się skupić na hodowaniu z tego gołębia.
Jego bezpośrednie dzieci to top zawodnicy:
- "XTRA 522/06": 1 narodowy z Cahors 5.425 gołębi, 3 narodowy w strefie 4.381 gołębi +
21 narodowy z Brive 14.521gołębi, 3 z Chateauroux 605 gołębi, 5 z Chateauroux 1.037 gołębi
- „609-06 ": 1 z Chateauroux 561 gołębi + 3 w prowincji na 2.853 gołębi.
- „007-07 ": 83 w kraju na 17.356 gołębi z ST.VINCENT, 87 narodowy w strefie II
,ST.VINCENT na 8.628 gołębi, 2 z Epehy na 149 gołębi.
- „254-07 ": 32 narodowy w strefie z Souillac '09 , 85 narodowy z Tulle na 5.676 gołębi '09
- „367-06 ": 70 narodowy z Montauban na 7.203 gołębi '09, 3 narodowy w strefie z Cahors
na 1.834 gołębie, 3 z Chateauruox na 605 gołębi.
- „408-06 ": 54 narodowy w strefie z Brive na 4.381 gołębi '08
- „077-09 ": 2 z Noyon na 241 gołębi '09
- „088-09 ": 16 z Gueret 522 gołębie, 21 z La Souterraine 798 gołębi, 68 z Argenton na
1.025 gołębi w '09

Kilka wnuków już zdobyło następujące wyniki:
- '024-08 ": 1 z Bourges na 1.175 gołębi + 19 w kraju na 41.783 gołębie z Bourges w '08, 1 z
La Souterraine 715 gołębi '08
- '075-07 ": 1 z Giessen 360 gołębi w '07
- '083-07 ": 187 narodowy z Tulle na 5.676 gołębi '09
- '045-07 ": 253 narodowy z Souillac '09
- '101-07 ": 1 z Orleans 392 gołębie
-Inne wnuki "Topstara" zdobyły w 2009 roku między innymi: 2 i 4 nagrodę z Noyon 503
gołębie, 7 ,9 , 13 z Bourges na 1,255 gołębi, 7 ,8 z Argenton na 1.025 gołębi, 19, 21, 28, 39
La Souterraine 798 gołębi ....
Wśród jego przyrodnich braci i przyrodnich sióstr spotykamy kilka znakomitych gołębi, z
których główne to:
- "Belga Queen 399-06" (córka x 'Ourasie 980/98 "," Kathy 502/01 "), zdobyła:
2 narodowy as-gołąb Cureghem Centrum roczniaków '07
72 z narodowego Irun 8.967 gołębi w '07
71 z narodowego ST.VINCENT 6.521 gołębi w '07
24 z inter narodowego Tarbes 2.235 samice w '08, 248 inter narodowy Tarbes 12.537 gołębi
73 z inter narodowego Narbonne 1.464 samice w '08
17 z inter narodowego Narbonne 2.282 samice w '09, 183 inter narodowy Narbonne 14.505
gołębi
132 z inter narodowego Pau 1.753 samice w '09
- "110-05": 59 z narodowego Montauban 6.187 gołębi
- "Forza” 040-07 (syna przyrodniego brata" Topstara ") zdobył m.in.:
14 narodowy Cahors na 7.347 gołębi w '09
5 z Argenton na 657 gołębi
396 narodowy Limoges na 11,869 gołębi w '09
402 narodowy Souillac na 7.597 gołębi w '09
424 narodowy Perpignan na 7.364 gołębi w '09
- „021-07” (na pół-brat Topstara ") zdobył:
118 narodowy Brive na 17.456 gołębi w '09
119 narodowy w strefie z Souillac '09
259 narodowy Limoges na 11.869 gołębi '09
290 narodowy Limoges roczniaków na 16.012 gołębi '08

Niech to będzie jasne dla wszystkich ... to jest bez wątpienia jedna z najlepszych linii
hodowlanych w naszym kraju w tej chwili ... a także linia hodowlana o pełnej sławie, choć ten
ostatni kawałek historii nie został jeszcze zapisany! Linii, która w połączeniu z ptakami od
Cas De Graaff, przynoszą prawdziwe „top talenty”. Innym potomkiem z ptaków Cas De
Graaff, który staje się jedną z najważniejszych postaci w gołębniku lotowym to:
-De 'Major' 04-4284139 (syn "032/94 Admiral" x "216/01 Maxima"), zdobył m. innymi:
236 narodowy Limoges na 13.581 gołębi w '06
223 narodowy Souillac na 6.475 gołębi w '06
467 narodowy Bourges na 19.084 gołębi w '07
196 narodowy Brive na 16.007 gołębi w '08
183 narodowy Brive na 17.446 gołębi w '09
188 narodowy Tulle na 5.676 gołębi w '09
151 narodowy Souillac na 7.597 gołębi w '09 (strefa 3.290 gołębi -64
141 narodowy Limoges na 11.869 gołębi w '09
970 narodowy Montauban na 7.203 gołębi w '09
Oprócz tych nowych linii hodowlanych, bogata w sukcesy jest oczywiście nadal podstawowa
linia legendarnego "UNO" ... głównie nadal robi furorę w prowincji, w lotach średnich i
jednodniowych lotach dalekodystansowych. Jedną z najlepszych lotniczek w gołębniku jest w
tej chwili bez wątpienia córka "Grand Cru Uno 122/05", oto jej zwycięstwa:
1 as-gołąb Zwalmvallei (400-650 km przy więcej niż 400 członkach)
1 z Chateauroux na 489gołębi ...
Za 4 lata zdobyła więcej niż 40 nagród w wyścigach między 150 a 600 km!
W 2009 roku wydała z "Figuno", 3 doskonałą młode :
- '090-09 ": 1 ° Noyon 418 str.
- '057-09 ": 2 Noyon na 509 gołębi, 10 z Argenton na 1.025 gołabi, 72 w prowincji na 8.004
gołębi i 343 narodowy z Argenton na 23.900 gołębi ... zdobył 10 nagród w 12 wyścigach
- '058-09 ": zdobył 11 nagród w 12 wyścigach
Innym produktem doskonałej linii "Uno " jest '019-07 "z "Mambo” 019/04 x " Victoria”
092/03 (oboje rodzice sprzedane poprzez Pipa). '019-07 "zdobył:
1 z Dudelange na 793 gołębie '07
28 z La Souterraine na 646 gołębi '07
6 z Poitiers na 475 gołębi '09

37 z Limoges na 620 gołębi
13 z Chateauroux 517 gołębi
7 z Argenton na 312 gołębi
22 z Limoges na 422 gołębi i 397 narodowy na 11.869 gołębi itd. ...
A potem jest "Blue Xavier” 078/07 (wsobny produkt " Uno "), który u P. Grioss w Austrii
zdobył m.in.:
1 gołąb z St-Polten 2009 (870 pkt)
1 z Frankfurtu na 1.412 gołębi (530 km)
5 narodowy as-gołąb Austrii -2009
Ta "Uno-linia" okazała się wartościowa przez 15 kolejnych lat, nie tylko w gołębnikach
Verstraete w Oostakker, ale także w wielu innych gołębnikach na całym świecie, myślimy o
Kees Bosua który napisał dzieje z tą linią-Uno. Każdego roku wiele odniesień przychodzi od
hodowców, którzy mają sukcesy przez wprowadzenie gołębi Verstraete do swoich szczepów.
Jest znane ponad 750 różnych hodowców, którzy zdobyli 1 lub więcej 1 nagród z "ich"
gołębiami Verstraete. Referencje, są prowadzone w formie obszernej książki, kilka głównych
wpisów to:
-Krzysztof Pruski: 1 as-gołąb Polska Kat. A (100-400 km) '08-'09 Sosnowiec (linia Uno x
'Bol' x 'Miljonair ")
-Ernst Nebel: wygrał 1 as- gołębia Niemiec 2009 („ Charly”) i był ojcem 1 as-samicy
Niemiec („Charline”) ... (linia - Uno)
-Pasztor Robert: 1 i 3 as-gołąb Węgier 2009
-Chris Hebberecht: najlepszy roczniak + najlepszy młodzik 2009 r. 50% gołębi Verstraete.
Słynny 'Champion' (2 narodowy as-gołąb długich dystansów KBDB) jest gołębiem
Verstraete.
-Bracia Van Landeghem: 1 konkurs narodowy z La Souterraine na 17.895 gołębi w 2009 r.
(linia Panter przez Alfonsa Slaets)
-Bracia Van de Heuvel: 1 - olimpiada gołębi Porto ( "Aviator": z połączenia Van Rhee x
Uno Verstraete i przeniesiony później do Mike Ganus - USA)
-Freddy Van den Brande: 2 olimpijczyk Południowa-Afryka (z wnukiem Uno) .
-Sergio Mazzacani: 1 + 2 narodowy as-gołąb, Włochy 2009, sprint (linia Uno)
-Peter Frioss: 5 narodowy as-gołąb, Austria 2009, (75% linia Uno)
-J.Kokartis: 1 rezerwy gołąb Olimpiada Dortmund 2008
- Jos Vercammen: ich podstawowy gołąb 4271476/85 Panter pochodzi z (Panter x Gouden
Bol x Elvis x Kadet).
-Zdravkov Dimitar: 1 narodowy as 2003 w Bułgarii ( "Motiv” 898) .
Także S. G. Mack, S. G. Schröder, Stitka-Vogt, Rob. Klement, U. Koningsmann, Rene &
Patrick Draye ścigają się w stylu prawdziwych mistrzów potomkami gołębi Raoul & Xavier
Verstraete. To bardzo długa lista, tak jak już wspomniano powyżej, wielu utrzymują
doskonałe wyniki rok po roku ... i to też wyraźnie wskazuje na ogromną klasę, wydajność i
zdolność talentów rozpłodowych gołębi Verstraete. Są to gołębie nowoczesne, nie tylko w ich
własnym gołębniku, ale również w wielu innych gołębnikach, na całym świecie ! Nazwa
Verstraete jest synonimem i zapewnia "światową klasę"! To jest jasne! Bez wątpienia jeden z
najlepszych gołębników w naszym krajowym i międzynarodowym sporcie. Po raz kolejny to
udowodnili w 2009 roku! Raoul & Xavier - gratulacje za tą wspaniałą serię top występów i
wygranych tytułów, który po raz kolejny osiągnięto w 2009 roku!
Przekład: M. Kościelniak (2011)
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Raoul & Xavier Verstraete - Oostakker "ogólny Mistrz Belgii - Entente Belge
2010" - 2 rok z rzędu!
Tytuł generalnego mistrza belgijskiego związku jest jednym z najbardziej prestiżowych
tytułów rozdawanych co roku, a każdy miłośnik, hodowca w marzeniach widzi się na tej
liście wyróżnień!

Wygranie tego tytułu w 2 lata z rzędu, wykazuje na dużą klasą ... i zaszczyt, że udało się to
Raoulowi & Xavierowi Verstraete w roku 2010 ..., których słusznie i misternie uhonorował
przewodniczący Filip Norman , 3 tygodnie temu podczas uroczystości Ententy w "Zaal
Cortina w Wevelgem. To nie jest małe piwo, a to znak, że nowoczesne gołębie Verstraete są
po prostu "top" w krajowym współzawodnictwie długodystansowym. Całkowicie logiczne,
gdy przyjrzeć się bliżej dominującym tytułom, które zostały osiągnięte w ciągu ostatnich 3
sezonów:
2010:
1 ogólny Mistrz Belgii,
1 ogólny Mistrz Unii Eeklo (po raz 8!!!!!),
1 Mistrz Ligi (z 1 -2 -3 typowanymi młodymi w 4 wyścigach krajowych),
1 ogólny Mistrz Zwalmvallei + 1 as- gołąb , średni dystans,
Maraton 1 miejsce w ogólno krajowym klubie lotowym ,
Najszybsze gołębie z Chateauroux na 20.330 gołębi,
2 ogólny Mistrz FVOV Wschód-Fl .
2009:
1 ogólny Mistrz Belgii,
1 generalny Mistrz Unii Eeklo (1 nominowany MD + LD),
2 ogólny Mistrz Belgii , sprint i długie dystanse gołębiami starymi i młódkami,

1 Mistrz Ligi (z 1 -2 -3 typowanymi młodymi w 4 wyścigach krajowych),
2 ogólny Mistrz FVOV w prowincji,
2 ogólny Mistrz Zwalmvallei ,
1 as- gołąb bliskie odległości, Zwalmvallei (córka „Grand Cru Uno” 122/05).
2008 r.:
1 narodowy konkurs z CAHORS na 5.425 gołębi. ("Xtra": syn "Topstar 129/03),
3 narodowy konkurs BRIVE strefa ( syn “Topstara”,
1 narodowy as 2008 długie dystanse "Duivenblad" , gołębie stare,
1 ogólny Mistrz Unii Eeklo, młódków, konkursy między 400-1000 km
1 as-gołąb młody (4 wyścigi na 400 - 600 km z 4278024/08, wnuk „Topstara”)
1 ogólny Mistrz Belgii klubu lotowego, gołębie młode, (w krajowych wyścigach 1 +2
typowane gołębie)
3 generalne mistrzostwo Centrum Cureghem .
W połowie lat 70-tych gołębnik był zwany „gołębnikiem cudów” .... i możemy śmiało
powiedzieć, że w cieniu wież OLV z Oostakker-Lourdes można taki tytuł nadal rezerwować
ze względu na cudowne wyniki!
Gołębnik cudów
Przedstawianie szczepu gołębi Raoul & Xavier Verstraete szerokiemu gronu hodowców jest
jak kopanie w otwarte drzwi. Szczep Verstraete zostaje na szczycie krajowych wydarzeń
naszego sportu od ponad 40 lat. Wcześniej specjalizowali się głównie w wyścigach od 150 do
700 km. W ostatnim czasie coraz powszechniej pojawiają się wyniki z lotów 900 km! To też
następny dowód, że jest to szczep bardzo wszechstronny! Na ulicy Groenstraat, w cieniu wież
kościoła w Oostakker-Lourdes – (znanego z pielgrzymek na terenie Flandrii), zostały
zarezerwowane w dużych ilościach doskonałe wyczyny gołębi na przestrzeni wielu lat!
Wcześniej pokaz siły gołębnika Verstraete przyszedł w połowie lat 70-tych, gdy kolonia była
bogata w fenomenalne gołębie, począwszy od :”Gouden Bola” i jego synów – „Mirage”,
„Meteor”, Zilveren” i innych, które w tym czasie siały terror na trasach średnich.
W ciągu następnych lat ujrzały światło dzienne ze „źródła rozpłodowego” takie ptaki jak:
„Miljonair”, „Monolito”, „Solo”, „Eurostar”, „Big Boss”, „Tempo”, „Viktory”, „Bravo” i
inne. Nie sposób je tu wszystkie wymienić.
Jest rzeczą jasną, pociąg z sukcesami w Oostakker, jest trzymany spokojnie pod parą. Raoul
cały czas uważał i pilnował konieczności wzmacniania swojego szczepu w razie potrzeby.
Taka sytuacja od czasu do czasu się zdarza i wybitne gołębie „gwiazdy” zasiliły gołębniki
Verstraete. Przykładami może być „Rapido”, „Panter”( oba od Theo Gilberta z Zulte), „Elvis”
(1 as-gołąb z Niemczech), „Carl Lewis”, „Miljonair” ( odkupione od Toma Van Damme),
„Bolid”, „Admiraal” ... i oczywiście nie zapominajmy o zwycięzcy 1 konkursu narodowego z
Bourges na 10.992 gołębie (1989r.) i 1 as-gołąb KBDB na średnich dystansach w 1989r. –
cudowny gołąb „UNO”. To on pozostawił w szczepie Verstraete w przeciągu ostatnich 20 lat
największe ślady.
Do „cięższych prac” ( czytaj: większe odległości) pojawił się u Verstraete „ Super
Crak”Crusson ( 3 krotny zwycięzca w narodowych lotach dalekodystansowych) i „Witsager
Desender” ( 1 narodowy as-gołąb na dalekich dystansach).
W ciągu ostatnich kilku sezonów, pod wpływem syna Xaviera wieksza uwaga skupiona jest
na lotach dalekich średniego dystansu, od (czytaj: 500 km) do wyścigów 1 dniowych (czytaj:
900 km). I tu przyszły gołębie od Chrisa Hebberechta w postaci „Blue Kathy”, a szczególnie
„Chequered Kathy” ( sama 1 as-gołąb w roku 2001), to babcia „Xtra” ( 1 narodowy
Cahors’08), „Cadillac” ( który zdobył wiele 1 nagród od 300 km do Barcelony), „Grand Cru
Uno” i 2 inne wspaniałe samice od Cas De Graffa z holenderskiego Arnemuiden.

„Topstar” ... nowy “wonder boy”
Obecnym fundamentem … innymi słowy „filarem” w hodowli w Oostakker jest bez
wątpienia „Topstar”, który odgrywa dużą rolę w osiąganiu powyższych tytułów w ostatnich
kilku sezonach!
"Topstar" B03-4343129, sam między innymi zdobył następujące wyniki zanim powędrował
wyłącznie do gołębnika hodowlanego.
1 z Beziers na 218 gołębi, 68 w kraju na 6.191 gołębi.
1 z Montauban na 239 gołębi, 77 w kraju na 7.303 gołębie.
„Topstar” jest synem pary "Cadillac 617/93"( jego ojciec jest bratem 2 x narodowego
zwycięzcy z Limoges i Narbonne) x „Chequered Kathy” 502/01 ( sama 1 as-gołąb w roku
2001) i została kupiona na aukcji Chrisa Hebberechta w 2001 roku. Na tej aukcji została też
kupiona córka „Pandy” ( 1 as-gołąb w 3 letniej klasyfikacji BBC z lotów Barcelona ... jej
pełny brat „Axl” był 1 narodowym as-gołębiem na długich trasach w 2005 roku).
W połączeniu z „Divą” (córka „Flippo” 241/96 x „Gravin” 214/01), która zdobyła 2
narodowy konkurs z Dax’2000 ... pochodzące od Cesa de Graffa), wydały: 1 zwycięzcę w
prowincji z Dax i 2 miejsce międzynarodowe samiczek z tegoż Dax, (1 w konkurencji
krajowej) , 6 narodowy Dax na 4.534 gołębie a 14 międzynarodowy na 11.937 gołębi.
Następnie z „Topstara” wyhodowano szereg doskonałych zawodników, które poszły w ślady
„Xtra” i którzy w tej chwili spisują się doskonale w Oostakker. Super samiczka „Belga
Queen” 399/06, która w 2007 roku została uwieńczona tytułem 2 as-gołąb Belgii Cureghem
Centrum roczniaków z 71 konkursem narodowym z St. Vincent na 6.521 gołębi, 72 narodowy
z Irun na 18.967 gołębi ... jest przyrodnią siostrą „Topstara”.
Proszę teraz zobaczyć kilka przykładów wartości hodowlanej „Topstara” ... najpierw jego
bezpośrednie dzieci:
- "XTRA 522/06": 1 narodowy Cahors 5.425 gołębi, 3 narodowy (strefa) na 4.381 gołębi +
21 narodowy Brive na 14.521 gołębi, 3 Chateauroux na 605 gołębi, 5 Chateauroux na 1.037
gołębi,
- '609-06 ": 1 Chateauroux na 561 gołębi + 3 w prowincji na 2.853 gołębi,
- 007-07 ": 83 narodowy na I 7.356 gołębi z ST.VINCENT, 87 narodowy (strefa II)
ST.VINCENT na 8.628 gołębi, 2 Epehy na 149 gołębi,
- '254-07 ": 32 narodowy (strefa) Souillac '09 , 85 narodowy Tulle'09 na 5.676 gołębi,
- '367-06 ": 70 narodowy Montauban 7.203 gołębi- '09, 3 narodowy (strefa) Cahors 1.834
gołębie, 3 Chateauruox na 605 gołębi,
- '408-06 ": 54 narodowy (strefa) Brive na 4.381 gołębi- '08
- '077-09 ": 2 Noyon na 241 gołębi- '09
- '088-09 ": 16 Gueret na 522 gołębi, 21 La Souterraine na 798 gołębi, 68 Argenton na
1.025 gołębi w '09
Teraz kilka wnuków i ich osiągnięcia:
- '024-08 ": 1 Bourges -1 na 11.175 gołębi + 19 na 41.783 gołębi w kraju z Bourges w '08,
1 La Souterraine na 715 gołębi- '08
- '075-07 ": 1 Giessen na 360 gołębi w '07
- '083-07 ": 187 narodowy Tulle na 5.676 gołębi- '09
- '045-07 ": 253 narodowy Souillac '09
- '101-07 ": 1 Orleans na 392 gołębi itd ...
Dalej już nie wspominam o licznych dalszych wnukach tego „cudownego samca” z
Oostakker naprawdę zbyt wiele by tu wymieniać, ponieważ lista z roku na rok ogromnie się
rozszerza.

W międzyczasie linia „Topstara” okazała się dużą „klasą” w innych gołębnikach. Jest
podwójny zwycięzca narodowy „National” u Etienna Meirlaen, jest to ptak po „Topstar” x
„Marathonlady”. Z niego E. Meirlaen wyhodował „super samicę rozpłodową” „Jelenę”
4288297/06, która stała się natychmiast matką najlepszych wyścigowców w Deurle:
„Montauban" B08-4298059
'10 Montauban klub 261 gołębi - 1
prowincja 1.294 gołębi - 1
w kraju 6.654 gołębie - 5
- "Montali" B08-4298110
'10 Montauban klub 261 gołębi - 2
prowincja 1.294 gołębi - 4
w kraju 6.654 gołębi - 12
'10 Tarbes w kraju 4.576 gołębi - 314
I. narodowy 15,035 gołębi - 608
'09 Libourne narodowy 8.729 gołębi - 331
'09 Limoges YL narodowy 16.893 gołębi - 836
- "Monar" B08-4298283
'10 Klub Narbonne 179 gołębi - 1
w kraju 6.336 gołębi - 11
I. narodowy 13.335 gołębi - 13
'10 Montauban narodowy 6,654 gołębi - 571
-"B08-4298219"
'09 Argenton strefa 8.935 gołębi - 38
'09 Limoges strefa 7.586 gołębi - 422
'10Bourges klub 786 gołębi - 53
'10 Montauban klub 216 gołębi -13
w kraju 6.654 gołębi - 108
-"B08-4298220"
'09 Limoges strefa 7.586 gołębi -70
w kraju 16,893 gołębi - 250
'10 Limoges strefa 4.756 gołębi - 427
w kraju 10.448 gołębi - 558
'10 narodowy Tulle 6.695 gołębi - 880
A także klasyfikowane z Bourges i Chateauroux!
Najlepsze referencje ..., które doskonale odzwierciedlają wartość linii „Topstara”. Zgodnie z
tym "szybko" można dostrzec , że co roku pojawiają się z tej linii „zwycięzcy”. Czy jest to
zaskoczeniem? Można się o tym przekonać bo sprawność rozpłodowa całej linii jest
wyjątkowa. Dzieci „Topstara” jak również wnuki, przyrodni bracia i siostry, jako „nowa”

linia są krzyżowane w „stary” szczep. Z tej mieszanki gołębi, Raoul & Xavier wychowują
nowoczesny szczep „ na każdą odległość”. Można nimi się ścigać od 300 do 900 km.!
Pozwól, aby to można byłoby zilustrować dalej z "najlepszych " w 2010 roku:
- "B10-4210044" -6 · najlepszy gołąb Belgii w 2010 roku w 4 krajowych wyścigach dla
młodych, pochodzi z pary: "Belstar 004/08" x "Hen 028/07":
13 / 06 Noyon 1.161 gołębi - 5
26 / 06 Angerville 340 gołębi -31
07/04 Clermont 146 gołębi - 3
11 /07 Bourges 399 gołębi - 26
24 /07 Bourges II 944 gołębie - 19
narodowy 30.748 gołębi - 633
31 /0 7 Vierzon 413 gołębi - 7
08/09 Argenton 771 gołębi -23
narodowy 22.442 gołębie - 356
21 / 08 La Souterraine 662 gołębie - 20
narodowy 17.017 gołębi - 611
09/05 Gueret 519 gołębi - 49
narodowy 13.885 gołębi - 826 .
I tak Raoul i Xavier odkrywają rok po roku nowe top gołębie. Jeśli spojrzeć na ich całą
karierę to trzeba uznać za niesamowite jak wiele prawdziwych „gołębich gwiazd” ujrzało
światło dzienne na ulicy Groenstraat ... choć jest to w rzeczywistości tylko logika strategii
hodowlanych, która opiera się tylko na ... „współpracy” z „super gołębiami” ... z
prawdziwymi „zwycięzcami”, z prawdziwymi „as-gołębiami”. Raoul ma tego proste
wytłumaczenie ... nikt nie może wydać tego, czego nie jest się właścicielem. Dlatego całe
moje życie szukałem gołębi, które mogły zrobić trochę „więcej” niż reszta. Krótko mówiąc,
ptak musiał mieć „wyższą klasę” w porównaniu do innych gołębi. Czasami takie gołębie
znalazł na własnym gołębniku, czasami, jeśli była taka możliwość, kupował. Uważa, że taka
droga i takie postępowanie stanowiło podstawę naszych wieloletnich sukcesów. „Dobre
gołębniki” i „dobre gołębie” to podstawa, cała reszta jest teorią, według Raoula!
Nikt w to nie wątpi ... lata lotowania i występy w „absolutnych szczytach” w kraju, jest
więcej niż dobrze!
Kilka najlepszych referencji z ostatnich kilku sezonów!
-Chris Hebberecht: babcia (310/85), słynnego "Champion" (2 narodowy as-gołąb długich
dystansów KBDB) Chris Hebberecht - gołąb Verstraete!
- Lukas Chytil: 1 i 2 w narodowym locie z Koblencji -2010 - 723 km. +2 as- gołąb
narodowy w Słowacji.
-Karl-Plum-H.Ubach - Palenberg: 1 + 3 narodowy konkurs z Narbonne 2009. Niemcy.
-Krzysztof Pruki: 1 as- gołąb w Okręgu –2009, Polska, 100 400 km
-Dimitar-Zoravkov: 1 narodowy as-gołąb w Bułgarii- 2003 (6x1 konkurs)
-Pasztor Robert Szolnok: 1 narodowy champion -.2009 Węgry
-Bracia Van Landeghem: 1 narodowy konkurs z La Souterraine na 17.895 gołębi w 2009 r.
(linia Panter przez Slaets)
-Ernst Nebel: 1 as- gołąb Niemcy („Charly“)
-Sergio Mazzacani: 1 +2 narodowy as- gołąb Włochy , sprint

-Peter Frioss: 5 narodowy as-gołąb Austria 2009 (75% linii Uno)
-Bracia Van de Heuvel: 1 gołąb Olimpiady Porto, później Mike Ganus USA.
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