Jef, Houben Luc & Nadia, Itegem –Belgia (2008r.)

Pełna rodzina Houben: Jef Houben,
Eveline, Nadia, Robert, Cindy, Monique i Luc - Itegem
" Les. J. Parkinson rozmawia z Luckiem Houbenem ".
Byłem w Belgii z wielu okazji, ale byłem tylko raz w bardzo dobrze znanym rodzinnym
gołębniku, gdzie wszyscy mają swoje miejsce pracy. Uzyskałem kilka wskazówek, w
rodzinie, w której jest tak dobrze znany gołąb "Jonge Artiest", jeden z wielkich gołębi w
swoim czasie w Europie. Nadia, córka i siostra , ich życie obracają się wokół gołębi. W
rzeczywistości w czasie naszej wizyty Nadia była jedyną, która akurat czyściła gołębniki i
dopilnowująca gołębie. Interesujące było zobaczyć Nadię przechodzącą z jednego do
drugiego gołębnika, w każdym używała innej skrobaczki. Każda sekcja ma swoją.
"Dlaczego?" Powód jest prosty, jest to, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby z
gołębnika do gołębnika. Dalej widziałem drabinki, których przeznaczenie znowu jest łatwo
wytłumaczyć, uniemożliwiają one przechodzenie gołębi z gołębnika do gołębnika, gdy są
otwarte drzwi. O czym jeszcze nie możemy zapomnieć, ach tak o kogucie na podłodze w
gołębniku wdów, aby te nie parowały się między sobą. One siedziały na grzędach a kogut nie
pozwalał im przebywać na podłodze. Wszystko tu jest robione w profesjonalny sposób. Robi
się tu wszystko, aby dalej zdobywać i tak już ogromną kolekcję trofeów. Luc jest na tej
scenie człowiekiem technicznym. Załatwia wszystkie formalności i to on dopilnowuje roboty
papierkowej. Można powiedzieć jednak, że to Nadia jest sworzniem spinającym w tej
dziedzinie. Ponieważ Luc jest człowiekiem technicznym udzielił mi odpowiedzi na pytania i
robi to bardzo dobrze. Jego odpowiedzi się dobrze czyta.

P. Proszę, przedstaw się i powiedz nam jak się zaczęło w tym sporcie.
O. Ojciec Jefa, Gerard miał gołębie na początku 1920 roku i chociaż był chętny i
entuzjastyczny nigdy nie dotarł do samej góry. Z zawodu był majstrem murarskim i był
bardziej znany za jego zdolność do budowania wspaniałych gołębników niż za role w
wyścigach. Co ważne w naszej historii, Gerard ożenił się z córką mistrza w sporcie
gołębiarskim. Tak więc, dziadek Jef ze strony matki był z rodziny Thus. Posiadał gołębie od
Mon de Belder doskonałego hodowcy o bazie gołębi od Fonne Ceulemansa z Berlaar. Od tego
samego co Bracia Janssen z Aarendonk , których szczep oparty był na tych właśnie gołębiach.
Już jako dziecko Jef był zabierany do gołębi i spędzał tam wiele godzin w towarzystwie
dziadka . Jednocześnie miały coraz większą odpowiedzialność na gołębniku ojca. Jef jest
dumny, że nawet dzisiaj z jego pary hodowlanej nr 1 "Jonge Artiest" i "Sissi" sięgają ponad
50 lat do krwi Ceulemans z gołębnika dziadka. Jednocześnie przyznaje, że później nastąpiły
wprowadzenia ptaków od jego wielkiego przyjaciela, nieżyjącego już Stana Raeymakersa,
były to ptaki od Stocesa. Również wprowadzono ptaki od Alberta Everaertsa, oraz z
wymiany ptaków z Karelem Hufkensem, Gommaarem Verbruggenem, Josem Vercammenem
i Florem Engelsem. Wszystkie przyczyniły się do tworzenia " rodziny gołębi Houben”.
P. Podaj czytelnikom podstawowe wyniki, które zostały osiągnięte w historii hodowli.
O. "Top 10" z narodowych i interprowincjonalnych wyścigów od 1985 do 2002 roku. 1
konkurs interprowincjonalny z La Souterraine 590 km 4.573 gołębie. 1 interprowincjonalny z
Argenton 550 km 4.740 gołębi. 1 interprowincjonalny z Chateauroux 530 km 6.744 gołębie.
1 narodowy z Bourges 480 km 7.848 gołębi. 1 interprowincjonalny z Argenton 9864 gołębie.
1 narodowy Argenton 14.105 gołębi. 2 narodowy z La Souterraine 1279 gołębi. 2 Argenton
interprowincjonalny 3243 gołębi. 2 interprowincjonalny La Souterraine 4.250 gołębi. 2
narodowy Bourges 480 km 8.565 gołębi. 2 narodowy Bourges 10.670 gołębi. 2 Vierzon
interprowincjonalny 470 km 12.705 gołębi. 2 narodowy Argenton 14.105 gołębi. 2 narodowy
Limoges 640 km 16.132 gołębie. 3 narodowy La Souterraine 1542 gołębie. 3 narodowy
Bourges 480 km 14.873 gołębie. 4 interprowincjonalny Chateauroux 6.494 gołębie. 4
narodowy Bourges 9.091 gołębi. 4 narodowy Bourges 10.670 gołębi. 4 narodowy Bourges
15.131 gołębi. 5 narodowy Bourges 2.598 gołębi. 5 narodowy Limoges 8.807 gołębi. 5
narodowy Bourges 10.049 gołębi. 5 narodowy Argenton 20.105 gołębi. 5 narodowy Limoges
22.942 gołębi. 6 narodowy Bourges 11.206 gołębi. 6 narodowy Bourges 11.467 gołębi. 6
narodowy La Souterraine 14.405 gołębi. 6 narodowy Limoges 16.132 gołębie. 6 narodowy
Limoges 17.670 gołębi. 7 narodowy Bourges 10.049 gołębi. 7 narodowy Bourges 13.603
gołębi. 7narodowy La Souterraine 21.495 gołębi. 8 narodowy Limoges 8.882 . gołębi 8

narodowy Bourges 10.408 gołębi. 8 narodowy Bourges 14.873 gołębie. 8 narodowy Argenton
19.881 gołębi. 9 narodowy Bourges 8.393 gołębi . 9 narodowy Bourges 8.869 gołębi . 9 półnarodowy Vierzon 13.285 gołębi. 9 narodowy Limoges 18.608 gołębi. 9 narodowy Argenton
27.499 gołębi. 10 narodowy Bourges 5.317 gołębi. 10 interprowincjonalny Argenton 9.864 B.
10 narodowy Bourges 12.302 gołębie. 10 narodowy Argenton 14.452 gołębie. 10 narodowy
La Souterraine 16.897 gołębi . 10 narodowy Bourges 25.179 gołębi.
NIEKTÓRE z najlepszych wyników z ostatnich kilku lat. Noyon 210 km 364 : 1-2-3-5-812-13-26-29 (11/14) St.Denis 270 km 3614 gołębi -1-2-6-7-75-95-108-111 (34/72). St.Denis
3711 gołębi -5-8-10-11-12-14-16-17-27 - (49/69). Dourdan 350 km 210 gołębi -2-3-4-7-9-1517-19-23 (14/18). Dourdan 1641 gołębi -1-2-3-7-26-29-52 (11/14). Dourdan 1229 gołębi- 23-5-24-79 (9 / 11).
Dourdan 494 gołębie- 2-9-13-15-16-28-29-50 (8 / 9). Dourdan 2395 gołębi- 1-3-5-16-18-3335-44-46 (31/67). Etampes 350 km 835 gołębi -1-6-22-28-30-35-50 (7 / 7). Etampes 1425
gołębi -1-2-4-7-8-12-13-17-23 (15/31). Etampes 888 gołębi- 1-2-3-4-6-8-9-11-24 (20/34).
Etampes 182 gołębie- 1-2-3-4-12 (5 / 6). Etampes 1015 gołębi- 1-5-12-16-18-23-39 (7 / 7)
Etampes 1753 gołębi -3-6-8-16-18-19-22-23-25-26 (21/32). Etampes 4032 gołębie-2-4-8-1516-21-22-29-40 (18/31). Toury 380 km 931 gołębi -1-2-3-7-8-9-10-14-15-19 (36/67). Orleans
420 km 150 gołębi- 1-2-7-8-24-29 (6 / 8). Orleans 662 gołębie-1-4-6-8-10-12-15-20-33
(37/68). Orleans 1991 gołębi -2-4-5-6-13-26-30-36-45. (56/120). Orleans 1975 gołębi- 1-2-37-8-9-13-20-23-25 (55/86). Vierzon 738 gołębi- 1-2-3-8-20-30-57-73-81 (13/15). Vierzon
2250 gołębi- 1-2-3-6-11-19-23 (15/23). Bourges 287 gołębi -1-2-3-4-8 (5 / 6). Bourges 332
gołębi -1-3-4-7-14-29-35-39-47-97 (10/13). Bourges 346 gołębi- 1-5-7-16-18-26-109 (7 / 7).
Bourges 679 gołębi- 1-2-3-9-13-14-32-39-41 (17/26). Bourges 686 gołębi -1-2-3-7-25-29119-128-157 (9 / 16). Bourges 745 gołębi- 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-13 - (38/65). Bourges 748
gołębi -2-3-4-6-14-17-22-33-49-57 (14/15). Bourges 853 gołębie-1-3-4-22-25-112-137-224
(8 / 13). Bourges 1064 gołębie- 1-2-3-8-9-15-19-20 (14/16). Bourges 1253 gołębie- 1-3-6-78-9-11 (18/26). Bourges 1581 gołębi -1-2-3-19-22 (16/23) Bourges 1129 gołębi- 1-2-4-7-1321 (17/23). Chateauroux 165 gołębi -1-2-3-4-31-35 (6 / 8). Chateauroux 420 gołębi 1-2-3-3137-46-92-101 (8 / 15). Chateauroux 770 gołębi- 1-2-11-50-63-87-117 (7 / 9). Argenton 1017
gołębi- 1-2-4-9-11-13-25-33-34-35 (42/66). Argenton 1117 gołębi -2-3-5-6-8-26-33-36-41
(30/75). La Souterraine 201 gołębi- 1-2-3-6-10-15-22-62 (8 / 12). La Souterraine 263 gołębie1-2-5-6-7-1 gołębie 10-11-12-13-14 (35/50). 453 gołębie La Souterraine. 1-2-3-5-7-9-10-1331-36-37 (18/21). 682 La Souterraine. 2-11-13-20-27-31-32-33-37 (21/36). Poitiers 600 km
519B. 1-6-11-28-30-71 (6 / 7). Limoges 441 gołębi- 2-3-7-8-17-26-32-46-47 - 49 (13/17).
Limoges 650 gołębi- 1-2-9-19-31-52-58-59-63 (13/14). Narbonne 890 km 147 gołębi- 2-3-45-15 (5 / 9).
Niektóre z najważniejszych zwycięstw z lat dziewięćdziesiątych; 1 prowincjonalny
Bourges 1033 gołębie. 1 prowincjonalny Vierzon 1055 gołębi . 1 prowincjonalny Argenton
1071 gołębi . 1prowincjonalny Argenton 2055 gołębi. 1 prowincjonalny Bourges 2064
gołębi. 1 prowincjonalny Bourges 2102 gołębie. 1 prowincjonalny Argenton 2202 gołębi. 1
prowincjonalny Poitiers 2213 gołębi . 1 prowincjonalny Bourges 2256 gołębi .1
prowincjonalny La Souterraine 2865 gołębi. 1 interprowincjonalny Argenton 4740 gołębi. 1
narodowy Bourges 7848 gołębi. 1interprowincjonalny Argenton 9864 gołębie. 1
prowincjonalny Orleans 12.570 gołębi . 1 narodowy Argenton 14.105 . gołębi 1 Dourdan
1.002 gołębie . 1 Argenton 1.017 gołębi . 1 Dourdan 1.110 gołębi. 1 Orleans 1.250 gołębi. 1Noyon 208 km 1.375 gołębi. 1 Dourdan 1.519 gołębi. 1 Dourdan 1.641 gołębi. 1 Orleans
1.975 gołębi. 1 Chartres 2.026 gołębi. 1 Dourdan 2.395 gołębi. 1 St.Denis 3.614 gołębi. 2
prowincjonalny Argenton 2.055 gołębi. 2 prowincjonalny Chateauroux 2.135 gołębi. 2

prowincjonalny Poitiers 2.215 gołębi. 2 interprowincjonalny Bourges 2.512 gołębi . 2
prowincjonalny Bourges 2.629 gołębi. 2 prowincjonalny Bourges 2.685 gołębi. 2
prowincjonalny La Souterraine 3.025 gołębi. 2 prowincjonalny Limoges 3.162 gołębi. 2
prowincjonalny Vierzon 3.275 gołębi. 2 prowincjonalny Bourges 3.350 gołębi. 2
prowincjonalny Orleans 3.385 gołębi. 2 interprowincjonalny Bourges 3.607 gołębi. 2
prowincjonalny Argenton 3.834 gołębie. 2 prowincjonalny Limoges 3.880 gołębi. 2
narodowy Bourges 8.565 gołębi. 2 narodowy Bourges 10.670 gołębi. 2 narodowy Argenton.
554 km 14.105 gołębi. 2 Toury 1.061 gołębi. 2 Dourdan 1.074 gołębie . 2 Argenton 1.117
gołębi. 2 Sens 1.187 gołębi. 2 Dourdan 1.216 gołębi. 2 Dourdan 1.374 gołębie. 2 Noyon
1.375 gołębi. 2 Dourdan 1.560 gołębi. 2 Dourdan 1.641 gołębi. 2 Sens 1.781 gołębi. 2 Orleans
1.991 gołębi. 2 Dourdan 2.078 gołębi. 2 Dourdan 2.193 gołębie. 2 Melun 3.427 gołębi. 2
St.Denis 3.614 gołębi. itp.

Jef Houben
P.: Wśród tych wyników jakie są prawdziwe do podkreślenia?
O.: 1 narodowy Champion KBDB krótkie odległość w 2001 roku. 1 interprowincjonalny La
Souterraine 4.573 gołębie. 1 interprowincjonalny Argenton 4.740 gołębi. 11
interprowincjonalny Chateauroux 6.744 gołębie. 1 narodowy Bourges 7.848 gołębi. 1
interprowincjonalny Argenton 9.864 gołębie. 1 narodowy Argenton 14.105 gołębi. I wiele
innych mistrzostw z czasopism i magazynów.
P.: Jakie organizacje wybieracie do wyścigów?
O.: VMK + HAFO Lier ", a także" HAFO 2000 "na średni dystans i" Unia Antwerpia” na
długich dystansach.
P.: Czy posiadasz jakieś oficjalne stanowisko, a jeśli tak czy bierzesz inaczej czynny
udział w życiu organizacyjnym, jeśli nie, jakie są twoje powody?
O.: Nie, nie posiadam wystarczająco dużo czasu. Jef ma 78 lata, ja pracuję jako pracodawca.
Nadia ma dom, a i gołębie jej zajmują cały tydzień.

P.: Czy kiedykolwiek myślałeś o konkurowaniu na trasach średnich, jeśli nie, to
dlaczego?
O. Nigdy nie rywalizować na dystansach średnich. W przeszłości już straciliśmy kilka
mistrzostw, ponieważ zachowaliśmy nasze gołębie, które trzeba byłoby zmienić na inne
szczepy. Wiem, że niektórzy hodowcy gołębi uczestniczą w każdym wyścigu. Ja też staram
się być w każdym możliwym mistrzostwem. Nie tak jak mój ojciec, który zawsze latał do
zdobywania pieniędzy. Wiele lat temu byliśmy w stanie latać gołębiami w 3 lub więcej
różnych klubach, a ojciec udawał się do klubów, gdzie było dużo pieniędzy do wygrania.
Czasami wygrywasz, czasami tracisz, ale większość czasu mój ojciec wygrał dużo pieniędzy.
Większość tych wyników z wyścigów (nawet od 30 - 40 lat temu) nadal utrzymuje się w
domu moich rodziców. Więc rywalizacja o mistrzostwa na średnich dystansach nigdy nie były
dla nas ważne. Zwykle mamy 12 bliskich odległość do starych ptaków rocznie, w 2002 r. nie
wysyłaliśmy samic wdów w pierwszych 2 wyścigach, ponieważ było zbyt zimno.
Wiedzieliśmy, że od tej pory już nie będziemy mogli wygrać mistrzostwa i mieć as ptaków,
ale to nie był problem. Chcemy latać gołębiami w dobrą pogodę i wiemy, że mogą to wygrać.
Zwycięzca wyścigu Million Dollar w Republice Południowej Afryki (35 ° C, 630 km) jest
czystym Houbenem, zwycięzca Tajlandia Open Championship w zeszłym roku 50% Houben
(35 ° C, 500 km, bardzo wysoka wilgotność) .
P.: Jak ścigacie się gołębiami i iloma ptakami?
O.: Latamy naszymi gołębiami na wdowieństwo. 56 starych ptaków i roczniaków i około 10
samic, 150 młodych ptaków prowadzonych naturalnie + oddzielone płci.
P.: Jak są wykonane gołębniki i jakie są one duże?
O.: Większość gołębników są wykonane z cegły i pokryte są drewnem, mamy też kilka
nowych gołębników teraz są całkowicie wykonane z drewna. Nie wiem, jaka jest łączna
długości, ale jest bardzo długi. Prawdopodobnie 300 stóp? (stopa – dawna jednostka miary
nawiązująca do przeciętnej długości stopy)
P.: Czy przywiązujesz wagę do konieczności wyłożenia dachu gołębników dachówkami,
a jeśli tak czy są z tego jakieś korzyści?
O.: Wszystkie gołębniki mają wyłożone dachy dachówkami. W ostatnich 2 latach
zmieniliśmy niektóre stare gołębniki, które miały 25 - 35 lat i zbudowaliśmy je ponownie.
Każdy gołębnik ma wyłożony dach dachówkami i nie chcemy niczego innego. Myślę, że
nowe gołębniki mamy teraz fantastyczne. Mają bardzo dobrą wentylację i bez przeciągów.
Ciepłe w okresie zimowym i chłodne latem. Po prostu doskonałe.

P.: Ile ptaków macie i czy wasz zespół wyścigowy również musi wychowywać młode, ile
młodych wychowują gołębie rozpłodowe?
O.: W sumie mamy 48 par. Normalnie z naszych gołębi lotowych co roku uzyskujemy młode
z I lęgu.
Trudno powiedzieć, jak długo trzeba czekać zanim się zorientujesz, czy gołąb jest dobrym
rozpłodowcem, tj. "Rico" B 92-6074700 nigdy się nie ścigał ale umieściliśmy go w
gołębniku rozpłodowym w 1993 roku. W latach 1993 i 1997 nigdy nie mieliśmy bardzo
dobrych gołębi od niego. On najczęściej wydaje samice i one zdobywają nagrody, ale nic
szczególnego. W 1998 roku sparowany z "Fiarą" i od razu uzyskujemy wielu zwycięzców.
Normalnie nie dajemy im tak wiele szans, ale ponieważ był to piękny samiec z naszych
najlepszych par hodowlanych, taką szansę dostał. Maksymalnie hodujemy od pary 2 rundy

dla siebie, więc maksymalnie do 4 młodych ptaków. Normalnie, pary są ze sobą 2
maksymalnie 3 lata, chyba, że wydają zwycięzców. Możemy także wiele razy zmienić nasze
pary lęgowe.
P.: Kiedy łączycie gołębie w pary i dlaczego wtedy.
O.: Zawsze łączymy w pary gołębie pod koniec listopada lub na początku grudnia z 2
powodów:
1. Ponieważ ten termin parowania gwarantuje, że młode nie będą zbyt młode użyte do
lotów. Jeśli parowanie nastąpiło by miesiąc później, młode są o miesiąc młodsze i
krócej latają wokół gołębnika i łatwo je zgubić w czasie lotów.
2. Sezon lotowy gołębi młodych rozpoczyna się już w połowie maja. Jeśli młode są ze
stycznia można je lotować już w maju.
P.: Kiedy zabieracie samice z młodymi ptakami.
O.: Nie dotyczy to gołębi rozpłodowych ale od wdowców samice wraz z młodymi
zabieramy kiedy młode mają 16 do 17 dni. Nie można dopuścić do złożenia przez samicę
następnych jajek. To tak jest, kiedy hodujemy w zimie grudzień – styczeń.

P.: Choroba ptaków młodych jest problemem, miałeś to w twoim gołębniku i w takim
razie jak to potraktowałeś?
O.: Czy jest jakieś dobre lekarstwo przeciw chorobie młodych? Prawie każdy weterynarz
specjalista w Belgii ma teraz na to dobre lekarstwo. Myślę, że każdy hodowca w Belgii miał
jakieś problemy z chorobą młodych gołębi. Najwięcej problemów jest na początku sezonu,
pierwsze 2 – 3 wyścigi, ponieważ najwięcej młodych ptaków jest wtedy w kabinach a ze
zdrowiem może być różnie.
P.: Jak ścigasz się twoimi młodymi ptakami, w ilu wyścigach, czy one są lepiej
usytuowane w wyścigach dłuższych czy chodzi tylko o przelotowanie?
O.: Nasze młode ptaki ścigają się zawsze we wszystkich wyścigach. Większość samców
wysyłamy na loty 300 mil, kilka do 370 mil. Nie są lotowane zbyt intensywnie gdyż one są
potrzebne do lotowania nimi jako roczniakami. Odkąd lotujemy tylko 10 samic jako
roczne,nie potrzebujemy zatem wielu samic i dlatego jako młode samice są intensywniej niż
samce. Myślę, że to lepszy sposób oszczędzania samców jeśli chcemy nimi latać 4-5 lat, tak
jak to robimy.

P.: Jakie kryteria są dla ciebie najważniejsze by młode ptaki mogły przezimować
uzupełniając drużynę lotową lub hodowlaną?
O.: Kryteria: a) wyniki w lotach młodych, b) piękno, c) rodowód.
P.: Masz ruszty na podłodze i w celach, czy to się wiąże z jakimiś korzyściami?
O.: Ruszty, nie, gołębniki są sprzątane 2 x dziennie. To jest dużo pracy, ale myślimy, że to
jest najlepsze.
P.: Co myślisz o programie szczepień dla gołębi i myślisz, że to wpływa na gołębie w
długoterminowej perspektywie.
O.: Nie sądzę, nie ma żadnych złych skutków szczepienia na dłuższą metę. Myślę, że to jest
lepsze dla gołębi. Wszystkie nasze gołębie są szczepione przeciwko paramyxo raz w roku i
nasze gołębie lotowe (stare ptaki i roczniaków) są szczepione przeciwko ospie raz w roku.
P.: Jakie przywiązujesz znaczenie do podawania żwirów i minerałów i jaki dostęp w
gołębniku mają do tego ptaki?
O.: Podajemy mnóstwo żwirków , minerałów i kamyków. Odświeżamy to przynajmniej 3
razy w tygodniu. Też pozwalamy niekiedy mieć dostęp gołębiom do soli, one chętnie lubią ją
jeść.
P.: Macie czymś wyścielone podłogi czy sprzątasz codziennie?
O.: Podłogi są skrobane 2 x dziennie.
P.: Czy chcesz mieć dużo miejsca dla gołębi?
O.: Ważne jest by dla gołębi mieć dużo miejsca. Nie zawsze jest to możliwe. Mamy 4
przedziały dla samców- wdowców: 3 x 12 i 1 x 20. W młodych gołębnikach wstawianych jest
około 30 - 35 gołębi. Zazwyczaj jest to już zbyt wiele, ale musimy mieć dużo młodych
ptaków do treningów i wyścigów. Hodujemy około 130 młodych ptaków z pierwszej rundy i
70 z drugiej rundy.
P.: Jak karmić samiczki i czym je żywisz, markowymi mieszankami czy kupujesz osobne
ziarna i je mieszasz?
O.: Nie wiemy nic o jedzeniu gołębi. Kiedyś kupowaliśmy mieszanki z firmy Bosmolen
(teraz jest wszystko z Versele Laga, bo Versele Laga kupiła Bosmolen Company). Mają
doskonałe mieszanki do wyścigów, hodowli i na pierzenie. Wiemy, że te mieszanki są gotowe
do zawodów. Czasami jednak mój ojciec dodaje kilka dodatkowych porcji kukurydzy i ryżu.
Mój ojciec lubi dać dużo ryżu w sezonie wyścigów kiedy jest gorąco, ponieważ ryż, pęcznieje
i zachowuje dużo wody. (Patrz broszura z różnych mieszanek).
P.: Czy mierzysz ilości karmy na gołębia, czy są one karmione zgodnie z
indywidualnymi potrzebami gołębi?
O.: Gołębie stare i roczniaki – samce wdowcy są karmione indywidualnie w zależności od
wyznaczonych im zadań. Młode ptaki są karmione wspólnie. Po około godzinie jedzenie
zabieramy. Zazwyczaj trochę karmy zostaje.
P.: Czy kierunek lotów wschodni lub zachodni mają jakieś znaczenie i dlaczego?
O.: Zawsze latamy z kierunku południowo-zachodniego, więc nie wiem jaka może być
różnica.

P.: Czy uznajecie, że istnieją jakiekolwiek korzyści w partnerstwie lotowym?
O.: Zawsze dobrze jest latać gołębi w ramach partnerstwa, ponieważ sport jest coraz bardziej
wyspecjalizowany i w tym momencie jest to prawie niemożliwe, aby wygrać coś samemu,
jeśli jeszcze ktoś ma chodzić do pracy w całym tygodniu. Jeśli nie masz żony, która może
zająć się gołębiami w ciągu dnia, oblotami, treningami, sprzątaniem gołębników, itp.
P.: Czy są jakieś punkty, w których się nie zgadzacie, a jeśli tak jak osiągacie
kompromis sytuacji, w której znajduje się inny punkt widzenia?
O.: Oczywiście każdy ma inne zdanie, ale zawsze staramy się znaleźć kompromis. Są
problemy, które mamy w czasie sezonu lotowego związane ze spodziewaną złą pogodą. Czy
mamy wysłać wszystkie gołębie, czy tylko niektóre z nich i jeśli tylko kilka, musimy wysłać
najlepsze, aby wygrać wyścig.
P.: Czy każdy z was ma swój obszar w ramach partnerstwa, kto ma obowiązek w
podejmowaniu ostatecznej decyzji?
O.: Nie, ojciec jest szefem i on podejmuje wszystkie decyzje. Myślę, że tak jest lepiej.
Czasami mamy inny punkt widzenia, ale zawsze będziemy rozmawiać o tym i staramy się
podjąć decyzję, która jest najlepsza dla gołębi.
P.: Robicie wrażenie, że jesteście profesjonalnym zespołem hodowców.
O.: Można uważają nas za profesjonalny zespół, bo staramy się robić wszystko tak dobrze,
jak tylko możemy i cała rodzina zajmuje się gołębiami, co oznacza, 7 osób. Każdy z nas ma
własne obszar, którym się zajmie.
P.: Kiedy odwiedzam hodowców zawsze patrzą na oczy gołębi. Czy uważają Państwo, że
oko ma jakieś znaczenie (a) w hodowli, (b) w zdolnościach do odległość, (c) do sprintu,
(d) stan zdrowia gołębi. Czy omijać ten temat i jeśli tak, to dlaczego.
O.: Ojciec nigdy nie wierzył w żadną teorię oka, lubi piękne kolorowe oka, ale mamy
rozpłodowce i zwycięzców z wszelkiego rodzaju oczami. Nawet nie wiesz, czego szukać w
oku gołębia. Uważam, że niektórzy ludzie widzą więcej niż inni, ale najpierw trzeba spojrzeć
na siebie i dopiero na oko gołębia. Wierzymy, że oko jest ważne, nie ma wątpliwości. Kiedy
mój ojciec dostał "Kletskopje"- samicę od Gommaara Verbruggena, on mógł wybrać jedną z
4 różnych samiczek. W tym czasie gołębie były bardzo rozpierzone i nie wszystkie były
ładne. Jedynym powodem, którą samicę mój ojciec zabrał, to był jej piękny kolor oczu. Przez
lata mieliśmy wielu odwiedzających, niektórzy mieli teorię oka, inni mieli teorię skrzydła, itp.
Mój ojciec zawsze mówi:
"Mam tylko jedną z teorii, „teorię kosza", jest to jedyna teoria, która nigdy mnie nie
zawiodła!
P.: Czy stosować leki zapobiegawcze. Jeśli gołąb jest chory to starasz się go leczyć, by
ptak był gotowy do czekających go zadań?
O.: Leki zapobiegawcze dajemy tylko przeciw trichomonozie. Nigdy nie mieliśmy
problemów z robakami lub kokcydiami. Wszystkie gołębie są szczepione na początku roku
przeciw paramyxo i ospie. Jeśli gołąb zachoruje od zawsze staramy się go leczyć. Jeśli to nie
zmienia sytuacji, gołąb musi odejść. W 1998 roku mieliśmy problemy z wirusem Adeno na
jednym z naszych gołębników młodych. Mieliśmy 2 braci gniaździaków z Adeno,
pochodzących z jednej z najlepszych naszych par rozpłodowych. Moja siostra pracowała nad
nimi bardzo ciężko i je uratowała. Jak roczniaki i 2-latki wygrali kilka 1 i 2 nagród.
"Joker" 6210111/98

Syn "Robbie” x " Mimi "
1: Dourdan 357 km 19 gołębi,
2: Marne 293 km 60 gołębi,
3: Sens 340 km 90 gołębi,
4: Noyon 208 km 97 gołębi,
4: Sens 340 km 193 gołębie,
5: Marne 293 km 150 gołębi,
6: Noyon 208 km 172 gołębie,
6: Sens 340 km 510 gołębi,
7: Pithiviers 372 km 47 gołębi,
7: Marne 293 km 95 gołębi, 8: Sens 340 km 290 gołębi,
9: Noyon 208 km 92 gołębie,
11: Sens 340 km 156 gołębi,
11: Noyon 208 km 67 gołębi,
14: Noyon 208 km 123 gołębie,
19: Pithiviers 372 km 349 gołębi,
24: Noyon 208 km 379 gołębi,
25: Quievrain 105 km 231 gołębi,
28: Noyon 208 km 175 gołębi,
35: Dourdan 357 km 146 gołębi, 36: Sens 340 km 466 gołębi,
41: Pithiviers 372 km 184 gołębi, 44: Sens 340 km 312 gołębi,
54: Sens 340 km 607 gołębi,
55: Sens 340 km 349 gołębi,
75: Toury 380 km 281 gołębi,
91: Dourdan 357 km 310 gołębi,
38: interprowincjonalny Vierzon 472 km 519 gołębi,
"Sergio" 6210112/98
Syn "Robbie” x " Mimi "
1: Noyon 208 km 379 gołębi,
2: Noyon 208 km 97 gołębi,
2: Sens 340 km 510 gołębi,
2: Snelste Jaarling 2,419 gołębi,
3: Sens 340 km 119 gołębi,
3: Noyon 208 km 172 gołębie,
4: Noyon 208 km 202 gołębie,
4: Sens 340 km 290 gołębi, 5: Marne 293 km 39 gołębi,
6: Dourdan 357 km 176 gołębi,
7: Pithiviers 372 km 60 gołębi,
7: Sens 340 km 84 gołębi,
8: Sens 340 km 349 gołębi,
8: Sens 340 km 607 gołębi,
13: Marne 293 km 60 gołębi,
19: Noyon 208 km 155 gołębi, 26: Pithiviers 372 km 349 gołębi,
28: Sens 340 km 90 gołębi,
32: Noyon 208 km 258 gołębi,
52: Noyon 208 km 236 gołębi,

66: Quievrain 105 km 231 gołębi,
94: Noyon 208 km 321 gołębi,
8: interprowincjonalny Vierzon 472 km 519 gołębi,
W 1996 roku mieliśmy samczyka, który złamał obie nogi, jak młody ptak. Normalnie
powinniśmy go zabić, ale daliśmy mu szansę i bardzo ciężko nad nim również pracowaliśmy.
Jako roczniak i 2-latek zdobył 5 - 1 nagród. Jeden z 5 minutowym wyprzedzeniem!
"Pootje" 6223109/96
Syn "Herbix” x „ Selma"

"Pootje" 6223109/96
1: Quievrain 105 km 79 gołębi
1: Sens 340 km 322 gołębie
1: Toury 381 km 340 gołębi
1: Toury 381 km 509 gołębi
1: Quievrain 105 km 604 gołębie
2: Quievrain 105 km 84 gołębi
3: Sens 340 km 166 gołębi , 3: Toury 381 km 168 gołębi
5: Sens 340 km 219 gołębi
5: Noyon 208 km 261 gołębi
5: Toury 381 km 399 gołębi
5: Quievrain 105 km 713 gołębi
6: Sens 340 km 156 gołębi
7: Toury 381 km 116 gołębi, 7: Sens 340 km 443 gołębie
9: Quievrain 105 km 476 gołębi
11: Sens 340 km 349 gołębi
15: Sens 340 km 186 gołębi
16: Quievrain 105 km 483 gołębie
17: Noyon 208 km 332 gołębie.
P.: Ile tygodni musisz utrzymać w formie w systemie wdowieństwa zarówno samce i
samiczki?
O.: Nie da się tego powiedzieć. Trudno jest uzyskać formę i to jest jeszcze trudniej ją
utrzymać. Może ona przychodzić i znikać bardzo szybko. Nie można tu zbyt wiele zrobić.

P.: Czy dotyczy to również wyścigów dłuższych lub określonej liczby tygodni na
wyścigach sprinterskich i co myślisz, że gołębie mogą być przygotowane w odstępach co
dwa tygodnie do wyścigów dłuższych.
O.: Myślę, że przygotowania do każdego wyścigu w weekend są różne, w zależności od tego
przed jakim lotem stoimy. Czy jest to sprint, czy lot średniodystansowy, czy daleki. Mamy
kilka bardzo pięknych wyścigów co dwa tygodnie. Wszystkiego razem mamy 3 drużyny:
jedna drużyna leci na bliskich dystansach (200 - 250 mil) raz w tygodniu i 2 drużyny latające
już trasy (5 x co dwa tygodnie) (300-350-370-400-450 mil) i (300-350 -370-250-300 mil). Te
2 zespoły są specjalnie przygotowane do tych tras. Przed tymi trasami lecą 5 do 6 razy, 70
mil, 140 mil i 220 mil.
P.: Czy można traktować gołębie w różny sposób ich przygotowania, jeżeli są one
przeznaczane do większych tras czy to loty narodowe, czy klasyki w klubie lub w
lotach otwartych?
O.: Traktowanie i przygotowanie jest różne: karma, witaminy, elektrolity, ... ale to nie ma nic
wspólnego z rodzajem wyścigu, tylko z jego odległością.
P.: Czy uważasz, że gołąb ma możliwości ścigania się zarówno na krótkich jak i długich
dystansach? Też co odległość znaczy w danym terminie sezonu?
O.: Jest to bardzo trudne by lecieć zarówno krótkie jak i długie dystanse tym samym
gołębiem. Zauważyliśmy, że gołębie latające wyścigi 300-400 mil są zbyt powolne i na loty
sprint się nie nadają. Wiele lat temu, ojciec używał do lotowania gołębi w sprintach i zdobył
wiele 1 miejsc na tych wyścigach, teraz jest to bardzo trudne. Jest to prawie niemożliwe, tutaj
latać dalekie dystanse i wygrać tymi gołębiami loty sprinterskie. Z drugiej strony gołębie do
sprintu są w stanie wygrać wyścig długodystansowy. Jednak wiele takich gołębi na takich
lotach się gubi lub wracają nawet po 2, 3 czy 4 dniach.
P.: Jaka część z waszych gołębi lepiej wypada na wyścigach długodystansowych i od
czego to zależy?
O.: Część naszego zespołu wdowców jest do ścigania się na dłuższych dystansach, te
gołębie mogą tylko wygrać w tych wyścigach. Jeśli nie wygra sprintu lub na średnich
odległościach to nie stanowi to problemu. Te gołębie są wybierane przez lata na loty 300 400 mil przez kilka pokoleń. Wyścigi na 300 km i 600 km w średnim dystansie w Belgii, to
jest między 190 mil i 375 mil. Trasy z 400 mil lub dalej są uważane za wyścigi
długodystansowe.
P.: Co jest trudniejsze, stworzenie zespołu sprinterskiego czy gołębi dalekodystansowych
i dlaczego?
O.: Jest to równie trudne, ale myślę, że budowa drużyny dalekodystansowej zajmuje więcej
czasu, ponieważ gołębie muszą mieć 2 - 3 lata zanim można je wysłać na wyścigi 500-600
mil i wiele gołębi się tam traci. Jednak to nie ma znaczenia jakie odległości latamy, bardzo
trudno jest na każdej odległości, ponieważ konkurencja jest trudna na wszystkich dystansach.
P.: Co się dzieje podczas wyścigów wdowieństwem, kiedy masz zły wyścig i stracisz
kilka sztuk jednej płci, jak można dalej lotować te gołębie, które utraciły partnera?
O.: Zawsze latamy wdowieństwem samczykami więc nie mamy żadnych problemów. Jeśli
samiec ginie , samicę tylko odkładamy. Czasami, jeśli samica nie jest dobra, szansę dostaje
inna.

P.: Sprint lub dalsze odległości, nie ma żadnej różnicy, to wszystko zależy od żywienia?
O.: Karmienie jest bardzo ważne. Zobacz program żywienia. Dobry program karmienia
bardzo pomaga, ale nie sprawia, że różnica między dobrym i złym gołębiem daje dodatkowe
5% , co jest potrzebne, by dobry gołąb został zwycięzcą.
P.: Biorąc pod uwagę odległość, co jest trudniejsze w locie z danej odległości, czy to lot z
600 mil niezależnie od konkurencji lub trasy?
O.: W pobliżu Antwerpii specjalizacja jest w wyścigach na krótszych odległościach (200400 mil). Konkursy są bardzo trudne. Wschodnia i zachodnia Flandria to obszar gdzie jest
więcej hodowców, którzy bardziej specjalizują się w długich dystansach i nie ma prawie
żadnych wyścigów kategorii sprint. Wiem, że w niektórych miejscach konkurencja nie jest
taka straszna. Niektórzy hodowcy używają lotów sprinterskich i średniodystansowych jako
treningu i nawet nie rejestrują przylotu swoich gołębi. Jeśli jest lot z 600 mil, myślę, że
konkurencja jest trudna ponieważ taka odległość jest zawsze bardzo trudna dla gołębi.
P.: Jakie rodziny gołębi trzymasz?
O.: Mamy własną rodzinę, w oparciu o 50 lat hodowli i wyścigów. Co roku staramy się
wprowadzać nowe gołębie z czołowych lotników. Dajemy im 2 - 3 lata i jeśli nie ma
zwycięzców , ptak jest usuwany. Nasza gołębia rodzina jest bardzo związana w chowie
wsobnym na "Younge Artist", więc musimy mieć co jakiś czas trochę świeżej krwi.
P.: Jak postępujecie we wprowadzeniu nowej rodziny i czego szukacie?
O.: Szukamy wśród gołębi, gdzie gołębnik wygrywa 10 lat lub dłużej w lotach gołębi
starych. Nigdy nie kupujemy gołębi młodych. Nasze gołębie normalnie latać muszą 4 - 5 lat.
Tak dobrej rodziny gołębi trzeba szukać, która ma już zwycięstwa wrodzone, którym można
zaufać!
P.: Po przeniesieniu ptaka z nowej rodziny, myślisz, że on potrzebuje czasu, aby się
zaaklimatyzować, jeśli tak to jak długo?
O.: Nie, roczniaków lub stare ptaki próbujemy natychmiast. Jeśli mamy kilka młodych
ptaków, lotowane są również natychmiast. Kiedy skończą pierzenie patrzymy jak wyglądają i
podejmujemy decyzję o dalszych losach ptaka.
P.: Czy uważasz, że rozpłodowce, w celu zachowania zmian, mogą rozmnażać się w
kierunku wydawania zwycięskich drużyn?
O.: Dobry lotnik nie zawsze jest dobrym rozpłodowcem. Wiele dobrych lotników nigdy nie
wydało zwycięzców ! Jest to bardzo ważne! Może być też i odwrotnie. Kiedyś mieliśmy syna
z "Younge Artist", który nigdy nie zdobył nagrodę ani jako ptak młody czy roczniak, ale
wydał kilku zwycięzców.
"David": młode z "Davida":
"Miranda" 545/90
15: Dourdan 350 km 806 gołębi
15: Dourdan 350 km 993 gołębie
84: narodowy La Souterraine 590 km 11.859 gołębi
100: narodowy Bourges 480 km 38.629 gołębi
5 miejsce. "BDS" młody as-gołąb w 1990
"Prezydent" 205/91

3: Dourdan 350 km 1301 gołębi
12: Dourdan 350 km 1061 gołębi
14: Noyon 210 km 421 gołębi
16: Montargis 380 km 708 gołębi
24: Montargis 380 km 397 gołębi
48: Dourdan 350 km 1015 gołębi
58: National Brive 700 km 4831 gołębi
70: prowincjonalny Poitiers 600 km 2213 gołębi
78: narodowy Limoges 640 km 10.675 gołębi
90: narodowy Argenton 550 km 2700 gołębi
96: narodowy Limoges 640 km 10.291 gołębi
99: narodowy La Souterraine 590 km 1170 B 107 gołębi: prowincjonalny Poitiers 590 km
1932 gołębi
151: prowincjonalny Vierzon 470 km 2506 gołębi
201: prowincjonalny Chateauroux 530 km 3274 gołębie
218: prowincjonalny Vierzon 470 km 3275 gołębi
270: narodowy Limoges 640 km 8362 gołębie
456: narodowy Limoges 640 km 19.250 gołębi
1240: narodowy Bourges 480 km 17.048 gołębi
3 as-gołąb długi dystans "Zuiderkempen" 1994
4 as-gołąb długi dystans "LDS 2000" 1994
5 miejsce as-gołąb długi dystans "Zuiderkempen" 1993
6 miejsce as-gołąb długi dystans "Oostvl. Duivens '94
"319/98" / 98
175: prowincjonalny Orleans 410 km 20.465 gołębi
"Boston" 611/93
6: Dourdan 350 km 924 gołębie
16: Dourdan 350 km 1093 gołębie
78: Dourdan 350 km 859 gołębi
164: narodowy Bourges 480 km 67.985 gołębi
198: prowincjonalny Vierzon 470 km 3689 gołębi
"Bryan" 612/93
18: Dourdan 350 km 306 gołębi
40: prowincjonalny Orleans 410 km 3385 gołębi
43: Noyon 210 km 709 gołębi
72: Dourdan 350 km 999 gołębi
76: Noyon 210 km 741 82 gołębie : Noyon 210 km 1440 gołębi
91: Noyon 210 km 1238 gołębi
220: narodowy Argenton 550 km 32.442 gołębie
653: narodowy Bourges 480 km 8807 gołębi
Tak, dobry lotnik nie zawsze jest dobrym czy złym rozpłodowcem . jest sztuką po prostu
znaleźć dobraną parę. Tak więc kilka nowych krwi w gołębniku jest naprawdę konieczne,
zanim będzie za późno. Jeśli jest już za późno nie ma drogi powrotnej. Mamy już
zwycięzców, dobre gołębie to chleb a z przegranych mistrzowskiego chleba nie bedzie!

P.: Kiedy szukamy nowych gołębi patrzysz na konkretną rodzinę, wyspecjalizowane
organizmy czy specjalistów w klubie, czy nazwiska?
O.: Szukamy rodziny wsobnych gołębi podobnie jak nasze. Ktoś, kto dobrze leci przez wiele
lat w życiu ptaków i rodziny, która nie opiera się tylko na jednej parze hodowlanej. To musi
być ktoś, kto wygrywa w warunkach ostrej konkurencji, a nie tylko w lokalnej konkurencji,
który wygrywa w swoim klubie.
P.: Na początku artykułu omówiliśmy kierunki wiatru, czy uważasz, że dobre gołębie
wygrywają z dowolnej pozycji.
O.: Dobre gołębie wygrywają w dowolnej pozycji, ale jak wiele dobrych gołębi istnieje?
Przez lata zauważyliśmy, że niektóre gołębie są lepsze niż inne, te gołębie lepiej spisują się w
wyścigach, ponieważ szybko wyszukują idealne wysokości. Z kolei gdy muszą lecieć pod
wiatr latają nisko. Oczywiście, naprawdę dobre gołębie wygrywają w jakiejkolwiek trasie i
wszelkiego rodzaju wiatru. Kiedyś mieliśmy wyścig w Unii Antwerpia przy silnym wietrze
południowo-wschodnim, to dla nas jest to bardzo złe. Wszystkie zwycięskie gołębie były w
północno-zachodniej części, z wyjątkiem jednego: "Sony": on był 2 na 570 ptaków. Stracił
pierwszą nagrodę, ponieważ siedział na zewnątrz przez 30 sekund. Dla przeciętnego gołębia
wiatr jest bardzo ważny i większość nagród będą wygrane przez gołębie z korzystnym
wiatrem.
P.: Niektórzy hodowcy kupują gołębie dobrej jakości, które wygrywają, ale nigdy oni
sami nie odnoszą sukcesów. Jak uważasz dlaczego tak się dzieje?
O.: Mieliśmy hodowców takich u siebie.. Oni przychodzą do nas dlatego, że, jak mówią
kupili od hodowcy X i Y z czołówki, wydawali wiele pieniędzy i nie mogą wygrać.
Większość hodowców powie że X lub Y nie sprzedali ze swoich najlepszych par. Bardzo
trudno jest sprzedać gołębie dla takich ludzi, bo wiesz, że oni nigdy nie wygrają z gołębiami.
Staramy się powiedzieć tym ludziom, że musi być jakiś powód tego stanu. Może nie jest
dobry ich system, nie dobre gołębniki (nie ma dobrej wentylacji, zbyt wiele projektów, ...).
P.: Czy nie robisz żadnych specjalnych zabiegów, gdy gołębie wracają z wyścigu w
obawie przed wszystkim, że mogły się nabrać czegoś w koszu?
O.: Tak, jeśli gołębie są 2 lub więcej nocy poza gołębnikiem zawsze traktuje je środkiem
dezynfekcyjnym przed trichomonosis. Być może nie zawsze jest to konieczne, ale jest lepiej
niż podawanie pełnej kuracji przez 8 dni w środku sezonu wyścigów. Raz na jakiś czas dać
coś na górne drogi oddechowe. Nie traktujemy tak gołębi, które były w koszu tylko jedną noc.
P.: Czy ścigasz się gołębiami każdego tygodnia czy wolisz przygotowywać je do
określonego wyścigu?
O.: Gołębie średniego dystansu normalnie są lotowane co tydzień. Gołębie przeznaczone na
dalsze trasy, aby wyrywać to na te 5 wyścigów przygotowywane są co 2 tygodnie.
P.: Czy jest jakiś szczególny warunek, że gołębie najlepsze wyniki osiągają w
określonym czasie w sezonie?
O.: Nasze gołębie są najlepsze przy pięknej upalnej pogodzie pod wiatr. W 1995 roku
mieliśmy zespół roczniaków, nie zrobili bardzo dobrych wyników z dłuższych wyścigów.
Argenton 554 km 1254 gołębi - 64-101-117-262-273-343-350 (7 / 11). (Bardzo zła pogoda)
Limoges 639 km 2332 gołębi - 253-308-597 (3 / 10) (bardzo szybki wyścig). Nie wiem, czy
mieliśmy zatrzymać te gołębie jako 2-latki, czy nie. Mój ojciec postanowił dać im jeszcze
jedną szansę. W ten sam weekend w wyścigu narodowym Bourges (476 km) na koniec lipca,

mieliśmy również wyścig narodowy z Narbonne (888 km). Narodowy wyścigu Bourges jest
zwykle dla nas bardzo ważny, ale w ten weekend mój ojciec nie zdecydował się na
wprowadzenie tych roczniaków wyścigu krajowego Bourges, ale na wyścig z Narbonne. To
był bardzo piękny dzień,> 30 ° C, wiatr. Gołębie z Bourges przyszły bardzo powoli.
Wysłalismy 5 roczniaków na wyścigu Bourges i one były: 24-71-326-366-652 z liczby 2060
roczniaków, więc (5 from5). Z Narbonne były tylko 2 gołębie w tym dniu w południowej
Belgii. Następnego ranka między 8:00 a 9:00 mamy odbite 4 roczniaki. Były na 18-22-61-78304 pozycji z 6207 gołębi. Wśród 9 roczniaków, które wysyłamy były 4 wnuki "Younge
Artist". 4 gołębie, pierwsze to te 4 wnuki "Younge Artist"! Mogę podać wiele wyników w ten
sposób wygrane, przy pięknej i gorącej pogodzie, jak "Pootje" 6223109-96 wygrał taki
wyścig z 380 km przed 1022 gołębiami z 9 minutowym wyprzedzeniem!!! W tym wyścigu
było kilka gołębników, które są uważane za jedne z najlepszych w Belgii, gdzie do tego
wyścigu włożyli 40, 50 czy nawet więcej niż 60 ptaków! Mysmy wysłali tylko 7 starych
gołębi i mieliśmy je na pozycjach 1-12-27-38-88-139 z 509 starych ptaków i 10-34-161 z 513
roczniaków.
Gołąb, który wygrał wyścig Million Dollar w 2003 r. to czysty Houben, a także zwycięzca
Thailand Open Championship jest 50% Houbenem. Są to 2 bardzo trudne wyścigi, więc
widzisz to nie jest przypadek.
P.: Z twojego punktu widzenia myślisz, że na gołębniku potrzebne są gołębie na różne
odległości?
O.: Zależy jakie odległości chcesz latać. Znam ludzi, którzy latają do mistrzostw a ich zespół
nadaje się na każdą odległość. Ograniczają się do wyścigów gołębi w sprincie, gołębi na
średnie odległości , itp. Jeśli chcesz specjalizować się w różnych odległościach, po prostu nie
można mieć tylko 1 rodziny. Specjalizujemy się w wyścigach od 200 do 400 mil i uważam, że
w tej chwili większość hodowców starają się wyspecjalizować w pewnej odległości.
P.: Którą z dwóch płci uważa Pan za ważniejszą, jeśli chodzi o hodowlę?
O.: Po równo!
P.: Niektórzy hodowcy lubią wielkie samice hodowlane, czy wielkość samicy ma jakieś
znaczenie w jakości młodzieży, jakie masz doświadczenia z przeszłości?
O.: Nie lubimy dużych gołębi, a zwłaszcza wielki samic. Jednak jeśli nie wydają dużych
dzieci wszystko jest OK, ale myślę, że trzeba uważać. Przez lata zauważyliśmy, że mamy
większe osobniki w sprincie, jak gołębie do długich dystansów . Wielkie gołębie lepiej
spisują się w zawodach sprinterskich, natomiast małe gołębie lepiej na dłuższych trasach.
P.: Czy jest coś, czego nie wygraliście w tym sporcie, co chcesz osiągnąć?
O.: Myślę, że wygraliśmy wszystko, co najmniej raz. 2 x 1 narodowy Champion Belgii,
zwycięstwo w „złotym gołębiu”, a także zwycięzcy wszystkich innych mistrzostw czasopism
i magazynów w Belgii co najmniej raz.
P.: Kto twoim zdaniem jest najlepszym hodowcą w kraju i z jakich powodów?
O.: Istnieje wiele dobrych hodowców i większość z nich specjalizuje się w pewnych
odległościach, więc trudno powiedzieć, a nie chcę powiedzieć żadnego nazwiska, ponieważ
większość z nich są dobrymi przyjaciółmi i chcemy, aby tak zostało. Zazdrość, wiesz.
P.: Co Pana zdaniem można zrobić, aby posunąć ten nasz sport do przodu.
O.: Sport gołębiarski w Belgii jest w tej chwili zbyt drogi. To kosztuje mnóstwo pieniędzy

nie tylko po to żeby go rozpocząć, ale dlatego aby grać w wyścigach gołębi co tydzień. Tak
więc, mile widziane byłoby bardzo pojawienie się wszelkiego rodzaju sponsorów.
P.: Który z przeczytanych artykułów, z wielu czasopism, uznałeś za interesujący i
dlaczego?
O.: Nie mam wiele czasu, aby czytać artykuły. Większość z nich mówi dokładnie to samo.
Jest bardzo trudno znaleźć ciekawy artykuł.
P.: Czy są jakieś specjalne zabiegi, które dajesz ptakom po zakończeniu sezonu , co
polecacie czytelnikom zrobić z ptakami?
O.: Po zakończeniu sezonu wyścigów dajemy gołębiom co najmniej raz w miesiącu 4 dni
herbatę. To jest bardzo dobre dla pierzenia. W okresie zimowym chcielibyśmy dać gołębiom
swobodę, jeśli pogoda jest dobra, ale jest to bardzo trudne ze względu na jastrzębie. Myślę,
odpoczynek i dużo tlenu jest bardzo ważne w okresie zimowym.
P.: Jeśli chodzi o hodowlę czy hodujecie na linię lub wykorzystujecie pierwsze
skrzyżowanie, czy tylko łączycie pary zwycięzcy x zwycięzcy?
O.: Przez lata staraliśmy się robić to wszystko. Mamy zwycięzców z hodowli z krzyżówek, a
nawet ze wsobnych linii. W ciągu kilku ostatnich lat mieliśmy kilka bardzo dobrych gołębi,
które były z łączenia w pokrewieństwie. Z krwią linii "Younge Artist" możemy zrobić
wszystko. Krzyżówkę-, linię-i inbreed. W 95% gołębiach w naszej hodowli i zespole
wyścigowym znajdziesz "Younge Artist". Tak jak pisałem wcześniej, nie ma gwarancji, że X
x Y zwycięzców wydadzą zwycięzców!!!
P.: Czy hodujecie z najlepszych wdowców po zakończeniu wyścigów późne młode i co
sądzicie o tych późnych młodych?
O.: Nasz ostatni wyścig starych gołębi jest w połowie sierpnia, po czym pozwalamy
wdowcom mieć jajka przez około 8 dni. Następnie wszystko jest usuwane. W ciągu tygodnia
zaczynają się pierzyć. Nigdy nie hodowaliśmy późnych młodych, ale sądzę, że takie młode są
bardzo dobre. Trzeba wtedy kupić kilka jajek po najlepszych wdowcach, wychować z nich
młode i pozwolić im się dobrze wypierzyć. To jest bardzo dobra droga i tania dla młodego
hodowcy, który rozpoczyna drogę sportową. Można w ten sposób uzyskać kilka dobrych
gołębi za niewielką kwotę.

"Herbie"- syn "Chanty" x "Jessy"
P.: Jeśli zespół wyścigowy stracił formę podczas sezonu, jakie działania można podjąć
w celu przywrócenia ich stanu?

O.: Musimy najpierw wiedzieć, co musimy zrobić . Staraliśmy się zrobić wiele rzeczy:
1. Odwiedzić weterynarza i sprawdzić czy nie ma nic złego. Jeśli jest walczymy z tym dzięki
medykamentom.
2. Pozwolić gołębiom tydzień odpocząć.
3. Zmienić karmienie, czasem może to pomóc. Przejść z karmienia cięższego na lżejsze.
Czasami to pomaga czasem nie.
P.:: Czy lokalizacja gołębnika to najistotniejszy czynnik w wyścigach sprintu?
O.: Bez względu na odległość lotu, miejsca gołębnika i wiatr jest bardzo ważny i zawsze
będzie różnica między 1 i 2 nagrodą. Z tej samej jakości gołębi nie można pokonać żadnego,
który ma sprzyjający wiatr, który mieszka w lepszej lokalizacji. Więc lokalizacja i gołębnika ,
a i wiatr są bardzo ważne.
P.: Czy korzystanie z zaciemniania dla młodych ptaków jest korzystne , jeśli tak, to jak
długo i czy sądzisz, że ma to znaczenie w ich późniejszym życiu?
O.: Używamy tylko systemu zaciemniania dla naszej drugiej rundy młodych ptaków.
Pierwsza runda młodych ptaków zaczyna dopiero pierzenie gdy one już 3 miesiące latają.
Drugi lęg rozpoczyna zwykle pierzenie w czerwcu więc musimy zaciemniać im gołębnik
przez około 2 miesiące – do marca do maja. Nie sądzę, że są jakieś efekty w późniejszym ich
życiu. To zależy tylko od tego ile razy gołąb został lotowany jako młody ptak. Znam ludzi,
którzy pozwalają swoim młodym ptakom latać 3000 - 4000 mil w jednym sezonie, ponieważ
starty do wyścigów mają od maja do końca września. To jest za dużo dla młodego ptaka i
skutki tego mogą być widoczne w uzyskiwanych wynikach roczniaków lub gołębi starych.
My tylko szkolimy nasze młode z drugiej rundy, tylko do 200 mil więc to nie przyniesie
złych efektów w ich późniejszym życiu.
P.: Czy są jakieś metody karmienia młodych tj. sposobów ich traktowania?
O.: W sezonie wyścigów nasze młode ptaki, otrzymują normalną mieszankę lotową w
godzinach wieczornych (1 łyżka na gołębia), a rano dostają 1 łyżkę mieszanki oczyszczającej
na 2 gołębie. Po wyścigu są podmęczone, więc musimy je odbudować przez następny tydzień.
P.: Jak procentowo wg Pana ma wpływ na wyniki w wyścigach gołębi pocztowych i
dlaczego?
O.: Moja opinia: W wyścigach sprinterskich jest bardziej ważny hodowca, na wyścigach
dłuższych to już większa rola gołębi! %? Nie łatwo to powiedzieć. Osobiście uważam, że
wyścigi sprinterskie: 66% hodowca i prowadzenie i 33% gołębie, większe odległości: 33%
prowadzenie i hodowca i 66% gołębie. Być może to będzie zaskoczeniem, ale wiem, że w
sprincie hodowca, który hoduje 50 młodych ptaków i 10 z nich to zwycięzcy to daje 20%
zwycięzców. On sprzedaje gołębie innym hodowcom, którzy nie wygrają nimi. Jeśli z 50
gołębi jest 10 zwycięzców, oznacza to 20% zwycięzców! Co więcej, wygrywa tylko w
młodych ptakach i roczniakach, a nie w starych ptakach. Myślę, że jest to najlepszy dowód, że
hodowca jest tutaj dużo ważniejszy niż gołąb.
P.: Na jaką najdalszą odległość wywozicie na treningi wasze stare lub młode ptaki?
O.: Nasze ptaki stare tylko szkolimy przed rozpoczęciem sezonu wyścigów do 70 mil. Nie
szkolimy treningami naszych gołębi w trakcie sezonu. Nasze młode ptaki są szkolone przez
nas do odległości 30 mil, nie dalej. Na dłuższy dystans idą razem z klubem. Większość czasu
nie szkolimy naszych młodych ptaków w sezonie wyścigów, robimy tylko raz na jakiś czas.

P.: Jeśli losowo przeprowadzono badania na gołębiach, w kierunku wykrycia substancji
nielegalnych, czy takie substancje nie mogły by być dostarczone z lekami lub w inny
sposób?
O.; Dostajemy testy narkotykowe na naszych gołębi ale normalnie wszyscy weterynarze w
Belgii podają leki, które są dozwolone. Więc nie mamy z tym problemu. Mamy tylko podać
produkty od weterynarza więc wiemy, że wszystko jest bezpieczne.
P.: Jak uważasz, że brytyjski sport jest porównywalny z kontynentalnym i czy mają
jakieś pomysły, które naszym zdaniem byłoby korzystne dla sportu w Wielkiej Brytanii?
O.: Niestety, wiem wszystko o wyścigach gołębi w Belgii, ale nie o gołębiach pocztowych
w Wielkiej Brytanii. Wiem, że dużo hodowców gołębi jest zazdrosnych, kiedy mówię im o
naszych wyścigów w Belgii. Nie tylko hodowcy gołębia w Wielkiej Brytanii są zazdrośni, ale
hodowcy z całego świata. Myślę, że jesteśmy bardzo szczęśliwy tutaj w Belgii. Załączam
wykaz z programem średnich i dalekich tras w Antwerpii w roku 2002.
P.: Czy wyścigi gołębi to hobby, które wykracza poza możliwości przeciętnego człowieka
pracy. Czy staje się to zbyt techniczne i skomplikowane lub może masz szansę wygrywać
gołębiami?
O.: Tak jak pisałem wcześniej, największym problemem jest to, że sport w Belgii jest już
zbyt kosztowny. Staje się również coraz bardziej wyspecjalizowany więc ludzie, którzy idą do
pracy będą mieć wiele problemów, aby wygrać. Dla niektórych osób jest to niemożliwe, aby
zaopatrzyć ich gołębie, zanim pójdą do pracy lub po jej zakończeniu. Jeśli żona pomaga lub
jeśli masz partnera, który pomoże Ci w tym nie jest to problem, ale nie każdy ma taką
możliwość. Tak więc przeciętnemu człowiekowi pracy nie jest łatwo wygrywać gołębiami.
P.: Jesteś hodowcą sukcesu, co byś zaproponował , aby zachęcić hodowców albo
dołączyć lub pozostać w tym sporcie, co myślisz o ograniczeniu do dwóch nagród za
wyścig na gołębniku? Jeśli nie, dlaczego? Jeśli tak, dlaczego?
O.: I naprawdę nie wiem czy to będzie zachęcać hodowców do pozostania w tym sporcie.
Teraz mamy wyścigi z tysiącami gołębi wtedy będziemy mieli tylko wyścigi z bardzo
ograniczoną liczbą gołębi. Myślę, że to nie jest dobry pomysł, bo jestem przyzwyczajony do
lotowania z dużą ilością gołębi. Nie jestem pewny. Powstaje pytanie, co mamy zrobić z
innymi gołębiami? Czy wtedy wystarczy mieć 10 par hodowlanych i 10 par lotników? W
każdym razie, mi się to naprawdę nie podoba, ale być może byłoby to lepsze dla sportu, nie
wiem.
P.: Czy uważasz, że wygrywający hodowcy powinni odejść z klubu lotowego po
osiągnięciu pewnego poziomu wyników? Czy występy w klubie mają znaczenie dla
osobistej satysfakcji lub do celów sprzedaży?
O.: W Belgii mamy wkładania gołębi w klubie, zanim będziemy mogli umieścić je w lotach
prowincjonalnych lub krajowych. Kluby ciągle istnieją i stale zmieniają swoje granice, to się
zdarza. Każdego roku w okresie zimowym jest wiele klubów, które zmieniają granice. Około
10 lat temu w Unii Antwerpia zmieniono granice na krótkich odległościach (nie na długich
dystansach) i dlatego nie wolno było latać średnich dystansach w Unii Antwerpia. Od 2002
roku zmieniło się to ponownie i teraz mamy jeden piękny kartel Unii Antwerpia „Verenigde
Middenkempen” i HAFO Lier. Teraz mamy piękne trasy ponownie i czasami więcej niż 1000
gołębi na wyścig.
P.: Czy przywiązujesz wagę do rzeczywistej jakości skrzydła gołębi czy patrzysz na
tylne skrzydło, zakończenie czterech lotek i czy mają one wyrzuconą lotkę przed

wyścigiem? Inne uwagi o skrzydle.
O.: Skrzydła gołębi są bardzo ważne, tak, jak jest napisane w kilkudziesięciu książkach. Nie
ma wątpliwości, że.
Zawsze zostawiamy nasze roczniaki i wdowce w domu gdy wyrzuciły pierwszą lotkę. W
ubiegłym roku straciliśmy 2 dobre gołębie po wyrzuceniu pierwszych lotek około 5 dni przed
wyścigiem. Nie wiem dlaczego, ale dla młodych ptaków, to nie wydaje się być problemem.
Tak więc, w przyszłości nie będzie starych ptaków albo roczniaków w koszu zaraz po
rzuceniu ich pierwszych lotek.
P.: Czy używanie systemu grzewczego w każdym z gołębników? Czy uważasz, że jest to
korzystne dla ptaków?
O.: Mamy ogrzewania podłogowe na wszystkich naszych gołębnikach. Używamy je tylko,
kiedy jest dużo wilgoci, po kąpieli gołębi lub kiedy wracają do domu z deszczowego wyścigu.
Jest to również bardzo dobre na początku sezonu, kiedy noce są jeszcze zimne, i jest dużo
wilgoci. Nigdy nie mamy problemy na początku sezonu, aby nasze gołębie były w doskonałej
kondycji.
P.: Czy gołębie potrzebują specjalnego traktowania przy powrocie z wyścigu, aby pomóc
im odpocząć? Czy inne traktowanie potrzebne po krótko lub długiej odległość lotu lub
po trudnym, a łatwym locie?
O.: Znam ludzi, którzy dają gołębią ciepłą kąpiel po powrocie do domu. Nie wiem czy to jest
dobre czy nie. Nigdy nie zrobiłem tego do tej pory. Jak mówiłem wcześniej, tylko włączamy
ogrzewanie po deszczowym locie lub jeśli po wyścigu jest bardzo zimno. Nie sądzę, by była
potrzebna różnica w traktowaniu gołębi po sprincie lub locie długim, czy po łatwym lub
trudnym. Różnicę czyni jednak stan pogody.
P.: Niezależnie od tego, w jaki sposób gołębie latały, jakie są Państwa opinie na temat
minionego sezonu, czy dobre czy złe odczucia odnośnie zarządzania w naszym sporcie?
O.: Nie byliśmy zadowoleni z zeszłorocznego sezonu. Wygraliśmy 28 1 miejsc, więc jest to
dobre, ale straciliśmy sporo gołębi Młode ptaki i ptaki stare i niektóre z nich były bardzo
dobre. Mieliśmy wiele lotów bardzo złych. Gołębie odbyły nawet 8 dni w koszu bo pogoda
nie dopisywała by je wypuścić. W rzeczywistości wiemy, że ten roku nie będzie tak dobry,
ponieważ w 2001 r. byliśmy narodowym Championem Belgii, więc nie może być lepiej.
Także w ciągu ostatnich 2 lat przenieśliśmy nasze 8 najlepszych lotników na gołębnik
rozpłodowy. To nie jest dobre dla wyników, ale teraz powinno być dobrze na przyszłość. W
każdym razie, w ubiegłym roku sezon nie był dobry, dużo złej pogody i złe wyścigi.
Zarządzanie sportem w Belgii w ogóle nie jest dobre. Ludzie nadal szukają własnych
korzyści, zamiast w pierwszej kolejności patrzeć na sport. Zawsze tak było i prawdopodobnie
nigdy to się nie zmieni. Podobnie jak w polityce. W Belgii mamy takie powiedzenie: "Po
pierwsze wuj, a następnie dzieci wujka", to znaczy: dbaj o siebie przed dbałością o innych.
P.: W pracy z gołębiami masz cichego partnera czyli żonę, partner lub przyjaciel, a jeśli
tak, jaką oni odgrywają rolę?
O.: Dla nas to jest bardzo proste, cała rodzina pracuje razem jest to jeden z powodów, z
których wyniki są tak pomyślne.

P.: Czy jest coś czego nie lubisz w tym sporcie, coś, co czujesz, że potrzebne są zmiany
dla dobra tego sportu?
O.: Tak jak mówiłem wcześniej, sport jest zbyt kosztowny. Myślę, że może być o wiele
tańszy dzięki pomocy sponsorów. Każdy istniejący sport przetrwa dzięki pomocy sponsorów,
więc dlaczego nie ten sport?
P.: Czy rywalizowałeś w imprezach krajowych, jeśli nie to dlaczego ? Czy jesteś
zadowolony z wyścigów w klubie?
O.: Tak, możemy konkurować w zawodach krajowych, ale tylko w kilku. Większość lotów
krajowych mają 400 - 600 mil, ale zwykle my tylko latamy 300 - 400 mil, ale mamy kilka
pięknych lotów prowincjonalnych i lotów interprowincjonalnych , gdzie możemy
konkurować.
Podsumowanie. W sumie to była dobra wizyta hodowli, jedynym problemem było to, że
niektóre sprawy nie zostały wyczerpane. Zadowoleniem jednak było zobaczyć same gołębie,
które są profesjonalnie prowadzone. Zawsze zostaje pytanie po wizycie w hodowli „ czy tu
znowu powrócę?” Odpowiedź jest prosta: „tak, powrócę”. Widzę tu prawdziwy
profesjonalizm, a to przynosić musi nagrody w wyścigach.
Będę kończył, dziękując rodzinie za ich czas poświęcony mojej wizycie, która będzie
zapamiętana.

Z innych doniesień o prowadzeniu hodowli (2008r.) przez rodzinę
HOUBEN możemy wyczytać:
Rodzina składa się z 7 osób, które zajmują się gołębiami. Rodzice, Evelina i Jef już nie
pracują przy gołębiach ze względu na wiek. Robert, Luc i Monika pomagają tylko w pracach
w gołębnikach sporadycznie z powodu pracy zawodowej. Najwięcej w prace zaangażowana
jest Nadia, córka Jefa i Eveliny a siostra Luca. Swoją pracę do wykonania ma też Cyndy –
wnuczka Jefa.
Jef Houben dorastał wśród gołębi. Własną hodowlę rozpoczął po II wojnie światowej. W
czasie wojny nie wolno było trzymać gołębi bo był zakaz wydany przez Niemców. Wiadomo,
że mogły być użyte do przesyłania wiadomości. Jednak hodowcy trzymali gołębie w
tajemnicy, w odosobnionych, ukrytych pomieszczeniach. Jef rozpoczął więc hodowlę z gołębi
od dziadka Edmunda de Belder. Nie były to łatwe czasy ze względu na niedobory żywności.
Do posiadanych już gołębi wziął kilka sztuk od znajomych hodowców z okolicznych wsi.
Teraz odpowiedzi na kilka pytań.

Co chcielibyście osiągnąć w sporcie?
Co chcemy osiągnąć? Myślę, że wszyscy chcieli by wygrać co najmniej raz lot o Milion
Dolarów. Byliśmy już 2 razy bardzo blisko (drugi i piąty).

Doskonale wypadł też nasz przyjaciel z Ameryki- Dave Clausing. W tym roku wyścig
finałowy wygrał czysty gołąb Houben.
Ale jesteśmy bardzo zadowoleni, jeśli poziom, na którym możemy nadal grać trochę wzrasta.
W hodowli gołębi czasem wszystko stoi lub upada. Mieliśmy szczęście, że wciąż mamy
bardzo dobre rozpłodowce. Nie jest to łatwe je mieć, ponieważ nie każdy dobry lotnik jest
dobrym rozpłodowcem. Gdyby to było takie proste, byśmy kupili kilka dobrych ptaków i
zostaliśmy mistrzami. Niezliczone są historie, że gołębie leciały dobrze, ale potomkowie im
nie dorównywały. Ciągle potrzebne są dawki szczęścia.
Mały przykład.
W 1983 Jef przeznaczył do sprzedaży niemieckim fanom cały koszyk po sezonie lotowym
młodymi. Niemieccy hodowcy wybrali z tego koszyka 6 szt. W koszu został 1 gołąb, którego
kupcy nie wybrali. Ten jeden nie wybrany gołąb później okazał się „Sony”. "Sony" dostał
ostatnią celkę przeznaczoną dla wdowców. Pozwolono mu zaistnieć w tym gołębniku ,
ponieważ jego ojciec był bardzo dobrym lotnikiem.
Oto wyniki: "Sony" - 6376407-83 - Son "Younge Artist” X „Sissi"
1 z Etampes 349 km - 835 gołębi, 7 w Unii Antwerpia 1177 gołębi.
1 z Etampes 1015 gołębi, 9. miejsce w prowincji 2879 gołębi,
1 z Bourges 476 km - 819 gołębi, 8 miejsce z Toury 380 km - 808 gołębi,
1 w Unii Antwerpia - 987 gołębi, 13. Umbrella 1499 gołębi,
2 w prowincji na 2494 gołębie, 18. Dourdan 357 km - 722 gołębie,
6 miejsce narodowy na 11.206 gołębi, 10 miejsce Orleans 417 km - 696 gołębi,
1 z Bourges 476 km - 534 gołębie, 25 prowincjonalny na 3682 gołębie,
4 w Unii Antwerpia na 900 gołębi, 20 Corbeil 320 km - 1069 gołębi,
4 w prowincji na 2065 gołębi, 30 miejsce z Umbrella 2081 gołębi,
9 w locie narodowym na 8393 gołębei, 49 Etampes 349 km - 1481 gołębi,
2 z Orleans 417 km - 570 gołębi, 18 z Orleans 417 km - 319 gołębi,
4 w prowincji na 4076 gołębi, 60 w prowincji na 2420 gołębi,

2 z Toury 380 km - 570 gołębi, 9 miejsce z Bourges 476 km - 904 gołębi,
5 z Umbrella 1223 gołębi, 11 w Unii Antwerpia 846 gołębi,
4 z Montargis 370 km - 1133 gołębi, 22 w prowincji na 3257 gołębi,
5 z Umbrella 2065 gołębi, 80 konkurs w kraju na 14.042 gołębie,
6 miejsce z Toury 380 km - 664 gołębi, 40 z Orleans 417 km - 491 gołębi,
11z Umbrella 1279 gołębi, 138 prowincjonalny na 2695 gołębi,
4 Chateauroux 526 km - 894 gołębie,
Krótkie dystanse – 1 As gołąb pisma "Reisduif" 1985
2 narodowy as-gołąb, krótkie trasy KBDB – 1985 rok
Krótkie dystanse –2 As gołąb "belgijskiego Pigeon" 1987
Krótkie dystanse- 4 As gołąb pisma "Reisduif" 1987
Jakie są wasze główne osiągnięcia?
Krajowe Mistrzostwa krótkich dystansów, zwycięstwo w 2001 r., ale 2 x 1 narodowy konkurs
z Bourges i Argenton I kilka mistrzostw gazet.
Ponadto w posiadaniu mamy jednego z najlepszych rozpłodowców, takiego że nie wiadomo
czy Belgia kiedykolwiek miała, "Younge Artist".
Jak i z czego budujecie swój szczep ?
Szczep, który mamy obecnie jest w całości oparty na "Younge Artist". Mamy kilka jego
dzieci i wnuków na gołębniku rozpłodowym. Główną zaletą "Younge Artist" jest to, że jego
potomkowie prawie we wszystkich wyścigach i rozpłodzie się wyróżniają, zarówno
wychowane wsobnie jak i z krzyżówki. Niektóre z naszych najlepszych ptaków mają obecnie
w rodowodzie 3, 4 lub nawet 5 x "Younge Artist".
Iloma gołębiami gracie?
Wdowców: 60
Wdów: 12
Młodych: 120
Jak lotujecie samce, jak samice?
Stare i roczniaki samce gramy wdowieństwem. Samice na początku mają gniazdo i potem
kilka tygodni wdowieństwa.
Młódki są lotowane częściowo z gniazda, częściowo oddzielone (przesuwne drzwi), a także z
gołębnika wdowieństwa. Wciąż nie jesteśmy teraz pewni, co jest najlepszym systemem, ale
dlaczego staramy się próbować wszystkiego.
Czym karmicie wdowce / samice w ciągu tygodnia?
Karmami z Versele Laga, ale też Mariman-Cerafin. Jef jest specjalistą w zakresie żywienia,
oprócz ustalonej mieszanki dla wdowców i dla młodych, dodaje do niej kilka dodatkowych
składników. Może to być kilka dodatkowych ziaren kukurydzy, ryżu w zależności od potrzeb
i sytuacji. Nie da się tego napisać na papierze, jest to w rzeczywistości oparte na 50 letnim
doświadczeniu i osobistych inspiracjach.
Czy podajesz gołębiom dodatkowo witaminy?
Witaminy są często stosowane zarówno dla rozpłodowców jak i lotników. W hodowli
młodych i w sezonie wyścigów, a później w czasie pierzenia, to są oczywiście momenty
bardzo stresujące dla ptaków. To jest normalne, że regularnie podawajemy witaminy, ale

także aminokwasy i elektrolity.
Czy przywiązujecie wagę do ziarna i innych produktów w gołębniku?
Podajemy żwirek kamienny, robimy to w regularnych odstępach czasu, podczas gdy
poprzedni jest usuwany z gołębnika. Piasek i kamienie są bardzo ważne dla trawienia
pokarmowych i dlatego na pewno tego nie brakuje.
Jakie kryteria musi spełniać młody na koniec sezonu, aby mieć możliwość dalszego
pobytu w gołębniku?
Nasza młodzież naprawdę musi się zaznaczyć, przynajmniej nie w oparciu o wyniki. Mamy
już bardzo dobre stare, ptaki które jako młode nie zawsze wygrywały wiele nagród. Mamy
również regularne stare ptaki, które pochodzą z naszych drugich lub trzecich lęgów a nie
latały wiele w lotach konkursowych. Selekcja opiera się głównie o piękno, rodowód i wyniki
w lotach konkursowych.
Czy celki w gołębnikach są codzienni sprzątane?
Higiena w gołębniku jest dla nas bardzo ważne. Może nie jest to tak naprawdę potrzebne, ale
po prostu jesteśmy tak przyzwyczajeni. Gołębniki są sprzątane 2 razy dziennie, więc to rano i
wieczorem. Dodatkowo, każdy przedział również jest odkurzany raz na dobę. U wdowców,
sprzątanie odbywa się w trakcie posiłków i pojeniu. Staramy się też tak postępować by
unikać przenoszenia nawet narzędzi do sprzątania z gołębnika do gołębnika. Unikamy w ten
sposób przenoszenia ewentualnych chorób
Jakie loty wolisz?
Skupiamy się głównie na lotach średniodystansowych o odległościach od 300 do 600 km.
Jest tylko kilka lotów powyżej 600 km, ale zazwyczaj są one po kilku lotach krótkich i
wypadają z tego powodu jest to z opóźnieniem. Nieraz wypada to tak, że ptak leci od razu tę
dużą odległość.
Odbywacie wizyty u weterynarza lub czy podajecie leki zapobiegawczo?
Wizyty u weterynarza należy omijać w sezonie hodowli i wyścigów. Tymczasem może się
coś zdarzyć, co nie jest 100% zgodne z planem. Lepiej jednak odwiedzić weterynarza bo z
leczenia na ślepo, nic nie wychodzi.
Jakie masz wskazówki dla początkujących?
Tak, rady muszą dać entuzjazm dla początkujących. Oczywiście, jeśli dasz radę
początkującym, rada może nie zadziałać zbyt szybko. O radą należy pytać dobrego
przyjaciela lub kogoś z rodziny, kogoś, komu możemy zaufać. Początki nie są łatwe,
chociażby ze względów finansowych i to jest dlatego takie trudne bez pomocy innych.
Tłumaczenie: M. Kościelniak (2011)
Tłumaczenie za zgodą Pigeon Paradise
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