Linda i Michel Baertsoen - najwyższa jakość rekompensuje "złą lokalizację"!
Markus Bauer

Doświadczenie wykazuje, że dla hodowców gołębi pocztowych w ostatnich czasach kierunek
wiatru i lokalizacja gołębnika stają się kluczowe. Jeśli konkurencja ma lepsze położenie
geograficzne to ona zbiera lepsze nagrody w wyścigach. Dla wielu hodowców w dłuższej
perspektywie nie jest to sytuacja zbyt zachęcająca do pracy z gołębiami. W takich trudnych
warunkach z podobnym utrudnieniem jest oczywiście wyjątek i to w samej Belgii. To hodowla
specjalizująca się w lotach średniego zasięgu- Linda i Michel Baertsoen w prowincji Antwerpia z
miasteczka Brasschaat. Mimo niekorzystnego położenia Michel nigdy nie miał zamiaru zmieniać
miejsca zamieszkania, bo kocha te tereny, ażeby sprostać konkurencji jeszcze bardziej nie unika
ciężkiej pracy. Ma motywację i nie widzi innych możliwości.
Z obserwacji wyników 2011r. wynika, że potrafią wygrywać nawet 90% nagród. Loty sezonu
rozpoczęto 40 ptakami (samce i samice). Analiza stada pokazuje, że najlepsze lotniki w ich
drużynie pochodzą z gołębi hodowlanch. Protoplastą rodu był "De Cippolini" B-00-6364742. Ten
samiec pochodził z "De Blauwe Valeer" u Eddy i Valeer Vandepoele i "Het Blauw Dik" od Daniela i
Gabriela Kindt (pochodzenie Gaby Vandenabeele). "Cippolini" był połączony z "Sonką" B-046205201. Zdobył sam 6 x 1 konkurs. Poza tym miał jeszcze 2 top samice "Alina" B-08-6091041( 3
x 1 nagroda, 1 w prowincji z La Souterraine – 7 w klasyfikacji krajowej na 4.460 gołębi) i "Bieke"
B-08-6091040 siostra „Aliny” sama też była 1 w prowincji z Blois. Z tych 2 samic to tylko niektóre
z najlepszych gołębi roku 2011. Następnie dobry ptak to "De BLAUWE” B-05-6079779, syn
"Cippoliniego". Zdobył 9 prowincjonalny konkurs z Montlucon na 2.264 gołębie, był 36 w kraju z
Argenton na 5.001 ptaków, 9 z Bourges w prowincji na 2.685 gołębi itp. Z niego pochodzi super
lotniczka "De Mus" B 09-6324278, która do tej pory zdobyła ponad 30 doskonałych nagród: 6 w
prowincji i 17 w międzyprowincjonalnym Vierzon na 11.062 ptaki.
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Linia „Cippo” to linia bardzo silnie dziedzina, świadczy o tym 1 narodowy As-gołąb na średnich
dystansach w lotach Ave Regina (loty z terenów Francji) w roku 2006 i 2007r. U H. i D. Van
Avondt, wnuka "Cippolini była 2 narodowym As- gołębiem na średnich dystansach KBDB w 2008
roku, która teraz siedzi Braci Herbots i też pochodzi z tej krwi. Michel i Linda są najbardziej
zadowoleni z faktu, że w tym roku jednym z najlepszych gołębi pocztowych był u wnuka, który
jest podróżuje na własny rachunek, w okolicy, który również pochodzi z mojej Toplinii.

Ptaki tu prawie przez cały czas aż do zimy otrzymują herbatę Natural. Dzięki niej jest tu dużo mniej
chorych gołębi.
Lotowanie odbywa się nie co tydzień lecz co 14 dni. Ptaki wydają się być znacznie silniejsze.
Samice na średnie dystanse koszowane są co tydzień. Michel ma w planie wprowadzać do lotów
więcej samic. Chce osiągnąć liczbę 25 szt.
Warunki terenowe nie pozwalają na większą hodowlę ale Michel uważa, że mało znaczy więcej !!!
GALERIA:

„Cippolini”- podstawa gołębnika o którym mowa w tekście.

„Sonka” jedna z partnerek „Cippoliniego”.

„Tommeke” 1 w prowincji z Montlucon na 2.264 gołębie.
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