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Louis Ceyssens - najwyższa jakości to jego znak firmowy!!! W Meeuwen Limburg obok Alberta
Hendrixa jest mistrzem w swoim rzemiośle. Dziś to 64 letni hodowca poświęca swoje
zainteresowanie w grze na lotach krótkich i średnich. W prowincji i w kraju ciągle można jego
nazwisko znaleźć wysoko na listach.
W 2007 roku Louis Ceyssens był mistrzem narodowym KBDB na krótkich dystansach gołębi
młodych. W 2008r. był mistrzem belgijskim w Nevele. W 2009 -9 narodowy champion KBDB –
krótki dystans- gołębie stare. W 2012r. 1 narodowy as-gołąb KBDB i pierwszy as-gołąb KBDB
prowincji Linburg. 2 prowincjonalny as-gołąb KBDB na średnich odległościach, gołębie młode.

W jego stowarzyszeniu "Vijf Verbond" (Meeuwen-Gruitrode-Bree-peer Bocholt) był w 2012 1.
Ogólnym Championem, 1. Mistrz- sprint, gołębie stare, 2. Champion gołębie stare – średnie
odległości. 3 Mistrz młodymi, sprint. 1. lotnik młody- średni dystans, 2 generalny
Champion -średni dystans i 1. Champion –sprint.
Co szczególnie wyróżnia ten mały top gołębnik roku i wielu 1 nagród oraz wielu czołowych, bo to
stało się znakiem firmowym Louisa Ceyssensa?
Na początku maja, był piękny wiosenny dzień ( w końcu po ciężkiej i długiej zimie), rodzinę Louisa
odwiedził też Els Ceyssens. Usiadł naprzeciwko w oranżerii i szybko było jasne dla autora, że to
absolutny ekspert. Louis przekazał o nim informacje i na koniec stwierdził, że to wyjątkowy talent.
"Wszystko kręci się wokół dobrego gołębia" wyjaśnił Louis Ceyssens na początku naszej rozmowy.
Kto tego nie rozumie, to w dłuższej perspektywie nie może się znaleźć na czołówkach list. Louis
miał naprawdę wiele szczęścia i dostał dobry materiał wyjściowy.
Obecna baza pochodzi z Top gołębnika Fransa Rondagsa, najlepszego przyjaciela Paula Hulsa z
Zondhoven. Jest tu syn "De Boma" z 11 x 1 miejscami B 03-5044439 i z córki " De Late Witte" B
03-5044458 rewelacyjnej pary rozpłodowej u Fransa Rondagsa.
Od tej pary pochodzą po nich dzisiaj najlepsze ptaki hodowlane (wszystkie to pełni bracia).
Uprzednio były to bardzo dobre lotniki z licznymi 1 nagrodami. Wszystkie te samce była okazja
podziwiać w pięknej oranżerii.
Pierwszy to B-07-5084041, zdobył 2 x 1 miejsce i 4 x 2 miejsca, 36 x plasował się w pierwszej
dziesiątej listy!
B-06-5045143 to drugi brat. 3 x 1 miejsce, 2 x 2 miejsce, 3 x 3 miejsce i 43 x był w pierwszej
dziesiątej list!
Trzeci brat B-05-5181746. 2 x 1 miejsce, 2 x 2 miejsce i 41 x w pierwszej dziesiątej listy!
Wnuk „746”, B-11-5120266 wygrał już lot z Nanteuil przeciw 423 gołębiom, 1 z 3.092 gołębi, 46 z
3.486 ptaków, 43 na 3.823 gołębie, 1 z Laon na 741 ptaków, 2 na 2002 ptaki, z lotu Suzanne, 130 na
5.386 ptaków w prowincji itp.
Czwarty brat to B-05-5180204. Ten super rozpłodowiec grał tylko jako młódek i zdobył ; 1., 2., 4.,
8., 18, m.in. konkurs. Był 15 razy w pierwszej dziesiątej listy! Do tego „204” był 2 narodowym
asem KBDB – sprint 2012r. i 1 prowincjonalnym as-gołębiem KBDB – sprint.
B-10-5054118 wylatał 15 nagród w 2012 roku, w tym 1 nagroda przeciw 750 gołębiom, 1 konkurs
na 703 gołębie, 1 na 425, 1 na 346, 5 na. 451, 5 na 356, 6 na 322, 6 na 166 , 8 na. 302 i 9 na 323
gołębi itp.
Z kolei jest tu super samica B-12-5085635, która jako młoda zdobyła 11 konkursów, w tym: 1
nagroda Chimay na 859gołębi, 1 miejsce na 1.876, 4. z Vervins na 635 .., 4 z Laon na 522 gołębi .
Poza tym, od 2009r. są tu ptaki z czołowej linii od Daniela Tinnersa z Hechtel. Doskonale to pasuje
do głównej linii, niech o tym świadczy ptak B-09-5036633 (syn 1 pół narodowego z Chateaurux).
Już z niego jest B-10 5054122 – pierwszy super as-gołąb „HAFO Midden Lim castle" (około 1000
hodowców).
Ptak, B-09-5048150 (drugi syn pół narodowego) z miejscową super samicą B 09-5093534
(wnuczka "Boma" z 11 x 1 miejscem od Fransa Rondagsa) to 2 as-gołąb prowincjonalny KBDB na
średnich dystansach.
Wreszcie Louis Ceyssens sprowadził B-07-5084075. Leciał ten ptak niesamowite, dziewięć razy

pierwszy konkurs! Niebieski ptak, wyjątkowy talent pochodzi z oryginalnego ptaka od Paula Hulsa
B-05-5143852 (linia "Jonge Walter", 1 narodowy Bourges x "Het Goud klompje"), Flor Vervoort x
Schots, w połączeniu ze starej linii "Nestzusvana 875 "osiem razy pierwsza. Widać tu wiele
szacunku u Louisa do ptaków z 1 konkursami. " To tylko takie są dobrymi gołębiami” mówi Louis.
W tym roku, Louis Ceyssens posiada 15 par w gołębniku hodowlanym, które naprawdę nie mają
sobie równych. Tego materiału nie będzie łatwo pokonać w najbliższych latach.
Zespół lotowy składa się z 12 samic, 14 starych samców i 19-roczniaków, z którymi Louis
Ceyssens może latać program krótkich i średnich tras.
10 grudnia wszystkie gołębie są łączone w pary i jajka z ptaków hodowlanych są przekładane pod
lotniki. W ten sposób, z każdej pary hodowlanej uzyskuje 4 młode, które zostawia dla siebie. Jest to
najczęściej 60 młódków. Po odchowaniu młodych gołębie znowu są rozdzielane do połowy marca.
W połowie marca (w zależności od pogody), gołębie wracają znowu do siebie (tylko na cztery dni) .
Teraz następuje prywatne szkolenie zespołu lotowego do rywalizacji związkowej.
Opieka medyczna jest tu bardzo prosta: wszystkie gołębie są szczepione przeciw paramyxo i nie
podaje się tu żadnego lekarstwa przeciw salmonellozie.
Przed sezonem kuracja 5 dniowa przeciw „żółtemu guzkowi’.
W sezonie lotowym drożdże i witaminy od weterynarza (Ectors).
„Więcej naprawdę nic nie musi być, gdy idzie dobrze. Jeśli gram źle, przy dobrej pogodzie, kilka
dni daję coś na drogi oddechowe", wyjaśnia Louis Ceyssens.
Wizyta u Louisa Ceyssens dała osobiście autorowi wiele przyjemności, Louis jest naprawdę super
graczem. "Czy to wszystko to tylko dobre gołębie?" Na moje pytanie odpowiedział Louis
Ceyssens, śmiejąc się: "dobre wraca do domu."
Kolejny czar Louisa Ceyssensa, gdzie jest wiele prawdy: "Trzeba zrobić wszystko dla swoich
gołębi, w przeciwnym razie konkurencja nas bije, samo nic nie działa. "Wreszcie, najlepiej
powiedzieć ." Kiedy myślisz, że masz dobre gołębie, którymi musisz grać na pieniądze. Wtedy
zobaczysz, czy to prawda. "
Obecnie sezon rozpoczął w 2013 koszując na lot z Marne 27.04.13, 320 km, 1 miejsce w starych
ptakach, 3, 5, 31, (4/4) i 1 w roczniakach, 2, 7, 8, 9, 12, 13 konkurs (12/11). Dobry start do nowego
sezonu wyścigów! Louis Ceyssen od końca czerwca 2013 przechodzi na zasłużoną emeryturę i
będzie mógł poświęcić więcej czasu dla gołębi, będzie trudny do pobicia w przyszłości.
Wiele sukcesów!
Markus Bauer

Lotniki:

Pierwszy prowincjonalny as- Limburg 2007
Zdobyte konkursy :
Laon
715 gołębi 1
Laon
870 gołębi 1
Vervins 1.091 gołębi 2
Chimay 1.027 gołębi 5
Chimay 1.355 gołębi 8
Chimay 1.569 gołębi 14
Chimay 1.156 gołębi 18
Mettet 1.296 gołębi 37
Chimay 1.126 gołębi 40
Chimay 1.087 gołębi 43
Vervins 877 gołębi 70

"de Blauwe" B07/5045036
Zdobyte konkursy:
Nanteuil 623 gołębi 1, w prowincji 12.502 gołębi - 80
Chimay 1.126 gołębi 6
Chimay 1.087 gołębi 7
Laon
715 gołębi 20

Chimay 1.156 gołębi 51
Chimay 1.027 gołębi 61
Nanteuil 633 gołębi 67

Przekład i uzupełnienia: M. Kościelniak

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem gołębi z hodowli
Louis Ceyssens to skontaktujcie się z nami
Team: Kowalczyk – Tadeusiak
tel. 509 580 863 lub +44 782 1457 374

