Pollin Marc – Jabbeke-Snellegem -Belgia.
M. Kościelniak

"Superman" Marc Pollin z zachodniego flamandzkiego Snellegem (blisko Jabbeke) określany tylko
jako wielki mistrz, światowej klasy zawodnik w ściganiu się gołębiami na długich trasach. Jego
szczep jest przydatny do lotów od 100 do 1000 km.
Budowanie kolonii
Marc posiada pokaźną kolonię około 100 gołębi pocztowych (włącznie stare ptaki i roczniaki),
oprócz tego jest kilka gołębi rozpłodowych.
Zasadą tu jest, że roczniaki muszą uchować młode. One muszą dobrze związać się z gniazdem.
Szczep budowany jest na gołębiach, które się naprawdę wykazały tylko jako czołowe lotniki.
Jest to prosta zasada – tylko dobre gołębie.
Początek obecnego szczepu dał samczyk 31.64.477/77 "Forward" , który został zakupiony w 1977
roku na sprzedaży Vondelinck-Delaleeuw z Beerst.

"Forward" pochodził z połączenia gołębi: FLORIZOONE x Van Hee (Stichelbaut). Był lotowany u
poprzedniego właściciela tylko do średnich odległości. Był fantastyczny na krótkich trasach. W
hodowli Pollina stał się ojcem, dziadkiem i pradziadkiem naprawdę dobrych gołębi. Nie tylko u
Marca, ale też u wielu innych hodowców.
Jego bezpośredni syn

"Montauban" 33.82.432/89
Wygrał m.in. Montauban 5/ z 5.335 gołębi
Montauban 20 / z 6.814 gołębi
Montauban 27/ z 6.721 gołębi
Montauban. 353/ z 5.475 gołębi
Brive 150/ z 23.475 gołębi
Cahors. 298/ z 7.781 gołębi
Niektóre wnuki:

"Tony" (syn Montauban)

"Jacky" (syn Montauban)

Olimpijka – wnuczka wyjątkowa lotniczka.
Założycielem drugiej linii był "De Perpignan" 31.15.187/89
Krajowy i międzynarodowy zwycięzca z Perpignan’94.

"Perpignan" pochodzi ze słynnego "Super Crack Crusson" u R. Venusa.
Był również wyjątkowym lotnikiem. Zdobył konkursy w locie z Perpignan 5 lat z rzędu.
144/ z 10.444 gołębi w 1990 (jako roczniak!)
1991- 96/ z 13.573 gołębi
1992- 90/ z 17.335 gołębi
1993- 677/ z 18.447 gołębi
1994- 1/ z 14.383 gołębi
Jeden z synów Perpignan był "młody Dax"

Z tej linii pochodzi też międzynarodowy as długich dystansów w roku 2000.

Za pomocą tego sposobu działania, Marc Pollin zbudował swoje imperium gołębia, w którym jest
nie przerywane wiele wspaniałych chwil, wiele nagród seryjnych i 1 ważnych zwycięstw na
poziomie wojewódzkim i krajowym ...w 2010 zdobył 6 x 1 miejsc prowincjonalnych.
W sezonie 2010 :
2 as – gołąb na długich dystansach w KBDB, „Cruyff”
3 narodowy Champion długich dystansów KBDB
1 Generalny Champion KBDB W-Fl.
1 Generalny Champion Inter West Flemish Club
1 Generalny Champion Cureghem-Centre
GALERIA

„Cruyff” - 2 narodowy as KBDB.

„Hamilton”-1 as średnich dystansów – roczniak w KBDB.

Zwycięzca w locie narodowym z Limoges’ 2003 (roczniak) na 21.463 gołębie.

„Dortmunder” B-04-3003154. Olimpijski gołąb z Dortmundu w 2009 r. ”kat. C”.

‘Mortifer’ B03-3002141. Olimpijski gołąb z Dortmundu w 2009 r. ”kat. C”.
’08

Montauban narodowy 5.438 gołębi- 2

’05

Limoges

’05

Limoges narodowy 12.266 gołębi- 20

’07

Irun narodowy

’08 Tarbes

narodowy

narodowy

6.617 gołębi- 9

5.252 gołębi- 26
4.460 gołębi- 57

’07

Perpignan narodowy 5.547 gołębi- 58

’06

Brive narodowy

9.446 gołębi- 91

Wyniki w 2011r.
Generalny prowincjonalny Champion KBDB West Flanders
(co)MISTRZ BELGII- 2011

2 prowincjonalny as gołąb średnich dystansów (młode) KBDB WestFlanders

10 przykazań Marca Pollina!
1. Dobre gołębie ... najpierw trzeba je mieć, a dopiero później włączyć je do rozpłodu. Dobre
gołębie nie są sprzedawane ... ich wartość przyda się w przyszłości!
2. Rodowód ... sam w sobie nie jest ważny ... ważna jest "linia", z której gołąb pochodzi. Ród
musi wykazać swoje zalety ... i dobre cechy, aby były przekazywane na pokolenia. Tylko
wtedy jesteś na dobrej drodze!
3. Moc ... jest oczywiście ważnym elementem udanej hodowli gołębi.
4. Sprawy medyczne ... oczywiście nie są bez znaczenia ... bo dobre gołębie w złym stanie ,
zdrowia nie wykazują. Sami lekarstwami ptaków my sami ... nie "leczymy" ... na ślepo, a
sezon zaczynamy od odwiedzin u weterynarza. Jego diagnoza jest ściśle przestrzegana. Ale "
Złota zasada" ... "Kiedy wszystko idzie dobrze ... wszystko w twoich rękach! "
5.Trenuj dwa razy dziennie... przy zamkniętych oknach. Gdy dobrze trenują w ciągu
tygodnia są zazwyczaj skuteczne w weekend.
6. Dobre są loty szkoleniowe ... jest ważne dla młodych i starych ... ale zgadzam się z tym, że
na etapie lotów związkowych nie muszą być jeszcze przeszkolone.
7. Gołębie muszą mieć doświadczenie ... a zwłaszcza młodzież. Gra z młodzieżą nie jest tak
naprawdę ważna, ... ale samczyki muszą zdobyć doświadczenie, kiedy chcą odnieść sukces
jako roczniaki.
8. Suplementy diety ...... nie należy ich zmieniać. Stosuje Kaucabam bio +. System
prowadzenia gołębi powinien być stały i nie należy go zmieniać.
9. Gołębnik hodowlany ... jest sercem kolonii i wszystkie najlepsze eksponaty tam się powinny
znaleźć. Dobra krew powinna być szanowana ... ale trzeba czasu i krzyżowania egzemplarzy
najwyższej klasy , w przeciwnym razie hodowla i wyniki umrą.
10. Wybór ... szczep musi wykazywać się walorami … i być na szczycie. Oczy, mięśnie,
charakter, równowaga … to mówi nam coś. Wszystko musi być w proporcji ... ale nie części,
ale całość jest ważna!
Gołębie młode
Młode samczyki są tu wysyłane aż do 600 km. Łatwiej one sobie później radzą jako roczniaki.
Samiczkami młodymi prowadzona jest gra w lotach narodowych.
Każdy ma problemy z chorobą młodych. Ważne jest aby ogólny stan zdrowia młodych był dobry to
i z każdą chorobą łatwo można sobie poradzić. Nie stosuje się tu żadnych leków zapobiegawczo.
Jeśli choroba obejmuje stado, interweniuje weterynarz. Jeśli choruje pojedynczy gołąb, zostaje
usunięty.
Generalnie
Warto przytoczyć opinię Pollina, który uważa, że nie jest problemem kupić dobre gołębie. Trzeba
jednak przed zakupami spojrzeć na swoje gołębie i na swoje wyniki. Nie można oczekiwać, że jeśli
własne gołębie nie robią żadnych wyników a i u innych hodowców sytuacja jest podobna to trzeba
się zastanowić czy to sam hodowca nie jest winny. Czy to on się odpowiednio stara, by gołębie
dobrze wracały z lotów.
Marc wierzy, że preparat Kaucabam sprawia, że gołębie stają się mocniejsze i zdrowsze. Jeśli jest
inaczej interweniuje weterynarz.
Warto liczyć tylko na gołębie, które regularnie zdobywają dobre wyniki. Pojedynczy dobry wynik

jeszcze takiej przepustki dla gołębia nie daje. Za przykład podaje swoje ptaki” „Gerardje Dax” – 5 x
konkurs z Perpignan, „Perpignan” – 5 x konkurs z Perpignan i „Montauban” i jego wyniki w lotach
krajowych.
Odnośnie oka – Marc nie przywiązuje do nich większego znaczenia i nie ma tu żadnej teorii wg
której by się kierował. Zaznacza jednak w formie żartu, że lubi oczy zwycięzcy. P
Przeglądając jednak zdjęcia, tu zamieszczone, można przyznać, że oczy są tu bardzo bogate.
Dobrze uziarniona tęczówka, silna pigmentacja. To jeszcze jeden dowód na to, że dobre gołębie
mają dobre i bogate oczy.
Sport gołębiarski staje się coraz trudniejszy. Unikają go coraz częściej ludzie młodzi. Wyraźnie
odczuwa się potrzebę zmian w tym sporcie – dla jego dobra. Sport ten staje się coraz droższy, coraz
drastyczniejsze przepisy o użytkowaniu strychów na budynkach mieszkalnych. Gołąb to stary obraz
i wymaga zmian.
P.S.
Kaucabam bio +
Jest suplement diety oparty na wodnym kefirze specyficznego grzyba. Kaucabam odkwasza
organizm co ma ważne znaczenie dla pokonywaniu chorób reumatycznych, wątroby i
dolegliwości nerek. Kaucabam zawiera tylko prawoskrętny kwas mlekowy, witaminy A, B, C,
D, E i K, sole mineralne, mikroelementy. Zawiera unikalną i złożoną mieszankę pożytecznych
bakterii i drożdży, Ma prawie wszystkie korzystne efekty innych napojów kwasu mlekowego,
bez wad i bardzo skoncentrowany. Kaucabam dokładnie oczyszcza organizm, optymalnie
reguluje florę jelitową i regeneruje. Wspomaga przez swoje oddziaływania system
immunologiczny ptaka. Ciało pozbywa się wszelkich toksyn. Zrównoważona flora jelitowa
jest niezbędna dla optymalnego wchłaniania składników odżywczych i czystego ciała. To jest
podstawą dobrego zdrowia i optymalnego układu odpornościowego.

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem gołębi z hodowli
Marc&Geert Pollin to skontaktujcie się z nami
Team : Kowalczyk-Tadeusiak
tel. 509 580 863

lub +44 782 1457 374

