Pros Roosen grał w stylu mistrza przez całe jego życie!
(Część 1).
02.01.2011

Jest pytanie, które bez wątpienia zadaje sobie niejeden hodowca: jak stać się mistrzem, jak
można osiągnąć najwyższy poziom?

Jak pozostajesz mistrzem ?
Pytanie, do Prosa Roosensa będzie bez wątpienia zasadne. Jak winno się rozpoczynać. Jedna
rzecz była pewna …, kiedy Pros coś robił, chciał zrobić to dobrze .... on był perfekcjonistą z
kipiącą ambicją.... wiedział lepiej niż ktoś, że robił wszystko co było w jego mocy i
możliwościach. Inaczej nigdy nie dotarłby na szczyty. Jako biznesmen wiedział doskonale,
jak rzeczy się mają! Ciężko pracował dzień za dniem używając swego talentu, nie
pozostawiając nic przypadkowi!
Ponieważ „ambicja” jest synonimem „chcę”... wglądem do „wiedzy” jest całkowity wkład
„działania” to te 3 składniki są warunkami dla ludzi by odnieść sukces.
Dla niektórych wydaje się to jak kawałek tortu.... u pewnych ludzi jest to stan jakby dotykali
złota. Ktokolwiek czyta historię życia Prosa ... wkrótce zauważy, że Pros wydaje się mieć
„złote ręce”. W dziedzinie biznesowej jak i w sporcie gołębiarskim błyskawicznie dotarł na
szczyty, nigdy nie miał takiego czasu by z nich spaść!

Mimo, że jego życie nie zawsze przebiegło sprawnie ... on, człowiek, który poświęcił się w
tak wielu inicjatywach dla innych, człowiek z duszą i sercem dla bliźnich ... nagle skosztował
ujemnej strony życia kiedy napadały go ciągłe bóle pleców, bóle nie do zniesienia.
Odwiedził specjalistę w Pellenberg ... tylko operacja przyniesie ulgę, by uwolnić go od jego
bólu ... to tak się jednak nie okazało. Każdy zna tę historię ... Pros pozostał jednak „wiecznym
optymistą "... przy wsparciu rodziny i wielu przyjaciół, Pros walczył ... bo jednym z jego
pytań było, jak mogę nadal z powodzeniem ścigać się
gołębiami?
Bo to była część jego filozofii życia ... błyszczeć z gołębi, i pozwalał, aby inni nimi błyszczeli
... z profesjonalistami gołębi Roosena, bezpośrednio z niewyczerpanego źródła w Kermt! Ma
ponad 2 pudełka do butów z listami podziękowań i innymi doniesieniami od innych
sportowców na całym świecie ... których wzniósł na wyżyny z profesjonalistami gołębiami
Roosen (patrz poniżej)! Najlepsze gołębie i nigdy nie posiadał żadnych tajemnic dla innych
profesjonalistów ... bo on nie był zadowolony z niczego mniej, jak z pomocy innym. Podczas
jednej z naszych wizyt w Kermt, Pros oglądał telewizję, kiedy weszliśmy do domu.... oglądał
powtórkę meczu ligi mistrzów z poprzedniego wieczoru. Grał Inter przeciw Barcelonie, gdzie
odpowiedzialnymi za te drużyny byli Jose Mourinho i Pep Guardiola! Popatrzcie, powiedział
Pros, dać tym ludziom „piłkarzy z ulicy” a oni zrobią z nich cenny zespół piłkarski.
Żartuję.... oczywiście oni mają ogromne umiejętności by poprowadzić i pracować z
najlepszymi piłkarzami jak Messi, Xavi, Iniesta czy Ibrahimovic, obaj mają wspólną cechę,
są wirtuozami, wiedzą jak pracować z tymi wybitnymi piłkarzami. Pros porównywał to do

naszego sportu, twierdził, że tu jest tak samo. Lotować czołowo, musisz posiadać „dobre
gołębie”.... i hodowca musi być pewny, że robi z nimi właściwą pracę. Elementy układanki
muszą do siebie idealnie pasować ... przez znalezienie idealnego połączenia między:
gołębnikiem, stanem zdrowia jego mieszkańców, żywieniem i szkoleniem, a korzystając z
„wiedzy” i „motywacji”, które gołębie prowadzić do wyników.
Praca z „super gołębiami”
Pros nie był zwolennikiem tej czy innej teorii .... widział gołębia jako całość. Piękne oczy w
głowie pełnej charakteru ... Gołębie, które tu widziałem to elastyczne długie mięśnie,
doskonale spięte, elastyczne skrzydła z grubym przedramieniem. Pierwsze 6 lotek doskonale
na siebie zachodzące i od 7 lotki prawie równe z doskonałą wentylacją. Szczególnie bogate
„tłuste” upierzenie a wyjątkowo dobrze i mocno osadzony ogon ... to według Prosa znak
bogactwa tej krwi. Gołębie z upierzeniem „twardym” jak słoma ciągle miały chęć lądować i
nadają się pokarm dla zwierząt, dodał Pros.
Wszystkie inne sprawy to pokarm dla teoretyków ... gołąb po prostu musi mieć „wszystko” ...
ale co u Prosa liczyło się w szczególności – celem był gołąb, który w trakcie kariery mógł
wygrać 2 do 3 razy w konkurencji co najmniej tysiąca gołębi, które potrafiły odciąć się od
stada i szybko wrócić do Kermt i na swoich skrzydłach osiągnąć zwycięstwo!
Spoglądając dookoła ... nie ma takich ptaków zbyt wiele! Pros przez całe życie miał gołębie z
1 nagrodami, ptaki z 80 czy 100 konkursami ( bez podwajania). Pomyśl o cudownych
osiągnięciach od samego początku fantastyczny „327”, „Computer I”, „Computer II”,
„Computer II Junior”, „National”, „Bourgeske” ... a ostatnio „Blauwe Prins”,”Tarzan”,
„Flits” .... nie mówiąc już o najnowszych gwiazdach takich jak: „Asduifke”, „Compu Freddy”
... i wiele więcej!
Są to gołębie, którymi można walczyć ... ale także gołębie, którymi można produkować
doskonałe zaplecze. Pros nie tracił czasu i energii na gołębie, które nie miałyby odpowiednich
referencji. Nie byłby on nazywany „wielkim mistrzem” przy koszowaniu niewielu gołębi.
Gdy jechał koszować na wielkie zawody to w Jego koszyku było tylko od 2 do 4 gołębi, ale
prawdziwe wykaszacze! Nic zatem dziwnego, że na koniec sezonu pozostawało nie więcej
niż 10 gołębi starych ( czasem tylko 6 do 8 ), które oparły się bezlitosnej selekcji .... i one
pozostawały na zimę. Stan następnie był uzupełniany młodzieżą po też ostrej selekcji. One
jako roczniaki musiały sprostać silnym potrzebom profesjonalisty.
Polityka selekcji pozwalała Roosensowi odgrywać wiodącą rolę w tym sporcie od lat! Z
drugiej strony nie może ona być bardzo surowa bo to „wielki problem” u profesjonalistów.
Trudno mu było powiedzieć „nie” bo przy wielu okazjach sprzedawane były bony. Ceną
„sławy” Pros musiał oddać nieraz rocznie 100 kuponów ... i każdy kto go odwiedził chciał
sobie coś „wybrać”, chciał coś „miłego”, a ponadto coś „dobrego” zabrać do domu. Dlatego
Pros musiał często mieć letnie młode lub nawet późne. Nie było problemu u Prosa ... bo miał
legendarnego „327”, „Nationaala” itp.
Ale przede wszystkim, Prosowi podobało się, gdy inne osoby odnosiły sukcesy z jego
gołębiami. To dawało Prosowi tyle samo przyjemności, jak wyniki w swoim gołębniku.
Długa lista top referencji świadczą o „wysokiej klasie” i „wartościach hodowli”
współczesnego gołębia z hodowli Prosa Roosensa. Jest to logiczne, że inni są równie
skuteczni z bezpośrednimi potomkami z gołębi od Prosa, gdyż tu gołębie rozpłodowe musiały
udowodnić swoją wartość. Zatem jeśli są top-gołębiami to jest duża możliwość, że i w
następnych pokoleniach one się będą pojawiać. Pros wiedział co miał na myśli i także to
umiał udowodnić w praktyce. Pros nie siedział z założonymi rękami ... w czasie, gdy
„Supercrak 327” był „szefem” jego gołębnika. Już wtedy odwiedzał Josa Soontjensa. Na
przestrzeni lat z jego gołębnika do Prosa przybyło do Kermt bezpośrednio blisko 250 gołębi.
Wszystkie były poddawane próbom lotowym. To były „złote przenosiny”.... pojawił się

„Computer I” i „Computer II”. Ptaki te w połączeniu z linią „327” dały Prosowi gołębie ze
zdolnościami do największych prędkości na krótkie i średnie odległości ... tu z Roosensem
nie można było wygrać. To było powodem, że wielu sportowych przeciwników Prosa nie
chciała tego zaakceptować i „skierowała” go na loty prowincjonalne i narodowe na dłuższe
loty średniodystansowe. Potrzebny był nowy rodzaj gołębi i szybko Roosens znalazł „złoty
towar” – „Chateauroux”, którego kupił na aukcji Schodts Romain .... jego potomstwo z
połączeniu ze „starym szczepem” wydało „wybitne” gołębie na trasy dłuższe średnich
odległości. Najlepszym przykładem tego był „Flits” i „Tarzan” dwaj nowi przywódcy z
Kermt!
Wspaniały rozpłodowiec „Freddy” to następny eksponat, którego Pros kupił na aukcji w 2003
roku od De Rauw-Sablon. Okazał się bezprecedensowym „rozpłodowcem świata”! Wniósł
nowy zastrzyk w świetną już kolonię Prosa ... jego pierwszy syn – „Blauwe Prins” stał się
hitem na szczeblu krajowym. Gołębie Rossensa do dziś jako „gwiazdy” jaśnieją na
firmamencie naszego sportu, jak nigdy dotąd. Cały świat gołębiarski odwiedzał Kermt w
poszukiwaniu bezpośrednich potomków Złotego Niedźwiedzia – rozpłodowca „Super
Freddy”! Dzięki niemu nastąpiła dalsza odsłona zasobów Prosa pozwalająca mu przedłużyć
czasy jego narodowej świetności do 40 lat! Więcej o tym w następnym rozdziale tej epickiej
opowieści o gołębiach ...
Selekcja to najlepsza droga do listy spektakularnych referencji!
-1 narodowy as średnich dystansów KBDB w 2005 roku u Thibaut-Boons- Sombrette,
(matka 100% Rossens).
-1 narodowy as średnich dystansów KBDB w 1994 roku u Jaak Koninckx- Zonhoven
(ojciec 100% Rossens).
- Iwata: był podczas 5 lat nie mniej niż 3 x ogólnym mistrzem kraju - Japonii. Jego kolonia
jest oparta głównie na linii Computer – Soontjes, linia Pros Roosen.
- Custers Rik, Meeuwen: "Super 36 Pros" 10 x 1 nagrody { bez podwójnych ilości i jest w
100%
linia Computer – Soontjens, Pros Roosen.
- Dr Eckart Pestner (Niemcy) wygrał z 100% Pros Roosenami - w 4 tygodniach: 1 z 9.272
gołębie, 1 z 7.732 gołębie, 2 z 6.118 gołębiami. Rodowod: linia Computera (Soontjes).
- Heyer Udo (Niemcy) wygrał z "Charlienne" w jednym roku 11 x w pierwszych 19
gołębiach na liście przy średniej:1.500 gołębi. (z 984 as punktami). Ona była' najlepszym
niemieckim as-gołębiem między 1975 i 1991r. i miała w żyłach 25% krwi Roosen -: linia '
Supercrack 327 - '!
- Jos Thoné wygrał 1 As- gołębia w Centre & Wschodnia Belgia 2007, matka jest 100%
Roosen z Supercrack 327 + Computer.
- Rego Guido, Spalbeek wygrał 1 konkurs w wyścigu ze wspólnego gołębnika Chiny 2007 z
potomkiem z linii "Chateauroux "!
- Guisson - Van Brabant, Kuringen wygrał 1 as- gołębia na średnim dystansie Prow. KBDB z 50% Roosen P..
- Jean Kuyks, Kozen wygrał 1 z Beziers w prowincji z 50% Roosen P..
- Schoolmeesters Armand, Spalbeek wygrał 1 narodowy Argenton przeciw 22.000
gołębiom z 50% Roosen P..
- Van Looy - Somers mieli 1 narodowego Mistrza KBDB, gołębie młode. 2 ich typowany
był 50% Roosen P..
- Nickmans Guido, Kermt miał 3 narodowego as- gołębia średni dystans KBDB, 4 asgołębia W. K. Versele Laga ze 100% Roosen P., linia Super Crak 327.
Louis Craps, Diegem miał 3 narodowego z Bourges 9.091 gołębi- z 50% Roosen P..

- Bracia Herbots, Booienhoven Halle wyhodowali linię z "Siostry Supercrack 327" nie
mniej niż 14 narodowych i międzynarodowych zwycięzców.
- Herman Herman - Hoekstra, (NL) wygrał z ich "Fenomeentje" 1 narodowego as- gołębiaHolandia. Tutaj też jest ślad linii ' 327 Supercrack'.
- Jamnik Jan (Niemcy) wygrał 1 międzynarodowy konkurs z Marsylii, który w rodowodzie
ma Roosen P. ze strony matki i ojca (Bracia Herbots)
- Rouffa Josy, Membruggen wygrał 1 + 2 konk. z Limoges w prowincji i 7 + 8 narodowy
Limoges przeciw 17.469 gołębiom, usiadły ptaki z linii Supercrack 327 Roosen P.
- R. Tonski (Niemcy) wygrał 1 + 2 + 3 konk. z 25.822 gołębie z P. Roosen!
- Vonckers Jacky, Winterslag był' zwycięzcą samochodu z 1 Orlean na 28.750 gołębi w
prowincji , 100% Roosen P. (Soontjes - Computer linia).
- Ludo Mortelmans, Zepperen wygrał 1 pół - narodowy Montlucon 6.890 gołębi, Primus
Interpares, 50% linii Roosen P..
- Appelmans - Brabant, Alken wygrywa 1 prowincjonalny St.Witz 4.356 gołębi, (50%
Roosen P.).
- Geert & Filip Clary, Grembergen wygrywa 1 narodowy Bourges 14.773 gołębie ,
Supercrack 327 - linia w rodowodzie!
- Jacob Leon, Tremalo wygrywa 1 pół-narodowy Chateauroux 14.138 gołębi. Krew
Computer - Soontjes .
- Koninckx Jaak, Zonhoven, wygrywa 1 konkurs prowincjonalny z Bourges na 5.646
gołębi, 50% Computer - Soontjes P. Roosen.
- Cams Cyrille, Spalbeek wygrywa 6 konkurs z Barcelony na 11.802 gołębie 6 i 287
narodowy z Barcelony na 12.245 gołębi, krew Primus Interpares.
- - Lopes Pedro, Portugalia, wygrywa 1 konkurs na 4.015 gołębi i 1 na 4.989 gołębi z
75% krwią Soontjes P. Roosen.
- H & H. Verschueren, Zingem wygrywają ze swoimi Roosensami 1 narodowy
Argenton, który jest bezpośrednim gołębiem do Prosa!
- - Mark Bollen, St.Herk Lambrechts, jego "F 16" ścigał się 17 x jako 1 (bez
podwójnych ilości) ze 100% linią Roosen P., Computer!
- Schepers Geert, Zolder wygrywa 1 narodowy Bourges na 12.766 roczniaków i najszybszy z
55.386 gołębi z 50% Roosen P. (Computer - Soontjes).
- Corthouts Theo, Tessenderlo wygrywa 1 narodowy Limoges na 10.291 gołębi + 2 półnarodowy Argenton na 8.095 gołębi, z tym samym gołębiem, który jest 50% linii Supercrack
327 !
- Hugo Vlaeminck, Rupelmonde wygrał " Hond Kleinzoon" 35 nagród na 36 wkładań i ten
gołąb sklasyfikowany jest 3 lata z rzędu jako kolejno 1 , 2 , 1 As gołąb ! Też tutaj jest 50%
linii Computer P. Roosen!
- Jos Deno, Leefdaal wygrał 1 Limoges w prowincji na 1.253 gołębi z 25% linią Computera
Roosen P.!
- Albert Willems, Eisden wygrywa 1 pół-narodowy Jarnac na 6.856 gołębi z 25% linii
Primus Interpares!
- Robert Vernyns, Kermt wygrywa 1 Orlean na 2.588 gołębi, 1 Orlean na 2.827 gołębi i 2
prowincjonalny as-gołąb na średnim dystansie KBDB z 50% Computer Roosen P.!
- N & E. Didden, Neeroeteren wygrał 7 narodowy konkurs na 11.278 gołębi i 38 narodowy
na 23.078 gołębi ( tym samym gołębiem), z 50% linia "Chateauroux"!
- Rene Geladi, Stokrooie wygrywa 1 Orlean na 4.011 gołębi w prowincji. i jest najszybszy
na około 19.000 gołębi. (linia Supercrack 327).

- Hugo Bogaerts, Kuringen osiągnął 1 konkurs z Dax w prowincji na 498 gołębi i 2 w
prowincji z Perpignan na 1.063 gołębie (matka 100% Roosen P. Fabiola).
- Jean Brabant, Kuringen wygrał 1 Chateauroux w prowincji na 1.877 gołębi ze 100%
Soontjes - Computer -P. Roosen.
-H. Schneider K. (Niemcy) wygrywa 1 konkurs narodowy z Barcelony na 3.579 gołębi i 8
międzynarodowy na 24.947 gołębi (linia Supercrack 327).
- Mantels i Syn, Lummen, wygrywa 1 konkurs prowincjonalny z Orlean 15.000 gołębi +
zdobywca samochodu (50% Roosen P.).
- Mantels i Syn, Lummen wygrywa 1 as-gołębia w prowincji- średni dystans KBDB z 50%
Roosen P. (Computer - Soontjes).
- Rego Guido, Spalbeek wygrał z jego wspaniałym gołębiem "Gentelmen" 3 Chateauroux
9.432 gołębie, 3 Vierzon 2.605 gołębi i 28 Montlucon 7.381 gołębi … też tutaj jest jeszcze
raz linia " Computer - Soontjes" w rodowodzie.
- Johan Van Boxmeer (Holandia) ma ‘ 515 - samica' od Prosa i jest doskonała w rozpłodzie!
- Senden Dany otrzymał 2 jajka z ‘Blauwe Prins i wyhodował:
033/08: 1 Argenton 336 gołębi, 8 w prowincji na 2.081 gołębi, 47 narodowy Strefa C na
7.422 gołębie; 231 narodowy La Souterraine na 21.258 gołębi, 225 narodowy Strefa C Gueret
na 3.926 gołębi itd …
034/08: 44 Argenton w prowincji na 2.081 gołębi, 278 narodowy z La Souterraine Strefa C
5.681 gołębi, 1468 narodowy z Gueret 14.784 gołębie, 19 z Melun 375 gołębi, 18 z Melun
224 gołębie itd …
014/07: 27 Gien w prowincji na 3.131 gołębi, 57 Gien w prowincji na 2.028 gołębi, 68
Chateauroux w prowincji na 3.130 gołębi, 181 narodowy z Argenton na 6.177 gołębi, 111
Montluçon w prowincji na 2.028 gołębi … itd.
- Nowość: 1 narodowy As gołąb ‘ daleki średni dystans' zwycięzca KBDB w 2010, Mathijs
Pierre z Hamont - Achel ma z jego B03-5115498, bezpośrednio od Prosa („Magic Star Junior
„419/97' x „ Córka narodowego Bourges” 274/02') wspaniała samica hodowlana … ona jest
matką ‘ As Pigeon 292/06': 4 As-gołąb w Limburg Fondclub 2009 (1 z Chateauroux na 127
gołębi, 93 z pólł-narodowego Montluçon 7.302 gołębie, ‘ 08, 1 z Chateauroux na 158 gołębi,
4 Reims na 460 gołębi, 94 z pół-narodowego Montluçon na 7.516 gołębi ‘09, 263 narodowy
z Argenton na 9.901 gołębi itd... on jest też bratem ‘ 1 as-gołębia w 2009 roku w sprincie u
Fransen G. z Ophoven!
- Centrum Elity PiPa, Knesselare i Bracia Freddy & Jacques Vandenheede z Zingem
osiągnęło 15 as-gołębia , średni dystans w prowincji KBDB w 2010 roku, , który między
innymi wygrał 4 Blois w prowincji i 15 narodowy z Bourges młodych w 2010 … ‘
wnuczka' z ‘Super breeder Freddy'… wyhodowana z bezpośredniego ‘Syna Freddy ' z
Kermt!
- Jacob Leon z Tremelo odkrył nową ‘ najlepsza parę hodowlaną' samiec pochodzi z ‘Córki
Freddy ' od Prosa Roosen … ten samiec jest m. innymi : ojciec 5 Blois w prowincji na 1.840
gołębi, 14 Issoudun w prowincji na 1.817 gołębi, 15 Blois w prowincji na 1.045 gołębi, 17
narodowy w strefie z La Souterraine na 4.459 gołębi, 24 Issoudun w prowincji na 1.817
gołębi, 38 z Chateauroux w prowincji na 1.740 gołębi, 49 narodowy z Argenton na 10.549
gołębi, 70 z Vierzon lot interprowincjonalny na 8.869 gołębi, 89 z Bourges w prowincji na
3.123 gołębie, 94 w pół-narodowym Chateauroux na 10.719 gołębi itd …
-Jos Thoné, cudowny chłopiec , ma ‘ Pro Freddy' ( bezpośredni syn z ‘ Super breeder
Freddy') złoty ‘ rozpłodowiec' w gołębniku rozpłodowym … który pochodził z hodowli
Roosensa!

Nieprawdopodobne! I to jest tylko krótkie streszczenie najważniejszych wydarzeń to ‘ Biblia'
najlepszych doniesień! Kto i gdzie kiedykolwiek w świecie może wyprodukować podobną
listę , tak jak ‘ obywatel świata' Pros Roosen! Będziesz musiał szukać wszędzie …
Opracował: M. Kościelniak – Nowa Sól

Tłumaczenie za zgodą Pigeon Paradise

www.Pipa.be

Pros Roosen – Kermt (Belgia), całe życie wykonane w stylu mistrza! (Część 2)
Pros to „encyklopedia”, gdzie głównym zainteresowaniem były gołębie. Jego osobiste
zwycięstwa i lista najlepszych osiągnięć gołębi Roosen w innych gołębnikach jest ogromna
(patrz część 1), dlatego głównie będziemy musieli ograniczyć się ... choć może o tym
rozmawiać godzinami.

W części 1 można było przeczytać, że podczas jego kariery Pros zawsze dużo uwagi
poświęcał na poszukiwaniu właściwych „gołębi”. Bez nich nic nie osiągniesz na niwie gołębi!
Pros miał 2 strategie przy uzyskiwaniu "gołębi" (czytaj: top gołębi) ... po pierwsze, składa się
ta strategia z bezpośredniego dojścia do "top gołębia" i jego kupna, a następnie wprowadzenie
go bezpośrednio do swego szczepu czyli już istniejącej podstawy. Hodowla z takimi kilkoma
gołębiami dawała natychmiast szeroką produkcję do budowy szczepu na następne lata ... to
jest oczywiste! Nie każde pociągnięcie było trafieniem w „oko byka” ... choć liczba gołębi,
które Pros próbował była duża. Jest jednak zdumiewającym jego wyczucie. W dużej mierze
powodem tego były rozeznania, które czynił śledząc poczynania i wyniki gołębi, hodowców
za szczytów. Bacznie przyglądał się bliskiej rodzinie upatrzonego ptaka, innymi słowy,
wartościom rozpłodowym tych „top gołębi”. Pros był jednak uważny bo często można kupić
„stare ziółko”.... a potrzebny jest dobry rozpłodowiec przed którym jeszcze jakiś czas
hodowlany. Jak ta strategia działała zobaczymy w dalszej części nr 2!
I co on robił jak nie mógł takiego super gołębia uzyskać ... spytasz! Cóż, wtedy Pros kupował
całą rundę młodych. Czasami było to od 30 do 80 szt. naraz. Według Prosa są to „najdroższe
metody” pracy w hodowli, jednak jest to szansa, że wśród nich jest ten „dobry”, bo takie
gołębie na drzewach nie rosną! Jeśli otrzymał gdzieś całą rundę młodych, szybko i starannie
je selekcjonował. Najczęściej je lotował, bo uważał, że to najlepszy i najkrótszy sposób
selekcji!
Tą drogą do Kermt dostały się gołębie Soontjens ... i dokonały wiele sukcesów!
Uzyskanie całej rundy młodych od hodowcy ze szczytów .. to jednak rzecz „droga”. Pros z
tym się całkowicie zgadzał. Dlatego twierdził, że hodowca, który nie może sobie pozwolić na
wydanie „dużych pieniędzy”, ma jeszcze inny sposób. Można kupować od czołowych

hodowców tzw. bony. Następnie trzeba zdobyć zaufanie tego hodowcy i zbudować więzi
przyjaźni przez „prezenty” czy „małe gesty” ... nawet jeśli to tylko butelka wina lub pudełko

czekoladek czy chociażby bukiet kwiatów dla żony ... to jest kilka myśli, poczym można
dostać coś „ekstra” i to tanio. W ten sposób Pros dał setki gołębi za darmo, wielu kolegom
sportowcom, którzy mieli wspaniałe występy na niwie naszego sportu. Sam jednak często
wyciągał portfel szeroko otwarty... tylko dlatego by uzyskać „najlepszego” i być
zadowolonym. To wszystko jednak miało wielki wpływ na gołębniki szczep Prosa!
Historia gołębnika
Pros pierwsze kroki w naszym sporcie postawił w roku 1965, gdy umarł jego ojciec a on po
nim odziedziczył gołębie. Od samego początku jego celem było: dotrzeć do absolutnego
szczytu. Ambicje wygórowane, ale Pros był gotowy zrobić wszystko, aby dać z siebie
wszystko. Przyświecało mu hasło: jeżeli coś robisz, musisz zrobić to dobrze! Zdecydował, że
bardzo stary szczep jego ojca potrzebuje zastrzyku „świeżej krwi”.
Z tego powodu on pojechał w 1972 roku do Tessenderlo by odwiedzić Jefa Van Sweevelta.
Był to hodowca o doskonałych wynikach na trasach średnich i dalekich średnich. Gołębie z
linii „Yzeren” i „Old Coenen” weszły w skład gołębników Roosensa. Prawdziwym
najlepszym rozpłodowcem i lotnikiem był „SUPER CRAK 327” i on stał się absolutnym
liderem.

Inna legenda naszego rodzimego sportu w kraju był aktywny w Zepperen pod nazwiskiem Jef
Carlens. Jef był znany z intensywnego chowu wsobnego tak, że rodowody były blisko
natury... był wspaniały w lotach z Barcelony. Jego gołębie zdobyły 1 i 8 nagrodę
międzynarodową z Barcelony w 1973 roku i uczyniły matkę i córkę ... gołębiami o światowej

sławie. Zwycięzczyni o nazwie „Mona Lisa” wkrótce przeniosła się do „dalekich portów”,
podczas, gdy jej córka „Fabiola”, nie tylko osiągnęła znakomite wyniki (2 w prowincji + 8
konkurs międzynarodowy z Barcelony na 8.515 gołębi w 1973 roku, 1 w prowincji i 45
konkurs międzynarodowy z Barcelony w roku 1974, 1 w prowincji + 26 konkurs
międzynarodowy w roku 1976), ale także okazała się doskonała w rozpłodzie. Jedną z jej
córek udało się pozyskać Prosowi. Ona w połączeniu z „Yzeren” od Van Sweefelta, stała się
matką „60.000 Duivin 765/77”. Jej imię to pieniądze, które wygrała w narodowym locie z
Bourges. Ponieważ jej matka uciekła ... „60.000” znalazła się szybko w gołębniku
hodowlanym, gdzie stała się bezpośrednio matką „SUPER CRAKA 327”.
Kiedy pod koniec roku 1977 publicznie były sprzedawane gołębie Carlensa, kto miał już swą
pozycję i sławę w sporcie gołębiarskim był na tej aukcji. Wszyscy mieli nadzieję zdobyć
„Fabiolę”. Wrócili jednak z pustymi rękami po „ciężkiej” bitwie, ponieważ ostateczna,
najwyższa oferta pochodziła od Roosensa, ... niektórzy musieli głęboko kopać po kieszeniach.
Okazała się to „złota inwestycja” bo nie tylko sama wydała doskonałe ptaki u Roosensa ... ale
także następne jej pokolenia to wiele fenomenalnych lotników. Między innymi 1
międzynarodowy konkurs z Marsylii –1995r., 1 międzynarodowy Dax i 2 narodowy
Montaubab w 1994 r., 2 narodowy Montelimar – 1993, itp.
Kiedyś dowiedziałem się mądrej lekcji o gołębiach: idź do hodowcy we własnym środowisku,
który regularnie cię „łomotał”! Sensu tej lekcji Roosen użył do budowania swojego szczepu.
W 1974 roku udał się do Opglabbeek (prowincja Limburg). Tam żył wielki mistrz o nazwisku
Jan Grondelaers! Kupił na aukcji samiczkę „872/74 Grondaeres” od Paula Motmansa i
„Coenen” (od Sweevelta), profesjonaliści z Lokeren. Ten samiec stał się ojcem „SUPER
CRAKA 327”. Roosen mógł wtedy rozpocząć „własne dzieło” budowanie szczepu
„najlepszych z najlepszych” z jego prowincji Limburg. To był punkt wyjścia. Potomkowie
tych „top” gołębi zaprowadziły Prosa prosto na szczyt w naszym sporcie. „SUPER CRAK
327” z nr obrączki B-78-5174327 był głównym aktorem tych sukcesów. Jak wyżej
wspomniano ojcem był „Lokeren 896/76”, matką „Grondaeres 872/74” . „SUPER CRAK”
był niewątpliwie jednym z najlepszych gołębi na świecie dla jego pokolenia i można o nim
mówić w samych superlatywach. Przytoczymy tu tytuły jaki przypadły mu w udziale:
1979: 3 narodowy as-gołąb- roczniak gazety „De Belgische Duivensport „(belgijski sport
gołębia)
1980: 4 narodowy as na średnich dystansach gazety „De Belgische Duivensport”
1981: 5 narodowy as KBDB
1982: 1 narodowy as na średnich dystansach gazety „De Reisduif „
2 narodowy as na średnich dystansach gazety „De Belgische Duivensport”
1983: 2 narodowy as na średnich dystansach gazety „De Belgische Duivensport”
2 as w klubie Vlaams - Waalse długich odległości
3 narodowy as na średnich dystansach gazety „De Reisduif „
Roossen odkrył prawdziwą „kopalnię złota” ponieważ ten „cud-gołąb” stał się twórcą linii
„SUPER CRAK 327” w jego gołębnikach i dalszych wybitnych gołębi. Dla przykładu
„Olimpiada 321/90” wnuk poprzez córkę „SUPER CRAKA 327” „Schilderij 401/83” x
„National 977/90” (zwycięzca w locie narodowym z Bourges na 9.759 gołębi). Z siostry
„SUPER CRAKA” doczekał się również wielu doskonałych gołębi. Bardzo liczyło się też
potomstwo innej pary top hodowlanej, „Ieverige” od Braci Herbots z Halle- Booienhoven x
„Wonder Hen”. Ich potomkowie i ptaki z tej linii zapewnili Prosowi 14 x 1 konkursy w skali
kraju. „Wonder Hen” to znowu siostra „SUPER CRAKA”. To ilustruje potęgę tej linii

hodowlanej!

1982: Dojście do gołębi -Soontjes
Kiedy stoisz na najwyższym szczeblu w drabinie tego sportu, jest bardzo trudno znaleźć
równie dobry materiał ... nie mówiąc już o "lepszej jakości", aby wzmocnić jeszcze swoje

gołębniki, lub przynajmniej utrzymać poziom wydajności w tym samym "super poziomie. A
jednak znowu „kropla świeżości” została wprowadzona by zostać na tym wysokim poziomie.
To jest :"conditio sine qua non" (warunkiem nieodzownym), aby tak długo móc się utrzymać
się samemu na topie. Tu miła anegdota, która stała się historią mającą doprowadzić Roosena
do Wommelgem ... do Josa Soontjensa. To był rok w którym po raz pierwszy wprowadzono
konkurencję „Złoty Gołąb” a wię był to rok 1981 ... i kto pierwszy stanął na podium? Pewnie
się domyślasz ... Roosen! „Wielkim człowiekiem” w tym czasie w sprincie był Jos
Soontjens ... dla większości mało znany, ale już bardzo silny w domenie prędkości ... i
najlepszy jakiego Antwerpia posiadała w tym czasie!
Pros musiał się dowiedzieć dlaczego ... i tak ruszył do Wommelgem, nie bezpośrednio do
Josa ... lecz do lokalnego klubu, do konkurentów Josa Soontjensa. I od raz się dowiedział, że
rywalizacja z Soontjensem w wyścigach jest prawie niemożliwa i to nawet w rejonie. Brał
pierwsze nagrody oraz nagrody pieniężne o najwyższych kwotach tydzień po tygodniu.
Pros już wiedział co robić ...kupił kupony od Josa Soontjensa podczas obchodów „Złotego
Gołębia”. Postawił na gołębie, które jeszcze nie były znacznej szerszej społeczności
sportowej. Miało się to wkrótce zmienić, gdy Roosen odwiedził Josa w Wommelgem by
spieniężyć jego kupon ... i był po wrażeniem „kanonami sprintu”. Imponujące wrażenie
wywarła cudowna para hodowlana "Late Tom x Chequered Verherstraeten", która była
podwaliną fenomenalnej linii zdobywców 1 konkursów. Pros od razu podjął decyzję o chęci
zakupu 2 rund młodych (z 3 i 4 lęgu 1982 roku) od Josa i już pierwsze gołębie od Soontjensa
pojawiły się w 1982 roku w Kermt. Od razu były lotowane i wygrywały 1 nagrody!
Wnioski?
Zanim inni hodowcy to zauważyli, Pros odwiedzał Josa w Wommelgem. Roosen uzyskał
bezpośrednio 15 młodych z pary "Late Tom x Chequered Verherstraeten", poza nimi nabył
wiele ptaków po innych doskonałych gołębiach z silnie inbredowanej kolonii Josa
Soontjensa. Co roku od 30 do 40 młodych było przenoszonych z Wommelgem do Kermt ...
Pros kupił łącznie od 200 do 250 młodych, z których wszystkie były poddane lotowaniu.
Najlepsze dopiero mogły pozostawać w hodowli.
Wprowadzenie gołębi Soontjens w Kermt to było „wstrzyknięcie złota”. Jeśli Pros wcześniej
stawał na najwyższym szczeblu, gołębie Soontjens popchnęły go o szczebel wyżej. Szczep
Roosen stał się po prostu „wybitnym”, było wręcz niemożliwe ścigać się z tym człowiekiem.
Zajaśniała nowa era ... pojawiły się 2 nowe „super lotniki” pod nazwami „Computer I” 903/82
i „Computer II” 876/85, pół bracia pochodzące z jednego ojca: „Tom”! Te samce dały
Prosowi wieczną sławę. Mpożemy chyba powiedzieć, że to Roosen rozsławił szczep Josa
Soontjensa na cały świat!
-„Computer I” B-82-6059903: był as- gołębiem KBDB, BDS; zdobył 9 x 1 konkurs i 20 x w
pierwszej 3 w latach 1983/85.
-„Computer II” B-85-6580876: 13 x 1 konkurs, 80 konursów w tym 56 x w pierwszej 10.
1 as-gołąb w sprincie w prowincji KBDB ‘89
2 as-gołąb w sprincie w prowincji KBDB ‘88
5 narodowy as-gołąb w sprincie KBDB ‘89
6 as-gołąb w sprincie w prowincji KBDB ‘90
Gołębie z nieprawdopodobnymi możliwościami i wynikami, z którymi Pros nie dawał szans
konkurencji.

„3 muszkieterowie z Kermt”
Nowe pokolenia ze „wspaniałych lotników” i „złotych” gołębi w rozpłodzie ujrzało światło
dnia i nie było żadnych lotów , gdzie inni konkurenci mieli szansę wygrać z Roosenem.
„SUPER Crak 327”, „Computer I” i „Computer II” to „3 muszkieterowie z Kermt”.

Potomkowie tych gołębi dały „władze” Prosowi przez wiele lat
gołębiarskim.
Zilustrujmy to kilkoma znaczącymi przykładami :

w narodowym sporcie

"Raket 684-84": 1 as- gołąb B.D.S. '87, syn " Computer I ". Był ojcem "Asa 953/88 " i
dziadkiem "977/90 Nationaal" (poprzez jego syna „Bliksem 102/85”, patrz dalej).
"Ace pigeonsduif953/88 ": syn "Raketa" x córka "SUPERCRACK 327 " 5 x 1 konkurs (bez
podwójna) i 28 x w pierwszej 10.
1 prowincjonalny as-gołąb średni dystans KBDB Limburg '91
1 as-gołąb krótkich odległość "LDS 2000" w '91
"Computer II 349/92 Junior": chyba najbardziej znany syn "Computer II", który zdobył 84
nagród, w tym 7 x 1 konkurs (bez podwójna) i 56 x w pierwszej 10. W połączeniu z córką
"Raket 684-84", stał się ojcem 2 zjawiskowych świetnych gołębi, mianowicie:
a. "Orleans” 457/97, który wygrał:
1 prowincjonalny Orleans 7.067 gołębi
1 Vervins 122 gołębie
2 Laon na 797 gołębi, łącznie 43 konkursów, w tym 23 x w pierwszej 10.
b. "Bourgesman" 432/97, który wygrał między innymi:
1 prowincjonalny Bourges 2.167 gołębi.
1 St.Witz 1.309 gołębi, łącznie 22 nagród, w tym 15 x w pierwszej 10.
"010/89 Hond": był prawdopodobnie "najlepszym rozpłodowcem" tej nowej generacji, jako
syn "Computer II" 876/85 x "Siostra Raket" 101/86 ",stał się ojcem całej serii" gołębi
gwiazd” w tym:" Olimpiady 321/90 "," Magic Star 199/91 "(1 narodowy as-gołąb krótkie
odległość '94 u Jaak Konincxa)," Admiraal 200/91 "," Blue King 201/91 " , "Blue Hope 20691", "Blue Arrow 001/92", "Super Magic 388/92", "Olimpiada 157/93 Brother", "Tamme
460/97
Hond"
itd
...
Krótko
mówiąc,
„rozpłodowce
w
tysiące”!
"Olympiade” 5328321/90: syn "Honda 010/89" x "Schilderij 401/83" (córka "Supercrack
327").
Ten „ cudowny ptak” wygrał :
Olimpijczyk kategoria sport średni dystans: Las Palmas ‘93
1 as-gołąb, średni dystans L. D. S. 2000 w ‘92
2 as-gołąb, średni dystans L. D. S. 2000 w ‘91
2 prowincjonalny as-gołąb średni dystans KBDB Limburg ‘92
6 as- gołąb w Belgii średni dystans KBDB ‘ 92
Zwycięzca Mistrzostwa Świata Versele-Laga.
Zdobył między innymi:
1 Bourges na 1.426 gołębi, 3 Orleans na 1.161 gołębi, 3 Montargis na 2.701 gołębi, 6
Bourges na 1.262 gołebi, 8 Toury na 2.490 gołębi itd ...
- "Nationaal" 5335977/90: jest synem "Bliksem 102/85 (siostra" SUPERCRACK 327) x
"Limogeske 672/84" ( 1 w prowincji + 3 w kraju Limoges, 2 prowincjonalny La Souterraine).
"National" zdobył wspaniałe wyniki:
1 narodowy z Bourges. na 9.759 gołębi
1 prowincjonalny Orleans na 2.337 gołębi 1 najszybszy w prowincji na 5.337 gołębi
4 z Marne na 2.778 gołębi

6 z narodowego Chateauroux na 13.285 gołębi, w regionie 1 na 405 gołębi.
On dalej wygrał: 9 konkurs z Marne na 1.858 gołębi, 16 w prowincji z Orleans na 2.968
gołębi, 33 z Vierzon na 3.733 gołębi, 33 z Montargis w prowincji na 2.220 gołębi ... itd.
"Reims” 52044002/97: jest synem "Blauwe Slaets" 003/92 (2 x 1 konk. w ’93 Dourdan) x
"Córka Computer II" 423/95 i wygrał m. innymi :
1 Dourdan 1.268 gołębi
1 Toury
848 gołębi
1 Reims
798 gołębi
1 St.Witz 156 gołębi
Wygrał

w

sumie

45

nagród

w

tym

32

w

pierwszej

10

!

"456/00 BOURGESKE ', która zdobyła 5 x 1 miejsce , 4 narodowy z Bourges na 23.957
gołębi, 31 narodowy z Argenton na 4.955 gołębi, 7 prowincjonalny z Vierzon na 1.479
gołębi ... itd., a także wnuczka' Computer II Junior 349/92 (przez jego córkę 128/99) i super
matka w hodowli, która jest jeszcze znakiem do dziś w kolonii Roosen. Ona jest m. innymi
matką słynnego "862/03 Wittikje" ... jest tak samo bezpośrednią matką obecnego "Nr 1" w
gołębniku w Kermt: „Blue Prins "(patrz część 3)!
Siostra z gniazda „Bourgesman 431/97” (córka Computer II Junior) dobrana z ‘ Chateauroux
510/92' jest wtedy matką wspaniałego lotnika „ Tarzan 3002/03” (5 x 1 nagroda i jeden z
aktualnych chorążych szczepu). Ona jest też matką „Klein Aske 701/01”… z tym samym
„ Chateauroux 510/92” była matką „Flits 636/04” (też 5 x 1 nagroda, 1 Melun w prowincji, 8
narodowy z Bourges na 10.759 gołębi …) i „Jokera 076/02” (23 Orlean na 7.272 gołębi w
prowincji, 78 narodowy z Bourges na 16.500 gołębi, 96 narodowy z Bourges na 10.182 gołębi
…).
Chociaż powyższe wspomniane gołębie były " zabójcami" w sprincie i na średnim dystansie,
Roosen postanowił „zaświecić” i wycelował strzałę na „międzynarodowy klasyk „ z
Barcelony. Pros wiedział jak nikt inny, że aby jego gołębie były klasyczne, muszą mieć
Barcelone w swojej krwi. Miał już przecież najlepszą linię z „Fabioli”. Studiował przecież
międzynarodowe wyniki poprzednich sezonów i zaraz odwiedził Braci Frenken w Weer
(Holandia).
Jeszcze raz to było bezpośrednie uderzenie … ponieważ nowy wspaniały gołąb widział już
światło w Kermt. Był to gołąb o imieniu „Primus Inter Pares" 339/90 z krzyżówki (Theelen x
Frenken). Ten niezmiernie silny wyścigowiec z Barcelony został wieńczony w 1996 jako
„najlepszy belgijski wyścigowiec z Barcelony przez 5 lat , 1992 -96!
On wygrał :
'92 Barcelona na 11.399 gołębi, 438 narodowy
'93 Barcelona na 13.343 gołębi, 180 narodowy
'94 Barcelona na11.214 gołębi, 149 narodowy
'95 Barcelona na 9.759 gołębi, 306 narodowy
Barcelona '96 na 10.068 gołębi - 830 narodowy
On też wygrywał czołowe nagrody z Narbonne, Brive, Jarnac itp .... i był również najlepszy w
klasyfikacji "2-letni stary" i w "3-letniej klasyfikacji" z Barcelony w klubie Barcelona w
Brugii. Automatycznie dał Prosowi 3 x 1 as-gołębie w tym wybitnych "złoty gołąb
Vleugelcompetitie "(Złote skrzydła) w BBC! Krótko mówiąc, prawdziwy tytan! W sumie
Roosena stanął na podium w klubie "Bruges Barcelona" 4 razy, bo był również 1 w starej
klasyfikacji "Dwa lata w Barcelonie” w 2002 roku

" Pół-siostra Primus Interpares "5328339/90, która zdobyła też nagrody:
Barcelona '01 narodowy na 13.161 gołębi - 23
'02 Barcelona narodowy na 13.021 gołębi - 157
Tymi wyjątkowymi super gołębiami Roosen „terroryzował” cały Limburg przez prawie 20
lat, od 1982 do 2001. Nie można go było pokonać .. gołębie Roosena były niemal nie do
pokonania. Jeśli natomiast jakiemuś gołębiowi udało się nieraz ugrać nieraz nagrodę
pieniężną, to zwykle był to gołąb „krwi Roosen”. Trzeba tu przyznać Prosowi jedną rzecz ...
on nigdy nie ścigał się masą. W wyścigach powyżej 400 km na koszowanie przynosił od 1 do
4 gołębi maksimum, nigdy nie więcej! Pros zaczynał co roku od 22 gołębi starych i
roczniaków. Po kilku tygodniach pozostawało np. tylko 10, ale „prawdziwych rarytasów”!
Każdy gołąb miał swoje „konto” na początku sezonu. Jeśli nie spełnił postawionych mu
oczekiwań, wiedział co go czeka. Roosen miał gołębniki dłuższe niż 30 m., ale tylko
maksymalnie 4 gołębie były w jednym przedziale. To pozwalało mu doskonale motywować
swoje
ptaki,
które
były
wysyłane
na
lot.
W regionie się mówiło .. że gołębie wracały do „swego szefa”. Który gołąb chciał dostać się
do jednego z 4 przedziałów gołębnika hodowlanego musiał przynajmniej 3 x wygrać 1000!
Bardzo nietypowe .... nic jednak dziwnego, bo nie zawsze te gołębniki były zajęte. Musiały
tam być wyjątkowe ptaki, światowa klasa. Można by powiedzieć "creme de la creme" czyli
śmietanka! Pros każdego sezonu hodował z tych gołębi tylko od 12 do 15 młodych.
Do roku 2001 legendarne „gołębie Soontjens” u Prosa „łamały” konkurencję. Doszło wręcz
do tego, że stracił wokół siebie wszystkich przyjaciół. Został sam jak kapitan na statku. Po
pewnym czasie postanowił zrezygnować z lotowania na lotach sprinterskich i na średnich
dystansach. Przeniósł swe zainteresowania na dalsze loty średnie, na loty 600 km. Wszyscy
wiedzieli, że Roosen był człowiekiem „złotego serca” i podzielił gołębie swego sprintu i tras
średnich między przyjaciół. Jego 90% gołębi błyszczy na innych gołębnikach, gołębie
kosztowne
rozdał
lub
przeznaczył
jako
darowiznę
na
aukcje
gołębi!
Nastąpiła nowa era, w lotach prowincjonalnych i narodowych na trasach „średnio długich”.
By jednak tu „świecić” Pros po raz kolejny udał się w poszukiwaniu wzmocnień. Musiał jego
bardzo szybkie i nieco nerwowe „Soontjensy” uzupełnić innymi w uzupełnieniu
„przydatności” do nowych zadań. Szeregi zostały wzmocnione ptakami "Chateauroux" i
"Super Freddy”. Jest to jednak temat do części 3 w rozdziale tej historii sukcesu!
Tłumaczenie za zgodą Pigeon Paradise

www.Pipa.be

Przekład: M. Kościelniak – Nowa Sól (2011)

Pros Roosen - Kermt (Belgia) … grał w stylu mistrza przez całe jego życie!
(Część 3)
Ta 3 część historii hodowli szczepu Prosa Roosen jest ostatnią w epizodzie jego życia ...
inaczej mówiąc jesteśmy w roku 2001.
Czas ten nastąpił po okresie, kiedy Roosen był na szczycie w sprincie i na mniejszym średnim
dystansie, a trwało to przez ponad 20 lat. Trwało to dzięki gołębiom Soontjens w połączeniu
w krzyżówkę starych swoich linii i wspaniałego „SUPER CRAKA 327”.
Były to gołębie, które pod wieloma względami były być może „zbyt dobre” ... dla szerokiej
konkurencji. Pros dlatego musiał szukać innych miejsc konkurowania, gdyż w rodzimym
klubie tracił przyjaciół. To bardzo głęboko uderzało w „nerwy” Prosa ... to nie była przyczyna
związana z grą gołębiami. To przejście częściowo ułatwił mu zbieg okoliczności ... gdyż jego
syn Stefan doskonale radził sobie jako kolarz w peletonie. Pros chciał być jego osobistym
trenerem i opiekunem. To oczywiście zabierało dużo czasu podczas weekendów, gdyż musiał
być z synem na linii frontu. Lotowanie gołębiami z tego tytułu zostało trochę zaniedbane.
Były loty „daleki średni dystans”. Dalej posiadał swoje stare asy takie jak:” Olimpiada”,
„ Asduif”, „ Bourgesman”… i oczywiście „ Nationaal”( zwycięzca 1 konkursu z lotu
narodowego z Bourges. Ptaki te dawały mu duże możliwości na lotach prowincjonalnych i
narodowych klasyków jak Orlean, Chateauroux i Bourges.
Ale nie może mieć wszystkiego w życiu … i, gra w sprincie i mały średni dystans przeszły
doskonale, ponieważ te wyścigi zwykle zostały skończone wczesne rano … więc, Roosen był
wolny po południu, by pójść do spraw kolarskich związanych ze Stefanem. Naturalnie „siła
nadprzyrodzona” i niepowtarzalne występy jego szczepu Soontjens miały na to wpływ!
Naturalnie Pros uważnie śledził wydarzenia w sporcie gołębiarskim ... spostrzegł, że sport ten
szybko się zmienia. Zauważył, że loty regionalne i krajowe zaliczane do klasyków a więc
„długie loty średnie” i „ jednodniowe loty dalekie” stają się bardzo popularne ... i wyścigi te
mają coraz więcej reklamy w mediach gołębia! Kilku konkurentów Prosa z tras „średnich
odległości” zwróciło uwagę na „daleki średni dystans”... nawet zaczęli tam grać główne role.
Z kolei hodowcy lotujący na „dalekich średnich dystansach” przejmowali inicjatywę na lotach
długodystansowych. Roosen zauważył przy tym, że ta rozwijająca się tendencja była
skutkiem trenowania gołębi. Wcześniej ptaki trenowało się inaczej. Niegdyś lotujący na
„dłuższych lotach średnich” koszowali gołębie co 2-3 tygodnie ... teraz nagle koszują tydzień
po tygodniu na loty od 400 do 500 km. Wyścigi są teraz coraz szybsze, czas trwania konkursu
coraz krótszy.
Nie było kiedyś takich porad lekarskich, właściwych lekarstw itp. Nie oznacza to, że Pros nie
stosował leków, zawsze był tu bardzo ostrożny a wręcz przeciwny ich stosowaniu. Z czasem
pozyskiwały jego uznanie suplementy diety, które jako dodatki pozwalały na szybszy powrót
do domu!
Teraz widząc co się dzieje w sprincie i na średnich odległościach postanowił wziąć broń na
ramię i spróbować swoich sił na „klasykach” w naszym sporcie: Bourges , Limoges i Brive.
Teraz tu chciał zabłysnąć. Rozdał swoje gołębie na sprint i trasy średnie swoim przyjaciołom.
Pozostawione gołębie musiał jednak wzmocnić do nowych zadań. Potrzeba było więcej
„uporu” i „wytrwałości” do jego szybkich Soontjensów. Więc on natychmiast przeszedł do
poszukiwań by znaleźć materiał do krzyżówki ze swoimi Soontjensami, aby utrzymać się na
podobnym miejscu jak w sprincie i trasach średnich. . Łatwiej powiedzieć niż zrobić ... Pros
po raz kolejny wykonał dokładne badane wyników i ich analizy ... i wkrótce miał „biały
dziób” w postaci „Antwerpenaara”, później przechrzczony przez profesjonalistów na

„Chateauroux” 92/6451510, którego Pros kupił na aukcji publicznej gołębi Romaina Schots z
Halen w 2001 roku. Był to gołąb, który wniósł potrzebny „power” i „resztę” do istniejących
już Soontjensów. I już w niedługim czasie Pros ”świecił” w prowincji i kraju na „długim
średnim dystansie”!

"Złoty” Chateauroux B92-6451510
1 z Chateauroux w prowincji na 4.080 gołębi
14 z narodowego Bourges na 18.657 gołębi
Prawdziwy ‘ super gołąb ' który natychmiast umożliwił Roosenowi zaistnieć na szczycie
prowincjonalnego i narodowego ‘ wielkiego średniego dystansu! Krótko mówiąc, on był …
ojciecm :
-Flits: 5 x 1 nagroda i m. innymi 8 z narodowego Bourges …
-Tarzan: 5 x 1 nagroda i m. innymi 9 z narodowego Bourges …
-Joker: 14 z narodowego Bourges …
dziadkiem :
-Blauwe Prins: 4 z narodowego Bourges …
-Fantast: 11 z narodowego Bourges …
-Jonge Joker: 12 z narodowego Bourges … itp.
Następne „zadanie domowe” Roosen zrobił, po raz kolejny wyjeżdżając w 2001 roku na
licytacje gołębi Romaina Schots. Zaobserwował, że jego „mała kolonia” zawsze kwalifikuje
się między czołowe gołębie w prowincjonalnych klasykach. Poszedł więc „zwiad” na aukcji
w Halen i tam został upatrzony "Antwerpenaar" inaczej ... "Chateauroux" 510/92. W
gołębniku Schotsa był to wyjątkowy gołąb z dużymi możliwościami rozpłodowymi. Miał już
wtedy 9 lat. W jego żyłach była znaczna domieszka krwi Janssen, którą Schots zdobył od
Marcela Ketschota z Antwerpii (stąd jego pierwotna nazwa), za zgłoszenie zgubionego
gołębia. Teraz "Chateauroux" 510/92 powędrował do Kermt jako by zająć pozycję lidera w
gołębniku rozpłodowym. Pros opisał go jako „najlepszego gołębia rozpłodowego” jakiego
kiedykolwiek był właścicielem! Z determinacją przeniósł go do zasobów istniejących już u
niego Soontjensów. Połączony z bezpośrednią córka i 2 wnuczkami jego ulubionego, w tym
czasie „Computera II Junior” wydał potomstwo a ich dokonania zilustrujmy kilkoma
liczbami:
"Chateauroux” sam wygrał :
Klub: Chateauroux
281 gołębi - 1
Prowincja :
4.080 gołębi - 1
Pół-narodowy:
12.914 gołębi - 4
Klub: Bourges
223 gołębi - 1
FCW : 6.317 gołębi - 3
Narodowy: 18.657 gołębi - 14
Klub: Orlean
44 gołębi - 1
Gewest 1.221 gołębi - 9
Prowincja: Vierzon
3.733 gołębi - 6
On był wtedy, jak się później okazało w Kermt wyjątkowym „materiałem rozpłodowym”. W
2002 roku już jako 10 letni samiec w połączeniu z 3 najlepszymi samicami Prosa (wszystkie
krwi Soontjens) wydał niesamowite potomstwo, spójrz:
1) Z siostrą z gniazda „Bourgesmana” 5204431/97: córka "Computera II Juniora” 349/92”
wydały:
- "Tarzan” 5115302/03
Olbrzym ze wspaniałymi wynikami- nie mniej niż 5 x 1 nagroda !
1 z Nanteuil
511 gołębi - 04r.

8 z Nanteuil (Środkowy.Limburg) 3.311 gołębi - 04
1 z Bourges
301 gołębi- 04
14 z narodowego Bourges
14.207 gołębi -04
1 z Melun
237 gołębi- 04
4 z Melun (Środkowy.Limburg) 1.719 gołębi -04
4 z Chimay
321 gołębi- 04
1 z Nanteuil
229 gołębi -06
2 z Nanteuil (Środkowy.Limburg) 2.270 gołębi- 06
1 z Bourges II
110 gołębi -05
2 z Bourges II
3.714 gołębi -05
9 z narodowego Bourges II
9.893 gołębie- 05
8 z Chimay
493 gołębie -05 itd ...
- "418/03”: zwycięzca 1 z prowincjonalnego Melun.
- "419/03” która była matką wspaniałego potomka u N & E. Didden .
2) z " Klein Aske” 50257001/01 (wnuczka "Computera II Junior”):
- "Flits” 5065636/04 wygrał furę najlepszych nagród z jednym z 4 hodowców towaru w tej
chwili w Kermt !
1 z Melun w prowincji
694 gołębi (najszybszy z 2.315 gołębi)
1 z Melun
365 gołębi -05 r.
1 z Melun
379 gołębi- 06
1 z Bourges
136 gołębi -05
1 z Orlean
179 gołębi -08
1 z La Ferté
117 gołębi -05
2 z Nanteuil
146 gołębi -06
2 z Nanteuil
243 gołębie -07
2 z Nanteuil
2.334 gołębi - 07
2 z Nanteuil
532 gołębie -05
2 z Vierzon
121 gołębi -07
2 z Vervins
672 gołębie -07
2 z Vervins
1.607 gołębi- 05
3 z Melun
218 gołębi -06
3 z Nanteuil
4.103 gołębie -05
3 z Melun
4.102 gołębie -05
4 z Nanteuil
910 gołębi -06
4 z Laon
191 gołębi -08
5 z Melun
2.175 gołębi- 06
5 z Melun
420 gołębi -08
6 z Nanteuil
222 gołębie -06
7 z Melun
316 gołębi- 06
7 z Melun
143 gołębie -08
7 z Laon
171 gołębi -08
8 z Laon
325 gołębi -07
8 z narodowego Bourges
10.759 gołębi -05
- "Joker” 5065076/04: wygrał 2 x 1 nagrodę i kilka czołowych takich jak:
3 z Melun
887 gołębi
8 z Melun
1.793 gołębi

13 z Melun
1.204 gołębi
23 prowincjonalny z Orlean
7.272 gołębi
78 narodowy z Bourges
16.500 gołębi w 05r.
96 narodowy z Bourges
10.182 gołębi w 04
3) "Bourgeske” 5150456/00 wygrała m. innymi:
4 narodowy z Bourges 23.957 gołębi 02 (1 w regionie przeciw 491 gołębiom )
83 narodowy z Bourges 16.119 gołębi 01 (1 w regionie przeciw 204 gołębiom)
6 z La Ferté
1.312 gołębi (1 w regionie na 146 gołębi )
7 z Vierzon w prowincji na 1.479 gołębi
31 narodowy z Argenton na 4.955 gołębi
I dalej 15 z Orleanu 1.773 gołębie, 24 w prowincji z Melun na 1.604 gołębie (Środkowy
Limburg)…
"Chateauroux” w tym zestawieniu wydał " Chateauroux Wittikske”, która była matką
wspaniałego "Blauwe Prins” 5065642/04. (zobacz dalej)
Podsumowując, że dobre rozpłodowce i lotniki od 2002r. aż do chwili obecnej ,to
kombinacja linii: "Chateauroux” x „Soontjes Computer”: "FLITS", "TARZAN",
"WITTIKSKE" to widoczne filary gołębników Roosena!

"Super breeder Freddy"
B94-4407032
(De Rauw-Sablon)
Pod koniec 2003 roku Pros dokonał następnego „wielkiego” zakupu na aukcji gołębi De
Rauw-Sablon ... kiedy do Kermt „złotego” super rozpłodowca „Super breeder Freddy”! On
stał się nie tylko „szyldem”, ale także „złotą gęsią” w kolonii Prosa. Ten zakup dawał Prosowi
drogę do lotowania z Brive, Cahors i Orange. Dlatego kupił „Super breeder Freddy” od
Freddy Vandenheede z Zingem, z podstawowej pary "Antigoon x 'Krijt " i był „Super
breeder Freddy” pełnym bratem do:
1 Bourges w prowincji na 9.503 gołębi
- La Souterraine w prowincji na 2.354 gołębie (10 min. wyprzedzenia)
Co jest bardzo widoczne w karierze Roosena to to ,że miał wielkie wyczucie do kupowania
gołębi o wielkich walorach rozpłodowych z najlepszych gołębników.
On zrobił to z " Oude Yzeren” i "Chateauroux” od Jef Vansweefelt, "Fabiola” od Jef Carlens,
"Paternoster” od Jo Deno z Leefdaal, z "Chateauroux” od Romain Schots … i teraz z " Super
breeder Freddy” od De Rauw – Sablon. To „ złoty niedźwiedź w rozpłodzie” jest tak samo
ojcem wyjatkowych gołębi takich jak:
- "Dromer” 4393519/99, najlepszy lotnik w gołębnikach lotowych De Rauw - Sablon z
najlepszymi jego osiągnięciami:
99 Bourges

FCD
2.742 gołębie - 59
strefa 17.622 gołębi - 321
narodowy 44.185 gołębi - 503
99 Argenton
FCD
1.398 gołębi - 101
narodowy 22.151 gołębi - 1798
99 La Souterraine 1 strefa 4.974 gołębie - 455
narodowy 14.957 gołębi - 1189
99 La Souterraine 2 strefa 2.989 gołębi - 104
narodowy 9.061 gołębi -369

00 Bourges

FCD
1.245 gołębi - 48
prowincjonalny 3.575 gołębi - 93
00 Chateauroux (3/6) FCD
1.016 gołębi - 11
między prowincjonalny 6.832 gołębie - 73
00 Chateauroux (17/6)FCD
899 gołębi - 6
między prowincjonalny 6.838 gołębi - 141
00 Argenton
FCD
876 gołębi - 4 ( 1 nagrodzony z 339 gołębi )
miedzy prowincjonalny 7.452 gołębie - 15
00 Limoges
FCD
1.422 gołębie - 7
strefa 8.715 gołębi - 36
narodowy 23.550 gołębi - 120
01 Bourges 1
FCD
758 gołębi - 6
narodowy 21.593 gołębi - 108
01 Chateauroux
FCD
726 gołębie - 44
prowincjonalny 3.799 gołębi - 193
01 La FCD Souterraine
618 gołębi - 27
między prowincjonalny 5.466 gołębi - 371
01 Limoges Derby FCD
429 gołębi - 4 ( 2 nagroda ze 165 gołębi) (z gołębiem z
tego samego gołębnika)
strefa 2.950 gołębi - 46
narodowy 8.882 gołębi -166
01 Bourges 2
Strefa 4.774 gołębi - 38 (Zdziel 1 ° nagrodzony od 146 gołębi)
narodowy 12.161 gołębi - 84
"Dromer” został kupiony przez Gerarda Koopmana z Ermerveen (Holandia) na aukcji De
Rauw – Sablon. Jest on dziadkiem „Miss Manniwan „: zwycięzca 1 konkursu narodowego z
St.Vincent na 25.807 gołębi w 2007r. … ale też „ Cornelis” : zwycięzca 1 między
narodowego Limoges N. U. w 2010 !
On jest też dziadkiem "Blue Aske 095/03” która była 2 narodowym as-gołębiem na dalekich
trasach KBDB w 2007 w gołębnikach Erika Limbourga.
- " Mr Expensive” który, to jest ojcem 1 °narodowego Orlean NPO na 9.670 gołębi u
Gerarda Koopmana w 2007
- Inny "Brat Dromer” jest ojcem "Lucky 77” który był 1 narodowym as-gołębiem na
długich dystansach u Erika Limbourga.
- "Iwan 384/00”: 3 narodowy konkurs z Bourges na 11.854 gołębi, 36 narodowy z Argenton
na 17.933 gołębie… i ojciec „Supergirl”
- " Zwarten Goede 380/98”: 1 + 2 nagroda z Dourdan … i ojciec 1 narodowego z Gueret ‘
02
- "Kastaar” 4393541/99 jest też pełnym bratem "Dromer”, z honorami dla jego imienia:
99 narodowy La Souterraine. 14.957 gołębi - 18
99 narodowy Bourges
44.185 gołębi - 605
00 klub Noyon
143 gołębie - 1
00 FCD
Chateauroux 1.016 gołębi - 51
00 FCD Chateauroux
899 gołębi - 74
01 narodowy Limoges
8.882 gołębie- 230
01 narodowy Bourges
12.161 gołębi - 310
01 Toury
424 gołębie 13
01 La Souterraine
618 gołębi - 57

02 narodowy Limoges
02 narodowy Bourges 1
02 narodowy Bourges 2
03 narodowy Limoges

16.945 gołębi - 196
23.952 gołębie -1828
11.689 gołębi - 618
16.504 gołębi - 41 itd …

„Super breeder Freddy” jako 10 latek w 2004 roku kontynuował triumfy w gołębnikach w
Kermt z dobieranymi kilkoma samicami. Stał się dominantem hodowli!
W gołębnikach Prosa Roosen on został łączony między innymi z najlepszymi samicami :
1) " Chateauroux Wittikske” 5241862/03 (córka "Chateauroux”) i natychmiast wydały
wspaniały plon : "Blue Prins” 5065642/04, który już osiągnął następujące wyniki :
2 w prowincji z Vierzon 6.928 gołębi -07
4 narodowy Bourges 12.754 gołębie -05
11 narodowy Bourges 10.759 gołębi- 06
1 Vierzon
121 gołębi -07
1 Bourges
171 gołębi -05
2 prowincjonalny Bourges
2.826 gołębi -05
2 strefa Bourges
4.355 gołębi -05
3 Melun
152 gołębie -07
21 Melun
1.443 gołębi -07
87 Chateauroux 3.015 gołębi -05
„Blue Prins” teraz urósł do „Nr-u 1’ w gołębnikach Prosa i wydał następne wspaniałe
gołębie::
- „Mister Bourges 485/08” wygrał:
1 Bourges I
357 gołębi - 10
29 prowincja Bourges I 2.804 gołębi - 10
72 narodowy strefa Bourges 7.176 gołębi - 10
18 CFW Vierzon
1.715 gołębi - 10
27 między prowincjonalny Vierzon 2.992 gołębie 10
3 Sens
279 gołębi - 09
28 prowincja Sens
2.891 gołębi -09
8 Gien
154 gołębie - 10
40 prowincjonalny Gien
4.295 gołębi- 10
8 Montlucon
107 gołębi- 10
55 prowincjonalny Montlucon 1.104 gołębie - 10
185 między prowincjonaly Montlucon 4.490 gołębi -10
29 Nanteuil 2.562 gołębie - 10
14 prowincjonalny Sens
1.385 gołębi - 09 itd ...
-„Gold Rosh” 307/07', zwycięzca z:
1 z Heidelberg
192 gołębie
63 prowincja Heidelberg 4.047 gołębi
7 Gien
186 gołębi
58 prowincja Gien
3.131 gołębi
10 Chateauroux
319 gołębi
10 Toury
157 gołębi
42 Toury
1.922 gołębi
18 Bourges
435 gołębi

171 prowincja Bourges

5.714 gołębie itd ...

-„Primus Blauwe Prins”350/09, który wygrał m. innemu:
1 Nanteuil
252 gołębie
10 M. L. Nanteuil 1.563 gołębie
13 Chimay
226 gołębi itp …
- „Crackje” 434/10, wspaniałe dziecko,z wynikami:
7 Bourges
304 gołębie
39 prowincja Bourges
2.890 gołębi
114 CFW Bourges
8.730 gołębi
8 Gembloux
138 gołębi
9 prowincja Argenton 1.689 gołębi
99 narodowy Argenton 22.442 gołębie
11 Chimay
149 gołębi (na 21/7)
26 Chimay
1.107 gołębi (na 06/6)
38 Sml Chimay
2.964 gołębie
2) "Córka 1 ° Nat Bourges” 5065272/02 ( 1 narodowy Bourges 9.759 gołębi) to 2 pokolenie
najlepszych wyścigowców:
- "Fantasta” 5100731/06, wygrał :
„super crak” w gołębnikach lotowych !
1 Vervins
1 Chimay
1 Laon
1 Melun
2 Melun
2 Vervins
2 Laon
2 Laon
3 Nanteuil
3 Gien
3 Vervins
3 Vervins
4 Laon
4 Chimay
5 Reims

316 gołębi -10
197 gołębi - 08
195 gołębi -08
679 gołębi - 08
1.305 gołębi -08
205 gołębi - 10
245 gołębi 07
449 gołębi -08
491 gołębi -07
206 gołębi -07
798 gołębi -10
782 gołębie -10
207 gołębi - 10
628 gołębi -08
288 gołębi 09 itp ...

- " Vierzon Chequer” 5100716/06 wygrał 2 konkurs prowincjonalny z Vierzon na 953 gołębie
- "Wnuczka Freddy” 5100715/06 (siostra a gniazda " Vierzon Chequer”) wygrana
97 narodowy La Souterraine na 18.953 gołębie
351 narodowy Argenton na 14.534 gołębie
„Superkweker Freddy „ jest w gołębniku Roosena teraz też dziadkiem : „Asduifke”
5112357/07, która wygrała :
1 as- gołąb w prowincji Limburg „daleki średni dystans”- 2008
2 as-gołąb „daleki średni dystans”- Centre & Est - 2008

Łącznie zdobyty tytuł 11 narodowego Mistrza KBDB- roczniaki -2008 !
3 x 1 konkurs w klubie i dalej:
3 La Souterraine 2.038 gołębi -09 (593 Km)
14 C Z. Laon
329 gołębi - 10
16 prowincjonalny Gien 5.079 gołębi - 09 (409 Km)
18 Argenton pół-narodowy 3.246 gołębi- 08 (557 Km)
20 Chateauroux pół-narodowy 4.103 gołębie - 0 8 (528 Km)
26 Montluçon pół-narodowy 8.619 gołębi -08 (548 Km)
27 prowincjonalny Argenton 2.421 gołębi -09 (557 Km)
48 narodowy Argenton. 5.034 gołębi -09 (557 Km)
54 prowincjonalny Salbris 1.386 gołębi- 08 (457 Km)
55 Montluçon pół-narodowy 4.425. gołębi- 09 (548 Km)
58 prowincjonalny Chateauroux 1.642 gołębie -10 (528 Km)
64 Bourges
pół-narodowy 5.178 gołębi- 08 (477 Km)
76 Sens
30 Klubów 1.292 gołębie -09 (337 Km)
119 prowincjonalny Gien 2.221 gołębi- 09 (409 Km)
124 Sens 30 Klubów 2.809 gołębi- 09 (337 Km)
155 prowincjonalny Chateauroux 3.130 gołębi- 08 (528 Km)
276
prowincjonalny Salbris 4.360 gołębi- 09 (457 Km)
321 między prowincjonalny Chateauroux 8.189 gołębi- 10 (528 Km) itp …
To tylko z niektórych z łańcucha fenomenalnych gołębi, prawdziwych gołębi – gwiazd ...
które już są hodowane na linię „Super bredder Freddy”! Czy ktoś jest zaskoczony, że kolonia
Roosena w roku 2010 jest zbudowana w ponad połowie z dominującą krwią tego wspaniałego
rozpłodowca „Super bredder Freddy” od De Rauw-Sablon!
Nie tylko w swoim gołębniku, ale też na innych „gołębie-gwiazdy” pojawiają się z roku na
rok z tej „złotej linii”hodowlanej. Najjaśniejszym tego przykładem niech będzie rok 2010 w
Hamont-Achel, gdzie Pierre Matthijs i jego „New Freddy”, który jest wnukiem pełnego brata
„Super bredder Freddy” ma tytuł 1 narodowego as-gołębia na „średnich trasach” KBDB w
2010 roku i 1 gołębiem kategorii „C” na olimpiadzie w Poznaniu’2011!
Wielu teraz pójdzie w ślady ... nie tylko w Kermt, ale także na całym świecie!
Pros po raz kolejny wprowadzając „Super bredder Freddy” dostarczył „złotej linii
hodowlanej” w swe gołębniki. Od wprowadzenia tego gołębia natychmiast wzrosła wartość
sportowa „gołębi Mistrza” Roosena! W krótkim czasie Kermt stało się miejscem pielgrzymek
... hodowców z całego świata w poszukiwaniu „światowej klasy” materiału z Super bredder
Freddy”. W krótkim czasie wpłynęło wiele zamówień. Tak więc „Freddy” stał się nową „złotą
gęsią” z Kermt. Ta aukcja jest ostatnią szansą dla międzynarodowego świata gołębiarskiego
do uzyskania bezpośrednich potomków „rozpłodowca- cudu” De Rauw-Sablon! „Super
bredder Freddy”, biorąc pod uwagę jego wiek ... z szacunku będzie mógł spedzić „starość” w
gołębnikach w Kermt .....tak, jak zażyczy sobie w „testamencie”, będzie uszanowane przez
rodzinę!
Wniosek
Myślę, że ... możemy powiedzieć bez wahania, że Roosen był absolutnym mistrzem w jego
całej karierze ... Pros wiedział jak zbudować podstawy by w jego gołębnikach istniały tylko
„prawdziwe gołębie” bo każdy z nich był czymś „specjalnym” , który wyróżniał się od reszty!
Pros miał „finezję” nie tylko do odkrycia czegoś „specjalnego” ... ale także w pełni umiał to
wykorzystać! Z jego odkryć często korzystali jego liczni znajomi. Pozwalało im to osiągać
nawet sukcesy krajowe gołębiami z Kermt. Ten fakt był podstawą Prosa Roosen –jego
„światowej sławy”.

Jego odejście w środku sierpnia 2010 było nie tylko kompletnym zaskoczeniem.... bo to
odbyło się zbyt wiele za szybko. Pros miał jeszcze wiele planów, chciał zdobyć świat przez
zaskoczenie ... niestety wszystko jest nieodwracalne! Celem aukcji jest ostatnia szansa
skierowana na zysk ... lepiej moznaby powiedzieć ... wdzięczność z wykonanego „dzieła
życia”, które Pros wypracował, ale niestety nas opuścił!
Naprawdę musimy mieć jedną rzecz na uwadze … bez względu jak duży zysk uzyska ta
aukcja gołębi Roosena, (chociaż nie chcemy sprzedać skóry zanim schwycimy niedźwiedzia)
… suma, która ma zostać zapłacona za jego gołębie, zawsze będzie dużo „ zbyt mała” w
porównaniu do … i w jak ostrym kontraście … jaka to „ wielka strata dla
międzynarodowego sportu gołębia gdy umiera ‘ pomnik'” w naszym sporcie gołębia.
Człowieka, który włożył swoją całą duszą do naszego sportu i jego wielkie inicjatywy …
człowiek z ‘ dużym sercem' dla ‘ sportu gołębia' i co jeszcze go mogło dotyczyć jako
doskonałego ambasadora dla naszego narodowego sportu gołębia … nasz zmarły przyjaciel
sportu Pros Roosen. Sport gołębia, który dał mu tak wiele ślicznych momentów, w jego
osiągnięciach , dużo przytłaczający ‘ sukcesów … który dał mu ‘światową sławę ' !
Pozwólcie by ta aukcja 8, 9 stycznia była dla niego szacunkiem i ostatnim hołdem dla
„Wielkiego Mistrza” Prosa Roosen! Wszyscy będziemy tęsknić za przyjacielem!

Tłumaczenie za zgodą Pigeon Paradise
Przekład: M. Kościelniak (2011)

www.Pipa.be

09.01.2011. Aukcja gołębi Prosa Roosensa zakończyła się łączną kwotą 1.368.000 Euro !
W sobotę i w niedzielę 8 i 9 stycznia 2011r. cała kolekcja została wystawiona na
sprzedaż. Sprzedaż odbyła się w domu aukcyjnym “Oad Thoear”w Thorn – Holandia w
ciągu 2 dni. W sumie zlicytowano 218 gołębi. W obu dniach byli chętni by wygrać
wspaniałe ptaki, takie jak: "Freddy Superkweker", "Blauwe Prins" i "Tarzan".
Najwybitniejszym ptakiem w dniu 8 – sobota, był szczególnie „Blauwe Prins”
poszedł za 156.000 Euro, „Crackje” za 78.000 Euro i jego siostra z gniazda „Nest
Sister” za 60.000 Euro. 130 gołębi zostało sprzedanych za łączną kwotę 853.000
Euro, średnio 6.567 Euro za gołębia.
W niedzielę 09 stycznia na aukcji był już mniejszy tłum, jednak gołębie były
sprzedawane za wysokie sumy. Np. „Flits” sprzedany za sumę 66.000 Euro, „Late
Child Freddy” za 60.000 Euro czy wreszcie „Tarzan” uzyskał kwotę 31.200 Euro.
W sumie sprzedano te gołębie za łączną sumę 1.368.000 Euro ( w tym VAT), średnio
wypadło po 6.200 Euro za gołębia i tym samym pobito rekord Josa Thone z poprzednich
3 tygodni!
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