Dirk Van Den Bulck 1. olimpijski gołąb młody KBDB krótki dystans NITRA’2013

Markus Bauer

Dirk Van Den Bulck z Grobbendonk / Belgia, ma 58 lat i jest informatykiem. Jest
niesamowitym zjawiskiem w sporcie gołębia pocztowego ze względu na
maksymalnie extra małe stado gołębi i extra maksymalne wyniki sportowe w
prowincji i w kraju. Osiągnięcia te dokonywane są na krótkich i średnich
dystansach. Dla autora opracowania jest to zjawisko magiczne. Co sprawia, że na
krótkich odległościach najwięksi specjaliści w tej dziedzinie w Antwerpii, w liczbie
450 z nim przegrywają, a konkurencja tam jest niezwykle silna, bo trzeba tu
wyliczyć takie nazwiska jak: Leo Heremans, Stickers-Dunkers, Staf Boeckmans
itp.
Dirk Van Den Bulck znaczącą wydajność uzyskuje głównie na lotach z Quievrain,
gdzie koszuje on, co tydzień, 2 stare ptaki i 3 roczniaki. Na loty z Noyonu (216 km), co
tydzień również posyłane są 2 gołębie stare i 3 roczniaki.
Sukces w 2012 r.z pewnością nie był fuksem. Od roku 2009 Dirk miał trochę czasu, by
go przygotować. W ostatnich 3 latach wyniki są niezwykle eksplodujące. Dirk
stwierdza, że materiał lotowy, który posiada to „stary materiał” który pochodzi jeszcze
z czasów, gdy grał na lotach razem z ojcem. Z zawodu jest ekspertem od
oprogramowania komputerowego, ma szczegóły pochodzenia przodków w
komputerze. Jeden dzień z roku 2006 był bardzo ważny, była to rozmowa z Leo
Heremansem. On nie był zadowolony z jego starego programu komputerowego do
prowadzenia rodowodów gołębi. Dirk zainstalował mu swój program i wprowadził
pochodzenia gołębi Leo. Ponieważ Dirk nie chciał zapłaty, Leo postanowił podarować
mu gołębia a drugiego mógł kupić. Z tego transferu do dziś jest:
"Blauwe Leo" B-06-6148378 jest to wnuk pary "Olimpiade 03" x "Goudklompje".
Był on parowany z samiczką starej odmiany B-02-6219637. One stały się moją parą
mistrzowską. Z nich mam takie ptaki jak: "40000 duivin"ona z kolei parowana z
"Broer Goede Rode" B 08-6139992, którego matka jest córką innej super pary u Leo
Heremansa - "Nieuwe Rossi" x "Eenoogske", „40000” zdobyła 6 x 1 miejsca.
Dalej: “Dubbele As” B-10-6272018, był to 1 As-gołąb młody z Quievrain i 1 As-gołąb
roczny w lotach z Quievrain w 2011r. W 2012 był 2 lotnikiem w tej samej kategorii dla
ptaków starych. Jest on też dobrym ojcem.
Dalej: “Blauwe As” B-09-6293992. On był 1 Asem młodym w lotach Quievrain w
2009r. i 1. As-gołębiem młodym z Quievrain w 2009 i 2. As-gołąb z Quievrain w 2010r.

z 2 x 1. konkursem!
Dalej: "Witkop" B-09-6293979, zdobył m. in.: 1 konkurs na 990 gołębi, 2 konkurs na
693 gołębiom, 2 przeciw 760 gołębiom
Następnie B-09-6293980; wylatał jako młodzik 20 nagrody, w tym 1 konkurs na 2.143
gołębi. Pochodzi z top pary "Broer Goede Rode" z "40000 duivin".
Nie można zapomnieć o B-11-6269940. W 2012 roku był As-gołębiem z Quievrain.
Ponadto dwa młode Asy 2012 Quievrain: B 12-6254056 (1. konkurs na 1.213 gołębie) i
B 12-6254040 (1. konkurs na 2.183 gołębie).
Teraz wróćmy do starej podstawowej pary. Stammpaar “Blauwe Leo” mit der B-026219637. Są po niej 4 córki:
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6293981, 1. As-gołąb z Noyon, i 26 czołowych konkursów B-2280 Grobbendonk
na 29 sadzeń.
 3. B-08-6139998: “Pithivierske”, zdobyła 1. konkurs
przeciw 711 gołębi, była najszybszą samiczką we wschodniej Antwerpii;
 4. B-09-6294000: “Die 4000”, była 1. As-gołębiem rocznym z Noyon i zdobyła m.
in. 2 x 1. konkurs!
 1. B-09-6293976: matka 2. Asa - młodego Noyon 2010;
 2. B-08-6139999: matka Top-samca “Vale As” B-09-

Z super samicy B-07-6387871 (córka “Nieuwe Rossi” x “Eenoogske”u Leo
Heremans- od kuzyna Marca Van Den Bulck) pochodzi super samiec “Goede
Rode” B-08-6139996. On sam jako młody zdobył 1 konkurs przeciw 1.637
gołębiom, 1 konkurs na 822 gołębie.Jest on ojcem “Vale As” B-09-6293981-1. Asgołąb z Noyon w 2009r. i ojcem następnych 2 lotników: “Goed Rood” B-10-6272008
i “Kleine Rode” B-11-6269971.
Na innych gołębnikach: 1 konkurs zdobył - B-07-6377871na 2.481 gołębi z
Quievrain u Stafa Boeckmansa. Inny gołąb u Stefana w Berlaar zdobył 1 konkurs
na 1.288 gołębi i był 1 As-gołębiem w Diamantverbond.
Dirk ma wielką przyjemność z odkrycia nowej super pary: “Blauwe Stefaan” B-106291397 pochodzący właśnie od przyjaciela Stefana Lambrechtsa z “Blauwe Geert”
B-07-6337270 super samicy pochodzącej od Van Loocka z “Van Loock duivin” B07-6336568 jest ona babcią 6 narodowego As-gołębie młodego KBDB w 2010r. i
matką B-09-6252480- 1 z Angerville na 955 gołębi, 1 z Angerville na 1.341 gołębi –
najszybszy na 13.188 gołębi. Parowany z “300 duivin” B-10-6271300z pary “Broer
Goe de Rode” x “40000 duivin”wydał olimpijczyka z Nitry’2013.Olimpijczyk B-126254038 stał w kat. F. Zdobył on m. in. : 1 konkurs na 1.772 gołębie, 1 na 1.248
gołębi, 1 z 555 gołębi. Był 1 belgijskim gołębiem KBDB w tej kategorii.
Dirk posiada 10 par lęgowych, 16 wdowców ( w tym rocznych) i 45 młódków. Na
pytanie o tajemnicę Dirka, tylko się uśmiechnął. Odpowiedział: ”im lepiej grasz,
tym większa to tajemnica”. Wielu hodowców uważa go za szalonego, bo Dirk
trenuje już młódki, które mają 8 tygodni. Odbywa się to już pod koniec marca.
Najpierw 1km dalej 2 i 4 km itd. Dirk dużo jeździ i trenowanie młodych nie
sprawia mu kłopotu. Loty młodymi dla Dirka stanowią priorytet.
Stado 2 razy w tygodniu otrzymuje Sedachol i witaminy Gervit-W. Z witaminami
radzi być ostrożnym. 2 x w sezonie podaje gołębiom Viertel-tabletki Flagyl przeciw

trichomnadozie. Taki podwójny cios medyczny ogromnie motywuje ptaki. Stosuje
się to też w wolirze, jedynie wdowce nie są tą kuracją objęte. Gołębie są super
zdrowe i szybciej dochodzą do formy. Dirk 10 lat temu był jednym z pierwszych
stosujących tą metodę. Gołębie, tu mają duże możliwości siedzieć w słońcu i cieszyć
się świeżym powietrzem.
Reportaż pisany był na początku marca 2013 roku. Autor życzył Dirkowi dobrego
startu w nowy sezon i wielu sukcesów nie tylko w Tienverbond ale też na szczeblu
prowincji i kraju. Wielu sukcesów!

Wyniki lotowe 2012
1. olimpijski gołąb KBDB krótki dystans 2013 w Belgii, Nitra!
2. narodowy As-gołąb MSN młode- allround 2012!
4. narodowy As-gołąb KBDB młode-sprint 2012!
1. narodowy Bricon –trofeum -sprint 2012!
1. prowincjonalny As-gołąb KBDB Antwerpia młode- sprint
prowincjonalny Mistrz KBDB Antwerpia –młode- 2012
 7. prowincjonalny Mistrz KBDB Antwerpia- stare gołębie - 2012






5.

Mistrzostwo 2012 w Tienverbond (450 hodowców)
 1. Ogólny Mistrz Quievrain i Noyon (stare + roczne + młode) z 1. i 2. wyżej











wspomnianych
1. Mistrz rocznymi z Quievrain z 1. wyżej wspomnianych
1. Mistrz młodymi z Quievrain z 1. wyżej wspomnianych
1. Mistrz młodymi z Quievrain z 1. i 2. wyżej wspomnianych
2. Mistrz rocznymi z Quievrain z 1. i 2. wyżej wspomnianych
4. Mistrz g. starymi z Quievrain z 1. i 2. wyżej wspomnianych
3. Ogólny Mistrz z Noyon (stare + roczne + młode) z 1. i 2. wyżej
wspomnianych
1. Mistrz młodymi z Noyon z 1. wyżej wspomnianych
2. Mistrz młodymi z Noyon z 1. i 2. wyżej wspomnianych
2. Mistrz rocznymi z Noyon z 1. wyżej wspomnianych
2. Mistrz rocznymi z Noyon z 1. i 2. wyżej wspomnianych

Wyżej niektóre wspomniane ptaki szukaj na fotografiach w galerii.

GALERIA:

B-09-6293981 "Vale As"; 1. As-gołąb młody Noyon 2009 w Duivenbond Grobbendonk.

B-09-6293992; 1. As-gołąb młody Quievrain 2009 w Duivenbond Grobbendonk: 1., 2., 3., 7., 7., 8.
itd.

B-09-6294000; 1. As-gołąb roczny Noyon 2010 w Duivenbond Grobbendonk, zdobył: 1., 1., 3., 5.,
6. itd.

B-10-6272008 "Het goed Rood"; zdobył m. in.. 2., 2., 4., 4., 5., 5., 6., 6., 7., 7. itd.

B-10-6272018; 1. As-gołąb młode Quievrain 2010, 1. As-gołąb roczniak Quievrain 2011 w
Duivenbond Grobbendonk, zdobył: 2., 2., 3., 7., 9. itd.

B-11-6269940; 1. As-gołąb roczniak Quievrain 2012 w Duivenbond Grobbendonk.

B-12-6254038; 1. olimpijski gołąb. Kat. F 2012, 1. w prowincji i 4. w kraju As-gołąb sprint młode
2012; 1. As-gołąb młode Noyon Duivenbond Grobbendonk w 2012!

B-12-6254056 – 1 As gołąb młode Quievrain w Duivenbond Grobbendonk w 2012!
Przekład: M. Kościelniak

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem gołębi z hodowli
Dirk Van Den Bulck to skontaktujcie się z nami
Team: Kowalczyk-Tadeusiak
tel. 509 580 863 lub +44 782 1457 374

