Ponúkam na predaj mláďaťa z 3. liahne z týchto chovných holubov:

Rodokmene a fotky chovných holubov nájdete v zložke „Chovné holuby“, mláďatá budem
odstavovať po 25.7.2018.
V prípade Vášho záujmu ma môžete kontaktovať na tel. čísle +421 903 629 983.

Pár č.1
Holub
14 – 02302 - 973 KPRK

Vkrevnený holub určený iba na chov. Jedná sa o vnuka Top chovnej holubice „127“
a holuba „127“ od A.Klinkhammera a vnuka „Olympionika 313“ - najúspešnejšieho
pretekára a v súčasnosti chovného
holuba – reprezentanta SR
na olympiáde
v Dortmunde -2009, 1.Europského šampióna KT, dvojnásobného Národného víťaza
SR krátkych tratí ...
Holubica
10 – 02302 – 867 MPR

Veľmi inteligentná, kľudná, krásna holubica s bystrým okom a rýchlym krídlom.
Vkrevnený produkt super chovných holubov, kde dcéra od Gebr.Herbots „350“ bola parená
na syna od Gebr.Herbots „350“. Holubica je po otcovi polosestrou „Olympionika 313“.

Cena : 90, - euro za kus

Pár č.2
Holub
10 – 0128 – 1457 CZ Originál chovný holub od Bc.Pavla Rodra .

Matkou holuba je CZ 05 – 0128 – 253 MPR Janssen – De Klak, ktorej otcom je
orig.Jos van Limpt – De Klak - „ Blauwe Schouwman “ – línia Blauwe 613, matkou
holubice je „ Blauwe Geelogske “ vkrevnená na zlatú páru.
Otcom holuba je najslávnejší a najúspešnejších holub P.Rodra CS 00 - 129 – 335
MPR „ Mr.PACO “, Janssen – De Klak, najlepší holub ČR 2003 – 2005 na KT, 10 x 1.cena,
16 x v TOP 10, (morálny víťaz kategórie A Olympiády Porto 2005).
Holub pochádza zo super chovného holuba CZ 99 – 0168 – 529 MPRK „ MAIKY “
Janssen – B. de Bruyn, jeho rodičia sú vnuci Kleine Blauwe a De Lichte.

Holubica
15 – 5138 – 521 DV Originál holubica od nemeckého chovateľa Josefa Kussera.

Holubica výborného pôvodu, ktorá je potomkom dvoch orig. holubov L.Hermansa.
Matkou holubice je holubica orig.Lea Heremansa B-10-6146345 KPR – ktorá je
dcérou super pretekára „TORI“ x dcéra „DE JAN“. Ako vidno v rodokmeni na pozícií
starých rodičov koluje iba krv top holubov L.Heremansa ako napr.: „Goede Witpen“,
„Goudklompje“, „ Den 444“ , „Kampionetje“, „Favoriet“... – ktorí boli super chovnými
holubami L.Heremansa.
Otcom holubice je holub orig.Leo Heremansa B - 10 - 6339962 MPR. Ide
o vkrevnený produkt na holuba „DE JAN“ , kde brat holuba „DE JAN“ bol párený na
B-07-6367908 - dcéru „DE JAN“ . Holub B - 10 – 6339962 je polobrat matky holuba
„BOLT“, ktorý bol ESO –m mladých holubov a bol vydražený za 310 000,-eur!!! Brat
holubice B-07-6367908 je otcom holuba „GILBERT“ – 4.národné ESO – na dražbe bol
predaný za 162 000,-eur!!!
Cena : 40, - euro za kus

Pár č.3
Holub
16 – 05138 – 889 DV Originál holub od nemeckého chovateľa Josefa Kussera.

Holub excelentného pôvodu z úspešných a osvedčených línií G.Vandenabeele, kde
ako vidno v rodokmeni koluje krv najvýkonnejších a najlepších holubov. Holub svojimi
genetickými predpokladmi by mal predstavovať výrazné posilnenie chovného potenciálu.
Matkou holuba je holubica DV – 14 – 09715 - 393 KPR. Je to top párenie najlepších
línii G.Vandenabeele, syn „RUDY“ B-13-3159369 x dcéra „JASON“ B-13-3159417.
Holub B-13-3159369 je vkrevneným produktom na holuba „RUDY“, kde „RUDY“ bol
párený na dcéru brata „RUDY“. Z holuba „JASON“ G.Vandenabeele pre jeho excelentné
chovné vlastnosti už žiadnych potomkov nepredáva. V rodokmeni vidno aj holubicu
„SCHERYL“, ktorá je sestrou top holuba „HARRY“ od Jana Hoymansaa mnohých iných
vysoko výkonných súrodencov. Všetky tieto holuby pochádzajú z jeho zlatej páry „JONGE
BLIKSEN“ x „DIRKJE“.
Otec holuba DV – 08 – 08872 - 1836 MPR je čistá línia G. Vandenabeele.
Excelentný chovný holub „1836“ – je vkrevneným produktom na holuba „WITTENBUIK“.
Holubica

16 – 02605 – 1550
Holubica je dcérou najúspešnejšieho pretekára a v súčasnosti chovného holuba –
„Olympionika 313“ reprezentanta SR na olympiáde v Dortmunde -2009,
1.Europského šampióna KT, dvojnásobného Národného víťaza SR krátkych tratí ...
a holubice DV 14 – 3145 - 1427 MPR od nemeckého chovateľa Thomasa Wesselsa. Jedná
sa o vkrevnenú holubicu excelentného pôvodu zo základnej, celosvetovo úspešnej
a osvedčenej línie holubov G.Vandenabeele, osviežnú o krv dcéry holuba „COMET“ od
T.van Ravensteina.
Cena : 40, - euro za kus

Pár č.4
Holub

15 – 02302 – 1998
Je synom najúspešnejšieho pretekára a v súčasnosti chovného holuba –
„Olympionika 313“ reprezentanta SR na olympiáde v Dortmunde -2009,
1.Europského šampióna KT, dvojnásobného Národného víťaza SR krátkych tratí ...
a holubice NL – 08 – 2049170 KPR, ktorá je originál holubica od svetoznámej dvojice
C&G Koopman z holandského Ermerveenu.
Matkou holubice je úspešná pretekárka NL 07 – 4736465 „GICARA“ s 1.cenou
proti 9.525 holubom, 4. Národnou cenou z Ablis proti 10.725 holubom ... V roku 2009 táto
holubica získala titul 3. Národní eso holub Holandska jednodňových dlhých tratí.
Otcom holubice je „GERSON“ – brat „DAMILA“ a polobrat „MAGIC MAN“
odchovaný z holuba „NOBLE BLUE“ a z holubice „ANNELIES“, ktorá je sestrou „KLEINE
DIRK“.
Holubica
14 – 05138 – 1794 DV Originál holubica od nemeckého chovateľa Josefa Kussera.

Holubica výborného pôvodu, ktorá je potomkom dvoch orig. holubov L.Hermansa.
Matkou holubice je holubica orig.Lea Heremansa B-13-6307214 MPR – v ktorej
koluje top krv holubov L.Heremansa ako napr.: B-00-„426“, ktorý bol v roku 2001 1. Nár.
eso, „Wonderaske“ , „Natália“ ,Kampionetje - B-00-6440232 - matka ESO holuba „De
Jan“ s 6 x 1. cenou, v rodokmeni taktiež nájdeme holuba „Favoriet“- B – 98 – 6110722,
ktorý bol super chovným holubom.
Otcom holubice je holub orig.Lea Heremansa B - 09 - 6269202 MPR , ktorý je
vnuk línie „De Jan“ x sestra holuba „Den Euro“. Potomkovia tohto „Blawe Heremans“
dosahujú výborných výledkov u chovateľa Silberbauera v RV Regen. Vnuk holuba DV 13 –
„1253“ sa stal 1.Esom RV.
Cena : 40, - euro za kus

Pár č.5

Holub
14 – 5138 – 1696 DV Originál holub nemeckého chovateľa Josefa Kussera.

Holub excelentného pôvodu
z úspešných a osvedčených línií G.Prangeho
a G.Vanabeeele. Ide vkevnení produkt na holuba „628“ – syn „Bliksema“ a na líniu „261“
Holub má vynikajúcu stavbu tela, krásne jemné operenie a rýchle krídlo. Je veľmi
temperamentný a s výborným vzťahom k svojmu hniezdu.
Matkou holuba je holubica DV -12 - 05138 -2963 KPR, ktorá je obojstrannou
vnučkou holuba „261“ – 10 x 1.cena – orig.G.Prange. Matkou holubice je DV - 11 – 02098
– 274 -dcéra„261“. Jeho partnerkou bola „351“- polosestra „520“ – 7 x 1.cena. Holub DV
07-02098-261 je momentálne najlepší a snáď aj najchovnejší holub akého G.Prange mal.
Jeho matkou je DV – 99 - 02098 – 1000 MPR, absolútna chovná jednička u G.Prangeho ,
dcéra super holuba „Ringlose Nr.12“. Otcom holubice „2963“ je Prange „1758“ – syn
holuba „261“ – 10 x 1.cena x holubica „351“- polosestra „520“ – 7 x 1.cena.
Otec holuba DV – 13 – 05138-1756 MPR je párenie dvoch asi najlepších línii,
Vandenabeele x Prange. U Vandenabeele línie s a jedná líniu brata holuba „RUDY“ – B – 023003628 MPR- syn „Bliksema“. Matkou holuba „1756“ je holubica DV -12 – 05138 – 2503
MPR, kde ide o kríženie holuba Prange „1758“ – syn holuba „261“ – 10 x 1.cena x holubica
„140“, ktorá je opäť dcérou brata holuba „RUDY“. Holubica „2503“ako aj jej sestra boli
v roku 2013 a 2014 najlepšie závodné holubice. Ich otec Prange „1758“ je momentálne
najlepší odskúšaný chovný holub línie G.Prangeho - „261“ u Josefa Kussera.

Holubica
11 – 02302 – 182 Holubica určená iba na chov. Jedná sa o priamu sestru

najúspešnejšieho pretekára a v súčasnosti chovného
holuba – „Olympionika 313“
reprezentanta SR na olympiáde v Dortmunde -2009, 1.Europského šampióna KT,
dvojnásobného Národného víťaza SR krátkych tratí ...
Matkou holubice je super chovná holubica SK
03 – 1410 - 0925 KPRK JANSSEN-MEULEMAS-GRONDELAERS- orig. holubica od úspešného chovateľa Ing.
Františka Gaška.
Matkou holubice je SK 01 - S14 - 776 KPR, ktorá je dcérou výborného chovného
holuba od A.Klinkhamera DV 97 – 04354 - 127 a výbornej chovnej holubice od Herbotsa
BELG 97 – 2087350.

Otcom holubice je holub SK 01 - S14 – 787 MPR, ktorý je vkrevneným produktom
dvoch orig. od A.Klinkhammera „127“ x „127“.

Otcom holubice je super chovný holub SK
01 (02) – S 14 - 4381 MPRJANSSEN-MEULEMAS-GRONDELAERS- SCHELENS - orig. holub od úspešného
chovateľa Ing. Františka Gaška.
Matkou holuba je výborná chovná holubica od Gebr.Herbots „350“ - BELG 97 –
2087350 MPR Grondelars - Schellens, ktorej matkou bola vkrevnená holubica orig.
K.Schellens na holuba National I. a partnerom jej bol Muškatier 4 – 1.národný holub
Belgicka na ST, víťaz národného preteku – Argenton 93.
Otcom holuba je holuba SK 01 - S14 – 708 MPR Hermes, ktorý bol vychovaný
z holuba „199“ ( vnuk Pieta x 127), ktorý obsadil na CV v Nitre v kategórii Šport A 7.
miesto a bol zaparený s holubicou orig.R.Hermesa – dcérou Liebling.

Cena : 50, - euro za kus

Pár č.6
Holub
12 – 08897 – 672 DV Vnuk „HARRY“ od Jána HOOYMANSA

Holub „672“ pochádza od špičkovej nemeckej chovateľskej dvojice Franz a Martin
Steffl.
Matkou holuba je B – 08 -5185170, ktorá je polosestrou holuba „Golden Boy“,
víťaza 1.národnej ceny z Chateauroux v konkurencii 5996 holubov – orig.Vereckt –Arien!
Z otcovej strany ide o vnučku holuba „Golden Ace“ a dcéry „National 1“. „Golden Ace“ sa
stal l. národným esom stredných tratí a získal 4 x 1. cenu proti veľkej konkurencii.
Z matkinej strany holubička je vnučkou zlatého páru „Den Dikke“ x „Lang Lowet“ orig.Vereckt –Arien!
Otcom holuba je Nl-10-1864707 - syn „Harryho“ z úspešnej kolónie holubov Jána
Hooymansa. „Harry“ – 1. Národne eso dlhých tratí Holandska - je v súčasnej dobe
najlepším holubom jednodňových dlhých tratí na svete a v jednom roku dokázal vyhrať
1.národnú cenu proti 37.728 holubom, 1. národnú cenu proti 22.340 holubom a 3. národnú
cenu proti 21.520 holubom ! Je to asi najlepší holub Holandska na jednodňových dlhých
tratiach všetkých dôb. Matkou holuba je polosestra „Harryho“. Potomkovia tejto veľmi
úspešnej línie sa presadzujú v najprestížnejších testovacích staniciach a u mnohých
chovateľoch po celom svete.
Holubica
16 – 02603 – 879

Holubica je dcérou najúspešnejšieho pretekára a v súčasnosti chovného holuba –
„Olympionika 313“ reprezentanta SR na olympiáde v Dortmunde -2009,
1.Europského šampióna KT, dvojnásobného Národného víťaza SR krátkych tratí ...
a holubice DV 14 – 3145 - 1427 MPR od nemeckého chovateľa Thomasa Wesselsa. Jedná
sa o vkrevnenú holubicu excelentného pôvodu zo základnej, celosvetovo úspešnej
a osvedčenej línie holubov G.Vandenabeele, osviežnú o krv dcéry holuba „COMET“ od
T.van Ravensteina.
Cena : 60, - euro za kus

