Marijke Vink (Mookhoek, Nizozemí)
je šampionkou jednodenních dlouhých tratích v klubu
„Hoekse Waard a okolí“!
Proslulí holubi linie Koopman u Marijke Vink pokračují ve svých výkonech a jejich hodnota
stoupá i díky sezóně 2015. Marijke vyhrála titul 3. Mistra dlouhých tratí v Provincii č. 5 v
severním Holandsku a stala se také 1. Mistrem dlouhých tratích v klubu „Hoekse Waard a
okolí“!

Marijke Vink
(Mookhoek, Nizozemí)
Dosáhnuté výsledky v roce 2015
Marijke měla pro rok 2015 cíl podat co nejlepší výkon na dlouhých tratích v závodech Provincie č. 5 v
severním Holandsku. Sezónu začala pouze s 17 vdovci a její úžasné výsledky dokázaly, že její holubi
jsou ve skvělé formě, s čímž se musí stále počítat. Závod z franzouzského města Ruffec (715 km) byl
pro ni zlatým hřebem sezóny 2015, a to opravdu po skvělé sezóně, ve které Marijke vyhrála titul
Mistra dlouhých tratích v Hoekse Waard a okolí.
Její výsledky z dlouhých tratí v roce 2015
Zúčastnila se několika závodů a předvedla vynikající výkony na dlouhých tratích v Hoekse Waard a
okolí. Její holubi dokázali dosáhnout a vyhrát ty nejvyšší ceny v každém jednotlivém závodě:
24-05-2015 Blois
2.310 holubů 3-12-23-114-225-294-427 (17/7)
06-06-2015 Vierzon
1.640 holubů 4-5-13-39-85-148-170-184-386 (12/9)
20-06-2015 Bourges
1.358 holubů 10-15-82-133-164-168-190-285 (10/8)
18-07-2015 Chateauroux 922 holubů 4-9-18-33-40-86-108-148-205 (17/9)
01-08-2015 Ruffec
777 holubů 3-5-8-10-14-15-16-20 (10/8)

Vše založeno na linii holubů Koopman
Jak většina z Vás už ví Marijke je štastná, že má takovou sbírku vynikajících holubů linie Koopman a
těží z výhod těchto holubů, které získala po následné návštěvě Gerarda Koopmana, a to již v roce
1988. Tento chov pokračuje a je definicí její současné kolekce špičkových holubů z Mookhoek. Určitě
znáte její super chovný pár „Tips“ x „Geschelpt Kannibaaltje“, i když Marijke si myslí, že nejlepším
chovným holubem byl „Aladin“. Její současný šampion „Gerard“ je dalším exponátem jejího
výjímečného chovu. Tyto holuby budeme ještě probírat podrobněji dále v tomto článku.
NL 12-1597920 „Gerard“

„Gerard“, nová
hvězda Marijke Vink!
Tento skvěle vypadající samec se stal opravdovou hvězdou a to právě v loňské sezóně. Otcem „Gerarda“ je NL 111722096 zvaný „Druhý Aladin“, syn NL 08-1522926 „Verdi“ x NL 05-1375996, dcera „Aladina“. „Verdi“ je také
vnukem „Aladina“, extra třída, kterou budeme probírat dále později. Matkou „Gerarda“ je NL 10-1666499 „Sanne“, a
dcera „Louise“ x „Demelzy“ (dcera „Louise“). „Demelza“ byla také skvělou závodnicí a vyhrála 3. místo z NPO Blois
proti 15.172 holubům a 4. místo z NPO Orelans proti 12.047 holubům.
„Gerardovy“ nejlepší výsledky:
2.misto Peronne 18.538 holubů
2.misto Sens
14.517 holubů
5.misto Peronne 2.741 holubů
5.misto Bourges 2.329 holubů
9.misto Peronne 9.929 holubů
10.misto Bourges 1.316 holubů
17.misto Ruffec
4.133 holubů
Tyto výsledky ukazují, že je to výjímečně talentovaný závodní holub.

NL08-1522926 „Verdi“

„Verdi“ - prvotřídní holub Marijke Vink!
„Verdi“ je asi jeden z nejdůležitějších holubů v současném týmu holubů Marijke Vink. Pochází také z úspěšné linie
„Aladina“. Jeho otcem je syn super chovného „Aladina“ a jeho matka je dcerou známého holuba „Che“ (Hanse &
Everta-Jana Eijerkampů z holandského Brummenu).
Tento borec vyhrál:
1. místo Orleans
1.276 holubů
1. místo Pommeroeul
783 holubů
1. místo Orleans
1.276 holubů (a 4. místo NPO 10,660 holubů)
4. místo Chalons
2.486 holubů
5. místo Strombeek
4.036 holubů
8. místo Strombeek
4.103 holubů
9. místo Peronnne
3.331 holubů
10. místo NPO Bourges
8.579 holubů
29. místo NPO Chateauroux 7.355 holubů
„Aladin“? Nejlepší chovný holub na světě?
O tomto špičkovém chovném holubovi toho už bylo řečeno mnoho. Marijke věří, že „Aladin“ je
celosvětově nejlepším chovným holubem. Sama říká: "Chovala jsem hodně holubů s výbornými
rodokmeny, a když tak nad tím přemýšlím, tohle je nejlepší linie holubů, s kterými jsem se kdy
setkala!"
Marijke udělala správné rozhodnutí, když musela prodat celý její chov, tenkrát si ponechala
18 pozdních mladých holubů, kteří byli úzce spřízněny s „Aladinem“. Když se vrátila k holubářskému
sportu, tak zvládla ukázat skvělé výsledky, ke kterým ji pomohli právě tito holubi! Vyhrála například
mistrovství dlouhých tratí v Provincii č. 5 v severním Holandsku a to bylo v letech 2009 a 2010.

Nejslavnějším synem „Aladina“ je nejspíše „Tips“, který odchoval mnoho vítězů s různými holubicemi. Bylo by asi
nemožné je zde všechny vyjmenovávat. „Tips“ splodil velký počet super holubů v páření s „Geschelpt Kannibaaltje“,
mezi ně patří zejména „Farah Diba“. Tento prvotřídní holub se stal 1. Národním eso holubem dlouhých tratích
WHZB a dále získal 1. Západoevropský pohár dlouhých tratí 2013. Dalším synem tohoto páru je „Reza“, který je
považován za nejlepšího holuba středních tratí vůbec, dokázal získat mnoho vítězství ve velkých konkurencích,
mj. 28332 hol., 21892 hol. či 10589 hol. Marijke dále z této linie vychovala holuba NL 07-1802146.
Tento holub se nazývá „Domela“ a ten dokázal vyhrál následující ceny:
1. místo NPO Bourges 2009 8,579 holubů
1. místo Mariembourg 2007 4,332 holubů
3. místo Moeskroen
2,620 holubů
4. místo NPO Chateauroux 8,201 holubů
„Aladin“ ukázal, že jeho potenciál je také v dalších pokoleních a dalších chovech, včetně chovu Gerarda
Koopmana, který do svého chovu v roce 2005 umístil dceru „Aladina“, který byl pářen s jeho vlastní
vnučkou „Farah Diba“.
Gerard Koopman dal této holubici jméno „Marijke“ a vychoval z ní „Dorana“ (1. NPO Orelans z 9,670 holubů) a
„Varellu“ (1. Národní eso holub v dlouhých tratí Fondspiegel 2007). Dalším holubem, který se přidal k Gerardovu
týmu v Ermveenu byla holubice „Miss Mookhoek“, která pochází přímo z již zmíněného páření „Tips“ x „Geschelpt
Kannibaaltje“. „Miss Kookhoek“ byla pářena s „Cassiusem“ (syn „Kleine Dirka“ x „Annelies“) a společně vychovali
„Daydream“, vítěze 1. NPO Ablis proti 8519 holubům v roce 2009. A seznam by mohl pokračovat dále!
Cesta k úspěchu
Marijke stále spoléhá na stejné základní holuby se stejným původem, který je velmi úspěšný také u Gerarda
Koopmana. To znamená, že stále pokračuje v hledaní nejlepších holubů této linie, která dokáže dosahovat skvělých
výsledků v závodech. Rok 2015 byl neskutečný: zvládla vyniknout v závodech na dlouhých tratích, které jsou její
oblíbenou disciplínou. Gratulujeme Marijke!

