Nelles van de Pol

Malé belgické mestečko WELDE, bolo vždy známe tým, že tu početná skupina
belgických a holandských chovateľov poštových holubov zvádzala medzi sebou veľké
súboje o víťazstvo v jednotlivých pretekoch.
Tu so svojimi holubmi pretekal jednoduchý pracujúci človek Nelles van de Pol.
Počas dlhej päťdesiatročnej doby bol nepremožiteľným majstrom regiónu.
Bolo o ňom známe, že nič nerobil pre to, aby svoje famózne výsledky a víťazstvá svojich
holubov nejako zviditeľňoval. Dokonca ani výsledky svojich holubov si neukladal.
O pôvode chovaných holubov bol ochotný podať len kusé informácie.
Pre neho bolo hlavné, aby v jeho holubníku sedeli holuby, ktoré víťazia so značným
náskokom nad súpermi.
Samozrejme holubári z Welde a celého regiónu toto všetko vedeli a snažili sa získať pre
seba jeho famózne holuby. V prvom rade tak urobili chovatelia Werheyen a syn a Lous
van Hove, ktorí po tomto nákupe holubov Nelles van de Pol dlhé roky uvádzali do údivu
celý svet rôznymi rýchlostnými rekordmi, ako aj účasťou na troch Olympiádach
Praha, Porto, Dortmund. Holub „De 500“exceloval na Pražskej Olympiáde a na
Olympiáde v Porte holub„ Portugees“ udivil svojimi výsledkami celý svet. Na
Olympiáde v Dortmunde boli najväčšími hviezdami “Het Duitske“ po super chovnej
holubici „8000“ a tiež holub „Goede Jaarling“, ktorý skončil s medajlou.
Po tomto úspechu holubov Nelles van de Pol chovatelia na celom svete si začali ctiť
a vážiť tohto chovateľa.
S holubmi Nelles van de Pol pozoruhodné výsledky dosiahli aj mnohí ďalší chovatelia
ako sú pp. Zijstra, Jules Moonen už spomínaní L.van Hove a Verheyen, ďalej
niekoľkými holubmi si posilnili svoj chov chovatelia ako
A.Roodhof,Kneppers,R.Veenkert,Bartels,B.Cuyvers,J.Baarle,J.Grondelaers,Karel MeuLemans, Ad Schaerlaekens, K.Schellens a samozrejme Simon de Heij, ktorý po smrti
Nelles van de Pola v roku 1986 kúpil niekoľko jeho holubov na posmrtnej dražbe.
Vráťme sa však do minulosti a sledujme, z akých prameňov čerpal majster Nelles van
de Pol pri založení resp. vyšľachtení takej výnimočnej línie(kmeňa) holubov.
Základy chovu položil, keď si zaobstaral holuby od vtedy svetoznámeho Gusta Hofkensa
a jeho priateľa Henri Gielena. Tak sa dostal k odchovu od svetoznámeho holuba menom
„Driebander“ ako aj k holubom Emile Verhaerta, ktorý bol označovaný ako zázračný
pretekár „Lietajúci zázrak“. Bolo to skutočne múdre rozhodnutie.
Keby sme vytvorenie N. van de Pol holubov vyjadrili percentuálne, tak Gust Hofkens
holuby – 70%,Emile Verhaert holuby – 30%.
Nelles van de Pol ďalej získal od Gusta Hofkensa potomstvo od asi najlepšieho
Hofkensovho holuba menom “Eenooger“. O tomto zázračnom holubovi je zmáme, že
zaletel 18 x 1.cenu ba tvrdí sa ,že ich bolo viac, ale najväčšia senzácia je, že ich niekoľko
získal s jedným okom preto, lebo o jedno oko prišiel pri bitke o búdnik s jedným ročným
holubom.
V 60. rokoch boli holuby Hofkens považované za najviac obávané holuby na pretekoch
a hlavne pri stávkach nakoľko vyhrávali takmer všetky stávkové ceny.
Ďalej sa k Nelles van de Polovi dostali holuby Janssen cez chovateľov Fons Janssena,
Ceulemansa a od Seoetersta vo výnimočnej kvalite. Tieto chovné posily ako aj
spomenuté holuby „Eenooger“ a „Driebander“ zaručovali Nelles van de Polovi extra
potomstvo

viď “Geschifte“, ktorý bol vnukom „Driebandera“. Holuby Hofkens boli považované za
„ALL ROUND“ získavali špičkové ceny na tratiach od 100 km do 800 km. Telesná
stavba holubov bola väčšia s hlbokou prsnou kosťou, operenie suché-hrubšie.Považovali
sa za väčšie a dlhšie holuby.
Druhá vetva Nelles van de Pol holubov bola od chovateľa Emile Verhaerta ,ktoré sa
vyznačovali neuveriteľne mäkkým až hebkým operením. Kombinácia týchto dvoch línií
dala potomstvu krásny exteriér s vynikajúcimi genetickými vlastnosťami. Driebander
línia s holubmi belgického fenoména Verhaerta, dokonale sadla na seba. Holuby sú
sfarbenia modré, modré špicové niekedy až strakaté. Vyznačujú sa vynikajúcim
svalstvom, obrovskou letovou výdržou a inteligenciou.
Simon de Heij dosahuje s touto líniou abnormálne výsledky. Napriek tomu, že tieto
holuby vedia špičkovo zaletieť aj trate do 800 km, nasadzuje tieto holuby na trate od 100
do 600 km. S holubmi, ktoré sú potomkovia holubov „Goede Jaarling“,“8000-ky“,
NL-90-192,B-156,ako aj 85-979398 a v neposlednom rade zakladateľa jeho chovu holuba
„APOKA“ a ich kombináciami, postarali sa Simonovi de Heij o zisk „CISÁRA“ tam,
kde sa pretekov zúčastňuje cez 500 chovateľov pri nasadených 8000 až 10000 holubov.
Len jeden príklad : z 11743 nasadených holubov získali holuby Simona de Heij
nasledovné ceny 9-10-12-15-16-17-18..........atd.
Simon de Heij na otázku prečo chová výhradne líniu holubov Nelles van de Pol,odpovedal takto: Pochádzam z rodiny, kde chov poštových holubov bol vlastný po niekoľko
generácií. Vyskúšali sme niekoľko línií belgických či holandských holubov, ale trvalé
a stabilné výsledky sa nedostavili v požadovanej miere. Výsledky a kvalitu Nelles van de
Pol holubov som sledoval roky, preto keď 23.novembra 1986 veľký majster Nelles van
de Pol odišiel do holubieho neba, rozhodol som sa ,že na posmrtnej dražbe kúpim
niekoľko jedincov. Neskôr som vyhľadal tých chovateľov, ktorí na tejto dražbe taktiež
kúpili holuby, a ktorí taktiež čerpali holubov z tohto zdroja. Dohodli sme sa ,že si
budeme vzájomne pomáhať pri šľachtení Pol holubov. Už vtedy som cítil, že toto sú tie
holuby,
ktoré spĺňajú môj ideál poštového holuba. Rýchlosť a výdrž nezávisle od počasia ich
predurčuje v pretekoch na popredné umiestnenia. Ich ocenenie sa zvyšuje aj tým, že
kvalita sa druží s krásou.
Holuby Nelles van de Pol v Maďarsku.
Holuby Nelles van de Pol priviezol do Maďarska holanský chovateľ poštových holubov
SIMON DE HEIJ, ktorý tieto holuby už choval a pretekal s nimi doma v Holandsku.
Pri jednej dovolenkovej párty pri Balatone sa spoznal s krásnou maďarkou, ktorú si
zakrátko zobral za manželku a odsťahoval sa spolu s holubmi do Maďarska. Žil tu
veľmi krátko iba jeden rok, potom sa rozviedol a odsťahoval sa späť do Holandska.
Za toto krátke obdobie nachoval mláďatká a hneď na jeseň sa stáva Majster oblasti
s mláďatkami. V tomto období sa zoznamuje s chovateľom Zoltánom Horváthom
a stávajú sa veľmi dobrými priateľmi. Pán Horváth získava od Simona de Heij veľmi
kvalitné chovné holuby napr.základného chovného „APOKA“,zo super chovného páru
092 x 156 získava holuba NL-95-1593480,ktorý zaletel v konkurencii 17360 holubov
5.cenu Národne, ďalej holuba NL-95-1658009,ktorý je otcom 13 potomkov s 1.cenamí,
ďalej super chovná holubica 00-50-09485 2x1.cena,super chovný NL-90-2119080,po
ktorom v priebehu dvoch rokoch sa narodilo 5 potomkov, ktorí zaleteli 1.cenu.
Pán Horváth po takýchto špičkových výsledkoch odstraňuje zo svojho holubníka
dovtedy chované holuby a venuje sa len holubom od Simona de Heij holubov Nelles van
de Pol.

Simon de Heij ďalej hovorí takto: Samozrejme, že po týchto úspechoch som sa rozhodol,
že prvoradým cieľom bude šľachtenie holubov Nelles van de Pol. Neskôr
Sa mi do vlastníctva dostalo niekoľko jedincov krvi Hofkens. Po ich vzhliadnutí bolo
jednoznačné, že fenotyp holubov Nelles van de Pol sa vlastne nezmenil vďaka tomu, že
nadšenci týchto línií si navzájom vymieňali medzi sebou jedince so zámerom udržania
čistej krvi.
Je nevyvrátiteľná skutočnosť, že jedinečné genetické vlastnosti sa týmto zachovali, ale
k pretekaniu je potrebné jedincov so spoločných predkov, ktorí prešli krížením za
účelom osvieženia krvi. Holubov línie Nelles van de Pol je vhodné krížiť na holuby
Schellens,L.van Lon,Grondelaers a na čistokrvné línie Janssenských holubov vzhľadom
na ich spoločný základ.
Medzitým v Maďarsku mnoho popredných chovateľov dosiahlo veľké úspechy vďaka
zakríženia holubov Nelles van de Pol do svojich holubov.

Nelles van de Pol holuby na Slovensku.
V roku 2006 na svojich potulkách po Maďarsku navštívil môj priateľ Ivan Brnčal
chovateľa pána Zoltána Horvátha a kúpil si na skúšku 6 kusov holubov Nelles van de
Pol.
Prvý odchov bol v roku 2007.Taktiež v tomto roku som si dal nakrúžkovať u Ivana
6 mláďat z III. liahne z týchto holubov. Boli to holuby 277,278,279,280,285 a 286,ktorá si
ako mláďatko pri nálete dravca zlomila nožičky v okamihu, keď bol u mňa na návšteve
pán Pokluda. Holubičku som nechcel utratiť ,tak som ju daroval pánovi Pokludovi,
ktorý si ju vyliečil. Jej hniezdový brat 285 letel v sezóne 2009 tri prvé preteky
takto:1.cena z 4604 holubov, 3.cena 4312 holubov, 8.cena 4784 holubov, 280 je holubica
a robí vdovu, asi pôjde do chovu.277 spoľahlivý pretekár, skúsim ho v sezóne 2010 na
DT a jeho brat 278 špičkový pretekár, ktorý získal ako ročný a dvojročný okrem iných
tieto špičkové ceny:1.cena z 4312 holubov, 6.cena z 1788 holubov, 7.cena z 1631 holubov,
8.cena z 2719 holubov .....atd.
Zo začiatku sme týmto holubom nevenovali žiadnu pozornosť. V roku 2008 už prvý krát
sa pár krát umiestnili a upozornil na seba 278. Ako dvojročné patrili medzi najlepšie
moje holuby. Budeme im držať palce v sezóne 2010 ako trojročným.
Na základe týchto špičkových umiestnení v roku 2009 sme v trojici Brnčal, Škreka
a Sudor navštívili pána Horvátha niekoľkokrát a doviezli sme si cca 40 ks holubov
vkrevnených Nelles van de Pol holubov.Štvrtým a najdôležitejčím členom posádky bol
dlhoročný chovateľ a dobrý kamarát Ján Priškin z Komárna,ktorý bol našim
tlmočníkom a zároveň preložil aj článok o Nelles van de Polovi za čo mu patrí veľké
poďakovanie.
Privezené Nelles van de Pol holuby budeme páriť na holuby Koopman a Janssen
a samozrejme podľa dohody si ich budeme medzi sebou vymieňať. Čas asi ukáže silu
starých dobrých Hofkens holubov. Tešíme sa spoločne na tohtoročné odchovy.
Sudor Vladimír

