R-Ceram
Peter van Breugel – „OLD MOLRAND LOFT „ – aktualne wiadomości
Analiza wszystkich gołębi , ich osiągnięte wyniki , ich rodowody oraz wieloletnie doświadczenia lotowe i hodowlane jednoznacznie
wskazują , że podstawą i przyszłościowym fundamentem hodowli Peter van Breugel stanowią gołębie :

“The favourite” , niebieski samiec NL 97-9792818. Jest
synem ”Son Verona” , Pochodzi z bezpośredniej linii“
po wspaniałym rozpłodowcu” Verona “
z hodowli
„Olieman „ Gijs Peters - Budel (Netherlands).
Verona jako super as na krótkie i średnie dystanse był
reprezentantem Holandii na olimpiadzie we Włoszech w
1992 roku.Verona posiadał fantastyczne wyniki lotowe.

W przeszłości testowanych było wiele gołębi
pochodzących od Edmond Tournier - Lommel Belgium.
Na trwale udowodnił swą wartość “Grijze 407” NL 94 –
414440 z linii “Vechter” ,zakupiony od Arie van den
Hoek . Jako „Top breeder „ był fundamentem rodziny
“Grizzly Family - Szymel”. gołębi na średni i długi
dystans oraz “Blue Tournier Hen ” B 90-50105 org.
Tournier . Samica , która wydała wiele wspaniałych
gołębi lotowych i rozpłodowych.

Na początku 2000 roku z pełnym sukcesem zostały
wprowadzone do hodowli gołębie pochodzące od Henri
van Venrooij Deurne ( The Netherlands) . To gołębie
czystej krwi Gebr. Janssen Arendonk , w tym: dwie córki
“The Bliksem” (uczestnik Olympiady Blackpool 1999),
córkę “Son Jonge Geeloger”, oraz syn “Jonge Vos”.
Ponadto gołębie pochodzące z “Donja” - to czysta krew
gołębi pochodzących od Corneel & Gerard Koopman.

Fundament rodziny gołębi na dalekie dystanse tworzą asy-lotniki
pochodzące z linii Cor de Heijde Made (The Netherlands) -Tiny
van Herpen, Den Bosch oraz z gołębi Gebr. Kuijpers
pochodzących od Wim Bax z Budel

Latem 2005 wspólnie z wspólnikiem w lotowaniu - Ton Voorjans
zakupiono oryginalną parę rozpłodowa od Gerrard Koopman z
Emmerveen Holland. W 2007 roku nasz najlepszy lotnik na
średnie dystanse “Okidoki” NL 06-0760372 jest synem tej pary.
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