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Deze veiling
eindigt

15 mrt 2015

Best of Croatia
De elite van de Kroaatse duivensport reist al vele jaren naar Nederland en België om er van
de tophokken te komen halen en daarmee stappen voorwaarts te doen. Deze pioniers
groeiden uit to kampioenen en smeedden kolonies die in kwaliteit niet onder doen voor het
beste in de traditionele bakermat van de duivensport. Door PIPA werd het beste van deze
liefhebbers verzameld om in veiling aan te bieden.

#4 | Olympia 703 - Olympiad bird allround 2015

CRO12-04703
Gekweekt door Brataljenovic Marinko
Aangeboden door Brataljenovic Marinko
Het bieden sluit op 15/03/2015 13:00 Belgische tijd (CET)
Goedgekeurd door PIPA's kwaliteitscontrole

Informatie
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Beschrijving
 

Super Olympiad bird from De Klak x Herbots breeding lines
- - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - - x - -

 
===========================================================================
==
Winner of
      Olympiad bird allround Budapest 2015
      6. prize - 417 birds 341 km
      8. prize - 4,382 birds 336 km
      12. prize - 2,021 birds 341 km
      23. prize - 716 birds 630 km
      29. prize - 4,020 birds 204 km
      33. prize - 4,712 birds 272 km
      Total of 11 prize cards in 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- FATHER IS ‘JURA’, JANSSEN X DE KLAK FANTASTIC BRED COCK
Bred from ‘Supper 044’
      1. Nat. acebird Croatia 2008
Bred from ‘Derbijasica’
      Croatian pigeon Derby Brod
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- MOTHER IS ‘DAUGHTER ZIKO’, ORIGINAL GEBR. HERBOTS BREEDING HEN
Bred from ‘Ziko’
      51. Nat. Bourges
      76. Nat. Bourges
      J., L. & N. Houben genes
Grandchild to ‘Number 1’
      1. Nat. acebird KBDB 1999
Grandchild to ‘Queen 2000’
      1. Nat. acebird KBDB 2000
===========================================================================
==
 
Original Brataljenović Marinko
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Meer info

Oogkleur Wit

Categorie Snelheid, Halve fond

Kleur Blauw

PPQC CRO12-04703
De "PIPA quality control" heeft als doel een zo objectief mogelijk verslag te maken van de verschillende eigenschappen van
een duif (bouw, vleugel, spieren en vitaliteit). Een keuringsverslag dient in eerste instantie als referentie naar de koper toe,
om zich een beter beeld te maken van de te koop gestelde duif. Een foto geeft nu eenmaal niet alle geheimen prijs van de
duif.

Algemeen
Grootte: middelmatig

Dikte: dik

Vitaliteit: sterk

Kleursterkte: middelmatig

Lengte: middelmatig

Sterkte karkas: sterk

Sterkte stuitbeentjes: middelmatig

Positie stuitbeentjes: beetje open

Spieren: normaal

Balans: in evenwicht

Rug: sterk

Vleugel
Pennen: lang normaal

Bepluiming: dik gepluimd

Pluimen: normaal

Achtervleugel: normaal

Soepelheid: normaal

Kweekpluimpjes: vierkant middelmatig

PIPA-kwaliteitscontrole op 06/02/2015
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