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„Kannibaal”- to gołąb, który jest nieodłącznie związany w nazwiskiem Van Dyck
zapisała się w historii sportu gołębiarskiego. Jego wartość poparta została z 
czasem jego zdolnościami rozpłodowymi. Zapotrzebowanie na syna, córkę lub 
wnuków było wyjątkowo duże na całym świecie. „Oliwy do ognia” dolał fakt, że 
jego córka „Golden Lady”( zdjęcie poniżej) w łączeniu „Kannibaala” z ciotką i  
u G. Koopamnna stała się matką „Kleine Dirka”. To następna legenda naszego 

sportu.. Jak tylko zdobył tytuł 1 najlepszego gołębia Belgii na średnich 
dystansach w 1996 roku. Zaistniał jako roczniak i już jego sława na stałe 
rozbłysła na całym świecie. 

 

„Kannibaal” niczym się nie wyróżnił jako gołąb młody i nie rzucał się w oczy. 
Leciał kilka razy z Quievrain- 110 km  i został posłany na lot z Noyonu-200 km. 
Wszystko przebiegało dalej bez przeszkód. Ale w następnym locie z Dourdan, 
przy złej pogodzie, samczyk nie powrócił. Pojawił się dopiero za tydzień, kiedy 
oczekiwano na gołębie już z następnego lotu. Dostał 7 dni odpoczynku i leciał 
jeszcze 3 x z Quievrain. Był to dla niego „angielski tydzień”, jak mówią piłkarze,
musiał lecieć w niedzielę, środę i znowu w niedzielę. Tym razem z 1 i 2 lotu 
plasuje się w pierwszej 5-tce listy, a z 3 próby znowu czołowy konkurs. Tak się 
doczekał zimy.
Jako roczniak okazał się gołębiem wręcz fantastycznym. W gronie przyjaciół, 
mówiło się wtedy tylko o dobrym rocznym. Dopasowywano mu różne imiona , 
ale żadne jakoś nie pasowało. W pewnym momencie Eddy Janssens 
zaproponował imię, które nadzwyczaj pasowało do jego osiągnięć – 
„KANNIBAAL”. Po prostu konkurencja została „ pożerana” i tak ptak został 
ochrzczony. Na koniec sezonu okazało się, że nie ma lepszego w Belgii na 
średnim dystansie, a był to rok 1996. Między innymi wylatał 5  x 1 konkurs.



 „Wyraz twarzy” „Kannibaala”.

     „Kannibaal”  w  części  hodowlanej,  na
kartonie, w którym odbywało się wysiadywanie i wychowywanie młodych



Oto rodowód  tego samca:

Ojcem „Kannibaala” był „Rambo”.

Ojcem „Kannibaala”jest „Rambo”: 



 Tu „Rambo” w swoim kartonowym królestwie. 

Samczyk, który w 1994 roku wygrał 3 loty w Unii Antwerpia. Pochodzi po 
bardzo znanym samczyku G. Leysena B-88-6240603  o pseudonimie „03”. 
Bardzo wiele potomstwa, z jego ojca, stało się początkiem wielu linii 
doskonałych lotników i rozpłodowców. „Rambo” jest też ojcem „Bourges” u 
Van  Dycków, ptaka, który też bardzo dobrze latał,  był 2 w locie narodowym z 
Bourges na 40.401 gołębi.

Zza

To 3 podstawowe ptaki tej hodowli, których potomstwo jest rozsiane dosłownie
po całym świecie. Popyt na te gołębie był bardzo duży, gdyż były doskonałymi 
ptakami jak w lotach tak i w rozpłodzie. Starczy przeglądnąć strony 
internetowe, wielu hodowców w różnych krajach, a stwierdzimy, że wielki 
procent hodowców w gołębnikach hodowlanych tę rodzinę posiada. 
Wspomnę tu jeszcze raz  o hodowli Koopmanów i ich „Kleine Dirku”.

Dirk i Louis (ojciec Dirka) wielokrotnie byli najeżdżani przez chętnych kupców, 
szczególnie Amerykanie chcieli kupić „Kannibaala”. Mimo wykładania nawet 
100.000 $, samiec pozostał u Van Dycków. To świadczy o podejściu tych 



hodowców do traktowania naszego sportu.  Najczęściej jest tak, że taki 
utytułowany ptak zmienia właściciela za duże pieniądze. A tu jeszcze się 
okazuje , że rodzina dobrze lata, więc stawka rośnie 2 krotnie. Tu pieniądze nie 
przedłożono nad gołębia. Dirk pytany później co jest podstawą Jego decyzji 
stwierdził, że jest mu ten gołąb potrzebny do dalszej pracy hodowlanej.

Dick  i  Louis,  który
niedawno zmarł.

Dirk był zapalonym hodowcą ptaków ozdobnych, głównie hodował szczygły. 
Jednak rok 1971 przynosi zakaz łapania takich ptaków, skierował swe 
zainteresowania na gołębie pocztowe. Można by powiedzieć, że to nie 
przypadkowy wybór, gdyż poprzednicy w rodzinie hodowali gołębie pocztowe. 
Można uznać, że został następcą tronu. Pierwsze osobiste kontakty z gołębiami
pocztowymi miały miejsce w roku 1972. Pierwszym doradcą był dziadek, który 
mieszkał w pobliżu i był idealnym partnerem na początku hodowania, bo Dirk 
jeszcze wtedy chodził do szkoły.

W 2003 roku, dokładnie w dniu 21marca Dirk bierze ślub z Anną. Anna jest 
Polką. Tak się szczęśliwie składa, że jest wielką zwolenniczką i miłośniczką 
gołębi i w tej chwili jest głównym pomocnikiem Dirka w prowadzeniu hodowli, 
gdyż Louis już nie żyje .

Mieszkają w miejscowości Zandhoven, gdzie mieszka 6 tys. ludzi, z czego 60 są
aktywnymi hodowcami.



 W takim momencie nie mogło zabraknąć białych
gołębi. Dirk poślubia Polkę.

Początek lotowania u Dirka to 1973 rok. Z początku droga nie była usłana 
sukcesami. Pierwsze niezapomniane uczucie przyszło dopiero w ostatnim 
tygodniu sierpnia 1978 roku. Było to 1 miejsce w locie, wtedy jednorazowym w 
roku  - Bourges (487 km). Poprzednie loty odbywały się głównie z Quievrain i 
jeszcze bez pseudonimu. Udanie zamknęli sezon wysyłając 10 samiczek na lot 
narodowy z Bourges.

Jak wiemy, takie loty narodowe dodają hodowcom prestiżu i już po pierwszej 
próbie nazwisko nowicjusza Van Dyck , zabłyszczało. Mieli obawy czy te młode 
ptaki jako roczne nie będą „skończone”, ale okazało się , że jako roczne latały 
ponadprzeciętnie. Nie ma co prawda z tamtego czasu drobiazgowych zapisków
,ale doskonale jest zapisane w pamięci, gdy „Rambo” jako młody zdobył 5 
miejsce w locie Dourdan – 365 km. Z kolei jako roczny wygrał 3 loty w Unii 
Antwerpia. Takie osiągnięcie stało się kamieniem węgielnym dla znaczenia tej 
hodowli.

Takie sukcesy są głównie zasługą przyniesionego, późnego młodego od 
Gummara Leysena „03”. Okazał się samczykiem choć był wzięty jako samiczka
jednak po znakomitości u Leysena B-86-6114203, który miał na swoim koncie 



kilka wygranych lotów i wydał liczne potomstwo, które okazało się doskonałe w
rozpłodzie.

Następnie Dirk przyniósł  gołębie od Van Looy-Somers z Vorselaar. Był on 
specjalistą na lotach średniego i dalekiego dystansu.   Były też ptaki od 
hodowcy czołówki Andre Bellensa i Fransa Beirendonka z Zandhoven, a więc z 
tej samej miejscowości gdzie mieszka Dirk. Z perspektywy czasu stwierdzić 
można dziś, że doskonałym posunięciem było przyniesienie 4 szt. ( 3 samiczek 
i 1 samczyka) w 1998 roku od Marien-Roybergsa z Berlaar. Szczególnie 
samiczki okazały się dobrymi w rozpłodzie, a jedna z nich była matką „Rambo”.

Podstawowa zasada jaką się kieruje to „dobry z dobrym”. To jest drogą 
uniknięcia hodowli w zbyt bliskim pokrewieństwie. Stara się  jednak prowadzić 
hodowlę w 3 liniach na w/w asy „Kannibaal”, „Rambo” i „Bourges” i stabilizuje 
krew tych rodzin.

Hoduje swój stary szczep, ale ciągle próbuje dobierać do nich coś nowego.

 Na uwagę zasługuje zakup „Di Caprio”.

Noyon na dystansach 110 i 220 km.  Jednak loty krótkodystansowe nie 
przynosiły zadowolenia i nacisk został położony na loty średniodystansowe. 
Rozpoczął grę na tych trasach w 1993 roku,   przeznaczając na nie 20 swoich 
gołębi młodych. Wśród nich był obecny „Rambo” B-93-6621023, wtedy 

Pochodzi z hodowli Leo Heremansa – zdobył 3 x 1 miejsce i 2 x 3 pozycję. 
Okazuje się też bardzo sprawnym rozpłodowcem, czego już wielokrotnie 
udowodnił.



 Następnie Van Dyck wzmacnia rozpłód synem „Di Caprio”-  „Olimpic Niels”- 
olimpijczykiem  z Nitry.

Oto jego najlepsze wyniki:

Etampes:   3 z 1.717 gołębi,
Orleans:    6  z    918 gołębi,
Quievrain: 4 z   490 gołębi,
Dourdan:   4 z  1.258 gołębi,
Dourdan:   1 z    793 gołębie,
Melun:       5 z   629 gołębi,
Dourdan:   3 z   803 gołębie,
Dourdan   16 z  1.332 gołębie . 

Jest synem „Di Caprio” i z samiczki, która wychowana jest z linii „Bourges”.

Obecnie linia „Kannibaala”, „Bourges” w połączeniu z potomstwem „Di 
Caprio” i „Olimpic Niels” to aktualna podstawa w rozpłodzie u Van Dycka. Dirk 
jednak szuka dalej i próbuje uszlachetnić swoje wyniki sportowe następnymi 
nabytkami i próbuje gołębie od takich hodowców jak: Gaston Van de Wouwer, 
Bart Geerinckx i Willy Daniëls. Wzmocnienie, jak widać, to aktualne czołowe 
hodowle zachodu. Uważa, że musi coś wprowadzać aby „trzymać krok”. To 
spowodowało potrzebę rozbudowania gołębników.



                  

 

Podłogi są zaopatrzone w ruszty, duże okna można przyciemniać zasłonami.

                                                   

Oprócz gołębi rozpłodowych jest też kilka „mamek”. Tak więc, pracy przy tych 
gołębiach jest sporo  i wiele godzin dziennie  Anna i Dirk muszą jej poświęcić. 
Gołębniki czyszczone są codziennie 2 krotnie.
Nic tak nie liczy się w Belgii, jak 1 konkurs. I cały trud pracy idzie w tym 
kierunku, by tych 1 miejsc było jak najwięcej. Jest to jednak niezwykle trudne 
bo większość hodowców jest na to nastawiona i choć wkładają na lot nie dużo 
gołębi, to są to jednak ptaki doskonale przygotowane. Od 2000, 2001 i 2002 
razem tych 1 nagród u Van  Dycków naliczono 63. W 2001 r. w locie młodych w 
prowincji, na 10.000 gołębi też 1 konkurs z Orleanu. 
                                    

Sezon hodowlany rozpoczyna się tu w ostatnim tygodniu listopada a kończy 
jesienią. Młode chowają wszystkie gołębie  w tzw. lęgu zimowym.   Lotniki w 
zależności od tras jakie mają latać parowane są ponownie  odpowiednio: do 
lotów krótkich 1 marca, średnich 15 marca. Wysiadują jajka 2 lęgu do momentu
5 dnia przed wylęgiem.



Inaczej są traktowane wspomniane 10 rocznych wdów. Łączone są w pary 5 
marca i gdy młode mają 15 dni jeden młody i samczyk zostają oddzielone do 
gołębnika obok. Do zniesienia drugich jajek nie dochodzi.   W czasie lotów, gdy
one wracają z lotu samczyk zawsze jest w domu.

Na własny użytek Dirk  hoduje się około 200 młodych. Młode u Van  Dycka nie 
są zmuszane do większych wysiłków. Mają naturalnie dojrzewać i rozwijać się, 
by sprostać późniejszym wymaganiom. Ptaki są rozmieszczone w 6 
przedziałach. Wszystkie młódki poddane są zaciemnianiu. Trwa to do godziny 9
rano. Następnie 2 godziny one mają możliwość przyzwyczaić się do światła 
dziennego. Dba się starannie o ich zdrowie. Regularnie podawane im jest 
poprzez pojnik- Avidress plus i UsneGano. Ptaki są szczepione 2 krotnie 
przeciw paramyxo. Do karmy podawane mają Entrobac i Hatchling. W ten 
sposób są chronione przed Adeno. Poza tym stymuluje to do naturalnego 
poprawiania i wzmacniania układu odpornościowego. Młode, które mają latać 
na krótkie dystanse są zasłaniane do 1 czerwca do środka sezonu lotowego by 
pod koniec sezonu miały już więcej światła.
 Dirk zwraca szczególną uwagę na potrzeby nauki  młodych. Wywozi je  kilka 
razy do 70 km, a podczas sezonu wyścigowego trenuje je dodatkowo w każdym
tygodniu od 70 do 100 km. Nawet w ich rok urodzenia muszą być skuteczne, 
wybór zostanie dokonany na podstawie osiągniętych wyników. Dirk wie z 
doświadczenia, że najlepsze młode są także najlepsze ptakami starymi.

 W gołębnikach te wczesne, młode samczyki siedzą po 8 szt. Są 2 takie 
gołębniki i te młode latają wdowieństwem loty krótkie. Jest też gołębnik z 14 
samcami, których zadaniem jest latanie lotów średnich. Parowane są one 
wszystkie ze starszymi samiczkami. Jajka wysiadują przez 5 dni i stają się od 
tego momentu wdowcami.

Są tu ptaki , które lecą jako młode tylko 2 x 110 km. Wybrane niektóre samiczki 
lotowane są do 600 km na lot kończący sezon. Inne młode lotowane są metodą 
„przesuwanych drzwi”. Młode są w gołębnikach sąsiadujących ze sobą i 
młodzież jest rozdzielona wg płci. Przed sadzeniem drzwi są rozsuwane i młode
mają do siebie wolny dostęp.

Młode karmione są już 2 tygodnie po odsadzeniu mieszanką wysokobiałkową. 
Następnie młode karmione są  dalej mieszanką dla młodych. W okolicach 2 
tygodnia czerwca młode, przed lotami otrzymują już mieszankę sportową. Tę 
mieszankę otrzymują 2 x dziennie. Do tej pory karmione były 1 x dziennie. 
Sukcesy młodych przekonują Dirka w tym, że dobrze prowadzi i zaopatruje 
swoje młode.
Gołębie muszą dostosować się do nas – stwierdza Dirk. Cieszymy się każdym 
sukcesem, ale nie przeżywają zbyt głęboko porażek. To jest sport i oba jego 
składniki są tu doskonale zrozumiałe. 
Dirk zauważył, że gdy jest bardzo gorąco, dobrze jest podawać ptakom do 
wody Avipharm. To stabilizuje równowagę płynów w organizmie gołębia. Tak 
traktowane ptaki nie muszą w trakcie lotu powrotnego szukać wody.



motywacja
W ostatnim tygodniu marca w Belgii rusza sezon lotów krótkodystansowych.
Są to loty Quievrain – 110 km i Noyni – 220 km. Do tych lotów Dick nie 
przykłada większej wagi i przed tymi lotami trenuje swoją drużynę 2 x 40 km. 
Loty te odbywają się 20 razy i obejmują rytm środa, niedziela.
Motywacja polega na tym , że do gołębnika z wdowami, przed sadzeniem 
wpuszcza się silnie „wyluzowaną” samicę. Ona najczęściej idzie do któregoś 
samca i tam w celi staje się intruzem dla właściwej partnerki danego samca. 
Pozwala się chwilę wojować tym samiczkom i wdowę zabiera się do kosza 
transportowego. Samiec zostaje usunięty a „wyluzowana” powtarza cykl z inną
parą. Trwa to tak długo, aż  gołębnik staje się pusty. Samiczki wsadzane są do 
dużego kosza, który stoi w gołębniku wdów. Widzą one co się dzieje i tym 
bardziej są tak motywowane.
U wdowców niekiedy stosuje wystawienie miski lęgowej na podłogę gołębnika .
To roznieca chęć jej władaniem i powoduje różne bójki. Jest to dla 
urozmaicenia  inny rodzaj motywacji.
Samiczki wdowców siedzą w wolierach za ich gołębnikami. Zdjęcie poniżej:

                                  

Młode siedzą też w gołębnikach z celkami. Celki są odpowiednio przegrodzone,
jak widać na zdjęciu, co sprawia, że mają sporo miejsca.

                                        



Inaczej traktowane są gołębie na loty średnie i dalekie. Biorą one kilka razy 
udział w lotach krótkich w ramach treningu. Do lotów do 400 km przygotowania
wyglądają bardzo podobnie jak u krótkodystansowców. Z kolei w lotach do 600
km przygotowanie musi być inne. Dirk wysyła swe gołębie tylko do 600 km. Tu 
ptaki w ciemnej części celki mają swoje miski lęgowe. Często tam leżą i buczą. 
Przed lotem przebywają tam ze swoimi samiczkami i w momencie, gdy słychać 
to buczenie w misce są zabierane do kosza.

Karmienie to wg Dirka nie jest zbyt trudna kwestia. Obecnie firmy 
dostarczające karmy na rynek nie mogą sobie pozwolić, by to była karma zła. 
Wiele firm Dirk już przetestował i właśnie tak uważa. Tak, że nie ma większego 
problemu z wyborem mieszanek. Podczas sezonu lotowego stosowana jest 
mieszanka sportowa. Ilość karmy jest dostosowana do trasy jakie ptaki muszą 
latać. Jednak zawsze po powrocie z lotu mieszanka bez ograniczeń stoi do 
dyspozycji.   U krótkiego dystansu do 2 godzin po powrocie, u 
średniodystansowców aż do wieczora. W drugim i 3 dniu po locie karma składa
się po połowie z mieszanki oczyszczającej i mieszanki sportowej. W tym czasie
karma jest wydzielana. Od dnia czwartego znowu tylko mieszanka sportowa do 
syta i po pół godzinie karmnik jest usuwany.

Co roku na przełomie października i listopada przedstawiciele z każdego 
gołębnika są pakowane do kosza i wiezione na badania do weterynarza. Na 
początku listopada następuje 7 dniowa kuracja przeciw trichomoniazie. 
Ostatnio też kuruje  w tym czasie swoje gołębie przeciw paratyfusowi. Gdy 
ptaki wysiadują jajka są szczepione na Paramyxo. Po odstawieniu młodych 
znowu gołębie piją środek przeciw „żółtemu guzkowi”.
Młode po odsadzeniu otrzymują Nifuramycin przez tydzień i w tym samym 
czasie Avidress. Mają też do dyspozycji różnego rodzaju mieszanki mineralne, 
otrzymują również drożdże.
W niedzielę po powrocie podobnie gołębie piją roztwór  z Aviparmem , we 
wtorek i środę otrzymują Gerwit W... W dniu koszowania w pojniku jest tylko 
czysta woda.

Niektóre wyniki:

Rok 2001:
Melun   1, 11, 14, 23, 25, 63... (23/34),
Melun   1, 4, 12, 14, 17, 18, 19, 29, 31, 42, 44 … (54/90),
Orlean  1, 29, 60, 125 …..(29/67) 10.034 sadzonych,
Quievrain  1, 4, 12, 45, 87, 91  (6/7),
Quievrein  1, 3, 4, 41, …. (8/8),
Doyrdan  1, 13, 14, 17, 24…..(18/34).

Rok 2002:
Pithiviers  3, 15, 50, 62, 76,
Quievrain 3, 4, 17  (3/4),
Quienrain  1, 6, 30, 33, 64…..(6/9),
Marne  5, 15, 91,…….
Vierzon  6, 16, 19, 38. …. (7/10),



Argenton  16, 29, 35, 36, 40.....(7/10),
Quievrain  1, 5, 16….. (6/9),
Noyon  6, 14, 17, 24, 49  (5/5),
Doyrdan  1, 3, 44, 59, 117  (5/8),
Quievrain  3, 6, 21, 26, 36…..(10/16).

Rok 2003:
Noyon  2, 13, 23   ( 3/3),
Quievrain  1, 25, 53...   (7/10),
Quievrein   1, 8, 44, 64 ...(6/9),
Vichy    93, 113, 141 ..... (4/5),
Argenton  17, 57, 163, 168.... (6/8).

Rok 2015:
Quievrain 1-5-7-9-… (5/7)

Souppes (2.091 gołębi): 10-11-12-33-72-97-99-103-115-121-128-131-173-179-181-
… (26/28)
Souppes (3.403 gołębie): 11-12-13-41-98-135-137-141-157-167-169-184-191-253-
261-263-266-334-…… (28/32)
Souppes (2.216 gołębi): 4-5-6-18-37-51-52-54-60-67-68-77-80-111-114-115-116-
151-154-162-166-181-217-… (30/32)
Souppes (2.193 gołębi): 2-7-8-17-27-47-51-52-54-55-60-69-73-113-116-118-146-
151-181-… (37/49)
Souppes (3.350 gołębi): 2-9-10-20-26-35-46-64-69-71-73-75-84-86-95-100-155-
159-162-195-205-215-251-254-256-259-290-332-… (55/70)
Souppes (2.292 gołębie): 2-7-8-11-16-19-26-36-38-40-41-42-45-46-52-53-84-87-
90-108-114-131-133-134-136-150-172-175-188-206-208-218-226-… (57/70)
Noyon (348 gołębi rocznych): 1-3-4-15-… (6/7)
Souppes (1.409 gołębi): 1-2-9-34-… (14/18)
Souppes (1.916 gołębi): 1-2-3-9-19-38-98-108-146-.. (22/33)
Melun (887 gołębi): 1-2-7-8-10-11-12-16-20-24-34-60-62-66-74-80-82-85-… (28/36)
Montluçon (393 gołębie): 1-14-16-17-20-25-31-32-34-38-… (16/19)
Noyon (675 gołębie młode): 1-4-6-7-10-14-19-24-46-59-61-… (23/62)

Pont (2.695 gołębie młode): 14-15-26-61-63-80-100-105-112-114-123-130-137-
166-168-187-187-219- 220-240-254-254-261-… (42/66)
Bourges (2.228 gołębi): 1-62-101-118-123-216-… (14/23)
Souppes (1.311 gołębi młodych ): 1-2-4-5-8-31-33-42-45-47-51-52-69-79-80-88-
90-92-98-106-110-122-… (38/64)

W tym to roku “Queen”- zdobywa tytuł 1 narodowego lotnika na krótszych 
średnich dystansach.
                              



3 narodowym lotnikiem w tej samej konkurencji zostaje następna samiczka z
gołębnika Van Dycka „ Little Queen”.



Dirk od 3 lat do lotów wprowadził samiczki wdowy. Jest z tego bardzo 
zadowolony i żałuje, że już wcześniej takiej decyzji nie podjął. W 2014r. 
„Natalia” zdobyła 1 narodowy konkurs z Bourges przy 10.141 konkurentach. 
Jest córką syna „Di Caprio” i córki „Kannibaala” x siostra „Fast Boy” od LBJ. 
Geerinckx.
 

 Właśnie dzięki samiczkom jest obecnie jednym z najlepszych na średnich 
dystansach w Unii Antwerpia.



W  gołębniku  lotowym
jest tylko od 9 do 12 wdowców.

 W gołębniku rozpłodowym. 

Dirk Van Dyck pozostaje nie tylko powszechnie znaną ikoną w sporcie 
gołębiarskim, ale także ciepłą osobowością z zakaźnym i młodzieńczym 
entuzjazmem, jeśli chodzi o gołębie. Nie sprawia mu kłopotów, że gra jest 
trudniejsza niż była i jeśli grała z gołębiami od 1973 roku, wszystko już przeżył. 
"Czasy się zmieniły, pamiętam dobrze, że w 1976 roku mieliśmy tak gorący 
sezon, jak teraz w 2018 roku. Wszyscy tylko przelecieli Quiérainem! ", Mówi 
Dirk, który zawsze myślał o nim przez wszystkie te lata, że to lot dla zabawy. 
Zapytany czy  nadal ma cele w sporcie gołębiarskim?" Chciałby pójść dalej. 
Chce grać. Ale tak bardzo boi się stracić swoje dobro ... "



 
Dirk Van Dyck z córką.

W 2017 roku Dirk zmagał się ze zdrowiem. Na szczęście teraz znowu się 
poprawia. "Był czas, że ledwo mogłem funkcjonować. Bardzo szybko traciłem 
oddech. Następnie poszedłem do specjalisty od płuc i to, co usłyszałem, było 
bardzo trudne: gołębie musiały odejść!  Natychmiast! Później odwiedziłem 
specjalistę kardiologa i na szczęście to nie pasowało do tej historii. Gołębie 
nawet musiały zostać, a tymczasem czuję się dużo sprawniejszy "- mówi Dirk.

Życzymy dużo zdrowia !!!
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