
Kombinace de Pijper (Hoeven, NL) 
– maratonští mistři Holandska 2016 

 

 
Otec John se synem Michelem de Pijper s přítelem Hugo Batenburgem (uprostřed) 

 
Při návštěvě Holandska jsme u Hugo Batenburga dostali tip na velmi úspěšné chovatele na dlouhých 
tratí v Holandsku. A to chovatelské dvojice otce a syna de Pijper z vesničky Hoeven, které Vám v této 
reportáži chceme představit a to především díky jejich letošnímu vítězství v národním mistrovství. 
Ve vsi Hoeven nejsou jedinými holubáři, ale žije zde také pro holanďany známý holubář Peter Theunis 
(Embregts-Theunis) nebo Hans Lookers. První zmínky o vesničce Hoeven pochází z roku 1282, 
kdy bylo zakoupeno území u cisterciáckého opatství svatého Bernarda. Její jméno je odvozeno 
od částky, která byla tenkrát za toto území zaplacena, ta činila 100 tzv. „hoeven“, nyní místní míra. 
Pro představu jeden “Hoeve“ je přibližně 12 „bunderů“ a jeden "bunder" byl plocha průměrné 
zemědělské farmy v Holandsku.  
 
Národní mistrovství Maratónů 
Nejprve Vám ale představíme, jak se vlastně národní mistrovství v Holandsku počítají, tedy především 
ta maratónská. Pro chovatele se do Národního mistrovství Maratónů započítávají výsledky 
4 nejlepších z 5 národních / sektorových předem určených maratónských závodů. Do kategorie Eso 
holubů se započítávají výsledky tří z těchto pěti národních / sektorových maratónů. 
Jedná se o tyto závody: 

Z á v o d  D a t u m  S E C T O R  1  S E C T O R  2  S E C T O R  3  S E C T O R  4  

St.Vincent 17.6.2016 St. Vincent St. Vincent  St. Vincent  St. Vincent  

Bordeaux/Brive  24.6.2016 Bordeaux Bordeaux Brive  Brive  

Dax/Albi 8.7.2016 Dax Albi Albi Albi 

Agen/Orange  15.7.2016 Agen Agen Orange Orange 

Tarbes/Cahors 29.7.2016 Tarbes Cahors Cahors Cahors 

 
 



V každém mistrovství Holandska se umisťuje 25% holubů.  
U mistrovství označených holubů se započítává průměrný počet bodů dvou označených holubů 
z prvních 3 nakošovaných. U mistrovství neoznačených holubů se sčítají body všech umístěných 
holubů a dělí se počtem nasazených holubů. U maratonů a jednodenních dlouhých tratí je 
minimálním počtem 5 holubů. 
 
Národní mistrovství Maratónů 2016 – označení holubi 

1 Comb. de Pijper Hoeven 3699,2 b. 

2 Comb. Vromans Udenhout 3566,4 b. 

3 Toon van Vliet Aarlanderveen 3490,4 b. 

4 Bas Jansen Zutphen 3396,0 b. 

5 I. Meerkerk Zuidland 3358,1 b. 

 
Národní mistrovství Maratónů 2016 – neoznačení holubi 

1 C. & G. Koopman Ermerveen 2148,9 b. 

2 Toon van Vliet Aarlanderveen 2072,0 b. 

3 A. Kerklaan Nieuwe Tonge 1942,9 b. 

4 J. & F. Wendel Assen 1934,6 b. 

5 H. van Pijkeren Rijssen 1864,9 b. 

 
Národní Eso holubi Maratónů 2016 

1 P. van Dongen Arnemuiden 15-1761084 2951,1 b. 

2 J. Ouwerkerk Lekkerkerk 14-1078686 2925,8 b. 

3 Comb. Vromans Udenhout 11-3004057 2923,0 b. 

4 A. Thijs & Zn Heikant 12-3208025 2887,9 b. 

5 Fam Jacobs Beek 13-1485875 2858,3 b. 

6 Comb. Steenbeek & Zn De Bilt 13-1010315 2856,8 b. 

7 G.J. van Vlisteren Zwolle 11-1238804 2816,1 b. 

8 F.S. Kramer Wormer 11-1586875 2815,8 b. 

9 Comb. de Pijper Hoeven 13-3324331 2806,3 b. 

10 Bas Jansen Zutphen 13-1860545 2797,5 b. 

21 Comb. de Pijper Hoeven 11-2027301 2666,7 b. 

 
Nyní již k samotným úspěšným chovatelům, letošním národním mistrům.  
Kombinace de Pijper se skládá z otce Johna a syna Michela. Michel je již třetí generací této 
chovatelské rodiny, holubářským virem se nakazil na holubníku jeho dědy Toona. John i Michel jsou 

původně dlaždiči, ale jak stárnou a díky problémům se zády, tak se stále více a více času věnují 

holubům. Od roku 2011, kdy zemřel otec a děda Toon, se plně soustředí na závody na dlouhých 
tratích. Tak jak to dělá mnoho dalších holandských chovatelů jako Theo de Jong (Noordhoek), Cees 

Luyckx (St. Willebrord), Piet Lazeroms (Zegge), Guus van Aken (Wijk bij Duurstede), Leon Roks 
(Standaardbuiten) či již zmíněný Hans Lookers ze stejné vsi. Na nevelké zahradě u otce Johna mají 

několik závodních holubníků, různých konstrukcí. Jelikož bydlí v nové zástavbě a chovají až 70 párů 
závodníků, z toho bývá 100 ročních, tak vypouštějí závodníky postupně, aby zbytečně nerušili sousedy 

a neměli s nimi nějaký problém. 12 chovných párů sedí u syna Michela. Základ chovu vybudovali 
na holubech od Leona Rokse, Theo de Jonga a Ceese Luyckxe. A ty se snaží kombinovat s holuby 
z holubníku Batenburg – Van de Merwe. Tyto kombinace již ukazují, že se chov posunuje na vyšší 
úroveň. Jde tedy především o tvrdou linii holubů Jana Aardena, které nedělá problém překonávat 
dlouhé vzdálenosti, hory, moře ani jiné překážky na cestě k domovu... John a Michel závodí s holuby 
i holubicemi přirozenou metodou. Tuto metodu si vybrali z důvodu, že jsou holubi během přepravy 



mnohem klidnější než vdovci. Podle Johna Vám hnízdo přináší více možností, jak holuby namotivovat, 
ale to je jen v případě dlouhých tratí přes noc. Všichni jejich holubi jsou na přípravné lety z krátkých, 
středních a jednodenních tratí nasazování z totálního vdovství. Poté jsou  holubi, kteři jsou vyčleněni 
na maratóny, spářeni. Je výhodné, aby holubi cvičně naletěli v kratších závodech v součtu kolem 1600 
až 1800 km. Je to nezbytné pro získání výborné fyzické kondice. Podle Johna není získání výborných 
výsledků s holuby těžké. Důležité je začít s dobrými holuby. Tedy s holuby, jejichž rodiče na závodech 
již ukázali své kvality. Poskytnout jim dobře větraný holubník, dobrou péči a jednoduchý, ale účinný 
systém. Také musí být vše v pořádku z veterinárního hlediska. Když je celý tento kruh podmínek 
v pořádku, výsledky se dostaví. Pokud tomu tak není, tak buď nejsou dostatečně kvalitní holubi  nebo 
není dobrý holubník.  
 

NL 11-3032038 „Celina“ - 1. Eso dlouhých tratí Brabant 2000 ‘14 
O tom, že John a Michel de Pijper jsou skvělí chovatelé, nás může přesvědčit i jejich skvělá holubice 
„Celina“, která v roce 2014 získala titul 1. Eso dlouhých tratí ve velmi silném oddělení Brabant 2000!  
Na své konto získala vynikající úspěchy: 
53. Národní cenu Dax 8398 d. 
61. Národní cenu Bordeaux 13937 d. 
65. Národní cenu Bordeaux 12191 d. 
175. Národní cenu Cahors 10624 d. 
621. Národní cenu Bergerac 14100 d. 
2378. Národní cenu Bordeaux 13516 d. 
24. Provinční cenu Bourges 9923 b. 
Jde o dceru výborného závodníka „De Theo“, mj. s 140. Nár. cenou Montdemarsan z 11318 holubů, 
277. Nár. cenou Bordeaux z 5000 holubů, 706. Nár. cenou St. Vincent z 17764 holubů! Pochází 
z holubů Theo de Jonga. Matkou „Celiny“ je „De 080“ z holubů Lea Kouterse a Leona Rokse, dcera 
výborné chovné „De 655“, která mj. vychovala holuby se 17. Nár. cenu Tarbes ze 4011 holubů, 
130. Nár. cenu Perpignan z 5622 holubů, 280. Nár. cenu Bordeaux z 5390 holubů, atd.!  
 

 
NL 11-3032038 „Celina“ - 1. Eso dlouhých tratí Brabant 2000  

 

  



K titulu národního šampiona jim letos velmi pomohlo vítězství v národním závodě z Bordeaux, tak si 

pojďme vítěze resp. vítězku tohoto závodu představit.  

 

 
NL 14-1933906 „Astrid“, 1. Nár. Bordeaux 

 
NL 14-1933906 „Astrid“ - 1. Nár. Bordeaux ‘16 
Nádherná dvouletá tmavokapratá špicová holubice „Astrid“ ukázala svoji obrovskou sílu při závodě 
Bordeaux vítězstvím v sektoru 1, když 25. června 2016 porazila 9.691 konkurentů! Holubička závodící 
přirozenou metodou byla nasazena z čtyřdenního mláděte, které ji dokonale motivovalo! Tím velmi 
mile překvapila své majitele, kteří ani nedoufali v tak rychlé prosazení se v kategorii extrémně 
dlouhých tratí. Na holuby z Bordeaux čekali od 4:00 hod., protože je nutné holuba po doletu ihned 
hlásit. Napětí bylo obrovské, protože týden před Bordeaux se letěl národní závod St. Vincent a ten 
ukázal, že jejich holubi jsou v naprostém pořádku. Ze St. Vincent získal jejich dvouletý holub 
NL 14-1146112 8. Národní cenu! Ale vraťme se k Bordeaux a vítězce. První hlášení přišla 
z Middelburgu v 6:20 hodin. John a Michel začali diskutovat, kdy jim doletí jejich svěřenci. Dospěli 
k závěru, že to na vítězství musí být během půl hodiny. A v tom najednou nad zahradou dvakrát 
zakroužil holub a padl přímo na vlet. Ukázalo se, že jde o dvouletou holubici NL 14-1933906, která 
byla konstatována přesně v 6:44:15 hodin a dosáhla průměrné rychlosti 1332,629 m/min. Napětí 
stoupalo a ze vzdálenějších míst rychlejší hlášení nepřicházela. Nakonec nikdo rychlejší nebyl 
a chovatelská dvojice de Pijper mohla začít slavit národní vítězství s jejich „Astrid“! Proč jméno 



„Astrid“? Před dvěma lety byla manželce Johna diagnostikována rakovina, s podporou rodiny vše 
zvládla a život se znovu tvářil růžově, ale na začátku letošního roku byl bohužel objeven další nádor. 
Po ozařování vše opět vypadá veseleji, i z tohoto důvodu Johnovi a Michelovi netrvalo přemýšlení 
o jménu národní vítězky dlouho a pojmenovali holubici po manželce a mamince Astrid, které vítězství 
věnovali.  
Z jakých holubů pochází vítězka? Holubice „Astrid“ byla jako mládě koupena na holubníku Hugo 
Batenburga (Batenburg – Van de Merwe). Jako roční nebyla přetěžována, spíše byla připravována 
na závodní sezónu 2016, kde již letěla naplno všechny dlouhé tratě. Především jí vyšel závod Issoudun 
(548km). Z tohoto závodu přišla na holubník v pořadí čtvrtá a získala 392. cenu ze 7275 holubů. Poté 
ji bylo dopřáno odpočinku na vítězný závod z Bordeaux. Jak již bylo uvedeno „Astrid“ pochází 
z holubníku Batenburg – Van de Merwe, s Hugem se velmi spřátelili a ten jim je v případě potřeby 
nápomocen s jakoukoliv radou. Za to jsou John i Michel velmi vděčni. Holubice pochází ze syna 
„New Ace“, který se stal prvním esem v Beligii na extrémně dlouhých tratích v roce 2012! „New Ace“ 
byl pářený na holubici „Diamantje“, která je sama již matkou několika špičkových závodníků, jako 
například 1. Mezinárodní Eso Perpginan 2010-2011! Matkou od „Astrid“ je holubice nakrevněná 
na základního chovného „St.Vincentdoffera“, který letěl mj. 11. Národní cenu ze St. Vincent proti 
8556 holubům. Zároveň je otcem několika výjimečných holubů. Jak se u nás říká „Krev není voda...“.  
 
Od těchto letošních mistrů Holandska se nám podařilo získat několik holoubat po jejich úspěšných 
závodnících letošního roku, která Vám při příležitosti Celostátní výstavy v Lysé nad Labem nabídneme 
v sobotní dražbě. Nabídnuti Vám budou mj. vnuci po holubici „Celina“ – 1. Eso dlouhých tratí Brabant 
2000 roku 2014, potomci 9. Nár. Esa Maratónů 2016 NL 13-3324331 „Angelique“ s mj. 61. Nár. cenou 
Dax či 21. Nár. Esa Maratónů 2016 NL 11-2027301 s mj. 46. Nár. cenou St. Vincent, také potomci 
„Den Huga“ s 21. Nár. cenou Agen a dále sourozenci a potomci „Quintenboye“ s 5. Nár. cenou 
St. Vincent!  
Těšíme se na Vás!  

 
Lubomír Kubáček a Jan Filipi 


