COLÓQUIO
Pavilhão da EXPOESTE - Caldas da Rainha - 20 Dezembro 2014 - 16 h

Nos últimos anos o grande meio fundo na Bélgica transformou-se no mais duro campo de
batalha da columbofilia belga. Esta distância (450 a 650 kms) reúne hoje a elite dos
columbófilos do país. Em mais nenhuma especialidade a concorrência é mais feroz. Em mais
nenhuma especialidade temos columbófilos mais dedicados e especializados. Em nenhuma
outra se encontram tantos profissionais e nunca se venderam pombos por valores tão altos e a
recompensa económica do esforço do columbófilo foi tão grande. Numa perspectiva de
renovação e valorização da Exposição Nacional foi decidido incluir um colóquio onde os
columbófilos portugueses pudessem aprender e melhorar a columbofilia que praticam. Quem
melhor para começar que três grandes nomes da columbofilia belga da actualidade no grande
meio fundo?

BENNY STEVENINCK
Benny Steveninck teve de novo um ano de glória em
2014, com um Primeiro Nacional de Tours de 24097p e
três Primeiros Prémios Provinciais Flandres Oriental.
Em 2013 teve 1º Pombo Ás de Grande Meio Fundo
Borrachos da Bélgica e ganhou dois Primeiros Nacionais
Zona B. A linha do seu famoso "Chipo" continua em
segunda e terceira geração a reproduzir pombos
superiores tanto em consanguinidade como em
cruzamento e os seus pombos estão entre os mais
valorizados e procurados na actualidade.

VANHOVE-UYTTERHOEVEN
Vanhove-Uytterhoeven é um nome grande desde há
mais de 40 anos. Possuem um palmarés onde não
faltam quase títulos, desde Primeiros Nacionais a
Pombos Olímpicos Uma colónia de topo e na base de
muitas outras tanto na Bélgica como no estrangeiro.
O casal "Golden Boy" X "Annabel" é lendário. Este ano
Vice-campeão Nacional Grande Meio Fundo Yearlings,
1º Campeão Provincial Adultos Grande Meio Fundo
(Antuérpia), 1º e 4º Pombos Ases Provinciais Grande
Meio Fundo.

KRIS CLEIRBAUT
Kris Cleirbaut é o "enfant terrible" da província de
Antuérpia.
O homem que consegue conciliar a profissão de
padeiro com a columbofilia e uma vida social intensa.
Menos regular mas com alguns resultados fantásticos
consegue vender tudo e voltar à tona com uma rapidez
impressionante
com
pombos
de
pequenos
columbófilos.

