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 Gołębie z gołębników Josa Vercammena i Jego Rodziny mają metodyczny 
wzrost wyników na firmamencie wyścigów międzynarodowych. Jeden najlepszy 
wynik przychodzi za innym, co ma wielkie znaczenie. Inni hodowcy na świecie 
też mają narodowe i międzynarodowe sukcesy gołębiami Vercammena.

Świetnie ścigają się stare ptaki, roczniaki czy młode. Ścigają się na dystansach 
od 100 km do 700. Wyścigi mogą być w niepogodzie, przytrudnych warunkach 
czy przy innych trudnościach. Czy to samce czy samiczki nie robi to żadnej 
różnicy. Verammen  jest człowiekiem, który ma czym walczyć. Gołębnik 
Vercammen oparty jest na ptakach z wyższej półki od samego początku, dlatego
taki wysoki procent dobrych – klasowych gołębi się tu rodzi we Vremde, gdzie 
mieszka rodzina Vercammen.

W 2004, 2005 i 2006: 1 Ogólny Champion Klubu Antwerpia (prowincja 
Antwerpia +/- 8,000hodowców) ze starymi ptakami, roczniakami i młodymi 
(450-750km) Imperator Klubu Antwerpia!!!!Przedtem nie zrobił tego nikt!!! 



Ważniejsze wyniki w 2005r.
1 Ogólny Champion Klubu Antwerpia (prowincja Antwerpia +/- 8,000 
hodowców) ze starymi ptakami, roczniakami i młodymi (450-750km)2 Król 
Związku Antwerpia 6 As – gołębi starych w Związku Antwerpia 20 x 1 konkurs.

Najważniejsze wydarzenia 2009r.
Poniżej widok ogólny najważniejszych osiągnięć sezonu 2009. 1 z narodowego 
Bourges (479km) 37,357 gołębi (1 najszybszy z 64,621 gołębi,) 2 z narodowego 
Bourges (479km) 37,357 gołębi (2 najszybszy z 64,621 gołębi), 1 z narodowego 
Argenton (555km) 3,785 gołębi 1 z narodowego Bourges (479km) 14,205 
gołębi2 z narodowego Bourges (479km) 14,205 gołębi ,3 z narodowego 
Argenton (555km) 9,901 gołębi 4 z narodowego Argenton (555km) 7,850 gołębi 
6 z narodowego Argenton (555km) 2,311 gołębi 7 z narodowego Limoges 
(640km) 6,479 gołębi 8 z narodowego Limoges (640km) 16,893 gołębi 9 z 
narodowego Argenton (555km) 6,410 gołębi, 10 z narodowego Limoges 
(640km) 6,479 gołębi 13 z narodowego Bourges (479km) 14,205 gołębi14 z 
narodowego Argenton (555km) 21,092 gołębi, 15 z narodowego Bourges 
(479km) 37,357 gołębi 16 z narodowego Limoges (640km) 16,893 gołębi, 1 
Ogólny Champion Związku Antwerpia, młode ptaki, pół - długie odległość(450-
600km)1 Zwycięzca Criterium Fondclub Antwerpia (prowincja Antwerpia +/- 
7,500 hodowców) zestarymi ptakami, roczniakami i młodymi (2 z 4 najpierw 
typowanych ptaków)2 Ogólny Champion Fondclub Antwerpia (prowincja 
Antwerpia +/- 7,500 hodowców) dalszeloty od 450-750km ze starymi ptakami, 
roczniakami i młodymi. 2 prowincjonalny As - gołąb Fondclub Antwerpia, stare 
ptaki (450-750km

Jos Vercammen miał 17 lat gdy zaczął zajmować sie gołębiami pocztowymi. W 
pierwszych latach uczył sie „ tricków” odnośnie lotów krótko-dystansowych. 



Jednak jego ambicje były większe; w końcu lat 70tych zakupił u rodziny Herbots 
potomstwo z najlepszej linii ( były to gołębie Janssen hodowane niemal w 
czystości). Zakupił również wnuki “Ieverige”. W 1979 zakupił gołębie linii Van 
den Hoeck (poprzez L.Van Den Plas, Rijkevorsel). W 1980r Jos zakupił 
potomstwo synów i córek jednego z najsłynniejszych gołębi w historii „019” 
braci Janssen. Był to okres, gdzie Bracia Janssen uczestniczyli w lotach, dzięki 
czemu potrafili selekcjonować gołębie. W ostatnich latach jakość gołębi Janssen 
znacznie spadla, związane to jest z bakiem uczestnictwa w lotach. Jos 
Vecammen z tych gołębi uformował jedną  rodzinę. Następnie krzyżował je i lot 
owal twardą ręką. A tylko kilka z najlepszych znalazło miejsce w gołębniku 
zarodowym. Taka metoda jego hodowla z roku na rok stawała się coraz 
mocniejsza.

Podstawowe gołębie tworzące szczep Vercammen:

B86-6056506 "Panter”. "Panter” jest synem " Zoon Panter”(B85-
4271476) x "Kadetduivin”. On jest wnukiem sławnego " Panter Zwarte”(B81-



3137982), ptak od Gilberta Theo z Zulte. "Panter” jest podstawowym gołębiem 
hodowli Vercammen. Jako gołąb wyścigów, on wygrał pierwszą nagrodę z 
Bourges, ale jako gołąb hodowlany, on był nawet lepszy! Jego osiągnięcia są 
niewiarygodne. Dużo dzieci, wnuki, prawnuki,... robią wielkie gołębniki 
Vercammena ale ....też na innych gołębnikach. W prawie każdym rodowodzie, 
znajdziesz przynajmniej jeden raz "Pantera”. 

Nie do pokonania pod wiatr: "Yasmine"(B90-6244831)

B90-6244831 "Yasmine”. "Yasmine” jest córką "Brother 
Argenton”(B83-6331824) x "Ieverige duivin”(B85-6583366)."Brother Argenton” 
jest prawnukiem od legendarnego "019” u Braci Jannssen Arendonk. " Duivin 
Ieverige” jest córką gołębie od V. D. Plas x potomek od "Ieverige”(Gebr. 
Herbots). "Yasmine” była prawdopodobnie jednym z najlepszych gołębi 
kiedykolwiek z całej Belgii się ukazały. Ona nigdy nie chybiała w lotach (31 
nagród na 31wyścigach). Ona wygrała nie mniej niż 8 razy pierwszą nagrodę! 5 
razy 1 as - gołąb w ZAV(Południowej Antwerpii), w starych ptakach , roczniakach
i samicach! "Yasmine” była najlepsza w trudnych wyścigach. Kiedy był silny 
przeciwny wiatr( wiatr z północnego-wschodu), ona leciała bez jakiejś 
wątpliwości wyśmienicie (z 2 minutami przed innymi). Też jako samica 
hodowlana ona była wybitna. Ona wyprodukowała jednego asa za drugim. Ona 



wygrała : W 3 latach 31/31 na pół - długich odległościach i 24 x była w 1/10 5 x 
As - gołąb ZAV(południowa Antwerpia) 8 x 1 konkurs, 5 x 2 konkurs, 10 x 3.

”Barco” B01-6387350. "Barco" jest prawdziwym następcą 
"Panter". Dzieci "Barco” mają sukcesy na całym świecie.

 Dzieci "Barco” mają sukcesy na całym świecie.
 On stał się ojcem : • "Bosko”(B03-6287052)6 z pół – narodowego Bourges 
(479km) 5.708 gołębi.9 z pół - narodowego Chateauroux (526km) 4.395 gołębi. 
20 z narodowego Bourges (479km) 14.207 gołębi.34 z pół - narodowego Vierzon
(476km) 14.073 gołębi. 9 z prowincjonalnego Tournee (505km) 1.652 gołębi. • 
"Dina"(B08-6144028)8 z narodowego Limoges (640km) 16.893 gołębi. 1 z 
Salbris (454km) 664 gołębi. 2 z Melun (310km) 1.104 gołębi. 3 z 
prowincjonalnego Salbris (454km) 2.269 gołębi. 3 z Melun (310km) 2.213 
gołębi. • "Nanjingwinner"(B04-6058327)2 z lotu ze wspólnego gołębnika w 



Chinach• "Trade"(B08-6144146)26 z pół-narodowego Issoudun (504km) 5.848 
gołębi.• "Bono"(B06-6270098) 32 z pół - narodowego Argenton (555km) 7.353 
gołębi. 93 z narodowego Limoges (640km) 6.016 gołębi. • "Joko”(B05-6234004) 
9 z Bourges (479km) 796 gołębi. 13 z Noyon (208km) 1.713 gołębi.76 z 
narodowego Bourges (479km) 13.050 gołębi. • "Kirby"(B06-6270317)2 z 
Chateauroux (526km) 100 gołębi. 10 z La Souterraine (593km) 616 gołębi. 12 z 
Le Mans (471km) 176 gołębi.13 z Le Mans (471km) 455 gołębi.17 z Salbris 
(454km) 428 gołębi.• " Sis Bosko "(B03-6287053) 80 z narodowego Argenton 
(555km) 3.994 gołębi.• B09-62480869 z Noyon (208km) 643 gołębi. 14 z Ecouen
(283km) 1.391 gołębi. • "Chalala"(B05-6234500) samiczka super rozpłodowa. 
On stał się dziadkiem :• " Jonge Panter "(B09-6248211)2 najszybszy Bourges 
(479km) 64.621 gołębi. 2 z narodowego Bourges (479km) 37.357 gołębi. • 
"Beauty”(B05-6234009) 2 najszybsza z Argenton (555km) 30.045 gołębi. 2 z 
narodowego Argenton (555km) 21.299 gołębi. • "Speedy Panter"(B08-6144039)
9 z narodowego Argenton (555km) 6.410 gołębi. • "Silvia"(B06-6270183)1 z 
Heidelberg (352km) 803 gołębi.1 z Heidelberg (352km) 472 gołębi. 2 z 
Montlucon (555km) 336 gołębi. 3 z Le Mans (471km) 455 gołębi. 3 z Salbris 
(454km) 428 gołębi.6 z prowincjonalnego Salbri (454km) 1.674 gołębi.6 z Melun
(310km) 1.333 gołębi. • "Messi"(B07-6221283) 3 zMelun (310km) 2.323 gołębi. 
3 z Melun (310km) 1.360 gołębi. 4 z Melun (310km) 1.169 gołębi. • 
"Picasso"(B07-6221319)3 As - gołąb Związku Antwerpia średni dystans 2 z 
Orlean (408km) 550 gołębi. • "Maksima"(B08-6144100) 2 Marne (296km) 673 
gołębi. 3 z Marne (296km) 1.279 gołębi. 
8 z Noyon (208km) 521 gołębi.14 z Etampes (349km) 2.273 gołębi. 19 z Dourdan
(366km) 1.008 gołębi. 92 pół-narodowego Issoudun (504km) 5.848 gołębi. • 
"Spyker"(ARPU07-80829) 1 z (480km) w USA i wygrał mercedesa (wygrał 
przezPana Ryszarda Banzon)• "Casio"(B07-6221006) 1 zMelun (310km) 704 
gołębi. • "Witte"(B07-6221028) 2 z Pithiviers (373km) 812 gołębi. 2 najszybszy z
Pithiviers w Związku Antwerpia 1.254 gołębi. • "Frutos"(B06-6270290)11 z 
prowincjonalnego Gueret (586km) 1.724 gołębi. 47 z narodowego Gueret 
(590km) 3.891 gołębi. • "Twiggi"(B09-6248038) 2 z Noyon (208km) 643 gołębi. 
• " Kleine Porto "(B08-6144025) 3 z Marne (296km) 673 gołębi. 4 z Marne 
(296km) 1.279 p. • B04-6058218   84 z narodowego La Souterraine (593km) 
16.297 gołębi. • B09-6248072  4 z Noyon (208km) 335 gołębi. • B07-62210976 z
Dudelange (218km) 1.071 gołębi.• B07-6221239 10 z Melun (310km) 1.454 
gołębi.

"Bosko” jest synem "Barco”(B01-6387350) x "Kity”(02-00825433)."Barco” jest 
synem "Vanessa ' (B98-6350130), niewiarygodnej samicy.



 "Kitty” ma krew gołębi Jan Grondelaers.

 "Bosko” jest wyjątkowym ptakiem. Co on osiągnął w czasie jednego tygodnia 
jest całkowicie bajeczne! On był koszowany na Chateauroux (526km), pół- 
narodowy wyścig. Było gorąco i silny przeciwny wiatr. "Bosko” wygrał 9 miejsce 
z 4.395 gołębi!!! Tego samego tygodnia(bez żadnej przerwy), on został włożony 
na narodowy Bourges (479km), najważniejszy lot roku. Znów to był trudny 
wyścig i znów "Bosko” się spisał - (20 w kraju na 14.207 gołębi).
"Bosko” jest urodzonym zwycięzcą. On wygrał : narodowy lot Bourges (479km) 
6 z 5.708 gołębi Pół - narodowy Chateauroux (526km) 9 z 4.395 gołębi Pół - 
narodowy Vierzon (475km) 34 z 14.073 gołębi Tournee (505km) 2 z231 gołębi 
Bourges (479km) 2 z 367 gołębi Vierzon (475km) 4 z 642 gołębi prowincjonalny 
Tournee (505km) 9 z 1.652 gołębi prowincjonalny Chateauroux (526km) 6 z 690 
gołębi prowincjonalny Vierzon (475km) 14 z 2.795 gołębi narodowy Bourges 
(479km) 20 z 14.207 gołębi Melun (310km) 7 z573 gołębi prowincjonalny 
Vierzon (475km) 51 z3.240 gołębi prowincjonalny Bourges (479km) 6 z 1.904 
gołębi Vierzon 475km) 8 z 206 gołębi Vierzon (475km) 13 z 617 gołębi.



B01-6387174 "Beckham".
 "Beckham” jest synem "Wnuka Yasmine”(B00-6249328) x "Lucy”(B00-
6249033)."Wnuk Yasmine” jest wnukiem sławnej "Yasmine (B90-
6244831), 31 nagrody na 31wyścigach, 8 x 1 konkurs, 5 x 2 konkurs, 10 x
3 konkurs,... "Beckham” był wspaniałym lotnikiem. W locie 
prowincjonalnym z Argenton (555km), on wygrał 1 konkurs! Tu była: 
bardzo gorąca pogoda i silny przeciwny wiatr."Beckham” jest też 
wspaniałym samcem w hodowli. On stał ojcem "Beauty”(B05-6234009),
2 narodowy Argenton (555km) 21.299 gołębi (2 najszybsza z 30.045 
gołębi.)



 

 
B05-6234009 "Beauty „.
"Beauty” jest córką "Beckhama” x siostra z gniazda "Bosko”(B03-
6287053)."Beckham” jest potężnym wyścigowcem, który wygrał 1 
konkurs prowincjonalny Argenton 2.166 p.(1konkurs, najszybszy z 3.973 
gołębi). On jest synem "Lucy”(B00-6249033), cud hodowlany. Matka 
"Beauty” jest gniazdową siostrą sławnego "Bosko”(B03-6287052). Ona 
jest znów córką " Barco'(B01-6387350) x "Kitty”(02-00825433)."Beauty”
była sensacją roku 2005 !Ona wygrała 2 konkurs z narodowego 
Argenton (555km) na 21.299 gołębi.(2 -ga najszybsza z 30.045 gołębi) !



B08-6174630 "Elektro"- perła hodowlana u Vercammenów.

 Najbardziej znaczące gołębie sportowe tej hodowli:

B03-6287006 "Porto".



 "Porto” jest synem ze złotej pary "Deco”(B01-6387351) x "Mariska”(02-
00825499)."Deco” jest synem z " Iron Lady”(B97-6145223), prawdziwie 
najlepszej samicy."Mariska" jest związana rodziną do wspaniałego 
"Raketje"(B86-6400875).” Porto” był doskonałym lotnikiem i był 4 Narodowym 
Asem średniego dystansu KBDB, ale też 1 narodowym lotnikiem średniego 
dystansu Ave Regina i 3 Narodowym Asem średniego dystansu BDS. On zdobył: 
Toury (382km) 2 na 1.233 gołębi Dourdan (366km) 2 na712 gołębi Dourdan 
(357km) 3 na627 gołębi narodowy Bourges (479km) 7 na 5.708 gołębi Dourdan 
(366km) 4 na 1.475 gołębi Toury (382km) 4 na 975 gołębi narodowy Bourges 
(479km) 21 na 14.207 gołębi Dourdan (366km) 8 na3.075 gołębi Toury (382km) 
5 na807 gołębi Dourdan (366km) 3 na 502 gołębi Prowincjonalny Bourges 
(479km) 7 na 1.904 gołębi Dourdan (366km) 6 na 1.554 gołębi Toury (382km) 
17 na 1.782 gołębi Bourges (479km).

B-01-6387351 "Deco".
“Deco” jest synem “B98-6350076 x Iron Lady”(B97-61450223).“Iron 
Lady” z 5 x 1konkursem, 10x 2 konkurs “Deco” jest wnukiem z 
“Cosco”(B95-6300143), rzeczywiście doskonały wyścigowiec z 4 x 1 
konkursem :1 z Perigeux (724km) , 1z Chateauroux (528km).Pochodzi od
J.L.N. Houben po “Pinocchio”, który pochodzi po tym samym ojcu co 
“Deco” a więc po „Cosco” . Tak więc „Pinocchio” u Houbenów jest 50% 
gołębiem Vercammen.

• "Galaxi"(B03-6287301) • "Yula"(B03-6287035)• "Bacardi"(B03-
6484744)• "Dolce"(B02-6058387).

B02-00825499 “Mariska”.
"Mariska” jest produktem z "Raketje”(B86-6400875), ptak od Louisa Van
Hove zMerksplas. "Raketje” wygrał 4 razy pierwszą nagrodę i 15 razy był
w pierwszej dziesiątce."Mariska” jest wybitną samicą rozpłodową, ona 
jest matką "Porto”(B03-6287006), 4narodowy As – gołąb, średni dystans
K. B. D. B. i "Tibo”(B04-6058030).



Powyżej 2 gołębie, które z lotu narodowego z Bourges- 479 km, zdobyły 
1 i 2 miejsce na 64.621 gołębi.



                                                    

B14-6175237 "Mustang-"1 narodowy konkurs z Chateauroux 
(526km) 33.018 gołębi.



Myślę, że sukcesów w tej hodowli dalej nie będzie brakować. Lars jest 
doskonale zorientowany i zaangażowany w hodowlę i będzie godnym następcą 
ojca. Będziemy śledzić dalsze losy tej hodowli!
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