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„Śp. Jos van Limpt znany jest na całym świecie jako Jos de Klak. Mówiono o 
Nim: najlepszy hodowca gołębi pocztowych wszechczasów?. Kupował jedynie 
gołębie od Braci Janssen z Arendonk, ale nikomu nie udało się osiągnąć takich 
wspaniałych efektów, jak De Klakowi”. 

Tak najkrócej można przedstawić tego hodowcę. Rzeczywiście Jego osiągnięcia 
były nad wyraz okazałe. W ten sposób rozsławiał swoje nazwisko, ale też 
oczywiście Braci Janssen. Byli to jego przyjaciele i z nimi współpracował. Reusel 
zresztą nie jest daleko oddalony od Aarendonk. Drogę tę Jos przebywał 
najczęściej rowerem. 

De Klak wyrósł w rodzinie hodowcy gołębi pocztowych, gdyż jego ojciec był 
przed II wojną światową wielkim hodowcą. Dominował w tym sporcie już w 
latach 1932 – 1940. W latach 1935,1038,1939r. był generalnym mistrzem.  
Pierwsze gołębie z Arendonk trafiły do Reusel w 1929 roku. Ojciec Van Limpt 
pracował z jednym z Braci Arjaanem Janssen razem w niewielkiej fabryce cygar. 
Na dobre wyniki nie trzeba było długo czekać. Nosił on już wtedy przydomek 
„de Klak”(czapka). Po jego śmierci pseudonim przeszedł na syna.

Zaraz po wojnie w 1946r. w samym Reusel  było 140 aktywnych hodowców z 
czego 22 to rodzina Van Limpt. Wyścigi gołębi w tamtym czasie wyniosły do 



sławy takie nazwiska jak:Wegge, Bricoux, Huiskens-Van Riel, Stichelbaut, 
Hawenith, Bracia Janssen, Delbar, Cattrijsse i później de Klak. Do dziś te 
nazwiska tkwią w nazwach bazowych gołębi obecnych hodowców. 

Życie Josa było całkowicie poświęcone gołębiom pocztowym. Bardzo 
pieczołowicie dbał o swoje ptaki wg motta: „nie ważne w jakim sporcie, jeśli nie 
dasz z siebie  wszystkiego, nigdy nie osiągniesz szczytu”. Po wojnie Jos musiał 
rozpoczynać hodowanie od nowa, gdyż w czasie wojny hodowanie gołębi 
pocztowych było zakazane. Po namowie  matki Josa, udał się do Braci Janssen. 
W końcu jego ojciec zawsze był tam prawidłowo traktowany i osiągał wielkie 
sukcesy ze swoimi gołębiami. Jos zresztą  nigdy nie chciał mieć innych gołębi niż 
bracia Janssen. Celował w lotach średniodystansowych i one nadawały się do 
tego doskonale. Stworzył rodzaj gołębi, które były nie do pobicia na trasach 
średnich i wystarczająco szybkie na lotach krótkich. Ptaki te były silne fizycznie i 
były wystarczająco mocne na loty dłuższe jednodniowe.

 Vechter x Witpenneke , 
sławny syn Verbarth46 15x1. konkurs , wnuk 8x1. konkurs!

Najlepszą i podstawową parą rozpłodową była: Vechter x Witpenneke.

To one sprawiły w największym stopniu, że gołębie de Klak wykazywały 
niezwykłą jakość tak w lotach jak i w rozpłodzie. Należy tu wymienić jeszcze 
takie osobniki jak: '881 z  47 ', '43 - Jong Koppel' "lub" 613 "!



To z tych gołębi , w drodze unikania chowu wsobnego, ostrego lotowania i 
ścisłej selekcji utworzył swój wyjątkowo sprawny szczep.

Jego wartość poznało wielu hodowców na całym świecie. Do dziś jeszcze są 
wysoko cenione w różnych hodowlach. 

Największą uwagę Jos koncentrował na żywieniu ptaków. Uważał, że karmy nie 
może być nigdy za wiele. Ważne dla niego było- punktualność i regularność w 
tej czynności. Był zawsze wrogiem jęczmienia. Przez długi czas nie podawał go 
gołębiom wcale. Zauważył, że przy podawaniu jęczmienia ciągle borykał się z 
„żółtym guzkiem”. Jeśli to niekonieczne to po co gołębiom podawać jakieś 
środki? W ostatnim czasie jęczmień jego gołębie jadły tylko zimą. Poza tym 
wszystko jak najbardziej naturalne. Żadnych dodatków w stylu witaminy czy 
substancje pobudzające.

Cenne są niektóre rady Josa, które w różnych artykułach się przewijały. Np. jak  
rozpocząć nową hodowlę?- pod koniec sezonu lotowego poszedłby do 
hodowcy, który regularnie zdobywa dobre wyniki. Nie zatem do takiego, który 
sporadycznie zdobywa czołowe nagrody. „Bo gdybym dziś czy jutro mógł 
przynieść do siebie jajka po zwycięzcy z Pau czy Dax, zrezygnowałbym z nich, 
ponieważ byłyby to jajka po tych gołębiach, które są tak pożądane w Japonii czy 
w innych krajach. Ja ich nie potrzebuję”!





  

„De Knook”- samiec z oryginalnych gołębi od Braci Janssen. Stał się on ojcem 
światowej sławy „613”.

Doskonałe wyniki na bazie gołębi od Josa de Klaka uzyskiwali Bracia Borgmans, 
którzy również mieszkali w Reusel. Jos był ich wujkiem. Zdjęcie poniżej 
przedstawia właśnie Braci z de Klakiem.
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