
 

 

 

 

De Gebr. Vollebregt, Wassenaar winnen de hoofdprijs op Bordeaux(Agen)  

                                  in fondclub “De Glazen Stad”. 

 

 

 
 
Op zaterdag 30 juni werden de 534 in concours staande duiven gelost onder prima 

weersomstandigheden. De verwachting dat dit weer een snelle vlucht zou worden is niet 

geheel uitgekomen. Door een regenfront aan de westkant van België en Nederland was ’s 

avonds slecht 25% van de prijzen verdiend en sloot het concours uiteindelijk op 

zondagmorgen om half acht. 

 

Dit keer waren de Gebr. Vollebregt de gelukkigen die om 19.42.46 uur de eerste prijs 

wonnen in de fondclub. De weduwnaar met ringnummer 10-1615171 maakt een snelheid 

van ruim 1.217 mpm en wint daarmee ook de 1
e
 prijs in afdeling 12 “De Kuststrook”en 

de 18
e
 prijs in de S.N.Z.H. De overwinnaar stond als 4

e
 getekende van de 28 ingekorfde 

duiven. 

 

Louis en Nic Vollebregt zijn lid van PV De Gevleugelde Vrienden in Wassenaar, zijn 

werkzaam in de bloemen en planten handel, en houden al 40 jaar duiven. 

Sinds 2007 is Klaas Krom, altijd een top liefhebber geweest, hokverzorger bij de 

gebroeders en maakt sinds die tijd deel uit van het team. 

 

In de afstamming van de overwinnaar zien wij dat de moeder een dochter is van de 

“kleine Cas” X De Witstaart, een geweldig kweekkoppel dat al vele prima kop vliegende 



duiven heeft voortgebracht. Nic heeft de weduwnaar aan zien komen zittend op de VIP 

tribune bij zijn hok. Na een sierlijk rondje om de kerk landde de “171” in uitstekende 

conditie op de klep. Presteren deed zijn opa ook en deze won enige jaren geleden de 

hoofdprijs op Pau in de fondclub. 

 

Na thuiskomst krijgen de duiven volle bak met goed voer en later wordt hieraan 

zuiveringsmengeling toegevoegd. In het water zit druivensuiker tot 2 dagen na 

aankomst. 

 

In de afstamming van hun duiven zien wij voornamelijk de rassen van Cas van de 

Graaf(via Klaas Krom), die van Cees van de Poel uit de lijn van de “Oude Vaal”en  

de Gebr. Kuijpers. 

Hun beste duif is de “Nero”die Nationaal de 6
e
 Perpignan, 3

e
 Carcasonne en een 236

e
 

Barcelona wist te scoren. 

Exclusief de kwekers beschikken zij over ongeveer 100 oude duiven en 60 jongen. 

 

Medisch gezien is er weinig te melden, ’s winters een paratyfus kuur, de verplichte 

paramixo enting en een geelkuur op eieren. 

 

De duiven worden rond Kerst gescheiden en de 2
e
 week van maart gekoppeld. Na 5 

dagen broeden, gaan de duiven op weduwschap. Dit wordt herhaald 14 dagen voor 

Barcelona. 

 

 

De jongen krijgen 3 natour vluchten en worden het volgende jaar direct gespeeld op 

Sens of een losplaats in de buurt. 

 

Voor de vluchten worden de weduwnaars opgevoerd en krijgen vrijwel volle bak met 

verschillende soorten Beyers voer o.a. Olympic Fond. 

 

De collega fond liefhebbers raden zij aan om bij mensen die je willen helpen goede 

duiven zien te krijgen en hun adviezen op te volgen. 

 

Voor wat betreft de toekomst van de duivensport hopen zij op een steeds verder gaande 

samenwerking van beide afdelingen in geheel Zuid-Holland en over onze fondclub zijn 

zij uiterst tevreden. 

 

Namens de leden en het bestuur van harte proficiat met deze mooie zege! 

 

Aad van Bergenhenegouwen 

 

Gé van der Ploeg 

 

 

 


