Zwaarste Barcelona in 20 jaar een prooi voor Trio Vollebregt uit Poeldijk.
1e prijs in fondclub “De Glazen Stad”,
1e prijs Nationaal en 4e Internationaal!

Ongeloof dat is wat overheerst na de zaterdag van de thuiskomst van Barcelona, is het
wel echt gebeurd?
Jazeker, het is gebeurd, een Nationale overwinning van hun Barcelona is bij Geert, Wil
en Toni Vollebregt aangekomen als een wonder. Het is in april 2013 als ik Wil bel om te
vragen waarom hij de contributie van de fondclub nog niet heeft voldaan. Als je Wil
kent dan weet je dat de betaling door drukte met zijn bedrijf, de duiven en zeker niet te
vergeten het fietsen, aan zijn aandacht is ontsnapt. Als je het nu regelt kan je nog
meedoen zeg ik hem. Wil zegt: joh het gaat toch niet lukken dit jaar, geen tijd, druk
druk enz. Ik zei doe het nu maar dan komt het wel goed niet wetende dat dit hen zou
overkomen!
Dan naar zaterdagmiddag, Geert, Wil en Toni zaten te wachten op zowel Cahors als
Barcelona en zien op de computer dat er in Limburg en later in Breskens duiven zijn
gevallen Zij rekenen uit dat ze voor twee uur moeten zitten om op tijd te zijn. Wil gaat
op het jongen duivenhok zitten om een beter uitzicht te hebben en kort daarna komt een
duif aangestoken uit de goede richting, eerst denken ze dat er een van Cahors zich meldt

echter bij het kantelen van de duif ziet Wil dat het een Barcelona duif is en dan, dan
verandert alles die twee dagen aan de Holle Watering, de hartslag gaat naar 200(volgens
Wil) en de stress slaat toe. Na de melding en de meldlijst van de ZLU staan ze eerste,dan
begint het ongeveer drie uur durende billen knijpen of ze wel bovenaan blijven??? Als
dan het verlossende telefoontje uit Limburg komt gaat alles op zijn kop. In die tussentijd
arriveren nog vier duiven van Barcelona en die klasseren zich nationaal als 32,49 en 99,
goeie morgen wil je nog wat!!! De eerste duif wordt vernoemd naar de man die
Barcelona vliegen tot een passie heeft gemaakt van velen, wijlen Jan Bronswijk, dus
“DER JAN” is nu zijn naam de tweede duivin een uit hetzelfde koppel gaat voortaan
door het leven als “Danique”, genoemd naar de dochter van Wil en Mandy. De duiven
stammen voor 80% uit het soort van de combinatie Lupino uit Maasdijk waarvan Jan
Bronswijk ook deel uitmaakte en voor 20% uit hun oude soort. De “Vollebregten”
hebben al heel wat prijzen nationaal gewonnen, toen Geert nog op de tuin woonde en
een druk tomatenbedrijf had, was een van hun topduiven, bijgenaamd “De Kogel”, er al
vaak heel vroeg en zijn er zeker op nationaal Dax vele kopprijzen verdiend. Na de
verhuizing van Geert zijn de duiven nog twee keer verhuisd en dus twee keer over
gewend. Nadat Wil zijn droomhuis aan de Holle Watering had gebouwd en de duiven
eindelijk op hun plek zaten komt ook de verzorging, mede door Toni en Geert, beter uit
de verf. Als we over de verzorging praten komt wel naar voren dat schrappen niet het
hoofddoel is maar 3 dingen wel, en dat zijn goede duiven, goede duiven, en goede duiven,
de rest is van ondergeschikt belang. Wel zegt Wil dat het fondvoer van de Zwarte Vogel
hem prima bevalt en verder wordt voor de vluchten alles op zijn Solleveld’s gedaan, en
als ik dan vraag wat dat is wordt er doorverwezen naar diezelfde Peet Solleveld. Van het
invliegen van de duiven wordt hier niet veel werk gemaakt, zelf richten zij af op 50 km
en dan met de wagen op 240 km vervolgens Ablis(425 km) en dan moeten ze klaar zijn
voor het grote werk. De duiven MOETEN trainen en niet lummelen. Over de hokken
kan ik melden dat het mooie hokken zijn geworden en normaal met de verluchting
wordt gewerkt. Het jonge duivenhok is aan de voorkant voorzien van gaas en de jongen
worden zelf opgeleerd. In de hokken is verder een warmte lamp en warmte plaat die zo
nodig gebruikt wordt. Over het voeren, tot vorig jaar was dat volle bak maar daar zijn
ze vanaf gestapt, en nu wordt voldoende gevoerd met zoals gezegd superfond van de
Zwarte Vogel. In de drinkpot zit water en iets zuurs!! Nog een leuke, wie Geert een
beetje kent weet dat hij het geheel als een droom heeft beleefd en als hij dan van
zaterdag op zondagnacht wakker wordt en voor het raam naar buiten staat te kijken
belt hij Wil om te vragen: Wil het was toch geen droom hè die overwinning van
Barcelona, mooi is dat, en het bleef nog lang onrustig in huize Vollebregt.
Mannen, van harte proficiat namens de leden en het bestuur van fondclub “De Glazen
Stad”.
Aad van Bergenhenegouwen

