
Team Vollebregt schittert op Marseille: 1e in de Fondclub en 1e Nationaal! (En 5e internationaal)

Het is bijna een zekerheidje:  Een eerste in de Fondclub betekent bijna altijd een vroege nationaal. In 
dit geval zelfs de 1e nationaal. Je moet dus van zeer goede huize komen om in de Fondclub vooraan te
spelen. Team Vollebregt presteerde dit niet voor het eerst: al meerdere keren wisten zij in het 
verleden de eerste te spelen en ook bij de kampioenschappen zijn zij vaak prominent aanwezig.
Team Vollebregt wordt gevormd door Louis Vollebregt en zijn schoonzus Ruth Jerman. Een niet 
alledaagse, maar wel een zeer succesvolle combinatie.
Op Marseille wist de NL13-1173006, de “Witneus 006” met ruim 1.238 meter per minuut de ruim 
1.000 km naar Wassenaar te overbruggen en bleef daarmee nummer 2 met een kleine 60 meter per 
minuut royaal voor.
Deze op weduwschap gespeelde doffer had al een “aardige” lijst bij elkaar gevlogen: al vier jaar 
achtereenvolgens prijs op Agen (Bordeaux), waaronder een 89e nationaal tegen 6.638 duiven en een 
41e tegen 6.219 duiven en in 2015 3 prijzen op 3 ZLU-vluchten. En dan nu dus de 1e nationaal tegen 
2.528 concurrenten. 
De Witneus 006 komt uit Wijnandsduiven (Maastricht). In de stamboom kom je een waslijst van 
absolute nationale kopprijzen tegen bij zijn voorouders.
Op Marseille had Team Vollebregt 14 duiven mee, waarvan er zich 5 op tijd meldden.
Het hokbestand van Team Vollebregt is voor een belangrijk deel gebouwd op duiven van Cas van de 
Graaf en Gebr. Kuipers. Louis is hierbij op zoek naar twee elementen: Geweld x Karakter. Weet je dit 
te combineren dan krijg je echt goede duiven. En goede duiven zitten er in Wassenaar. Als je ziet wat 
daar in het kweekhok zit, dan zakt de moed je (bijna) in de schoenen: duiven met 7 x prijs op 
Barcelona, talloze nationale top-10 klasseringen op Barcelona, ZLU-duifkampioenen, enz.
Bij Team Vollebregt moeten de duiven wel werken voor hun plek. Als jaarling 2 x een ZLU-vlucht is 
gewoon. Vanaf 2 jaar 3, of zelfs 4 ZLU-vluchten per jaar! Maar ze kunnen het (meer dan) goed aan.
Het medische plaatje is niets overdreven, maar er wordt scherp opgelet. Bij Hans van der Sluis/ Stefan
Göbel regelmatig een controle  van de gezondheid. In het begin een geelkuurtje en tijdens het 
vliegseizoen regelmatig preventief iets tegen ornithose.
Ook als je al jaren zo succesvol bent, dan heb je ook nog steeds een beetje geluk nodig. Door het 
lange uitstel van de lossing van de vlucht uit Agen werd het geplande schema enigszins in de war 
geschopt. Dit leidde er toe, dat er een wisseling van ploegen plaats vond en de “Witneus 006” naar 
Marseille moest i.p.v. naar St. Vincent. Nou dat pakte goed uit! 
Ook hier is het weer duidelijk: superduiven en een tot op het bot gemotiveerde liefhebber. 
Voortdurend op zoek naar verbetering van zijn kolonie en nu alweer bezig met seizoen 2018. Hoe kan 
het nog beter? Beter dan een 1e nationaal is niet zo gemakkelijk, al wordt in Wassenaar wel 
gedroomd van een 1e nationaal Barcelona….. Ik sluit niets uit.

Louis en Ruth nogmaals gefeliciteerd, succes op de laatste vlucht en ik denk wel tot ziens.

Ron Dijkshoorn




