
 

 

 

 

                 Gebr. Vollebregt, Wassenaar winnen Bordeaux ZLU 

                              in de fondclub “De Glazen Stad”. 

 

 

 

 
Met een noordoosten wind en warm weer zijn de in ons concours staande 532 duiven gelost. 

Uitstekend weer voor de goede en in vorm zijnde duiven. Excuses kunnen dus niet gelden als je 

nu geen duiven prijs kunt laten spelen en de verwachting was dus ook dat er ’s avonds duiven 

zouden vallen. Op de meldingslijst van de Z.L.U. site kon je de aankomsten vanuit Zuid 

Nederland goed volgen.  

Om 21.31.50 uur wordt in Wassenaar bij de Gebr. Vollebregt een duif geconstateerd en dit 

betekent dat zij volgens ons de eerste keer een overwinning in de fondclub “De Glazen Stad” 

veroveren.  

De weduwnaar met ringnummer 2008 1467613 maakt een gemiddelde van bijna 993 mpm en 

wint met een nipte voorsprong van 2 mpm de eerste prijs. De “613”kwam uit het zuidoosten en in 

prima conditie thuis. In zijn stamboom komen wij de namen tegen van Klaas Krom en de Gebrs. 

Kuipers.  

 

Louis en Nico Vollebregt, 47 resp. 53 jaar oud, hebben een druk bestaan in de bloemenhandel. 

Zij zijn lid van De Gevleugelde Vrienden in Wassenaar, bestaande uit 13 leden en houden sinds 



1970 duiven. Al jaren sponsoren zij voor de kampioenenhuldiging de bloemen en wij hopen dat 

zij dit nog jaren zullen volhouden! 

 

De eerder vermeldde Klaas Krom, die onder de naam Krom-Vreugdenhil veel succes hebben 

geboekt op de overnachtvluchten en eind 2007 is gestopt met het houden van duiven, is sinds die 

tijd soigneur en hokmanager bij de Gebrs. Vollebregt. Een welkome aanvulling in hun drukke 

bestaan in de bloemenhandel. 

 

Na aankomst van de vluchtduiven krijgen deze gewoon voer en een dag later 

zuiveringsmengeling. In het water wordt druivensuiker gedaan. 

 

Vooral op Barcelona scoren de gebroeders prima prijzen zoals onder andere een 7
e
 en een 9

e
. 

Ook dit jaar weer o.a. een 97
e
 Nationaal! In 2009 hadden zij de beste West-Europese asduif 

internationaal. 

Hun beste duif is de “Nero”die in 14 dagen tijd een 6
e
 Nat. Perpignan, 3

e
 Carcasonne en een 236

e
 

Barcelona wist te scoren! 

 

Medisch gezien houdt men het hier eenvoudig, ’s winters een paratyfus kuur, verplichte 

paramixo enting en op eieren een geelkuur. 

 

Totaal worden er circa 120 oude en 70 jonge duiven gehouden. Rond Kerstmis worden de duiven 

gescheiden en in de 2
e
 week van maart gekoppeld. De oude brengen 2 jongen groot en worden 

daarna op eieren op weduwschap gezet. De duivinnen trainen met de vlag. 

 

Het Dumo hok van De Zwart staat op het zuidoosten is voorzien van pannen met de normale 

hoeveelheid glas. 

 

 

De duiven krijgen volle bak Beyers en Mariman voer.  

 

De regio is bekend om Duinrell en vooral om het feit dat er veel rijke mensen wonen. 

 

De gebroeders Vollebregt zijn uitstekend tevreden over het NIC in Noordwijkerhout, alles is hier 

prima geregeld. 

Over de Afdeling 12 “De Kuststrook” melden zij nog dat er te weinig rekening wordt gehouden 

met de grote fond liefhebbers m.b.t. de africhtingmogelijkheden. 

 

Wij wensen de vluchtoverwinnaars nogmaals van harte proficiat met dit succes! 

 

Aad van Bergenhenegouwen 

 

Gé van der Ploeg 

 

 

 


