
Marseille.   
  
Zonder problemen konden de duiven in 
Marseille op vrijdagochtend mooi op tijd 
gelost worden. Ze kregen om 6.45 uur de 
vrijheid bij windstil weer. Gaande weg 
zou de wind naar zuidelijke richting 
draaien dus hadden de duiven de wind 
licht mee. Nationaal kwam de eerste 
melding om even over half 8 en deze duif 
maakte een snelheid van 1235 mpm.  Louis Vollebregt rekende toen uit dat hij tussen acht 
en half negen zou moeten draaien om aan deze snelheid te komen. Groot was de paniek 
toen er om tien voor half 9 plotseling een duif op de klep valt.  Meteen wist Louis dat dit een 
hele vroege duif moest zijn, want in heel Zuid Holland was nog geen duif gemeld. Maar goed 
dat de grote steun en toeverlaat Ruth hem tot rust kon manen, dus kwam alles toch goed 
wat betreft het melden van de duif bij het NIC. 
  
Het was de duif die onder de naam “ WITNEUS 006 ” door het leven gaat die als derde 
getekende werd ingekorfd. De duif liep om 20.21.41 over de antenne. Hij had de 1011 km 
afgelegd met een snelheid van 1238 mpm. Nu was het afwachten wat de overvlucht zou 
doen. Het duurde tot bijna half 10, toen de tweede duif in het werkgebied van het SNZ viel 
bij John Hardebol in Castricum. Toen was wel duidelijk dat de overwinning een feit was. En 
niet alleen, maar ook de overwinning Nationaal werd met deze prestatie binnen gehaald. 
Dat is dan de vierde keer dit jaar dat de ZLU Nationale overwinning binnen het werk gebied 
van ons samenspel een feit is. Het begint er op te lijken dat je nationaal de eerste moet 
spelen om het bij ons te winnen. 
De “WITNEUS 006” die het ringnummer 13-1173006 draagt, had enkele weken geleden nog 
de 41e nationaal Agen op zijn naam geschreven, dus was het duidelijk dat in goede doen 
was. Vorig jaar speelde hij 3 op 3 bij de ZLU. Toen was hij op Agen s’avonds om 21.26.24 
thuis om daarna op St Vincent om 23.07.56. Maar later werd Narbonne pas om 10.40 gelost, 
dus toen was het onmogelijk om s’avonds het hok te bereiken dus dat werd 15.27.33. 
Dit resulteerde dus in een drie op drie, iets wat maar voor heel weinig duiven is weggelegd. 
  
Het was nu ook eigenlijk de bedoeling om “DE WITNEUS”op St Vincent in te korven, maar 
omdat Agen 4 dagen uitgesteld werd was de tijd tussen deze twee vluchten te kort. 
Dat was de reden dat deze duiven een week langer moesten wachten om weer ingekorfd te 
worden. Dit heeft schijnbaar de conditie van alle duiven veel goed gedaan, want Louis en 
laten we natuurlijk Ruth niet vergeten hadden er 14 mee en draaide er 7 in de prijzen. 
  
En nu we het toch over Ruth hebben. Zij is toch eigenlijk de grote liefhebber binnen het 
Team Vollebregt, terwijl Louis de melker op het hok is. Ruth is eigenlijk altijd 
verantwoordelijk voor het schoonmaken van de hokken en het loslaten van de duiven 
overdag als Louis moet werken op het tuincentrum. Wat zal het voor Louis een zegen zijn om 
zo'n manager op het hok te hebben. Ruth en Louis: Namens alle deelnemers aan het SNZH 
van harte gefeliciteerd met deze klinkende overwinning. We gaan jullie derde weekend in 
januari hier uitgebreid voor huldigen.                                                               

                 John. 


