
“Franciscus”  pakt goud op Marseille voor Comb de Bresser 
Het is alweer eind Juli en dan staat traditiegetrouw de Rhônevalleiklassieker vanuit Marseille op 
de kalender. Dit jaar door de ZLU uitgeroepen tot jubileumvlucht en dus voor velen een extra 
impuls om voor een goed resultaat te gaan. 
Iedereen weet dat de duiven, als ze gelost worden in Toulon sûr Mer, gelijk de Rhônevallei voor 
de kiezen krijgen en nergens anders in Frankrijk kan het zo spoken, als langs de flanken van de 
beruchte Mont Ventoux. Indien de wind vanuit een noordwestelijke hoek waait, wordt deze 
tussen het Centraal Massief en de uitlopers van de Franse Alpen in een trechter geblazen en zo 
ontstaat dan de beruchte Mistral. 
Van een Mistral was in de editie van dit jaar geen sprake. De duiven werden gelost met nagenoeg 
geen wind en later kregen de duiven zelfs iets staartwind, wat gezien de tropische 
omstandigheden erg welkom was voor onze gevleugelde vrienden. 

De  eerste meldingen in de 
voorvlucht zaten in de oosthoek van 
Frankrijk en in het Saarland. Iets wat 
de liefhebbers uit Limburg met 
plezier constateerden. 
Ook bij Hans en Roy de Bresser werd 
gespeculeerd hoe laat een kopduif  
geklokt zou moeten worden. Een duif 
rond de klok van 21.00 uur zou 
geweldig zijn. Om 20.40 plots een 
schim boven het hok en jawel hoor, 
hun 2-jaarse blauwe weduwnaar 
“Franciscus” heeft zo hard van leer 
getrokken, dat hij niet alleen heel 
Limburg aan zijn voeten krijgt, maar 
ook de snelste duif is van het 
internationale concours, met maar 
liefst 9.383 deelnemende duiven. 

De combinatie de Bresser bestaat uit vader Hans en zoon Roy. Ze vliegen sinds 2009 in 
combinatie, nadat Hans al zijn hele leven met duiven speelt. Vanaf het ontstaan van de 
combinatie is gekozen voor het zware labeur. In het begin wilde het niet zo vlotten met het toen 
aanwezige materiaal.  
Het tij keerde toen ze in contact kwamen met Math Duijkers uit Eijsden. Hij was in het bezit van 
een collectie zuivere vd Wegen duiven en speelde hier ijzersterk mee. Math besloot om Hans en 
Roy te helpen in raad en daad en dus met duiven van zijn vd Wegenstam. 
In 2014 resulteerde dit al in een 3e Nationaal Agen ZLU en de 11e Nationaal Marseille ZLU. Ook 
bij de asduiven over 3 en 4 jaar van Agen en Marseille stonden ze er met enkele duiven. 

In Berg en Terblijt wordt gespeeld met doffers en duivinnen op weduwschap, de duivinnen tot op 
heden nog niet tot volle tevredenheid. 

Eind Maart wordt de boel gekoppeld, als de jonge duiven rond de 14 dagen zijn blijft er één bij 
de doffer en de ander gaat met de duivin naar het jonge duivenhok. Hierna komen er geen 
eieren meer en zit alles op weduwschap. 
Vanaf het begin van het seizoen doen de doffers zoveel mogelijk de weekendvluchten en de 
duivinnen de trainingsvluchten door de week. Geregeld wordt er nog gelapt, meestal op vrijdag. 
Jaarlingen gaan hier tot ongeveer 500 km, dan zijn ze klaar. Als 2-jaarse wacht dan het examen 
vanuit Agen en Marseille/Narbonne. 
De duiven, die later voorbestemd zijn voor Barcelalona, worden via de middaglossingen 
klaargestoomd voor de grote opdracht vanuit de Catalaanse hoofdstad. 

Dit jaar gingen de jonge duiven alleen naar Marche. Hierna werden de jonge duiven niet meer 
gespeeld, van de 100 gespeende jonge duiven waren er toen nog amper 36 over……. Veel werden 



er aan huis verspeeld, vooral op donderdagavond was het vaak raak, aldus Roy. De werkelijke 
oorzaak hiervan is moeilijk te achterhalen. 

Jo Simons is hier de voerleverancier, en dan met name de Marimanmengelingen. Hier staat 
steeds 50% rui en 50% kweek op het menu. In het stille seizoen wordt hier nog zuivering door 
gemengd. Wat betreft medicatie heel summier. De bekende geeltablet tijdens het seizoen en ter 
ondersteuning Rhönfried. 
Duidelijk geven Hans en Roy aan, dat de natuurlijke gezondheid een grote rol speelt. Janus van 
der Wegen legde ooit de basis voor het wereldras van der Wegen. Zijn zonen  Antoon en Jac 
namen dit levenswerk over.  

In Berg en Terblijt staat een ding als een paal boven water, als er iets nieuws wordt bijgehaald of 
aangeschaft zullen het zuivere van der Wegens moeten zijn, anders komen ze er niet op!!. 
Hans en zeker Roy hebben een duidelijke mening hoe ze hun geliefde hobby willen bedrijven en 
hoe ze hun duiven tot topprestaties willen brengen. Deze pittige Marseille is in ieder geval 
“binnen “.  
De ( nabije ) toekomst zien ze met vertrouwen tegemoet. 

 

  


