John Vullers & Zoon Rob te Roggel
weer toppers op de grote fond.
Het is al 50 jaar geleden dat ik John Vullers uit Roggel leerde kennen. Het was tijdens een
duivenshow in Heythuysen die zijn vereniging “de Vliegende Hollander’ organiseerde voor
het gehandicapte kind. Hij was een jonge man van in de twintig en één van de belangrijkste
medewerkers van het evenement. Niet alleen door zijn inzet bij de opbouw van de Show maar
mede ook door zijn aandeel in het prijzenpakket. Want als hoofdprijzen waren er toen twee
‘halve varkens” te winnen. En John, die het beroep van slager uitoefende, wist toen zeer
vakkundig dat varken te (wassen) stukkeren. Het lag voor de hand dat hij ook
duivenliefhebber was natuurlijk. Hij had toen al het doel voor ogen om een grote in de
duivensport te worden maar wist toen niet dat hij dit zou verwezenlijken. Dat hij later zelfs in
’n tijd van 3 weken twee Provinciale overwinningen zou gaan behalen dat kwam helemaal
niet in hem op. Nu, in het jaar van 2021 is hij één van de bekendste fondspelers van
Nederland. Dus in dat halve eeuw dat achter hem ligt heeft zich dus het een en ander
afgespeeld. In het seizoen van 2021 is hij (inmiddels met zijn zoon Rob) ook weer bij de grote
bonzen van de fond geweest. Degene die van iedere fondvlucht de uitslagen bestudeerde die
moet het niet ontgaan zijn dat ze de naam van de Combinatie Vullers & Zoon er telkens
onder ogen kregen. Bij de liefhebbers die in het spel van Wefo-Limurg de lakens uitdeelden
daar behoorden zij ook weer bij. Met het doorbladeren van de vijf fondvluchten bleek
overduidelijk dat John en Rob steeds vroege duiven op hun klep gekregen hadden. Ik denk dat
ik er aan gewend ben geraakt dat ik de naam Vullers bij elke fondvlucht in het snuitje van de
uitslag tegen kom. Ze vallen niet meer op om dat het voor velen heel gewoon is. Het is dan
goed dat je op het einde van het seizoen een zelf onderzoek doet waar dan uit blijkt dat
bepaalde liefhebbers op het voorblad van de uitslagen zo vanzelfsprekend zijn geworden dat
je ongemerkt op zoek gaat naar ander sterren, die er dan uiteindelijk toch niet zijn. Bij de
Wefo-Limburg heeft de combinatie Vullers & Zoon op de 5 fondvluchten 119 duiven
gespeeld en daarmee 45 prijzen gewonnen wat een mooi rendement van 37,8% opleverde. En
als men de uitslagen ziet dan krijgt dat plaatje nog een beter kleur. Daar horen bewijzen bij en
dat zat zo in mekaar:
11 juni St. Vincent
714 d. = 10-17-19-25-33-58-117-118-125-126
10 van 16 mee
18 juni Bordeaux
1431 d. = 2-51-205-207-314
5 van 22 mee
2 juli Agen
1293 d. = 11-54-70-82-99-114-126-155-164-168
15 van 34 mee
9 juli Dax
999 d. = 5-14-33-63-199-214-239
7 van 23 mee

30 juli Bergerac
1740 d. = 120-187-207-275-290-337-373-424
8 van 24 mee
Dat deze uitslagen een effect hebben gehad op de inhoudt van de kampioentitels dat is meer
dan duidelijk. Voor John en Rob zal het Wefo podium iets groter moeten worden gemaakt.
Want ze komen met z’n tweeën weer verschillende keren de bühne op in Maart van 2022. En
dat is drie keer voor het zilver en twee keer voor het brons. Dan zullen ze worden toegejuicht
voor het behalen van het 3de kampioenschap eerste getekende grote fond
voor het behalen van het 2de kampioenschap eerste en tweede getekende grote fond
voor het behalen van het 3de kampioenschap eerste geklokte
voor de eindstand als
2de in de Marathon van Limburg met 21 prijzen
voor de eindstand als
2de in de koppelwedstrijd met Fr. Lenaers met 36 prijzen.
Om deze posities bij Wefo-Limburg in te nemen daar is meer voor nodig dan goed duiven
alleen. Als je mee zit voorkampioenentitels dan telt meer. Ook al heb je goed duiven dan is
dat nog niet voldoende, hoor ik John nog zeggen toen ik hem ooit op een
kampioenenhuldiging sprak. Daar bedoelde hij mee te zeggen dat alleen de liefhebbers met
echte klasseduiven in aanmerking komen voor menige fel begeerde fondtitel. En dat er klasse
zit bij hun op de duivenhokken dat kan ik u verzekeren. Bovendien kunnen John en Rob met
duiven om gaan en dat is een grote vereiste om bij het fondspelen aan de top te komen en te
blijven. De grootste oorzaak van de successen bij de twee sympathieke melkers moet gezocht
worden in de verzorging en de omgang met de duiven. Ieder kent zijn taak en steeds wordt
dezelfde methode toegepast. Elke dag worden de hokken gereinigd en op uur en tijd worden
de duiven gevoerd en van zuiver drinkwater voorzien. Wat het voer betreft zijn ze voorstander
van een mengeling die de duiven op het goede gewicht houdt en bovendien zuiverend werkt.
Niet te zwaar en niet te licht. Als ik John vraag naar zijn verwachtingen van het voor ons
liggende komende seizoen dan krijg ik het antwoordt: “Afwachten maar “ want bij het
spelen op de grote fond weet je het maar nooit. Een ziekte bij de duiven, of een rampvlucht of
iets dergelijks, kunnen alle verwachtingen en plannen verstoren of verpesten. Daar hebben ze
natuurlijk gelijk bij maar zelf ben ik optimistisch gestemd. De geweldige duiven, de prima
hokken, en de stipte verzorging en daarnaast de kunst om de duiven te motiveren, zijn bij hun
ten overvloede aanwezig. Daarom zou het ons zeker niks verbazen als de Marathon Kampioen
van 2022 de Combinatie J. Vullers & Zoon zou heten. Wie spreekt dat tegen? De mannen in
Roggel worden gefeliciteerd met hun succes, Proficiat!
Pie Schepers.

