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Albi gewonnen door Ron Voorn 
Door Gerard Dekker 

Je zit rustig je krantje te lezen, laptop naast je op tafel, de meldsite van de fondclub op het scherm 

om de aankomende meldingen te volgen. Blanco, je kijkt naar buiten en je ziet je eerste duif 

aankomen… dan krijg je het toch even benauwd. 

5 minuten nadat Ron zijn duif gemeld had begint de telefoon te rinkelen en stromen de felicitaties 

binnen. Kan een dag mooier beginnen ? Maar nuchter als Ron is denkt hij nog even na over de 

mensen in de overvlucht, maar die onzekerheid is gauw uit de lucht. 

Ron Voorn, 62 lentes jong uit Edam korfde 6 duiven in op Albi die op 8 juli om 13.00 uur gelost 

werden Zijn nestdoffer de NL.12-581 ging als eerst getekende de mand in en arriveerde de volgende 

morgen om 10.58.31 uur Ron volkomen verrassend.  Niet alleen winnen met je eerst getekende is al 

een prestatie, maar ook nog 5 van de 6 raak draaien op de plaatsen 1-13-31-38 en 148 is klasse. Ron 

namens alle Fondclubleden van harte gefeliciteerd. 

De 4 jarige doffer ging op jongen van 6 a 7 dagen, met genoeg motivatie op reis, iets dat bleek uit het 

feit dat hij niet van het nest af te krijgen was, waar hij de gehele dag zij aan zij met zijn duivin op de 

pullen zat. 

Het was de Nl.12-581 niet zijn eerste wapenfeit. Hij vloog al meerdere keren een aantal leuke prijzen 

waaronder in 2015 al eens de 7e in de Fondclub op Bergerac en dat was de 18e prijs in de sector.  

De doffer is uit een samenkweek voort gekomen tussen een zoon van de Paulusdoffer van Ewout van 

der Weijden en een duivin van Jaap Slikker uit Spijkerboor uit de lijn van zijn 141 die zelf de 93e 

Tarbes speelde. 

Wat betreft de voorbereiding van zijn duiven geeft Ron ze de ene week een vitesse vlucht en de 

andere week gaan ze met de kar mee. Dit gold overigens niet voor de “581”want die bleef een week 

weg van een nare vitessevlucht. Hij heeft daarna een week rust gehad en is toen weer met de kar 

mee geweest. Omdat Ron niet zeker wist of hij de juiste richting alweer in het koppie had heeft hij 

hem één dagfondvlucht gegeven waarvan hij goed thuis kwam. Daarna was de opdracht Albi, een 

opdracht die hij voortreffelijk wist af te sluiten. 

Ron voert zijn duiven het gehele jaar volle bak, in de winter is dat Mariman Standaard met 40 % gerts 

en in het seizoen dezelfde Mariman Standaard gemengd met Sport Subliem van Versela Laga en 

aangevuld met Energy  van dezelfde leverancier. Uiteraard wordt daar ook snoepzaad bij gemengd. 

De duiven eten gewoon uit de voerbak op de grond, behalve de duiven die op reis moeten die krijgen 

14 dagen een potje in hun broedbak waarin ze deze rijke mengeling krijgen voorgeschoteld. 

Al met al een goede voorbereiding die de winnaar in staat stelde uit te blinken op deze Albi. 
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Ook de 2e en 3e prijswinnaars te weten J. Hommes en zonen Akersloot en de Gebr. Jacobs uit Nes a/d 

Amstel van harte gefeliciteerd   

Gerard Dekker 

DE TOP 10 

1. Ron Voorn, Edam 2. J. Hommes & Zonen, Akersloot 3. Gebr. Jacobs, Nes a/d Amstel 4. R. van der 

Pijll, Hobrede 5. 6. 8. & 10. F.S. Kramer, Wormer 7. R.G.P. Vermaat, Driehuis 9. L.A. Pronk, Breezand. 


