
 

 

Ron van Rijn sluit super seizoen af met winst en tevens geweldige serie op laatste 

dagfondvlucht vanuit Argenton. (door Jannus Kat) 

 

De laatste dagfondvlucht werd voor de duiven van Noord-Holland een volledig andere vlucht dan de 

voorgaande vijf vluchten. De noordenwind werd ingeruild voor een zuidwesten wind welke de duiven, wellicht 

opgelucht, tot hoge snelheden bracht. Superman van 2013 Ron van Rijn uit Uitgeest klokte zijn 12-037 

omgedoopt tot Tom om 15:06:21, dit was ruim voldoende om runner-up Henny La Grouw voor te blijven. In 

mijn ogen een ongekende prestatie om met deze wind aan de kust zo een vroege duif te klokken. Dat de duiven 

van Ron geweldig in vorm waren bleek wel uit de uitslag in zijn rayon B. De plaatsen 1, 2, 4, 6, 14, 49, 50 en 89 

werden opgeëist, waarna bij Ron de kleppen dicht konden. Alles was namelijk thuis.  

Dit was niet het enige wapenfeit van Ron in 2013, het gehele dagfondseizoen verkeerde zijn duiven in 

uitstekende vorm wat hem het 2
e
 dagfondkampioenschap in Noord-Holland zal opleveren.  Deze prestaties 

worden allen geleverd met duiven van Henny La Grouw (via Fred van ’t Veldt en van Henny La Grouw zelf), 

gekoppeld aan het beste wat er in de regio te vinden is. De winnende duif van Argenton is een jaarlingdoffer. 

Het was voor hem de eerste vroege prijs op de dagfond dit jaar, op Morlincourt raakte hij geblesseerd en na 

een aantal weken rust werd hij in de weekenden waarop geen dagfondvlucht werd vervlogen op Bergen op 

Zoom gespeeld. Twee weken geleden kreeg hij voor het eerst weer in dagfondvlucht voor zijn kiezen, waarbij 

hij net na de prijzen thuis kwam.  

Het goudhaantje komt rechtstreeks uit de stamvader van het hok welke Ron kreeg van wijlen Gerrit Lotterman 

Senior. Deze doffer heeft Ron zeker geen windeieren gelegd, meerdere kinderen presteren op het hok van Ron 

zelf of bij anderen super op de dagfond. De moeder van de winnaar is een La Grouw duif, van twee kanten 

ingeteeld naar diens beroemde Falco.  

Ron van Rijn van harte proficiat met deze prachtige overwinning en superserie. 

 

 
Ron van Rijn, winnaar Argenton 2013 


