
Ton (A.H.M.) Pot wint razendsnelle Bordeaux 
 
Bordeaux is een razendsnelle vlucht geworden, maar die ondanks de hoge snelheden in het begin 
(wederom) een moeizaam verder verloop kende. Gelost vrijdag om 15.00 uur met de wind op de staart 
konden nachtelijke aankomsten bijna niet uitblijven. Dat het er zoveel werden, verraste de meesten 
echter wel. 
 
Ton Pot is een nieuw lid is onze Fondclub, maar zeker geen nieuweling in de sport. Na de opheffing 
van de fondclub in het Rotterdamse heeft Ton (en een aantal anderen) zich bij de Glazen Stad 
aangemeld en waar anderen er jaren over doen om ooit een keer een 1e in de Fondclub te pakken (of 
niet) doet Ton dat maar gelijk op de 2e vlucht waaraan hij meedoet.  
Ton, die zijn duiven niet bij huis houdt, maar op een stukje land bij het verenigingsgebouw van PV De 
Blauwe Doffer in Rotterdam, twijfelde of hij ’s-nachts bij zijn hok zou blijven, of toch naar huis zou 
gaan. Hij koos -achteraf ten onrechte- voor het laatste. Toen hij wakker werd gebeld door duivenvriend 
Dirk Pals met de mededeling dat hij er al 2 had gedraaid, sprong hij op de fiets en ging alsnog naar 
zijn hok. Daar aangekomen zag hij in zijn hok ook een duif zitten. Op het kloksysteem gekeken en ja 
hoor: één van Bordeaux. Nog eens goed kijken op het systeem zag hij echter dat er al twee duiven 
waren geconstateerd. Eén om 01.10 uur en één om 04.04 uur. Dat is toch wel schrikken en zorgt voor 
een flinke laag kippenvel. Als je dat dan aan het verwerken bent en nummer drie zich meldt (05.12 
uur), dan heb je wel een topvlucht. Later meldden zich nog twee duiven op tijd, zodat er 5 van de 14 
prijs vlogen.  
Dat het nachtvliegen in de duiven van Ton zit blijkt wel uit Bordeaux 2020. Toen werd de 1e in Zuid-
Holland en de 2e in de Sector gevlogen met een aankomst om 04.10 uur! 
 
De eerste in de Fondclub met 834 duiven in concours, maar ook de 1e in Sector 2 met 3.254 duiven in 
de strijd. Grote klasse! De overwinnaar is een weduwnaar, de 19-1644418 die als 12e getekende de 
mand in ging. Zijn positie op de lijst doet misschien vermoeden, dat hij niet zoveel vertrouwen in de 
duif had, maar niet is minder waar. De doffer komt uit een absoluut topkoppel, dat nog steeds op het 
hok zit. De vader was Asduif ZLU St. Vincent over 2013, 2014 en 2015 en komt van Dirk Pals. Zijn 
moeder is direct op de kweek gezet vanwege haar afkomst (W. Cramers-soort) en gaf o.a. een 1e, 8e. 
25e en 39e nationaal. Twee volle broers van de overwinnaar waren bij Ton zijn 1e en 2e op de meest 
recente St. Vincent. We krijgen denk ik nog wel meer “last” van deze duiven. 
 
Ton Pot heeft zijn leven lang al duiven. Op meerdere plekken in Rotterdam en na de laatste 
gedwongen verhuizing doordat hij van het stukje land van de gemeente af moest, ook even gestopt. 
Toen hij weer kon beginnen op de huidige locatie is hij geweldig geholpen door Dirk Pals. Bijna alle 
duiven zijn van hem afkomstig.  
Ton werkt het volledige grote fondprogramma -NPO en ZLU- af met 18 nestduivinnen en 27 
weduwnaars. Daarnaast nog een aantal jaarlingen die naar Bergerac gaan.   
 
Geen bijzondere trucjes, de gebruikelijke dingen: een paratyfus-kuurtje in de winter, voorafgaand aan 
het seizoen een geelkuur en voor de vlucht een Magic-pil. Voeren gebeurt met de lepel. Dat Ton ook 
handig is, blijkt o.a. uit zijn watergeefsysteem. Op de hokken vind je geen drinkbakken. Om 
besmetting via het water te voorkomen heeft hij een drinkwaternippelsysteem aangelegd door alle 
hokken. De duiven drukken met het snavel tegen een nippel waardoor er water uitkomt. Prachtig! En 
volgens Ton leren ook de jongen dit minstens net zo snel als het drinken uit een drinkbak. 
 
In het duivenleven van Ton zijn er al grote successen behaald: nationale asduiven, nationale 
kampioenschappen, ZLU-vazen en winnaar Club der Azen. En nu dus een weer een grote prijs.  
 
Namens alle leden nogmaals van harte gefeliciteerd en nog veel succes de komende vluchten. 
 
 
Ron Dijkshoorn 
 
 
 



 


