De “Tony” van Ton van Velzen is de winnaar van Barcelona

Na 1 dag uitstel werden de duiven in Barcelona op zaterdag 02 juli in Barcelona gelost.
Gezien de weersomstandigheden en de windrichtingen leek (Inter)nationaal gezien de Oostkant in het voordeel
Uiteindelijk is het een hele taaie vlucht geworden. De 1e meldingen kwamen inderdaad uit NO Frankrijk en
Duitsland op kortere afstanden.
In onze fondclub namen 444 duiven deel aan dit concours en Ton zijn 2013-1172576 vlagde hij als 1e af om
13.21.23 uur met een snelheid van 1.004 mtr pm. met ruim 25 mtr pm voorsprong op Team Vollebregt.
Een 11e Nationaal van 5.239 duiven is dan ook een prachtige prestatie!
Ton wordt binnenkort 65 jaar en is van beroep uitvoerder groenvoorziening in de gemeente LeidschendamVoorburg. Hij doet dit werk al 41 jaar. Op sportief gebied heeft hij zijn mannetje ook gestaan en hij is 2x
Nederlands kampioen geweest op de 4x400 meter en op de 4x800 meter estafette.
Hij houdt, met tussenpozen, al 50 jaar postduiven en is in 1981 verhuisd naar Zoeterwoude en heeft daar weer
opnieuw de draad opgepakt. In 2008 is hij weer terug verhuisd naar Voorschoten.
Ton speelt nestspel, koppelt de duiven 1 maart en na 14 dagen broeden gaan alle duiven op weduwschap. Deze
worden dan t/m Pont St. Maxence op weduwschap ingespeeld. Daarna worden de duiven door Ton wekelijks
vanaf de Belgische grens afgericht. Vanaf half mei worden de duiven in 3 fases op de 3 hokken weer gekoppeld,
om op diverse standen te worden ingekorfd.
Helaas is zijn goede duivin (Kring kampioen) nog onderweg en hopelijk keert zij weer terug want echte goeie
duiven heb je keihard nodig.
De 2013-1172576, zie stamboom, is na deze overwinning verhuisd naar Wassenaar waar ze hopelijk voor veel
goede nakomelingen gaat zorgen.
Vanaf 1 juni worden de doffers en duivinnen dagelijks vanaf 05.00 uur uitgelaten gedurende 1 uur en ’s avonds
om 19.00 uur eveneens. De duiven krijgen Mariman standaard+ kweekvoer en Energie van Versele Laga. De
vloeren zijn bedekt met erwten stro waarin regelmatig een handje snoepzaad wordt gestrooid zodat de duiven
lekker kunnen struinen. Verder 1x per week olie met biergist, 2x per week mineralen van De Patagoon en ook 2x
per week dari Compleet van DHP.
Helaas hangt het zwaard van Damocles boven Ton’s hoofd i.v.m. het feit dat de buren overlast ondervinden en
het zou wel heel erg triest zijn als hij daardoor moet stoppen of weer moet gaan verhuizen.
Nogmaals, van harte proficiat met je overwinning!
Aad van Bergenhenegouwen

