
Greetje en Jan Toor winnen Albi met hun topper de 2011-1782574.  

Albi was een zware maar regelmatige vlucht, de 544 duiven van onze fondclub werden aangevoerd 
door de topper van Comb. Toor die om 10.24.05 uur de zege voor zichzelf opeist, rond 14.30 uur sluit 
het concours. Ook wordt hiermee Nationaal Sector 2 de derde prijs gewonnen van 2.773 duiven. 

Hier aan de St. Victorstraat 25 in Waddinxveen is het duidelijk een vrouw/man samenspel met de 
duiven en zo genieten ze met volle teugen als wij van de fondclub ze komen feliciteren en de bloemen 
komen overhandigen. En als dank komt er koffie en wat lekkers op tafel om zo’n feestje te vieren(wat 
heb ik het toch best!). Op de foto en dan vertellen maar. De combinatie is in 1986 hier gaan wonen in 
het ouderlijk huis van vader Toor, daarvoor werden de duiven iets verderop gehouden werd toe nog 
gewoon programma gespeeld. 

Greetje deed vroeger de verzorging samen met Jan, maar omdat hij op de vrachtwagen zat en al om 
05.00 uur van huis ging, en hij zodoende niet veel tijd had om de verzorging te doen, kwam de 
verzorging nu voor haar rekening. Vaak is dat niet erg als de vrouw des huizes er plezier en gevoel 
voor heeft en volgens Jan heeft ze dat op zeker. Echter toen ze er achter kwamen dat Greetje 
allergische reacties kreeg was het gedaan met de verzorging die nu nog bestaat uit de kleppen openen 
en dicht doen en water en voer door de schuifdeur geven. Toen is ook besloten om uitsluitend op de 
grote fond te gaan spelen en dat is genoeg omdat ze beiden nu met pensioen zijn. Ze spelen alleen de 
grote fond vluchten van de NPO omdat ze de ZLU te duur vinden(waar horen we dat meer).  

Gekoppeld wordt er half februari, na twee keer op eieren van 5-10 dagen gaat alles op weduwschap 
spelen zij alleen de doffers. Deze worden ingespeeld t/m 380 km, om de twee weken. Op zondag 
mogen de duivinnen erbij en verder geen poespas dus ook geen tonen en opwachten met de vluchten 
simpel en gemakkelijk. 

Het medische plaatje is even simpel en goed, enten tegen paramixo en pokken en indien nodig wordt 
er gekuurd op advies van Stephan Gobel (Hans van der Sluis). De jonge worden van de kwekers 
gehaald en van de goede vliegers worden eieren overgelegd. Gevoerd wordt met Beyers, ruim 
voldoende, alsmede dagelijks roodsteen en grit, energiemix, pinda’s en de bak van vriend Metselaar 
die wat verderop woont. 

Van harte proficiat! 

Aad van Bergenhenegouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


