
BARCELONA 2019 is een klinkende overwinning geworden voor RON DIJKSHOORN. 

Met 331 duiven in concours en wetende dat het een zware vlucht zou worden, gezien de 
aankomsten in Frankrijk en België was het voor Ron de bekroning op wat de laatste jaren al 
aandiende de eerste in de fondclub (60e Nationaal). En om het nog mooier te maken de tweede duif 
valt om 21.29.03 uur en wordt zo 8e in het concours,wetende dat er maar 9 duiven door komen een 
prestatie om U tegen te zeggen met 4 mee is dat meer dat top. De meeste liefhebbers gaan dan met 
een onrustig gevoel de nacht in want pas 7 liefhebbers hebben een duif, maar in huize Dijkshoorn 
kan op twee oren geslapen worden. De duivin 2015-1614024 nu door het leven gaande als LADY 
BARCA  is een duif die nog niet veel is gespeeld ook de jaren ervoor niet, als 2 jarige prijs op Bergerac 
en het jaar daarna gemist en thuis gelaten ze was niet top. Dit jaar een aantal keren mee met totaal 
net 1000 km op de teller en dan het klapstuk zoals omschreven. LADY BARCA stamp af van een doffer 
van Eijerkamp als jong gekregen op de meubelbon. De vader van LADY BARCA is van 2008 en speelde 
drie jaar op rij St.Vincent met als resultaat in de afd. de Kuststrook 2010/ 20e- 2011/13e-2012/7e, dus 
die kon er wat van. De moeder komt bij de immer sympathieke Jan Schreurs vandaan op een koffie 
bon(goede duiven zijn gegund). LADY BARCA wordt evenals de rest op nest gespeeld met dien 
verstande dat ze de eerste jongen hebben op de uitgekozen vlucht daarvoor broeden ze alleen de 
eieren dood. Ron is een kleine liefhebber die het niet van de aantallen moet hebben daar is ook z,n 
hok niet naar 3.20 lang en 1.80 breed met nog een klein rennetje daar doen we het mee. Medisch 
gezien was Ron zoals zo velen van het niets tot weinig doen, echter tot een paar jaar terug de duiven 
wel kwamen maar te laat en zelfs verspelen, daar was hij klaar mee dus toen met de duiven naar 
Stephan Göbel en met hem overlegd hoe te handelen. Dus nu worden de duiven in het seizoen elke 
maand als Stephan bij de Zwarte Vogel is gecontroleerd en indien nodig wordt er ingegrepen. Tevens 
wordt voor het inkorven wat tegen de luchtwegen gegeven.   De duivensport is Ron met de paplepel 
ingegoten want thuis hield z’n vader ook duiven, Ron was 16 jaar toe hij voor zichzelf met de duiven 
begon en ook gelijk met de grote jongens meedoen op de grote fond, met drie duiven in het hok 
werden er twee op St. Vincent gespeeld met grote verwachting  maar zoals zo vele van ons duiven 
liefhebbers wacht hij nu nog op die twee. Dan heb je wel gelijk door wat grote fondvluchten in 
houden, het heeft wel geleid tot wat er de laatste jaren wordt gepresteerd met weinig duiven de top 
aantikken. Ron beschikt over twee x acht koppels op nest voor de vluchten en zoals eerder vermeld 
worden ze niet elke week ingemand. De tweede duif van Barcelona is misschien nog wel beter dat is 
namelijk de 2014-1865001. Deze duivin, waarvan de grootvader de vader is van Lady Barca, vloog dit 
jaar haar derde prijs op Barcelona (vorig jaar de 41e Nationaal) en mag nu met pensioen. 

Ron Dijkshoorn woont in Honselersdijk en voor z,n beleg is hij accountant, heeft drie dochters en die 
als  het nodig is met vakantie etc., verzorgen zij de duiven dat is toch ook wel fijn.   

Aad van Bergenhenegouwen  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


