
Nestduivin “Lot” bezorgt Ton Vorselen de winst uit Barcelona! 

We schrijven begin Juli en dan is bij veel fondmatadoren de Barcelonakoorts in volle hevigheid 
toegeslagen. 

Het hele seizoen is tot dan toe zwaar en Barcelona schijnt hierop geen uitzondering te gaan 
worden. Toch werpt het slechte weer op de vlieglijn roet in het eten, vrijdagmorgen lossen is 
helaas geen optie. Het geduld van onze gevleugelde atleten en hun bazen wordt nog een etmaal 
op de proef gesteld. 

Op zaterdagmorgen kan het sein alsnog op groen en 3.912 Nederlandse duiven kunnen vanaf 
09.00 uur aan hun thuisreis beginnen. En dat zal een zeer pittige kluif worden, velen zullen in 
het zand bijten. De mannen zullen snel van de jongens gescheiden worden, als gevolg van veelal 
tegenwind en tropische temperaturen. De eerste melding in Frankrijk bevestigd dit gelijk, 900 
m/min is de hoogste snelheid op dat moment. Het rekenen kan beginnen en de zenuwen gieren 
de melkers door het lijf! 

Ook Ton Vorselen in Thorn weet, dat hij voor 14.00 
uur moet klokken om Jos Martens uit Stein van het 
provinciale goud af te houden, Jos heeft zijn 1e 
getekende favoriet geklokt om 13.39. Amper 9 
minuten later loopt “Lot” al over de antenne in het 
witte stadje en brengt de provinciale overwinning 
weer naar Thorn. In 2017 was het Wiel Scheijvens, 
die dit ook klaarspeelde met zijn absolute klasbak 
“Second Speedy”. 

Nationaal goed voor een 11e plek ( 3912 d.), terwijl 
ze in 2017 al een 48e Nationaal ( 4504 d.) pakt. Twee 
maal pure kop op twee  zware Barcelona edities. 
Pure klasse van deze nestduivin. 

Ze heeft het zeker niet van een vreemde, in haar stamboom zien we namen, als Gebr. Kuijpers, 
Willy Molin en Gebr. Frenken. Dit is ook gelijk de basis voor het hok Vorselen. Hiernaast nog 
duiven van Herman Vermeulen. Via broer Ad kwamen de “Zwarte Moordenaars” van Marcel 
Braakhuis en de Theelen duiven! 

De laatste aanwinsten zijn van de sterk spelende Frans Strijthagen uit Simpelveld. 

Het is al de 3e provinciale zegepalm op Barcelona voor Ton, dit kunnen weinigen voorleggen! 

Ton speelt zijn vliegduiven op totaal weduwschap, de doffers trainen 2 maal daags , ze kunnen 
dan steeds naar binnen als ze willen. De duivinnen daarentegen trainen alleen in de avonduren 
en dit uiteraard met gesloten klep. Overdag zitten de dames in een buitenren, dit om het 
onderling paren zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Ook beschikt Ton over 7 koppels nestduiven, deze kunnen de hele dag als er geen andere 
vliegduiven trainen, genieten van het open hok. 

Voor het seizoen wordt de standaardcyclus van eieren, jongen grootbrengen en dan op 
weduwschap toegepast. Verder zorgen een 8-tal kweekoppels voor de nodige nakweek. De hele 
vliegploeg wordt rustig aangespeeld op de programmavluchten, afwisselend gaan doffers en 
duivinnen de mand in, er zit dus altijd thuis iemand te wachten! 

De medische begeleiding is ook hier summier, voor het seizoen een controle. Er wordt alleen 
ingegrepen als het echt nodig is en dan ook nog in overleg met Henk de Weerd of Norbert 
Peeters. De voerbak is constant goed gevuld in Thorn, de mengelingen van Matador en 
Vanrobaeys staan hier op het menu. 



Over het voer geregeld biergist en 
voedingssupplementen  van dr. Peeters. 

Het is al zo vaak gezegd en geschreven en zeker 
van een Barcelona van dit kaliber staat een ding 
als een paal boven water, je zult met topduiven 
aan de start moeten komen, kerngezond en 
gemotiveerd. 

Ton Vorselen uit Thorn bewijst al jaren aan deze 
vereisten te voldoen, als je al 3 maal provinciaal 
Barcelona weet te winnen, is je naam gevestigd!  

Van harte proficiat!! 


