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Herstel na een moeilijke periode 
Het moet nog in de vorige eeuw zijn geweest dat ik ooit eens te 
maken had met Johan Boersma te Hoogeveen. Een 
gerespecteerde keurmeester van de G.v.K. die in het seizoen 
ook wekelijks zijn visitekaartje afgaf m.b.t. de resultaten op de 
wedvluchten. lk kan mij nog herinneren dat Johan mij destijds 
vertelde als keurmeester te moeten stoppen omdat hij 
veelvuldig tijdens het keurseizoen langdurig in Canada verbleef 
bij zijn geëmigreerde zoon. Zoals ik al eerder schreef, neem ik 
nog wel eens de gelegenheid om op de diverse duivensites te 
kijken hoe de recente wedvluchten zijn verlopen en welke 
liefhebber zich met zijn duiven onderscheidde. Zo kwam ik dit 
seizoen nog wel eens de naam van Johan tegen en het 
verbaasde mij dat hij met weinig duiven aansprekende 
resultaten behaalt in het Drentse. Enfin; alle reden voor mij 
contact met Johan op te nemen om eens even bij te praten. lk 
stelde hem voor hoofdpersoon te zijn in één van mijn wekelijkse 
columns genaamd, "Voor- en nabeschouwing" hetgeen hij zeer 
op prijs stelde. Maar voor het zover kwam wilde hij eerst zijn 
verhaal kwijt over hetgeen hem de Iaatste jaren was 
overkomen. In het kort gezegd: Johan had grote problemen met 
zijn gezondheid in het bijzonder hartproblemen. Voor het 
verrichten van enkele bypasses werd hij in het ziekenhuis 
opgenomen van 8 mei tot 30 mei 2017. In de herstelperiode na 
30 mei 2017 kreeg Johan een hartstilstand op 1 augustus. 
Tijdens de revalidatieperiode was het voor Johan begrijpelijk 
onmogelijk de duiven goed te verzorgen. Goede vriend Cor 
Darwinkel ontfermde zich over de duiven zodat na een definitief 
herstel Johan de draad weer zou kunnen oppakken. Dit duurde 
tot primo 2018. Cor had in januari alle hokken ontdaan van de 
beukensnippers en de broedhokken goed uitgezogen zodat met 
de kweek kon worden begonnen. Het werd een fantastisch jaar 
met vele kampioenschappen. Johan was weer helemaal terug in 
competitie. Nu in 2019 gaat het weer crescendo, met prachtige 
resultaten, vroege duiven met maar een handvol in te korven 
duiven. Dat Johan het van oudsher in de vingers heeft moge nog 
blijken uit het feit dat Gerrit van Eikenhorst reeds in Het Spoor 
van 22 juli 2011 op één en ander de aandacht vestigde. Nu zult 
u wellicht denken, waarom zo'n breedvoerige inleiding, welnu 
dat zal later in het verhaal duidelijk worden. 

Hoe_het allemaal begon 

Als kind kwam Johan in 1946-1947 in aanraking met 
weermachtsduiven. Het omgaan met deze duiven greep Johan 
dusdanig aan, dat geheel tegen de familietraditie in, Johan zelf 
duiven ging houden. Toen nog woonachtig in het Groningse 
Winsum werd Johan lid bij de P.V. Hunsingo. De militaire 
diensttijd kort daarna gooide voor wat betreft het houden van 

duiven roet in het eten echter in 1961 werd alles wat betreft de 
duiven weer opgestart. Voor zijn professie als leraar in de 
elektrotechniek werd verhuisd naar Hoogeveen. Johan (thans 79 
jaar) werd lid bij P.V. De Doorzetters thans genaamd P.V. 
Hoogeveen en heeft daar in middels 35 jaar de voorzittershamer 
gehanteerd. De vereniging valt onder rayon 6 van afdeling 10 
Noord Oost Nederland. 

 

Anno 2019 

Het prachtige tuinhok wat Johan bezit biedt plaats aan 24 
koppels vliegduiven waar dubbelweduwschap mee wordt 
gespeeld, een afdeling voor nog enkele nestkoppels en nog drie 
afdelingen voor de jonge duiven. Specifieke kweekkoppels heeft 
Johan niet. Nooit worden alle beschikbare duiven ingekorfd. 
Johan kiest wekelijks enkele van zijn paradepaardjes uit om de 
strijd aan te gaan. Ooit begonnen met Tournier duiven bestaat 
het huidige duivenbestand voornamelijk uit duiven van 
Eijerkamp/van Loon. De duiven worden gekoppeld met lichtmis 
dat is omstreeks eerste week februari. Als de jongen goed 
bedekt zijn onder de vleugels worden ze gespeend. Ze worden 
verduisterd voor een periode van ongeveer 7 weken vanaf begin 
april tot juni. Jaarlijks zijn er na de eerste ronde ongeveer 50 
jongen bestemd voor de wedvluchten echter ook dit jaar 
hebben de verliezen hun tol geëist en zijn er momenteel nog 
maar 10 jongen om wekelijks in te korven. Voor de jongen 
duiven is er geen specifieke verzorging. De hokken worden nooit 
d.m.v. een droogontsmetter uitgerookt. Slechts bij een 
dreigende coli uitbraak wordt er gekuurd. Voor aanvang seizoen 
worden de jonge duiven vier keer opgeleerd te beginnen bij 5 
om dan te eindigen bij 25 km. Naast de verplichte enting worden 
er geen andere entingen toegepast. 



Johan vindt alle disciplines boeiend maar heeft toch een lichte 
voorkeur voor de dagfond. Ik schreef eerder in dit verhaal al dat 
ik enigszins wat breedvoerig op e.e.a. in ga, dit heeft er alles 
mee te maken dat de wedvlucht voor mijn beschouwing jl. 
zaterdag in verband met het hitteprotocol geen doorgang kon 
vinden. Mocht dit wel het geval zijn geweest dan het volgende 
over de voorbereiding naar een vlucht toe. 
De duiven krijgen altijd volle bak, van extra ander voer of 
toevoegingen is geen sprake. Naar de weersverwachting wordt 
niet gekeken. Tussen de vluchten door wordt er niet gelapt. Met 
tweemaal daags loslaten en trainen wordt volstaan. Zelfs op de 
dag van inkorving gaan de duiven s-morgens nog los. Voor het in 
manden worden de duiven nooit getoond. Dinsdag of woensdag 
is het bad dag, in het badwater gaat dan een handje keukenzout. 
In het drinkwater gaat op zondag en maandag een dopje Forte 
Vita. Voor de rest van de week en op de dag van thuiskomst altijd 
schoon water. Johan zelf nog even aan het woord: hoog in het 
vaandel staat bij mij altijd "houd het simpel"  en of ik nu 
zaterdags de duiven alleen opwacht of in het bijzijn van anderen 
belangstellenden, ik geniet met volle teugen van de liefhebberij 
vooral als ik me realiseer wat ik de laatste jaren op medisch 
gebied allemaal heb meegemaakt. Ook ben ik reuzetrots op mij 
eigen website waar de vele kampioenschappen van de laatste 
jaren staan vermeld. In plaats van de wekelijkse column "Voor- 
en nabeschouwing" nu dus dit verhaal waaruit moge blijken dat 
na veel persoonlijke problemen met de gezondheid, met hulp 
van een goede vriend een succesvolle rentree in onze 
liefhebberij tot de mogelijkheden behoort. 

 


