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Johan Boersma, Hoogeueen
íe NPO Pithiviers Afd. í0 uan 6.552 duiven

De laatste NPO vlucht eendaagse fond vanaf
het Franse Pithiviers werd in Afdeling 10
uitgesteld naar de zondag. letwat vreemd,
daar de Afdeling Friesland'96 op zaterdag
wel in Pithiviers loste. Ook op zondag was
echter het verloop van de vlucht pittig te
noemen, gezien het feit dat het concours
ruim een uur open stond. De winnende duif
vinden we in het Drentse Hoogeveen bij
de 71 jarige Johan Boersma. Hij klokte zijn
'Witpenneke 15' op 15.1 9.29 uur en met een
snelheid van ruim 1.298 mpm. klopte ze het
hele peloton. Opvallend dit keer overigens
de goede prestaties van liefhebbers uit het
Rayon 9 met verder kopduiven voor H. Kik-
kert, Hoogeveen en H. Hullegie en Zonen,
Dedemsvaart.

Johan Boersma werd geboren op een boer-
derij in het Groninger Wetsinge Sauwerd.
Als jongetje van zes had hij al duiven, maar
het duurde tot 1956 alvorens hij als 16 ja-
rige lid kon worden van een vereniging en
kon meespelen. ln 1964 verhuisde hij naar
Hoogeveen, waar hij leraar aan een techni-
sche school werd. Hier werd hij lid van de
toenmalige duivenclub 'De Toekomst' waar
hij zo'n 30 jaar vooaitt€Í Vàn wàs.'rÍrmiddels
is deze club gefuseerd met'De Doorzetters'
en gaat men met 45 leden verder als club
onder de naam P.V. 'Hoogeveen'. Johan
Boersma is een gepassioneerd en succesvol
duivenmelker. Als keurmeester weet hij als
geen ander hoe een goede duiÍ eruit moet
zien. En dat zie je terug in zijn kolonie duiven.
Stuk voor stuk prachtig gebouwde vogels,
met schitterende ogen. Zijn basisduiven ko-
men van: Jac. Tournier, Lommel (B) waar hij

ze in de periode van 1 966-1 986 rechtstreeks
haalde - Hans en Evert Jan Eijerkamp - Cor
van de Ploeg en een aantal duiven van kleine
Belgische melkers, dietegen een bescheiden
bedrag werden aangeschaft via bonnen. Er
wordt gespeeld met 30 doffers volgens het
klassieke weduwschap, tien duivinnen op

h NL09-1000715'Witpenneke 15', 1e
NPO Pithiviers Afd 10 van 6.552 duiven

weduwschap en 70 jonge duiven. Op het
14 meter lange tuinhok, bedekt met golf-
platen, zitten de duiven ruim met voldoende
zuurstof. En er wordt goed gepresteerd.
leder jaar is Johan wel bij de kampioenen te
vinden. Om u een idee te geven hier enkele
hoogtepunten:
1 e Generaal Kampioen Afdeling Noord NBvZ
1969 - 3e Nationaal St. Vincent 1998 -2e
Nationaal Kampioen Dagfond 1999-4e NPO
Afdeling 10 Zuid Rekkem 2010 - 3e Keizer
Generaal Afdeling 10 Rayon 9 en verder ie-
der jaar bij de kampioenen in club en groot
verband. ln 2011 gaat het ook bijzonder
goed en vinden we Johan bovenaan in de
tussenstand van Rayon 9, ondanks het feit
dat hij een hele slechte vlucht had toen hij
storing had op zijn antennes.
De verzorging van de duiven is simpel.
Er wordt gewerkt met Natural Max We-
duwschapmengeling aangevuld met 20Yo
zuivering. Het voeren gebeurt telkens op
het gevoel. Laten ze wat gerst liggen, dan
wordt er gestopt met voeren. Verder staat er
dagelijks keukenzout en kuikenmineralen op
het hok en krijgen de duiven iedere zondag
en maandag Forte Vita in het water. Een
medisch plaatje is ereenvoudigweg niet. Drie
keer in zijn ruim 60 jarige loopbaan als dui-
venliefhebber kregen zijn duiven para\ffus.
De laatste keer in 2004. Na de behandeling
hiervan werden er vanaf dat jaar nooit meer
medicijnen gegeven aan de duiven, met
uitzondering van de verplichte paramyxo-
enting. 'lk ben op een boerderij geboren en
dan weet je als geen ander dat dierenartsen
geld kosten. Dus dat doen we maar niet.'
aldus een lachende Johan.

De winnende duivin 'Witpenneke 15' is klein
van stuk, maar goed gebouwd met een heel

Johan Boersma, Hoogeveen met in zijn
hand de winnares van Pithiviers

mooi oog. Johan noemt haar een hele lieve
duif. Haar vader is de BE 08-6185070 van
René Bellens, een hele goede vliegduif, met
o.a. Vercammen bloed in zijn aderen. De
moeder is de BE 06-6261360'Kleindochter
Kilo Pluimen' rechtstreeks Broeckx-van
Hees.
'Witpenneke 15' werd dit jaar eind januari
gekoppeld, bracht één jong groot en kwam
niet meer voor de tweede keer op eieren.
Ze werd ook niet meer herkoppeld en stond
dus al vroeg op weduwschap. Ze werd dit
jaar praktisch wekelijks mee. Als jonge duif
wist ze zich al te onderscheiden met acht
prijzen, waaronder een 1e Boxtel van 829
d. en een 3e Hasselt van 780 duiven. Op
dit moment staat de teller op twintig prijzen
( 14 x 1:10) van dedig keer zetten. De late
lossing van de jonge duiven zaterdag stond
gelukkig een bezoek aan de jarige kleinzoon
in het Groninger Zuidhorn niet in de weg. Op
zondag dan de thuiskomst van de duiven van
Pithiviers. Johan stond voor het hok toen
plotseling zijn'Wipenneke 1 5' over zijn hoofd
op de klep viel. Aangezien Johan de duiven
al eerder had verwacht, dacht hij er niet aan
dat het hier om een keivroege duiÍ zou kun-
nen gaan. Hij was dan ook totaal verrast dat
het bij melding zo'n vroege duif bleek te zijn.
Met 20 duiven in de strijd pakte hij verder in
totaal 12 prijzen, waarbij alle duiven dethuis-
basis wisten te bereiken. Een fantastisché
ovenuinning voor een man die op een geheel

eigen wijze met zijn duiven bezig is, waar de
sport als echte hobby wordt beleefd en die
zich niet laat leiden door de waan van de dag.
Van harte proficiat!
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