
Onderstaand verhaal komt uit een reportage van een buitenlandse 

duivenkrant. 
 

In Hoogeveen op bezoek bij Johan Boersma wil zeggen praten over duiven. Hij 

is geboren eind 1939 op het Groningse platteland, waar hij als kind in 

aanraking kwam met de weermachtsduiven. Zodoende had hij in zijn lagere 

schooljaren reeds duiven en droomde hij 's nachts van die duiven. Geheel 

tegen de familie traditie in is hij duivenmelker geworden. Een oude varkenshok 

deed dienst als duiven verblijf. In 1956 is hij lid geworden van de 

Postduivenvereniging Hunsingo te Winsum (Gr). Begonnen met duiven van 

verschillende liefhebbers en daarbij zaten ook nog duiven die afstamden van 

de weermachts-duiven. 

Na de militaire dienst, in 1961, serieus gestart met de vluchten, daarvoor reeds 

leuke uitslagen gemaakt. 

In de jaren 1963 tot en met 1965 reeds 1e Generaalkampioen in de vereniging. 

Verandering van werk d.w.z. hij ging werken als leraar in het vak 

elektrotechniek in Hoogeveen. In 1966 getrouwd en de 20 duiven die nog bij 

zijn ouderlijk huis zaten werden in Hoogeveen gestationeerd en in 1967 volop 

uit gekweekt. Ook werd voor het eerst een bezoek gebracht aan Jaques 

Tournier in Lommel (België) en er werden twee kleinkinderen van de 'Zolder' 

meegenomen. Later volgden meer tourniers, vooral de ‘petit’ soort van 

Tournier waren erg goed in Hoogeveen. Ook gingen vanuit Hoogeveen weer 

duiven naar Tournier in Lommel.De tourniers en de duiven van het oude 

'onbekende' soort werden daarna gekruist; met prima resultaten. N.l. in 1969 

werd in de afdeling Noord NBvZ reeds het 1e Generale kampioenschap 

behaald en dit alleen met één- en tweejarige duiven. Verder ging het steeds 

prima zoals op de bijgaande kampioenschappen lijst is aangegeven.  

Later wel andere soorten geprobeerd maar steeds werd terug gegaan naar de 

oude lijnen. Het bestand is in 1999 nog hoofdzakelijk oude soort maal de 

Tourniers en wat Janssens met van de Wegen bloed toegevoegd, via Eijerkamp 

te Zutphen. 

Wat voor eisen worden er aan de duiven gesteld? 

Hele strenge; super gezondheid, moeten bij Johan Boersma passen en moeten 

voldoen aan een zeer magere medische begeleiding. 

De verplichte inentingen worden uiteraard wel uitgevoerd en op de twee 

daagse fond na de vluchten weleens een geelkuur van een paar dagen. 



Hier worden alle jonge duiven grootgebracht door ouders die helemaal niets 

medisch vooraf krijgen, dus ook niet de 'traditionele broed geel kuur'. De 

jongen groeien prima op en zijn super gezond, wie dat niet kan daar is maar 

één weg voor. 

Wel staan bijna de ramen dag en nacht wijd open. Zowel in de winter als ook 

tijdens de kweek vliegen de duiven altijd los. Is een voorrecht die hier nog 

mogelijk is.  

De duiven die mogen overwinteren moeten hebben gepresteerd met als 

uitzondering de jongen die moeten goed naar huis komen en direct hersteld 

zijn van een wedvlucht. 

De duiven worden zo ontspannend mogelijk begeleid d.w.z. ze gaan zoveel 

mogelijk op hetzelfde tijdstip los maar als het zo uitkomt worden ze tijdens het 

seizoen ook wel eens met kunstlicht gevoerd zonder dat ze los hebben 

gevlogen. 

Hij is reeds meer dan 30 jaar lid van de groep van keurmeesters en met heel 

veel plezier. Hij heeft heel veel studie gedaan naar allerlei factoren maar 

helaas 'het is allemaal niet zo belangrijk'. Toch is hij nog steeds gecharmeerd 

van een zogenaamde kweekoog, een zachte pluim (niet te zacht) en een prima 

evenwicht. De conclusie is wel dat de goede duif zijn of haar eigenschappen 

moet doorgeven en dat kun je alleen maar ontdekken als je veel jongen kweekt 

met zoveel mogelijk paren. Hier worden dan ook regelmatig de 'goede' 

kwekers voor het vlieg seizoen met verschillende duiven gekoppeld waarvan 

de eieren steeds worden omgelegd. Verder is de wedvluchtmand de enige die 

er verstand van heeft. 

Zoals de kampioenschappen lijst aan geeft is Johan Boersma een echte 

programma speler. 

Waarom gaat een programma speler zoals Johan Boersma is, naast het 

programma, spelen op de overnacht vluchten? Om de dood eenvoudige reden 

dat hij het liefst het gehele jaar met duiven speelt. Daarnaast vindt hij het nog 

steeds een geweldige prestatie als een duif in Hoogeveen aankomt van zulke 

grote afstanden, zoals Sint Vincent, 1164 km voor Hoogeveen de afstand van 

Barcelona in Zuid-Nederland. 

Hij heeft het geprobeerd met de aanschaf van de 'echte overnachtduiven' te 

gaan vliegen. Helaas dit werd een drama of te wel helemaal niets. 

Johan wil, per vlucht, slechts deelnemen met een drie-of viertal duiven op de 

overnachtfond, duiven die meer dan 100% in conditie zijn en bovendien reeds 

een zevental programma vluchten erop hebben zitten en daarbij reeds hun 



prijzen moeten hebben verdiend, duiven die op deze vluchten niet goed 

komen gaan zeker niet mee op de overnacht vluchten. 

Een sportvriend zei tegen Johan; waarom zet jij je eigen soort niet op de 

overnacht ? Sinds Johan Boersma daarmee is begonnen gaat het prima, zoals 

een kleine greep uit de uitslagen laat zien. 

Hieronder wat prestaties van de overnacht-vluchten vanaf 1992, eigenlijke 

start van de overnacht, met meestal drie duiven per vlucht mee en eigen soort.  

In 1992 55e nationaal Sint Vincent 1165 km op 708 duiven. 

In 1994 Bergerac 981 km de 92-2054481 vloog 510e nationaal op 3604 duiven. 

In 1995 Wroclaw (Polen) vloog de 93- de 21e nationaal d.w.z. over geheel 

Nederland op 3390 duiven. De 92-2054481 vloog de 49e nationaal op 1216 

duiven vanuit Sint Vincent en daarna vloog deze doffer de 3e natioaal op 3198 

duiven vanuit Ruffec 874 km. 

In 1996 vloog de duivin 1993-1772466-volle zuster van de 92-2054481- de 27e 

nationaal van 1273 duiven. Deze duivin was de enigste duif 's-avonds in het 

inkorflokaal. 

Op Bergerac 981 km vloog de jaarling 96-1095653 de 41e nationaal op3981 

duiven. 

In 1997 Sint Vincent de 94-2232362 de 50e Nat. op 1104 duiven. 

Op Limoges 856 km vloog de 96-1728028 als jaarling o.a. de 90e Nat. op 2927 

duiven. 

In 1998 vloog de 96-1728028 de 3e Nat. op 1517 duiven en was over geheel 

Nederland bij de eerste 200 duiven en de volgende duif vloog de 23e Nat. 

vanuit Sint Vincint, met 's-avonds twee duiven thuis terwijl er in geheel 

Nederland er maar weinig duiven thuis waren. 

De 96-2597650 vloog 3e prijs op3x meedoen op de overnacht- vluchten o.a. 

Bergerac 981 km 117e op 5767 d. Brive 920 km de 342e op 2687 d, Limoges 

856 km de 142e op 3576 duiven. 

Op Orleans jonge duiven 9 mee en 6 nationaal gepakt w.o. 2 derby's.  

In 1999 2e Nationaal Dagfond kampioen. 

GW. 


