
Johan Boersma, geboren in Groningen,
waar hij ook voor het eerct in contact
kwam met de duivensport. En dit al op
vrij jonge leeftijd. Vroeger gingen de
meisJbs naar de kleuterschool maar de
jongens niet. Die hadden wel wat be-
fers fe doen, zoals Johan en zijn kame-
raad die naar de paardenstallen gingen.
En waarom dan? Nou, hier zaten post-
duiven in en deze dieren vonden ze
prachtig. Het duurde dan ook niet lang
of ervlogen thuis duiven los. De ouderc
van Johan waren daar eerst niet zo blij
mee, omdat die duiven natuurlijk op het
dak van de boerderij gingen zitten.
Deze was met riet gedekt en dus een
ideaal plekje voor nestmateriaal. Daar-
om moest hij ieder najaar het dak op
om de schade te herctellen. Maar de
duiven mochten blijven en dat was het
belangrijkste.

Een varkenshok deed dienst als eerste hok,
later werd een hok gemaakt van kisthout,
een goed hok waar de duiven het goed op
deden maar je keek aan alle kanten door de
wanden. ïot aan 1963 bleeÍ hij wonen in Gro-
ningen, in 1964 verhuisde hij naar Hooge-
veen. Hier werd hij lid van duivenclub de
Snelle Wieken. Dat ze hier rekening met hem
moesten houden werd duidelijk in '1969, in
dal jaar werd hij generaalkampioen. ln voor-
gaande jaren ging het ook voortreffelijk maar
A69 deed proeven naar meer, en meer kwam
er. ln 1975 werd hij 2e generaal totaal en in
1984 4e generaal oude. Wat ik heel bijzonder
vond, dat Johan vanaf 1956 een dagboek
bijhoudt van zijn duiven. Van alles wordt hier
in genoteerd. Bij mijn vraag oÍ iemand hem
geholpen heeft bij de start, kreeg ik als ant-
woord: Als kleine jongen wil iedereen wel
helpen met het krijgen van duiven, maar als
je wat wil leren moet je dat samen met de
mand doen, dat is je beste leermeester. Alles
ging verder de afgelopen jaren lekker, goed
met de duiven gespeeld, en dan voel je je
goed. Totdat hij op een morgen in 1997 naar
het duivenhok ging en zich ineens niet lekker
voelde, een haftaanval is het gevolg. Geluk-
kig is hij daar weer goed van hersteld. Dat
het seisoen 1997 toch nog goed werd, was
te danken aanzijn vrouw die bij sprong. Maar
wie niet vergeten mocht worden is clubge-
noot H. Zwiggelaar die het grootste gedeelte
van de verzorging op zich nam en ook de
duiven inkorÍde, zodat het seizoen gewoon
begon en er geen vlucht gemist werd.

Voorbereiding '98 en hokbevolking
Dit seisoen begon gelukkig beter, de duiven
werden. voor het begin van de vluchten 2
keer weggebracht op een afstand van zo'n
25 en 40 km. Er werd op het nest geen geel-
kuur gegeven zoals de meesten doen. Wat
niet goed opkomt of als oude teveel afualt bij
het voeren gaat eruit nog voor de vluchten
beginnen. Als de jongen groot zijn gaan de
doffers op weduwschap. Hier wordt ook het
klassieke weduwschap beoefend. ln het be-
gin worden de duivinnen getoond, maar met
de midfond is het gebeurd. Waarom meer
werk er van maken dan noodzakelijk is, de
prestaties zijn er niet minder om en de doffer
weet donders goed dat de duivin zit te wach-
ten bij thuiskomst. De weduwnaars waar de
vluchten mee begonnen wordt zijn 31 stuks
waar er 1 van verspeeld werd dit seizoen. De
duiven die dit hok bevolken stammen nog
voor een groot gedeelte af van de duiven in
Groningen. De zogenaamde weermachts-
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hele sterke duiven die vliegen van vitesse tot water. Wat het voer betreft: Het
fond. ln de loop der jaren werden natuurlijk voer (standaard) en aangevuld fiei.
ook andere duiven ingebracht. Dit voor gerst '10% en 8% P40 konel,
bloedverversing en om nog betere duiven te duiven binnen komen ligt er altijd viEEE

krijgen. Bij verschillende liefhebbers werden zaad in de broedbak, dit orn het
duiven gehaald maar het grootste gedeelte men te bevorderen wanneer er g
verdween weer even snel. Ze moeten beter wordt. Keukenzout staat ook
zijn dan wat ik al heb en dan kom je al snel net zoals grit. Het los latenigebeu*t
aan het zoeken als je zelf al goede duiven maal gesproken 2 keer per:dagi
hebt. Maar wie zoekt zal vinden, is hier de met de kleppen open de andere,keéf.
stelregel. En ja, er werden Delbars gehaald dicht, maar ze worden niet.ve.rplio.!,:t:
en gekruist met eigen duiven en dit pakte ge- gen. Duiven die gezond ziin vliegéneora
weldig. Ook werden duiven gehaald bij Profijt wel. Ze zijn dan een uur buiten en w<

Midfondkqmpioen Afd. IO Royàn.___ _ _l_ ___,: f,,_.1,1,....,.ï..;;
duiven, duiven die de Duitsers gebruikten in Wanneer de duiven voor het eerst 2 nachten
deoorlog.Dezeduivenkenmerkenzichdoor mand gehad hebben krij0e*:,-ze., ji;
hun koperachtige kleur op de borst en zijn komst electrolieten en druivensuikeï..,

in '1987 en hier was men ook zeer tevreden dan binnen gehaald. A{lès wordt,zo
over. Van 1966 tot 1980 kwamen ook regel- mogelijk gehouden, want hoer
matig duiven binnen van Tounier en met dit het maal<t des te meer kaner
alles waar de weermachtduiven de boven Het voeren gebeurt hier op: gevoef, dus,
toon voeren heeft men een stam duiven ge- moet er even bij blijven voor heÍ,hegte,li

taat.

Prestatieduiven
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steeds goede atleten aanmelden. Ook dit ,
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Johannes Boersma rÍrct zijn goede jaarling, de
97-2597648 en zijn kat.

vormd die op alle afstanden verwacht kun-
nen worden. De laatste jaren heeft men ook
van Eijerkamp duiven gehaald en dit lijkt ook
niet onaardig. Zo blijkt maar weer eens, je
moet blijven zoeken ook al gaat het goed. En
een hele massa duiven heeft men hier niet,
totaal staan hier 90 duiven op de hoklijst.

Verzorging en medische begeleiding
Je verwacht van iemand die zo vliegt dat hier
alles op tijd gaat. Niets is minder waar. Wan-
neer men niet thuis is omdat er iemand jarig
is of wat dan ook, dan gaat men niet naar
huis om bijvoorbeeld de duiven om 17.00 uur
los te laten. Dat stipt op tijd zegt Johan, ach
er zijn belangrijkere dingen. Het is wel eens
gebeurd dat de duiven helemaal niet los
kwamen en dat er's avonds om 22.00 uur bij
kunstlicht gevoerd moest worden. Wat is dan
regelmatigheid. Ook de medische begelei-
ding staat hier op een laag plan. Verplichte
inenting gebeurt natuurlijk, maar verder is
hier schoon water wat er in de drinkpot zit.
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59e Boxtel, 2001 d. 67e Chimay, 4378 d.
Deze duif de 97-2597648 is
van de vele beloftes van het hok die
heel goed presteerde. Een andere dr
voor een groot gedeelte mee
aan het behalen van midfondkampioen
zelf kampioen mÍdfond werd, ,.b:.:,,:dei

2597648. Deze doffer werd niet.allèenil*ii
pioen van het rayon 9, maal':over:alleï
was dit de beste. Een mooie:dolfer:
hand, 9 prijzen op de midfond:én..1$
totaal. Dat dit geen eendagsvlieg:is béu*
hij vorig jaar al, toen werd deze
kampioen midÍond van de toenmalige:ffi
Als jong vloog deze doÍfer 3, prij4n,+t
geen bijzondere prijzen. Hier volgen nog
kele mooie uitslagen van deze, dAfÍd..psi;;

Boxtel, 12.606 d. 368e Mettet. ,1.9'6fÍ.i

/1Be Chimay, 22.404 d. 104è
18.105 d. 101e Chimay, 18.827 d. Dever§s111
ging waar nu gevlogen wordt is PV de Toe-
komst, een vereniging bestaande uit 29 vfie-
gende leden en tevens is dit een nationaal in-
korÍcentrum. Hier is men àl een,tiidlid:v.à*e4":É
het is een goede en gezelligè.vëië
waar altijd op het scher:pst ven,de,,§È§déé
streden wordt om de kampioenschàppè,Í:
een sportieve manier. lk,wasóp
een liefhebber die geen slaaf,Ís
ven en die op een hoog,,niyeÉ*
Mijn dank voor de gastvr§hgÍ{,enÍ!
vast nog wel eens terug.
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De duiven die hier op het hok wone*,,v,rÈ_!&f;
nen dit ook. Hier wordt dan ook streflg gese-
I ecteerd. De d u iven moeteíl 60%,piii§r§*ij:i+:l-lÉ
gen willen ze door de selectie heeà t<omen. 
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