
Buggenum, voor vele bekend als het do-
mein van Jan Theelen of  … de bekende 
verkoopplaats waar tot voor een tiental 
jaren geleden vele kampioenshokken 
onder de verkoop hamer kwamen, waar-
onder ook dat van de grootmeester uit 
Buggenum zelf.  Jan verhuisde van het 
bekende café op de Berg naar elders en 
beleefde wederom grote sportieve suc-
cessen … inmiddels beginnen bij hem 
de jaren ook te tellen  maar geen nood…. 
de jeugd in de vorm van de 40 jarige Jo-
han Boonen staat klaar  om de eer van 
Buggenum in de duivensport hoog te 
houden. In de Noord Limburgse Unie  
werd hij 1e hokkampioen, bij de Fond-
vrienden van Noord Limburg wist hij 
in 2011 het 1e Asduif kampioenschap 
morgenlossing binnen te halen, verder 
prijken op zijn erelijst  2e Duifkampioen 
morgenlossing en, 2e Duifkampioen 
Prov. Criterium ZLU van de  Fondclub 
Midden Limburg, 4e Marathon kam-
pioen van Limburg, 6e Hokkampioen 
afdeling Limburg en last but not least  
wist  hij in de zware fondcompetitie van 
Sportblad “De Duif ”  beslag te leggen op 
een fraaie 9e plek daarmee bevestigend 
dat hij zich kan meten met de beste van 
de internationale duivensport.
   

Van vader op zoon 
Johan die werkzaam is als mechanisch 
machinebouwer in het naburige Pan-
ningen woont inmiddels zelfstandig. De 
duivensport kreeg hij van thuis uit met 
de paplepel ingegeven, samen met vader 
Loed en broer Wil spelde hij onder de 
naam L Boonen en Zonen  te Neer. Als 
combinatie behaalde ze in 1992 het 1e 
Generaal kampioenschap van de Phoe-
nix, in 1997 werden ze 1e Marathon 
kampioen van de provincie Limburg en 
2e Marathon kampioen van Nederland. 
In 2005 verkaste  broer Wil naar Bug-
genum en  viel de combinatie uiteen. 
Wil ging aan de slag op de grote fond.  
In 2009  vond Johan ook een woning 
in Buggenum  en volgde  het voorbeeld 
van Wil. De duiven waar hij in Neer al 
mee op de overnacht speelde werden 
over gewend.  Gezien de prestaties van 
afgelopen jaar overdrijven we niet als we 
stellen dat hij binnen twee jaar  de za-
ken daar prima op orde heeft. Dit ech-
ter nog altijd niet zonder de steun van 
vader Loed, want als Johan vanwege zijn 
werkzaamheden in het buitenland ver-

blijft neemt die de honneurs waar. En 
ook broer Wil heeft zijn inbreng… het 
kweekhok is gezamenlijk bezit van de 
broers. In het voorbije seizoen werd er 
door Johan nog met weduwduivinnen 
gespeeld, gedurende het voorbije sei-
zoen bleek dat dit nu niet bepaald zijn 
ding is, vandaar dat hij vanaf komend 
seizoen alleen nog met weduwnaars gaat 
spelen. Hij beschikt  daartoe over vieraf-
delingen waarvan 1 met 12 weduwnaars 
en 3 met 16. De oudere doffers van 3 
jaar en ouder gaan op de grote fond 3x 
de mand in, nieuwelingen trekken 2 x 
ten strijden. De jongen duiven worden 
2x op de natoer gespeeld. De jaarlingen 
krijgen afhankelijk van het verloop van 
de vlucht 1 of  2 overnachtvluchten voor 
hun kiezen. 

Allerlei
Het seizoen 2011 startte niet al te best, 
half december werd er gekoppeld, de 
meeste koppels zaten wel bij elkaar 
maar er wilde maar geen eieren komen. 
Daarom werd er gescheiden en moch-
ten ze later op eieren komen… na twee 
maal 5 dagen broeden kwam alles op 
weduwschap. ’s Morgens om 5.30 uur 
start Johan met de verzorging… zodra 
de weduwnaars de lucht ingaan wor-
den de broedhokken schoongemaakt, 
de vloer is voorzien van roosters.  Het 
laatste zou wellicht de indruk wekken 
dat Johan over een super moderne ac-
commodatie beschikt,  niets is echter 
minder waar. Zijn hok staat op een oud 
schuurtje en is gemaakt van kunststof  
schroten,  de achterzijde van het dak be-
staat uit een licht doorlatende golfplaat 
de rest van de bouwmaterialen zijn links 
er rechts goedkoop op de kop getikt. ’s 
Morgens en ’s avonds wordt er geduren-
de een uur  getraind met gesloten klep. 
Het voer bestaat het hele jaar door  uit 
de goedkoopste sport/kweek mengeling 
die er te krijgen is. In het seizoen wordt 
er bijgevoerd met een vliegmengeling 
van Beyers, Mariman en Versele Laga. 
Tot aan de 1e dagfond-vlucht van uit 
Bourges werden de weduwnaars kort ge-
houden, daarna mochten ’s morgens en 
’s avonds  in de loopgang gedurende een 
bepaalde tijd zoveel eten als ze lusten, 
waarna ze achter de tralies gingen om te 
rusten. De laatste dagen voor de inkor-
ving werd er snoepzaad bijgevoerd. Het 
seizoen werd aangevangen met 57 dof-

fers en uiteindelijk mochten er hier 28 
van blijven. Door de strenge aanpak die 
bestaat uit veel trainen en veel vluchten 
blijven volgens Johan enkel de sterkste 
over. Bijna elk weekend worden de dui-
ven in Waremme gelost. Voorafgaand 
aan Bordeaux ZLU werden de jaarlin-
gen bijna iedere dag door Johan en Wil 
weggebracht en het resultaat van Johan  
mocht er zijn met nationaal tegen 4.084 
duiven:  24-199-242-261-283-304-321-
345-491-581-703-857 en  926, 22 duiven 
mee en 13 prijzen.  Andere in het oog 
springende prestaties waren Cahors Nat. 
16.433d. 41-203-259-626 enz. 12 mee, 7 
prijzen. Tarbes Prov. 2641 d. 5e en 42e 
(5 mee), tevens Nat. 14e, 128e en 2217e. 
Tarbes Nat. ZLU 2823d. 54e en 383e (4 
mee), Perpignan Nat. 5.608 d. 44e, 584e 
enz. Ieder jaar wordt in de winter die-
renarts Norbert Peeters voor een contro-
le op een paar duiven en een mestonder-
zoek bezocht, een paar weken voor het 
koppelen en een maand voor St. Vincent 
wordt dit herhaald. Kuren wordt al-
leen gedaan op zijn advies. In de winter  
wordt de drinkpot niet schoongemaakt 
maar elke dag gevuld met een  menge-
ling van knoflook teentjes,  appelazijn,  
Natural kruidenthee en Herbolan. 

“Messi”  
De  NL 07-2096003 bijgenaamd  “Mes-
si”, gooide in 2011  met het  Asduif 
kampioenschap niet alleen  bij de Fond-
vrienden van Noord Limburg  hoge 
ogen…. hij werd ook 17e Nat. Asduif  
ZLU over twee vluchten en 20e Nat. As-
duif  ZLU over 3 vluchten. “Messi”  won 
als Jaarling  toen nog in Neer  de 803e 
Nat. Marseille  van 4.599 duiven.  In 

2009 werd hij over gewend naar  Bugge-
num om zich daar in 2010 te melden met 
1199e Nat St. Vincent van 11.180d. en de 
1126e Nat. Bordeaux tegen 13.242 d.  Dit 
jaar ging hij prima van start op Pau met 
de 6383e tegen 2.706 d. om vervolgens te 
excelleren met de 54e Nat. Tarbes ZLU 
van 2823d. en de 44e Nat. Perpignan van 
13.242 d.
In zijn afstamming zien we een van de 
basiskoppels van de familie Boonen te-
rug komen. Zijn grootvader is de bonte 
topkweker NL 99-1272052  oftewel “De 
52”die zelf als jaarling schitterde met de 
12e Nat. Bordeaux. Grootmoeder is de 
NL 98-1603048 die zowel op Barcelona 
als Perpignan de 1e vloog in de Noord 
Limburgse Unie. “De 52” is op zijn beurt 
weer een kleinzoon van 91/531 met o.a. 
de 28e, 165e en 311e  Nat. Barcelona en 
….3e Gouden Barcelona Duif werd over 
3 jaar.  Deze 531 zat weer gekoppeld aan 
“Queen Argenton” die o.a. de 1e Prov. 
Argenton en 3e en 14e Nat. Marseille 
won, met andere woorden “Messi” heeft 
zijn bijzondere eigenschappen van geen 
vreemde. Namen die zowel in deze duif 
als die van het merendeel van de kolo-
nie  van Gebr. Boonen terug komen zijn 
Gebr. Kuijpers via wijlen Sef Gereats uit 
Geleen, Jan Theelen Buggenum recht-
streeks en via Pé  Schoeren uit Reuver 
en Gebr. van Doorn Someren. Daar-
naast zijn er duiven van J de Keijzer uit 
Hansweert ingekruist. Door een hechte 
vriendschap met Roger Nijs uit Tegelen 
worden daar jaarlijks enkele topduiven 
geleend om na het seizoen nog enkele 
jongen te kweken. 
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NL07-2096003 “Messi”
803e Nat. Marseille ‘08  4539 d.
1199e Nat. St. Vincent ‘10  11180 d.
1126e Nat. Bordeaux ‘10  13242 d. 
638e Nat. Pau ‘11  2706 d.
54e Nat. Tarbes ‘11  2823 d.
44e Nat. Perpignan ‘11  5608 d.
1e Asduif Morgenlossing Fondvrienden 
     Noord-Limburg 2011 
2e Asduif Prov. Criterium ZLU 2011


