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Het is een maandagavond in September als Theo en ik in de auto stappen om af 

te reizen naar de Heilige grond van het Midden-Limburgse Buggenum. Het 

pittoreske plaatsje aan de linkeroever van de Maas. 

Kastelein Jan Theelen maakte hier jarenlang furore op de Marathonvluchten en 

hielp vele liefhebbers in het zadel met zijn duiven met geweldige erfelijke 

kwaliteiten. 

We hebben afgesproken om eerst even bij Johan, de broer van Wil binnen te 

wippen, hier moet nog even naar wat tegelwerk op zijn badkamer gekeken 

worden. Maar alvorens we de badkamer van binnen zien zitten we natuurlijk al 

op het duivenhok van Johan, en gelijk worden al enkele duiven gekeurd, 

prachtige duiven van het langere type met een fluwelen pluim. De types die de 

meeste fondliefhebbers graag zien. Ook bij Johan op het erf wordt al jaren 

keihard gespeeld op de vluchten van de lange adem, eigenlijk vrij logisch want 

ze putten beiden uit hetzelfde kweekhok. Het ene jaar krijgt Johan de even 

nummers en Wil de oneven en het volgende jaar andersom, simpel en efficiënt! 

Van hieruit gaat het verder naar het centrum van het kerkdorp, langs de kerk, 

dezelfde kerk waar in 1993  de legendarische “Rikky” van Jantje Theelen langs 

scheerde om 33.196 duiven in het Internationale concours vanuit Barcelona 

haar wil op te leggen. 

Op een steenworp afstand van deze kerk woont sinds 2006 vrijgezel Wil 

Boonen, voorheen woonachtig in Neer waar samen met Johan en vader Loet al 

ijzersterk werd gevlogen onder Loet Boonen en Zonen. In 2009 volgde Johan 

zijn broer naar Buggenum. 

De reden voor ons bezoek is de fabelachtige overwinning van Wil op deze 

machtige klassieker. In het Limburgse goed voor plek 1+2, Nationaal ZLU 1+3 en 

Internationaal de 1e plaats bij de duivinnen. Ook Johan doet het meer dan 

voortreffelijk en eist Nationaal ZLU de plekken 12+46 voor zich op. Chapeau 

voor beide broers!! 

Om even bij Wil te blijven zijn het twee jaarling duivinnen die de nationale 

driekleur in Buggenum deden wapperen. Allebei zijdezachte duivinnen van het 

langere type. De winnares is “New Janske “, vernoemt naar het nichtje van de 



broers. De vader van de overwinnares komt van de gekende Jan Stevens uit 

Schinveld uit de lijn van de superdoffer de “Nachtvlieger”, duiven met 

geweldige erfelijke kwaliteiten! De moeder komt via Karl Heinz Kanski, en zij is 

een dochter van de 1e Internationaal Agen in 2014. Dit is niet goed x goed maar 

super x super! 

De overwinnares zat samen met een ploegje duivinnen op een apart hokje met 

een ren ervoor. Deze gingen natuurlijk onderling paren en werden zo ook 

afgericht. Wil besloot deze duivinnen klaar te stomen voor de klassieker vanuit 

de Provence. Ze werden veelvuldig gespeeld met als generale repetitie La 

Souterraine, en het bewijst zich maar weer, een slechte generale geeft een 

goede uitvoering. La Souterraine ging niet volgens wens maar de verliezen 

waren gelukkig beperkt. Toen de duivinnen van La Souterraine thuiskwamen 

konden ze aan een nieuw nestje beginnen om op eieren van 10 a 12 dagen te 

worden ingekorfd voor Marseille. Er werden plankjes voor de zitvakjes 

geschroefd zodat de eieren er niet uitrolden en de duivinnen kregen de vrije 

hand met als gevolg dat in sommige nestvakjes soms wel 6 eieren lagen. 

Jaloezie tussen de dames als logisch gevolg, meerdere duivinnen wilde tegelijk 

broeden en dat heeft zeker een rol gespeeld in de geweldige stunt op deze 

Marseille. Tevens werden de dames in de week voor inkorving haast dagelijks 

weggebracht tot Dilsen, een goede 30 kilometer, en werden dan rond 21.15 

gelost. 

Beide broers beschikken zoals gezegd over een gezamenlijk kweekhok waarop 

ongeveer 48 koppels gehuisvest zijn, deze worden reeds 17 december 

gekoppeld en ieder kweekt een 150 tal jonge duiven. Zo hebben ze in het volle 

vliegseizoen meer tijd voor beider vliegploeg. De jonge duiven worden in hun 

geboortejaar afgericht met de natourvluchten. 

De duiven worden op verschillende systemen gespeeld, zo zijn de duiven voor 

Barcelona duivinnen op nest,  ingemand op een jong van 2 tot 4 dagen oud, 

liefst niet ouder. De doffers van deze duivinnen vliegen de week erna op 

hetzelfde ( dan oudere ) jong Agen middaglossing. 

Ook wordt het traditionele weduwschap gehanteerd, waarbij de weduwnaars 

slechts 5 dagen op eieren komen.  De jaarlingen werden voor het seizoen 

helemaal niet gekoppeld. Beide broers hebben een aanzienlijke vliegploeg van 

ongeveer 150 jaarlingen en oude duiven in het begin van het seizoen. En 

aangezien beiden nog volop in het arbeidsproces deelnemen is dit een echte 

opgave! 



Beide broers hebben hokken in diverse uitvoeringen en modellen, zo zagen we 

het Barcelonahok dat vrij gesloten was, andere hokken hebben veel luchtige 

rennen ervoor, en op de zolder van de schuur is een compleet tuinhok 

ingebouwd! De jonge duiven moeten ongeveer dwars door een kersenboom 

vliegen om binnen te komen, in Buggenum lachen ze er hartelijk om.  Volgens 

beiden is het aantal duiven en de weersomstandigheden veelal bepalend voor 

de kwaliteit van de hokken en dus de vorm van de fondvliegers. 

Her voer wordt naar tevredenheid verstrekt via de firma Simons uit Ransdaal, 

en er gaan heel wat zakken doorheen op een jaar, dat kan ik u verzekeren. De 

basis mengelingen zijn van Simons zelf. In het seizoen aangevuld met Gerry 

Plus van Versele en VandenAbeele van Beyers, als de vluchten eraan komen 

worden ze opgevoerd met Koopman van Beyers en Garvo 4000 E, dit 3 tot 4 

voederbeurten voor inkorving. Alle duiven worden met de lepel in hun bak 

gevoerd. 

Iedere dag krijgen ze 2 x daags een pinda, en als toetje geraspte kaas en 

geraspte pinda’s. Van biergist, aminozuren, mineralen etc. hebben de duiven 

hier nog nooit gehoord. Wel zit er 365 dagen per jaar een kruidenelixer in het 

drinkwater. We hebben onze ogen uitgekeken in Buggenum en veel gezien, 

alleen een krabber en handborstel hebben de mannen nooit gekregen van 

Sinterklaas, hier alles droge mest. 

Medisch gezien geen gekke dingen hier in Buggenum, een geelcapsule voor 

inkorving, en jaarlijks een enting tegen Paramixo en Parathyfus. Tegen 

Parathyfus volgt dan nog een kuur van een dag of 10 met Baytril. Mocht de 

boel niet vertrouwd worden, wordt dr. Peeters uit As geconsulteerd, en zijn 

advies wordt opgevolgd. 

De duiven die de basis van de huidige kolonies vormen zijn: 

Ton Vorselen uit Thorn 

Janssen Hausoul Epen 

Nouwen Paesen Peer 

Schreurs Hauben uit As 

Jos Martens Stein. 

Het is goed toeven in de keuken bij Wil, waar ook fondlegende Piet Kuypers uit 

Neer is aangeschoven, onder het genot van een natje en een droogje wordt 

doorgemolken en een heldere maar kritische blik op de duivensport geworpen, 



en dit maakte het tot een prachtige ouderwetse melkersavond en voor we het 

weten is het al dinsdag en moeten we weer verkassen richting het zuiden. 

Wil en Johan Boonen, mannen met een eigen benadering van hun geliefde 

duivensport, echte liefhebbers met een winnaarsmentaliteit. Ze zullen nog 

hoge toppen scheren op de vluchten van de lange adem, geloof ons maar. 

Tot kijk mannen. 

 

 

 


