
Comb. Boogaard/van Buuren, Amsterdam 

Winnaar Marseille 2014 Fondunie 2000 
‘Blauwe duivin is als enige op de lossingsdag thuis’ 

 

 
 
Vrijdag 18 juli werden om kwart voor zeven in de ochtend de duiven van Marseille gelost. Gelukkig 

hadden ze het windje overwegend mee, want de temperaturen liepen in de loop van de dag enorm op 

onderweg. In Saint Etienne was het 38 graden ten tijde dat de duiven daar in de buurt waren. Het is 

daarom bijzonder knap dat om 19:19 uur de eerste duif in Nederland viel. De duiven van Fondunie 2000 

hebben een overvlucht van minimaal 100 km op deze duif, maar dit gaf de duivenburger moed. 

Misschien dat hier ook duiven zouden vallen voor het invallen van de nacht. Het verloop was echter 

langzaam, zeker in het begin van het openstaan van de vlucht tot aan 9 uur de volgende ochtend. Echter 

… om 6 minuten voor 10 op vrijdagavond viel er in Amsterdam een duif van Marseille. Een hele goede 

prestatie, zeker omdat de meeste vroege duiven in Limburg vielen, met uitzondering van de winnaar en 

deze Amsterdamse doorzetter. Zij moest een afstand afleggen van 1.034 km en kwam uit op een 

snelheid van 1.137 mpm. Goed voor de 7
e
 plaats in de ZLU en (nog mooier) de 1

e
 plaats in de Fondunie 

2000. Een overwinning die de eigenaren van deze winnares weer eens in het zonnetje zet en een nieuwe 

overwinning brengt na de glorieuze internationale overwinning van Barcelona in het jaar 2011. 

De nummer twee van het concours van de Fondunie 2000 moest wachten tot de volgende ochtend. Dit 

was wederom Hein van Gurp uit Heino die zijn (tweede) 2
e
 prijs winnaar om 5:32 draaide. De derde 

man op het podium is Arjan Beens uit Genemuiden. Jan van Straten uit Utrecht en Tom Maassen uit 

Amersfoort werden hoogstwaarschijnlijk 4
e
 en 5

e
 in het concours van de Fondunie 2000. 

 

De liefhebber 

De winnende combinatie bestaat uit Piet van den Boogaard en Marco van Buuren uit Amsterdam. Ze 

spelen sinds 2004 samen met de duiven met als doelstelling om Barcelona te spelen. Zij houden de 

duiven in een drukke volkswijk in het Noorden van de stad. Hun duivenstam bestaat vooral uit duiven 

van het Oude Soort van Piet van den Boogaard. Deze stam bestaat voor uit nazaten van ‘De Oude 

Champ van 1993,’ die drie kopprijzen van Barcelona. Hieruit stamt o.a. de eerste goede Barcelona-duif, 



‘Katsu.’ Hij won de 5
e
 en 13

e
 nat. Barcelona. Hiermee werd hij Internationaal Beste Barcelona-duif over 

de jaren 2008 en 2009. Al de kinderen van ‘Katsu’ zitten allemaal op het kweekhok. Later hebben Piet 

en Marco de stam aangevuld met duiven van de Gebr. Hagens uit Achthuizen, duiven van First Price 

Pigeons en de Gebr. Bruggemann uit Assendelft via Samir Begovic (die ook duiven had van Piet van 

den Boogaard). Al deze duiven zijn uitstekend geschikt voor het loodzware werk. Boven hun horeca-

bedrijf hebben ze hokken. Deze bestaan uit 3 verschillende hokjes. De Amsterdammers spelen ieder jaar 

met 40 tot 50 oude duiven, inclusief jaarlingen. Voor de kweek hebben ze 12 koppels. Ze kweken zo’n 

50 jongen voor henzelf. Piet en Marco spelen dit jaar voor het eerst het hele ZLU-programma en dit jaar 

voor het laatst St. Vincent Middaglossing. Hun speerpunt blijft Barcelona. 

 

Mooie erelijst 

De combinatie heeft vanaf 2008 een prachtige erelijst opgebouwd. Met als hoogtepunt natuurlijk de 1
e
 

Internationaal Barcelona in 2011. Daarnaast zijn de volgende resultaten te melden: 13
e
 nationaal 

Barcelona 2008, 52
e
 en 84

e
 nat. Bordeaux jaarlingen, 19

e
 nat. St. Vincent 2009, 5

e
 nationaal Barcelona 

2009, 20
e
 nat. Barcelona 2012, 70

e
 nat. Bordeaux 2012, 23

e
 nat. St. Vincent 2013 en de 41

e
 nat. 

Bordeaux jaarlingen. Een prachtige erelijst in zo’n korte periode, waar dit jaar dus de 7
e
 nat. Marseille 

bij komt en dus de eerste van de Fondunie 2000. 

 

 
 

De winnende duif 

De winnende duif is een Blauwe duivin, ‘Sunny’ (vanwege het mooie zonnige weer op Marseille), en ze 

komt uit een Zoon van ‘Katsu’ en een duivin van Mark van den Berg uit IJsselmuiden. Ze zat bij 

inkorving van Marseille op 2 weken eieren. Eerder dit jaar won ze op Pau de 317
e
 nat. Pau. Als jaarling 

speelde ze vorig jaar tot de dagfond (1x Orleans) mee. Ze kwam op die vlucht met kopwind mooi op 

tijd.  

 

Systeem 

De duiven worden op het nest gespeeld. Naar de vlucht toe worden ze de laatste week opgevoerd van 

licht naar een mengeling met veel maïs, snoepzaad, P40, onkruidzaad, een energiekorrel en pinda’s.  

De jongen die in het voorjaar gekweekt worden komen niet alleen uit de 8 tot 12 kweekkoppels, maar 

ook uit de vliegduiven. De vliegduiven worden begin april gekoppeld en mogen 1 jong grootbrengen. 

Vervolgens worden ze naar de belangrijke vluchten toe op een juiste stand gezet. Dit is van 10 dagen 



broeden tot een jong van 5 tot 7 dagen. De duiven krijgen diverse inspeelvluchten tot aan de dagfond 

toe. Verder worden ze regelmatig gelapt op een vluchtje van 70 km. Verder trainen ze bij huis elke dag 

twee keer een uur op de vlag. 

 

Duivensport doe je samen 

Met de duiven doen we veel samen met Samir Begovic. We bespreken dingen samen en bekijken de 

duiven. Hij is ook een fanatieke fondliefhebber, maar heeft ook een gezin, waar hij aandacht aan geeft 

en doet daarom niet alle fondvluchten mee. Al speelt hij wel regelmatig leuk van voren. 

“Een eerste internationaal Barcelona is heel bijzonder natuurlijk, maar deze overwinning op Marseille 

komt er heel dichtbij. De meeste duiven waren in Limburg. Verder was er een prachtige uitschieter 

gevallen bij Jan Polder, maar verder was er boven de grote rivieren niets. Daarom vonden wij (Piet en 

Marco) het heel bijzonder, dat we nog een duif doorkregen. Een echte kick !!! Naast de 7
e
 nationaal, de 

1
e
 van de Fondunie 2000, won ze ook de 2

e
 nationaal duivinnen.”  

Piet en Marco, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze grandioze overwinning op Marseille in onze 

Fondunie 2000. Tot een volgende keer. 

 

Jaco van Nieuwamerongen 

 


