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Bertie Boekhout, Utrecht  
Triomf op Bordeaux ZLU met ‘Alie’ 

 
Tekst : Bas Weijers 
 
Bordeaux ZLU is een vlucht geworden waarbij de duiv en het zeker niet cadeau hebben 
gekregen, vooral in de overvlucht. Op de dag van lo ssing wisten slechts 4 duiven in de 
Fondunie de thuishaven te bereiken, allemaal in het  midden van het land (Kerkdriel en 
3 duiven in Utrecht). De overwinning komt terecht b ij een liefhebber die het zeker 
toekomt, Bertie Boekhout klokt in Utrecht om 22.14 zijn 4-jarige duivin, tevens goed 
voor een 13 e nationaal. Zijn compagnon Gilbert van den Berg klo kt op een steenworp 
afstand een half uur later in de schemering de 2 e duif in Utrecht, goed voor een 4 e in 
de Fondunie. Goede vorm is er dit jaar zeker in Ker kdriel bij de combinatie Aldus-
Poulisse, 2 e in de Fondunie. Een prachtige prestatie wordt gele verd door Jelle 
Outhuyse uit Harlingen die op 1.060 km om 06.41 uur  een 3e in de Fondunie pakt. De 
top 5 is compleet met Jay Lissenberg eveneens uit U trecht, een ander hok met dit jaar 
grote vorm en topprestaties.  
 
Hoofdpersoon 
Bertie Boekhout woont al zijn hele leven op zijn huidige adres in Utrecht en is al vanaf zijn 
10e jaar in de weer met duiven. Hij verdient zijn dagelijks brood als postbode, inmiddels al 42 
jaar. Pas in de laatste jaren is hij overgeschakeld op de fond. Familieomstandigheden bij zijn 
compagnon Gilbert van den Berg was de aanleiding om de verzorging van diens 
kweekduiven op zich te nemen. Sindsdien doen ze alles op duivengebied samen en kunnen 
ze op elkaar terugvallen als dit nodig is in de verzorging. Beide profiteren hier van, dat blijkt 
wel uit de prestaties op beide hokken die in de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft 
genomen met vele nationale kopprijzen en als hoogtepunt een nationale overwinning op St. 
Vincent bij Van den Berg.  
 
Stamopbouw  
Het kweekhok waaruit Bertie kan putten barst van de kwaliteit. Nogal eens komt er een kind 
van een nationale winnaar of asduif de gelederen versterken. Over het algemeen zijn het bij 
Bertie de duiven van Harry Brakele uit Maarssen, Gerard van Tuyl uit Hellouw en de oude 
lijnen van Gilbert van den Berg die de klok slaan. Dit jaar zijn er duiven van de Van Houten’s 
uit IJsselstein bijgekomen. Bertie is niet vies van het inbrengen van extra snelheid in de 
duiven. De winnares is hier een goed voorbeeld van. Om nog meer uit de duivensport te 
kunnen halen en wekelijks ergens voor te kunnen strijden, heeft Bertie dit jaar een 40-tal 
jongen zitten uit de snelheidslijnen van Gilbert. In de toekomst zal hier zeker wat kruisingen 
in doorgevoerd worden met de fondduiven. De kweekkoppels worden in overleg met Gilbert 
samengezet, waarbij Goed x Goed het uitgangspunt is. Als er een duif wat minder qua bouw 
is, dan dient dit door de partner gecompenseerd te worden.  
 
Systeem Boekhout  
De oude duiven gaan er 2 maal daags uit, ’s ochtends is het vliegen, binnenhalen en voeren, 
’s middags krijgen de duiven open hok. De duiven worden altijd in potjes gevoerd en in 
beginsel op nest gespeeld. Dit jaar liep dit allemaal wat anders door het overlijden van 
moeder Alie begin mei. De duiven die normaliter naar een vlucht toe worden gekoppeld, 
bleven nu op weduwschap zitten met een onbevredigend resultaat op Brive tot gevolg. 
Nadien pakte Bertie de draad weer op en koppelde de duiven in verschillende ploegen. 
Voorkeur is 10 dagen eieren, dan zijn de duiven dikwijls op hun mooist. Bij de een is de 
stand een bijzaak, in huize Boekhout wordt hier veel aandacht aan besteed. Doordat het 



koppelen niet volgens plan verliep zaten de St. Vincent-duiven op 14 dagen broeden. Met 
het overstaan en de broedmachine die zijn werk deed kwamen de duiven terug en was 
Bertie druk met het laten accepteren van de inmiddels geboren jonge duiven. Voor de 
winnares, die op St. Vincent haar prijs miste, was dit blijkbaar de juiste motivatie om deze 
topprestatie op Bordeaux neer te zetten.  
De ploeg oude duiven wordt verdeeld en stapsgewijs gekoppeld naar de eerstkomende 
vlucht. Dus geen koppeling van alle duiven per afdeling, maar gericht per koppel per vlucht. 
Dit is een tijdrovende zaak, maar het werken aan een goede stand wordt als essentieel 
gezien. Hiertoe behoort ook het uitdagen van de duiven door eitjes bij te leggen, duiven te 
lappen en meer van dat soort prikkels. Het lappen gebeurt doorgaans op vrijdag, zaterdag en 
zondag voorafgaand aan een inkorving op dinsdag. Alle duiven gaan een-voor-een los en de 
vliegtijden worden vergeleken. De beste duiven op deze lapvluchten zijn nogal eens de 
prijswinnaars het volgende weekend. Door dit lappen blijven de duiven goed eten naar de 
dag van inkorving toe.  
 
Veel kweken en veel spelen. Dit is het credo in het systeem Boekhout, gelijk aan dat van 
Gilbert van den Berg. De jonge duiven gaan in elk geval op de natoer mee bij Bertie en vanaf 
volgend jaar op de vroege toer. Bertie ziet bij Gilbert dat zijn jongen als jaarling meer 
volwassen zijn en in staat (vroege) prijzen te pakken op de overnachtfond. Zij liggen voor 
doordat zij als jong een volledig programma hebben afgewerkt. Bertie’s voorkeur is dan ook 
het spelen van een overnachting voor jaarlingen, zij die uit het goede hout gesneden zijn en 
goed voorbereid zijn moeten dit aankunnen. Goede voorbereiding is bijvoorbeeld 3x Dourdan 
wat alle duiven in het voorseizoen voorgeschoteld kregen dit jaar. Van de totaal 20 koppels 
zijn er op dit moment slechts 4 verspeeld wat op vele plaatsen wel anders is, een teken van 
goede gezondheid. 
 
Qua voeding is er niet zo veel unieks te melden. Een fondmengeling en de laatste dagen 
voor inkorving zeer vetrijk voeren, wel 3x per dag. Op medisch vlak geregeld controle uit 
laten voeren en ingrijpen indien nodig.  
 
De winnares van Bordeaux is inmiddels omgedoopt tot ‘Alie’, vernoemd naar de onlangs 
overleden moeder van Bertie. De vader van ‘Alie’ is de 862 van Harry Brakele (soort 
Braakhuis), en de moeder is de 912 van Edwin Berrevoets (Slabbers x Janssen/Tourier), uit 
zus ‘Kanon’ van Theo Klinkhamer, zie hier de inbreng van extra snelheid.  
 
De overwinning op Bordeaux in de Fonunie is de kroon op jaren inzet en zoeken naar goede 
duiven. Met 2 hokken in vorm gaan we zeker nog meer horen uit Utrecht dit jaar!! 
 
Meldingenlijst Bordeaux – Fondunie 2000 
 
Plaats  Naam Plaats Afstand  Kloktijd  Ringnummer  Meter / min  
1 B. Boekhout  Utrecht  938.9493 22:14:10 07-5726873 1010.5285 
2 Comb Aldus -Poulisse Kerkdriel  915.0481 21:52:31 09-1373806 1008.2990 
3 J.S. Outhuyse  Harlingen  1060.638 06:41:01 09-1624035 990.3102 
4 Comb van den Berg  Utrecht  938.8162 22:41:47 07-1573776 981.2214 
5 Jay Lissenberg  Utrecht  943.9689 22:47:47 08-1294627 980.4584 
6 Gebr Brugemann  Assendelft  973.2281 05:39:46 09-1030327 963.8149 
7 T. Maassen  Amersfoort  954.9170 05:47:56 09-2041445 938.0939 
8 Gebr Brugemann  Assendelft  2 06:07:53 09-1030356 937.7048 
9 Comb van den Berg  Utrecht  2 05:48:14 09-2023500 922.0051 
10 M. Peereboom  Amstelveen  957.2689 06:10:47 09-1005062 919.7582 
 


