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5 augustus 1926  NEER. - Das gevangen. Toen de gebroeders Boonen (Dijkerhof) verleden
Maandag bezig waren met 't afmaaien van een veld tarwe, ontdekten ze daarin niet 
minder dan vijf holen, naar alle waarschijnlijkheid daar gemaakt door een das. Tegen 
den avond togen eenige sportieve vrienden derwaarts gewapend met schop en riek, om 
het beest te ontgraven Na een uurtje hard werken in de zware klei, werd hun geduld 
beloond en moest Grimbert "die das", zijn gestoorde schuilplaats verlaten, en was 
spoedig ad patrem. Het beest woog circa 18 K.G.

3 januari 1931  NEER. — Stierfokkerij. Door de Gebroeders Boonen Dijkerhof alhier 
werd aan de Stierhouderij te Budel, voor flinken prijs verkocht, de met eersten prijs
bekroonden stier Dorus. Gefokt bij P. Boonen Broekhuizen. 

16 februari 1931  Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Roermond van 12 Februari
1931 is Anna Gertrudis Boonen, zonder beroep, wonende te Neer, Dijkerhof 119, ter 
zake van zwakheid van vermogens op eigen verzoek onder curateele gesteld. 
Roermond, 13 Februari 1931. De Officier van Justitie, (738/7) Steenberghe.

18 februari 1931  Opgenomen in het Stamboek B. "MAX", eigenaars Gebr. Boonen, Neer.

3 juli 1931  Een geweldig vaderpaard die kampioen: Successeur A 230 en met Elegant 
mogen we de Roermondsche Vereeniging van harte feliciteeren. Max B 1460 heeft zwaar 
beenwerk en is van goede type. Mooi effect maakte hij met Jolie Coeur de Dijkerhof 
gespannen naast het vierspan-merries prachtig uniform en hielp het bravourstukje der 
Gebr. Boonen voltooien. 

29 oktober 1931  STAND DER KOUDBLOEDFOKKERIJ IN LIMBURG
De fokdagen, gehouden in 1931 in Noord-, Zuid- en Midden Limburg als graadmeter. 
Niet in een tijdperk van welstand en voorspoed, maar in moeilijke dagen en uren kan 
men ontwaren de grootheid van eene natie, gemeenschap en individuen. Ook thans, nu de
paardenfokkerij zoo'n harden strijd te voeren heeft, nu ziet men bij menig fokker de 
ware liefde voor dezen edelen viervoeter en constateert men den ernst om door te 
zetten en te volharden in het grootsche doel: de veredeling en verbetering van het 
paardenras. 
Niet alleen wordt onze fokkerij zwaar getroffen door de internationale economische 
malaise, die geen vlek en geen tak van bedrijf onaangeroerd laat, maar ons paard 
heeft nog gekregen een zware concurrente: de autotractie en dit laatste vooral doet 
ons de nabije maar ook verre toekomst voor het paard zoo somber inzien. 
In de toekomst zal de paardenfokkerij slechts loonend zijn, door deze in te krimpen 
en slechts gebruik te maken van eerste klas mannelijk en vrouwelijk fokmateriaal. 
Deze taak mag niet overgelaten worden aan het individu, maar ls voor het stamboek 
weggelegd. 
Door opname in het stamboek krijgt ieder merrie het stilzwijgend praedicaat „goed 
voor dekking"; als alle stamboekmerrie's gedekt te worden, krijgt men een surpluS aan
paardenmateriaal en bijgevolg niet meer loonende prijzen. 
Z.i. is het daarom de taak van 't stamboek, de jury te gelasten de teugels nog 
strakker aan te halen, de kantnummers te weren en slechts werkelijk goede merries op 
te nemen. 
In Noord-Limburg constateerde men vooruitgang. Zuid-Limburg kon zich handhaven, 
terwijl MiddenLimburg eenigen teruggang vertoonde. 
Vanaf den ochtend dezer eeuw bezat Midden-Limburg een kleine kern serieuze fokkers, 
bezield met warme liefde voor het paard. Met weemoed herdenken wij den ambitieuzen 
Libert Verheggen, den stoeren Jozef Veugelaers, den sympathieken Jan Hendrikx en den 
voortvarenden Antoon Boonen, mannen die ontegenzeggelijk veel deden voor den groei 
der paardenfokkerij en voor zich zelf dB heerlijkste vrucnten plukten voor hun 
noesten arbeid. 
Twee factoren waren het echter, die niet meewerkten tot gestagen groei in dit gewest:
't was voornamelijk Midden-Limburg, waarop fokkers uit Duitschland en Holland hun 
begeerige blikken richtten bij den aankoop van fokmateriaal, zoodat honderden veel 
belovende veulens — 't waren vooral producten van den nooit volprezen Suivant de 
Mordicus — naar elders verhuisden. Dit beteekende voor de fokkers een finantiëel 
succes voor het oogenblik, doch een te kort aan prima fokmateriaal voor de toekomst. 
Op de tweede plaats was de associatie van Roermond e.o. niet gelukkig met haar 
aankoop. Deed Brillant de Herze heel goed werk, vooral bij de erkende moeders van den
ouden Marnix, een Brutus de Moortebeek en Jarnac, een Eleveur en Sucressen een 
Tambour de Zuiddorpe, zij waren niet in staat de vermaarde reputatie, die Midden-
Limburg eertijds bezat, op te voeren, ja zelfs te behouden. Gelukkig is hierin een 
kentering ten goede gekomen en kan Midden-Limburg bogen op een klein aantal hengsten,
die, hoewel niet van uniforme kwaliteiten, toch individueel in staat zijn beste 
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veulens te kweeken. Met den robusten en gespierden Sucesseur, den zwaar gebeenden en 
massalen Max, en met den mooi typischen en harmonisch gebouwden Elegant is men op den
goeden weg, terwijl wij nog graag melding maken van den mooi gelanden en correcten 
Albion d'Eng. en den zwaargebeenden Cavalier de Smakt. 

Noord-Limburg dankt zijn groei voornamelijk aan de machtige hengsten-associatie 
Venray, Horst, Sevenum, e.o., waarna het bestuur, mede door de saamhoorigheid harer 
leden, steeds beslag kon leggen op eerste rangs hengsten. Niet elke aankoop bleek 
voor haar een succes te zijn: een Fleuron du Casteau, een Carnaval d'Ahea en een 
Comte de Flandre voldeden blijkbaar niet aan de gestelde verwachtingen en moesten 
naar elders verhuizen; de meest gelukkige aankoop voor haar was wel Germinal de 
Loyers. Deze hengst leverde aan deze streek een schare kwaliteitsmerries, die den 
hoeksteen vormen voor de fokkerij aldaar. Heeft deze hengst enorme verdiensten in de 
merriefokkerij; wij zegenen den dag van 11 April 1917 als in een kleinen stal onder 
den rook van de destijds vermaarde Grubbenhoeve een Cavalier de Grubben het 
levenslicht aanschouwde. 
De deskundige fokkers- en koopmansblik der gebrs. Aernaudts deden dit veel belovend 
product alras naar Sluis verhuizen, alwaar hij rechtstreeks opgroeide tot nationaal 
kampioen, welke praedicaat hij reeds op vierjarigen leeftijd behaalde, toen hij werd 
aangekocht door de associatie van Venray e.o. en weer verhuisde naar de streek, waar 
hij geboren werd. 
Driemaal achter elkander wist deze gevierde trlomphator beslag te leggen op den 
eersten prijs met afstammelingen op de nationale tentoonstelling; eene prestatie, die
geen hengst in ons land ooit behaalde en waarop in het Belgenland slechts een 
Indigène du Footeau en een Avenir d'Herse aanspraak konden maken. 
Thans heeft deze associatie aangekocht een Gaulois der Monceau-zoon Odacieux du 
Chateau, dus een kleinzoon van Albion d'Or. Niet onberispelijk van beenwerk is het 
een hengst van maat en gewicht, die imponeert door macht en type; wij verwachten veel
van dezen vader, vooral door zijn eminente afstamming. 
Als Noord-Limburg er een passend gebruik van maakt, beschikt het over een voldoend 
aantal goede tot zeer goede hengsten. 
De machtige Audacieux, de schitterende Cavalier de Grubben, de typische Bruno, de 
vermaarde Hussard, de beste Jan van Broek en de Indigène de Wisbecq, zoon Indigène de
Rozahoeve zijn paarden, waarvan met recht veel te verwachten is. 

Als Zuid-Limburg aan het prijzenswaardig particulier initiatief gepaard had de 
organisatiegeest van het Noorden, dan waren hier zeer zeker de resultaten verbluffend
geweest. 
Mannen als Diederen, Quaedvlieg, Urlings de Kallen's en anderen geven blijk van 
onverwoestbaar optimisme en ruimen blik op de fokkerij, zoodat Zuid-Limburg veel aan 
hen verplicht is. Door hunne aangeboren kennis van het koudbloedpaard, getoetst aan 
rijpe ervaring, mede door het beschikbaar hebben van prima gronden legden zij zich 
ernstig toe op het opkweeken van hengstveulens, die zij veelal ln Noord-Limburg 
kochten. 
Vele Cavalier-zonen, door hen aangekocht, groeiden op, onder hunne deskundige 
leiding, tot waardige stamvaders, die thans elders nuttig werk verrichten. 
Voor Zuid-Limburg zou het stationneeren van een eerste klas hengst, bij de bestaande,
geen overbodige weelde zijn. Van het even schitterend concours- als vaderpaard 
Cavalier de Loonenhof zijn immers reeds beste merries aanwezig. Cavalier de Loonenhof
heeft bewezen een vader van hooge klasse te zijn, terwijl wij hetzelfde voor de 
toekomst verwachten van de thans drie en een half jarigen Satan een hengst van 
zeldzame kwaliteiten. Ook mag men verwachtingen koesteren van den besten Flip de 
Vliekhof, den mooien Lol, den eleganten en correcten kater Tybaert ea. 
Van de superieure merries van Limburg treden op den voorgrond, de Suivant de Mordicus
uit de stallen van L. Beurskens, Neer, en de Mordicus uit de stallen van Kallen, 
Ophovenerhof, terwijl nog verschillende jonge merries met veel toekomst hare loopbaan
pas begonnen zijn. 
De eerste is een merrie met forsche afmetingen, zeldzaam type en grof beenwerk, 
waarvan, gepaard met een superieuren hengst, alles te verwachten is. 
Wij eindigen dit verslag met de lauwe fokkers aan te sporen tot meer ambitie en 
daadwerkelijke medewerking en de ware fokker tot volharding, dan zal Limburg ln de 
toekomst zijn en blijven een fokcentrum van beteekenis. 
NEER October 1931.    M. J. BOONEN.
I. De Suivant de Mordicus, dochter Rosette, kampioen van Midden-Limburg, II. Fair, door 
Cavalier de Grubben, le prijs Milaan en nationaal kampioen. III. Audacieux du Chateau. IV. 
Cavalier de Gru[b]ben, Nederlandsch kampioen.
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12 november 1931  Roermond, 5 November.
Goedgekeurd Stamb.: Max, B 1460, eig. Gebr. Boonen te Neer;

18 december 1931  Midden-Limburgsche PAARDENFOKDAG. MAX B 1460 geb. 27 Febr. ’28. 
Vader Joël Heel B 876. Moeder Lieza B 11975. le prijs hengsten geb. in 1928. Eig. 
Gebr. Boonen, Neer.     R. K. Foto-Persbureau "Het Zuiden”, ’s Bosch. [met foto]

11 maart 1932  Staat ter dekking der merries de Stamboek en Premiehengst
"MAX” B 1460 Kleinzoon van den beroemden Suivant de Mordicus, dekgeld 21 gulden. Komt
op verzoek veuten merries tegemoet. Aanbevelend, Gebr. Boonen, "Dijkerhof", Neer.

25 mei 1932  XII. Hengsten geb. in 1928.
1 Max van gebr. Boonen, Neer. Een extra gesloten paard, met goede hoeven en beenen. 
Max had in zijn categorie geen mededingers.

15 juni 1932  Van de hengstveulens van dit jaar zagen we een product, dat ons deed 
uitroepen: "De oude Suivant is teruggekeerd", Suivant's kleinzoon Max was de vader 
van dit voortreffelijk veelbelovend hengstveulen, die we intusschen liever wat dieper
zagen. Wie een dergelijk veulen verwekt bij een zóó matige merrie, dat kan niet 
anders, dat zal en moet een stamvader van beteekenis zijn.

22 juni 1932  [foto van De Kampioenhengst Max B. 1460]

15 juli 1932  [...] Flip de Vlickhof, die aan de spits kwam, stond er bijzonder 
gunstig voor, heeft zich goed ontwikkeld; is een grof paard met schitterende 
beweging, waarom hij de overhand kreeg op den formidabelen Max, en als vader gebouwde
hengst met een enorme voorhand en korte rug, die nog iets mooier gelijnd kon zijn; 
zuiver vierkant in gang en draf, moest zijn beweging wat meer actie bezitten. De 
hoeven van Max waren ook beter dan die van zijn concurrent. 

29 juli 1932  [...] Als Max van Dijkerhof voor de jury kwam, hinderden hem muziek en 
vlaggetooi zóó geweldig, dat hij niet ging, doch "trippelde", zijn vaderlijk 
voorkomen viel geweldig op; als hij zich zóó blijft ontwikkelen onder de hoede van 
zijn deskundige eigenaren, kan hij een volgend jaar ’n hartig woordje meespreken. 

19 september 1932  STAL DIJKERHOF BERGT 3 KAMPIOENEN!
Op den Midden Limburgsche Pokveedag te Heythuizen viel aan den stal Dijkerhof der 
gebr. Boonen, naast verschillende andere bekroningen, o.a. ten deel het midden-
Limburgsche kampioenschap voor koeien. Dit is een mooie bekroning, maar zou overigens
niet apart vermeldenswaard zijn na de volledige lijst van bekroningen, ware het niet,
dat zich hier een zeer merkwaardige samenloop van bekroningen had voorgedaan. 
Deze bijzonderheid is n.l., dat in midden-Limburg in 1932 op den stal Dijkerhof van 
genoemde gebr. Boenen staan de kampioenhengst Max, de kampioensmerrie Radiance en de 
kampioenskoe Liza. 

14 juli 1933  Hengsten van 5 jaar en ouder.
’t Is geen gemakkelijk te keuren klasse, vooral als ’t type nog al uiteenloopt: Max 
van Dijkerhof stond als eerste, een gespierde hengst met machtigen schouder; zeer 
vierkant in stap en draf, kon hij nog wat meer actie ontplooien. Successeur, van 
Joosten, Triest, imponeert steeds door zijn geweldig voorkomen, hij draagt den last 
zijner jaren met eere. Albion d’Engwei van N. Quaedvlieg, Heel, werd, in 
tegenstelling met zijn stalgenooten, in perfecte conditie voorgebracht, correct van 
type, edel van lijnen en perfect van beweging, toch werd hij geklopt door den in-
typischen harmonisch-gebouwden Elegant, die ’t echter in correctheid van beenwerk 
moest afleggen, en hiermede was tevens automatisch de strijd gestreden om ’t 
kampioenschap Elegant van de hengsten associatie. Roermond heeft het kampioenschap 
van ’33 op zijn naam; de veulens, die hij liet zien, waren over ’t algemeen van beste
kwaliteit.

20 december 1933  Max K 1460. (Bij de plaat). Wie den naam 
van een goed paardenfokker voor honderd procent waardig wil zijn, zal er zich ten 
volle van bewust zijn, hoe 't ideale paard er uit moet zien, hoe hij het zich denkt 
in zijn verbeelding. Dat ideale dier, dat schoone doel, moet heel zijn fokrichting 
beheerschen. En als dat niet zoo is, als hij zich laat leiden door valsche 
stroomingen, dan daalt hij af tot een fokker van den tweeden rang. 
Maar dat ideale zal geen enkel fokker ooit kunnen fokken; hier in dit ondermaansche 
immers kan geen enkel levend wezen op volmaaktheid bogen. 
Wij kennen hengsten, die wat geraamte en beenwerk betreft, ’t ideale nabij komen, 
maar toch absoluut niet den indruk geven van een hoogstaand vaderpaard. 
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Wie een paard van edele afkomst ziet, dat gespierd is en machtig van geraamte, zich 
vooral uitend ineen machtigen schouder en dito boegen, die kan met tamelijke 
zekerheid vertrouwen, dat zulk een dier een vaderpaard van beteekenis is. Vóóral als 
’t "mannelijk"- zijn daarbij tot sterke uiting komt. 
Welnu! Max van Dijkerhof vertoont die uiterlijke kenteekenen en is tevens van beste 
origine. Zijn vader is de welbekende "Joel" van Louis Boonen te Oler-Grathem. Deze is
een van die hengsthouders, die ’t aandurft zijn product "onopgemaakt" en in 
"werktenue" voor de jury te brengen, overtuigd als hij is, dat hij toch zal slagen, 
en Joel doet dat telkens "cum laude". 
Wie Max van voren ziet, denkt onwillekeurig aan diens grootvader, den in-typischen 
Suivant de Mordicus, den besten stamvader, dien Limburg ooit gekend heeft. 
Wat deze hengst in zijn negenjarige dekperiode gewrocht heeft, is formidabel. Geboren
in 1913 op stal Dijkerhof in Neer door den Indigène du Fosteau-zoon Mordicus, uit de 
zware, breed uitgebouwde uit België geïmporteerde Anemone de Frocourt, werd hij voor 
den ambitieuzen eigenaar Antoon Boonen een kostbare parel en een groot financieel 
succes, en voor Midden-Limburg een zegen in de fokkerij. 
Moge Max de voetstappen drukken van zijn grootvader en voormalig stalgenoot, dan zat 
hij voor de eigenaren, Gebrs. Boonen, en voor heel de streek vruchtbaar werk 
verrichten en een zegen zijn.

17 februari 1934  DE PAARDENKEURINGEN TE HELDEN-PANNINGEN
De indruk van 't voorgebrachte paardenmateriaal op de veertiende jaarbeurs te HELDEN-
PANNINGEN was best. 
Uit twee en dertig verschillende plaatsen waren pl.m. honderd exemplaren ingezonden. 

De tweejarige merries vormden een werkelijk superieure klasse. Aan den kop kwam de 
voortreffelijke Julia van Boomhof, eig. J. Willinck, Calluna, Heythuizen; 't is 't 
evenbeeld van haar moeder, die op de jaarbeurs stond en zich terecht, in 't brandpunt
aller belangstelling verheugde. 
Marie van Gravenhof was een beste tweede; zij heeft 't grove beenwerk meegekregen van
haar grootvader, Limburgs glorie; op Gravenhof is reeds lang met voortvarendheid en 
teeltkeus gefokt en thans komen de goede resultaten los; Nelly van Jos. Reynders, 
Beesel is een zwaar en typisch veulen, met toekomst. 
Dan kwam als vierde Wilmie door Hussard en eigendom van Jacq. Vestjens te Helden-
Egchel, haar formidabele en bekoorlijke voorhand doet mij denken aan de superieure 
Hermine-dochter van Dobbelaere; zij is momenteel iets dunnig, anders was zij niet te 
slaan.
Maximiliana, van Th. Geenen, bezette de vijfde plaats; zuiver harmonisch van bouw en 
beenwerk is 't een beste merrie, die, als zij in betere conditie was geweest, wel wat
hooger had gestaan; ook de volgende waren van goed gehalte. 
Driejarige merries: deze klasse maakte in tegenstelling met de voorgaande, geen 
gunstigen indruk: een werkelijk koppaard was er niet bij. Hoe wonderlijk heeft Jet 
van Oostrum, eig. Bunders, Laak-Roggel, zich otnwikkeld, sedert we haar zagen: 't is 
een aardige merrie van een aantrekkelijk genre, als tweede volgde Betje, eig. Leo 
Heldens, Venray-Schoor, 't is een machtige merrie, uitgesproken moeder-type; Germina 
van E. Kallen kwam als derde, 't is een verschijning met elegantie, liever zagen we 
haar meer gespierd en robuster van geraamte. 
Erna van Gravenhof is niet volmaakt, maar was toch wel zoo goed als ook maar een 
harer voorgangsters. 
Wij zagen in deze klasse nog twee geïmporteerde merries nl. Clara de Warelle en 
Carmen d'Ovee, haar vaders bogen nog op opname van een adellijk geslacht, maar bij 
haar is waardigheid en adel en schoonheid toch niet te vinden. 
Van de vierjarige merries zagen we slechts de twee serieuze concurrenten: Corona van 
Noenever, eig. Jan Neelen, Neer en Bertha de Lembecq, eig. gebrs. Bartels, Blerick. 
Bertha won ten slotte 't pleit, waarschijnlijk door meer adel en type; dit is te 
motiveeren, als Corona den eeretitel kreeg om haar meer solied en gespierd beenwerk. 
De oudere merries vormden een formidabele klasse: drie merries kregen den eersten 
prijs nl.: Marie van Boomhof, de merrie met hengstenbeenen. Dora van de Hees, de 
zware, forsch-gebouwde merrie. Roset, die steeds bekoort, door innemend type en 
massa. Liza van J. Jacobs, Kessel, is een extra grof gebeende merrie; Mechteld van E.
Kallen is een bestgebeende, elegante merrie met diepte; de schimmel merrie van W. 
Hendrickx, Wanssum is enorm gebeend en zwaar gebouwd, zonder veel adel, wij zagen er 
nog Erna van gebrs. Pijls, Buggenum, een bijzonder grove, diepe merrie, lijkt eene 
echte kweekmoeder; de volgende waren ook van goede kwaliteit. 
Twee-jarige hengsten: Twee concurrenten dongen naar den eerepalm, beide Max' zonen. 
Aan den kop kwam Henderson, eig. Simon aan den Boom, Neer. 
Dit veulen blijft zich goed ontwikkelen, zoowel kwantitatief als kwalitatief, als 
Henderson in alle opzichten een perfecte verzorging blijft genieten geef ik dezen 
hengst 75 pct. kans, 't is een inteelt product op Suivant de Mordicus; den tweeden 
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prijs verwierf Robert van Wijngaarden, eig. P. Beurskens, Neer, onze verwachtingen 
over Robert waren hooger gespannen, vooral door diens formidabele moeder Rozet; de 
schitterende moeder en de puike uiterwaarden doen ons nog hopen! 
Van de aanwezige hengsten oogstte Bruno de Controde en van de merries Marie van 
Boomhof de meeste successen, vooral om de schitterende afstammelingen. Burrhus van J.
Vestjens, Helden, kreeg den eersten prijs der ouden hengsten; een zware grove hengst 
"De parel van de Jaarbeurs" Marie van Boomhof, eig. Janssen, Kessel, was de prima 
inter pares. 
Marie deed den eersten prijs van de oudere merriën; Marie's 2-jarigen dochter Julia 
deed den eersten prijs; Marie's 1-jarige dochter Grada deed den eersten prijs; Marie 
won "Cum laude" den eersten prijs met afstammelingen; Marie won den prijs als beste 
merrie der tentoonstelling. 
Neer, Februari 1934.

4 juni 1937  3. Hengsten geboren in 1935: 1 Max van Reindershof, P. Diederen, 
Graetheide Sittard; 2. Dompteur van de Heer H. J. Vrösch, Heerlen, Heihof; 3. Sander,
P. Diederen, Graetheide Sittard; 4. Landman van Vlieckhof, Jos. Urlings, Vliekhof, 
Ulestraten; 5. Piet van Wylre, L. H. Meessen, Etenakerhof, Wylré; 6. Robert, N. 
Kallen, Rimburg. Goede collectie met uitstekende kopnummers. 

10 juli 1936  Hengsten met afstammelingen. 
Met een collectie goede producten verwierf Max van Dijkerhof welverdiend den eersten 
prijs.

6 november 1936  [...] Dan kwam van Reindershof, Republicain de Salmonsart door Royal
de Salmonsart van W. Berden te Blerick, is opgegroeid tot een volwaardig product, ja!
hij mag er zijn én wat adel, type en beenwerk betreft; en verwonderen doet dat niet, 
want in dat statig corpus stroomt rijkelijk ’t niet te evenaren bloed van Avenir 
d’Herse. Hoe ook de kwaliteit van ’t mannelijk materiaal verbetert, Max van Dijkerhof
weet zich te handhaven, is en blijft een forsche, grandieuze verschijning. Macht en 
spieren! Ziedaar wat Max in hooge mate bezit.

27 oktober 1937  [...]  Max van Reindershof, V. Lion, die te Den Bosch de eerste 
prijs ontving, werd opgenomen in K evenals Dompteur van Plees, wiens naam reeds 
aanduidt van welken vader hij is, en die te Den Bosch de tweede prijs ontving. Er 
waren te Den Bosch verschillenden, die Dompteur boven Max hadden, doch nu bleek wel 
weer, dat de jury te Den Bosch gelijk had en ook thans bleef deze volgorde terecht 
gehandhaafd. Max is een enorm zware, breede en diepe hengst. Van dergelijke 
afmetingen ziet men zelden een 2½ jarigen hengst, hij kon van onderen sterker zijn, 
maar met dat al is het toch een knaap. Dompteur is eveneens een grove hengst, is van 
onderen beter dan Max, doch in bovenbouw kan hij het niet halen van hem. Hij was 
reeds voor de keuring verkocht aan de Ass. Boxmeer, terwijl Max van Noord-Brabant 
gaat naar Martens te Groot-Linden. 
Opgenomen in het Keurstamboek werden verder Max van Oijen, een zoon van Dompteur, ’n 
harde hengst, ook met harde beenen, die hij extra kan gebruiken. Deze hengst was zoo 
uit het land gehaald en men had er niets aan gesoigneerd, zoo behoort het ook 
feitelijk, nietwaar keurmeester Kallen? Deze drie hengsten zijn dus in Limburg 
geboren, het begin is er weer, wie weet wat er nog komt. 
Verder werd opgenomen Achiel van Melo, een zoon van Clairon de la Lijs. Dezen hengst 
vonden wij persoonlijk de beste van al de jongeren. De jury dacht er wel anders over 
en plaatste hem derde, doch de tijd zal wel uitwijzen, dat hij de beide boven hem 
geplaatste zal kunnen overtreffen. Ook hij heeft tekortkomingen in zijn onderdanen, 
doch wij hebben van hem niet de minste verwachting. 
Dan werden nog enkele, voor dekking goedgekeurd. Piet van Wijlre, V. Flip van 
Vliekhof, dien wij goed bedeeld achten en op grond hiervan hadden wij Sander, V. 
Dompteur, ook een kans voor dekking gegeven, doch hij werd afgekeurd. Dan werd Lion 
v.d. Put (V. Lion) ook gekeurd voor dekking, een grove hengst, nog te groen om 
definitief gekeurd te worden en ook nog onzeker. Dan werden nog twee oudere voor 
dekking gekeurd, d.w.z. twee driejarigen die dit brevet het vorige seizoen reeds 
hadden behaald en K. niet konden halen. Of zij het ooit halen? 

De Premiekeuring. Van de 2½ jarigen kwam aan de kop Max van Reindershof, eig. P. 
Diederen te Graetheide, Dompteur van Hees, eig. H. Jos. Vrösch te Nieuwenhagen, 3. 
Achiel van Melo, eig. W. Peeters te Echt, die wij hooger hadden. Dirk van Oyen, eig. 
Em. Kallen te Broekhuizenvorst en dan de voor dekking gekeurde Piet van Wijlre, eig. 
L. H. Meessen te Etenaken, Wijlre. 
Goede collectie jonge hengsten. De eene heeft dit, de andere dat, doch in totaal 
genomen kan men tevreden zijn. De 3½ jarigen, groote maat: 1. Gerard, V. Certain van 
Lamswaarde, eig. Jos. Urlings te Ulestraten, Vliekhof. Een zware hengst, grof, diep 
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en goede gangen. 2. Avenir de Blandain, een ingevoerde Belgische hengst met een 
machtige romp, doch ten aanzien van zijn voorbeenen maken wij toch eenige reserve, 
het is toch immers het voorbeen, dat wij van België niet moeten hebben. 3. Dompteur 
van Berckum, V. Audacieux, eig. P. Diederen te Graetheide. Deze hengst werd andermaal
voor dekking gekeurd, hij is wat ondiep, doch heeft een beste lijn en vier beste 
zware beenen.

20 oktober 1937  Bij de hengstveulens, geb. in 1935, was niet heel veel met een goede
toekomst, ja zelfs niet veel met een redelijke kans op succes. De eerste van Roermond
staat ook nu weer als eerste, ’t was Herseur van Klerkenhof van J. Reynders te 
Beesel, een in alle opzichten goed geconstrueerd veulen, rustend op peilers, die 
volkomen evenredig zijn aan ’t eminente corpus. Als bij de rest nog wat subliems 
komt, valt ’t mij mee. Verschillende aardige typen wijken af in soliditeit van 
beenwerk. De jury had voorwaar geen groote gedachte van de jaarlinghengstveulens, 
want geen enkel verkreeg een eerste prijs. Een Dompteur-zoon een tweeden prijs en een
Peer- en een Tsjaka-zoon met troostprijzen, ziedaar de schamele lof voor deze niet 
bevredigende categorie. De concurrentie tusschen de oudere hengsten was niet groot, 
slechts twee stuks. Herseur van Groede, de hooggelauwerde vierjarige hengst van J. 
Joosten klopte Peer van Berkenhof van J. Vestjens te Helden. Terecht en met eere kwam
Herseur aan de spits, beide zijn machtig en gespierd. Herseur is nog pas 4 jaar, maar
Herseur won ’t voornamelijk door z’n meer correct voorbeen. 

4 maart 1938  Dekstation "Dijkerhof" Neer.
Staan ter dekking 
der merriën de bekende Stamboek- en premiehengsten
MAX K 1460.  [...] en BRAVO D'AHEA K 1664.

2 november 1938  Max K. 1460, V. Joel Heel K. 876, als vader gebouwd, zeer grof 
voorbeen, kan nog even breeder, maar het is een hengst met veel uitdrukking.

1938  ONS TREKPAARD Ons trekpaard; officieel orgaan van het Stamboek van het 
Nederlandsche Trekpaard b.t., 1938, 1938 » 1938 - Pag. 1 | Delpher 
MAX, K. 1460 (geb. '28). - V. Joël Heel K. 876; M. Lieza K. 11975. Fok. H. Nouwen te 
Moesdijk-Weert (L.)
Eig. Gebr. Boonen te Neer en Gebr. Bruinen te Kessel (Limb.)
2e Premie Oudere Hengsten groote maat. Najaar '37 Roermond.  (foto Persbur. "Het Zuiden")

De boerderij; weekblad gewijd aan den land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij 
enz., jrg 23, 1937-1938, no 23, 09-03-1938 » 09 maa 1938 - Pag. 2 | Delpher 

11 maart 1938  Tien inschrijvingen waaronder de 4 kophengsten der Limburgsche 
herfstkeuring. In deze klasse zaten enkele goede hengsten, al ontbrak bij 
verschillende het een en ander in fundament en uitdrukking. 1. De enorm zware Max van
Reindershof d. Lion 1512, blijft de kopplaats met succes verdedigen. Men ziet 
verbetering op het vroeger zwakste punt: het achterbeen. Max is grof en gespierd; 
zijn hoeven zijn iets aan den wijden kant; eig. Jac. Martens, Groot-Linden.

25 oktober 1939  Max K. 1460, eig. Gebr. Th. H. en Joh. Leenders te Doornenburg;
Max K. 1460, V. Joel Heel, eig. Gebr. Boonen te Neer. 
Kleine maat; Max van Reindershof K. 1772, 

2 november 1938  Kleine maat; Max van Reindershof K. 1772, V. Lion K 1512, zeer 
zware, machtige hengst, grof beenwerk, dat wij gaarne beter van kwaliteit zagen. 
Zware, magere beenen gaan veel langer mee en moet het ideaal zijn. 

1939 
134. Max ... 402  K. 1870  F. D'Hoore ... Sluis
135. Max van Reijndershof  K. 1772  Jacques Martens ...  Groot-Linden
[...]
5e premie: Max K. 1460, eig. Gebr. Boonen te Neer.

30 maart 1939  Te koop een versche KOE, met 28 kg. melk en een 1½ jarig aangespannen 
RUIN. J. van Melick, Nieuwe Dijkerhof, Neer. 

7 juli 1939  [...] Maar het is een reus, die imponeert. Max van Reindershof [=K 1772]
is een echte Lion, zwaar en grof, met goede diepte; de standen kunnen iets correcter.
[...]

28 februari 1940  Te koop aangeboden: de beste kweekvader  MAX K 1460 Steeds met de 
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hoogste onderscheidingen bekroond. Prima dekker en bevruchten.
GEBR. BOONEN, "Dijkerhof", Neer (L.).  V 80105

16 januari 1941  De reeds 12-jarige Max K. 1460, die voor de premiekeuring was 
opgekomen kon niet meer geprimeerd worden daar hij de 12 jaar gepasseerd was. 

20 september 1941  20. Max K. 1460, eig.: W. Th. Janssen te Gassel.

1 augustus 1942  ONDERTROUWD: MIEN RIJS en RINI REMMEN 
Huwelijksvoltrekking zal plaats hebben op Dinsdag 25 Augustus om half elf in de 
Parochiekerk van den H. Martinus te Neer. Neer, Nieuwe-Dijkerhof, 1 Aug. '42
St. Anthonis A 93a. Toekomstig adres Mgr. Nolensstraat 4, Venray.

1 juli 1949  [...] Met hun vierspan van twee bruinen één vos en één schimmel, tezamen
een werkelijk een zeer goed lot vormend waren Gebr. Boonen te Dijkerhof, Neer niet te
verslaan, hoewel het hok schimmels van Harry Seegers te Ohé en Laak (dat tweede werd)
toch ook zeer goed was maar door het ene enter werd de uniformiteit wat verbroken. 
Naast de loten van één eigenaar waren er ook een paar zeer goede loten van twee 
eigenaren, was het voorbrengen der oud-kampioenen een lust om te zien en zo was er 
meer om over te praten maar we eindigen met de wens dat Midden-Limburg voort moge 
gaan op de ingeslagen weg tot verbetering in de toch reeds zeer goede kern van beste 
fokpaarden en dat het daarin ook moge slagen.

14 februari 1950  De landbouwers van Beesel die op landbouwgebied 
een flinke activiteit ontplooien, zijn thans voor wat de paardenfokkerij betreft, 
weer een stap verder. De heer Jos. Reijnders, Klerkenhof, heeft in Zeeland aangekocht
de stamboekhengst Ben v. Graauw, afstammende van de beroemde Claron de Lijs. Besloten
werd met deze hengst aan de premiekeuring op de Jaarbeurs te Helden-Panningen deel te
nemen.

28 juni 1950  [...] Op Sint Peter en Paul bij Lei Barten 
De streek rond Roermond mag er trots op gaan, dat zij het kerngebied der Limburgse 
paardenfokkerij is. Op de nationale fokdagen verwerft zij steeds de hoogste 
bekroningen. Verschillende van de initiatiefnemers, die in 1925 de eerste fokdag met 
premiekeuringen voor hengsten en merries organiseerden, zijn nog in leven: Hub. 
Thissen uit Maasniel, Mart. Burger uit Echt, Mart. Boonen uit Neer, Piet Smits uit 
St. Odilienberg, Karel Hendrickx uit Asselt en burgemeester Scheymans uit Hunsel. 
Beroemde kampioenen zijn uit Midden-Limburg voortgekomen. Nóg spreken deskundigen 
enthousiast over de hengst Tamboer de Zuiddorpe, residerend op Dijkerhof te Neer, die
lange jaren voor een sterk nageslacht zorgde. 
Ant. Boonen van Dijkerhof was ook de fokker van Suivant de Mordicus. Een hengst, 
wiens invloed op zijn afstammelingen thans nog merkbaar is. 
Op 11-jarige leeftijd vertrok Suivant de Mordicus naar Saksen, waar hij nog dertien 
jaar nadien de fokkers met zijn prestaties in verrukking bracht. Peer van Berkenhof 
bleef liever in zijn geboortestreek, waar hij goed werk verrichtte. 
"Tegenwoordig zitten we in het Nico-bloed", vertelde ons een befaamd paardenfokker. 
We begrepen, dat we dit figuurlijk moesten opvatten. [...]

22 februari 1951  Verder ligt het in het voornemen van de Harmonie 
om een huldigingsconcert te geven op Klerkenhof ter gelegenheid van de aan de heer 
Jos. Reynders verleende talrijke onderscheidingen voor verleende hulp aan 
krijgsgevangenen.

29 januari 1957  Brand door blikseminslag
NEER, 28 jan. (eigen red.) - Tijdens het hevig onweer dat zich zondagavond laat boven
Midden-Limburg ontlastte - eerder op de avond woedde deze bui boven Zuid-Limburg - 
sloeg de bliksem in de kapitale boerderij van gebr. Boonen, "Dijkerhof" te Neer. Een 
schaapstal, waarin enkele waardevolle paarden waren gestald, brandde geheel af. De 
paarden konden met moeite op het laatste nippertje worden gered; ook een partij hooi 
werd een prooi van de vlammen. Woonhuis, schuur, stallen en remise bleven gelukkig 
gespaard.

10 maart 1979  Padres Vicente Tobben
[...] Met respekt spreken de dorpelingen over "padre Vicente", die sinds 1962 pastoor
is van Aragargas. Bij gelegenheid van zijn robijnen priesterfeest in mei 1976 werd 
hij benoemd tot ereburger van het stadje aan de Aragaya: vroeger het einde van de 
wereld, nu de toegangspoort tot een land van belofte, waar op grootscheepse schaal 
wordt ontgonnen. 
Lex Tobben werd op 1 juli 1909 op Dijkerhof in Neer geboren. Zijn vader, "Dieker 

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430



Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen: Max K 1460 [en 1772, 1870]

Hannes" was boer. Hij was gehuwd met Johanna Steegh. Hun huwelijk werd gezegend met 
drie zonen. "Lex van Dieker", de middenste in de rij, wilde priester worden. Lezend 
over Gemma Galgani, die de wondetekenen van Christus had, hoorde hij voor het eerst 
van de Passionisten. Een strenge congregatie. Dat was wat "Lex van Dieker" zocht Hij 
studeerde in Haasdrecht en Mariahoop, werd op 10 mei 1936 in Mook gewijd. De neomist 
werd assistent-novicemeester, in 1939 novicemeester in Mariahoop. "De strengheden 
beleefde ik met veel overtuiging. Zo gebruikten de Passionisten geen vlees in de 
vasten en in de advent: op woensdag, vrijdag en zaterdag. Evenmin werd op die dagen 
gerookt of naar muziek geluisterd. We sliepen in habijt. Om twee uur 's nachts 
stonden we op voor het nachtofficie. Vijf uur per dag werd doorgebracht in gebed. Met
veel overtuiging heb ik dat doorgegeven". "De jeugd had er commentaar op. Ze vonden 
dat het kloosterleven te uiterlijk werd beleefd; dat er te weinig tijd overbleef .oor
studie. In een brief aan het kapittel pleitten zij voor ruimte voor de ontwikkeling 
van persoonlijk initiatief en voor vorming van persoonlijkheid. Ze voelden zich 
verlegen in het kontakt met andere mensen". "Ik schreef zes vellen weerlegging. Ik 
wachtte met verzending tot ik het boek uit had van de opvoedkundige, die in de brief 
van de studenten werd aangehaald. Na lezing scheurde ik de velletjes kapot. Ik had op
een eiland geleefd. Ik was niet op de hoogte van de moderne stromingen".
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