
MIJN DUIVENHOKKEN 

 

1965-1968 DUDZELE 

MIJN EERSTE KOT 

. Ik was 18 jaar en speelde zelfstandig op 

het hok op de voorgrond . De hokken 

verderop zijn die van mijn pa . We zijn dan 

verhuisd in 1968 en ik heb samen gespeeld 

met vader, onder de naam Jerome casier 

& zoon,  van 1968 tot 1972 . Het jaar 

waarin ik getrouwd ben. 



Dan ben ik in dat 

huisje gaan wonen 

en had ik een hokje 

achteraan het huis 

.Daar ben ik 

gebleven tot 

1976,tot de 

aankoop van mijn 

huis in het dorp 

van DUDZELE   . 

Daar heb ik 

gewoond van 1976 

tot 2004 . 

Daar heb ik verscheidene keren gebouwd 

en afgebroken tot het uiteindelijk allemaal 

kriskras door elkaar stond en het geheel 

nogal rommelig aandeed . Ik had in die 

periode weinig tijd en veel energie . En het 

gebeurde dat ik op een paar dagen  met 



wat hulp een nieuw kot uit de grond 

stampte 

 

 



De duiven stoorden zich daar niet aan en 

vlogen goed tot zeer goed ! 

In 2005 heb ik mij dan gevestigd hier te 

Lissewege tot op heden . Ik had 

problemen met stedebouw en werd 

verplicht om mijn hok aan de woning aan 

te bouwen . In afwachting van mijn 

bouwvergunning heb ik een jaar gespeeld 

op een barakse en gekweekt in een stuk 

van de garage .Enkele bakken gestapeld en 



een spoetnik aan het venster en klaar is 

kees !!  k 



 



Ondertussen heb ik mijn nieuwe hok 

gemetst met een bovenbouw geplaatst 

door de firma Haspeslagh .





               

             
Daaa 

 

 

 

 

Mooi genoeg , maar het deugde van geen 

kanten en er werden verscheidene 

veranderingen door gevoerd…..De 

voornaamste zijn het maken van erkers 

beschermd door windbreekgaas en een 

andere indeling van de hokken ; Op de 

benedenverdieping werd niet meer 

gespeeld , maar wel gekweekt , met 

achteraan de volières en vooraan wat 



ruimte voor zomerjongen die enkel 

opgeleerd worden .  

 

 



 



 

Foto genomen aan de achterkant van het 

groot hok . 





 



BINNENZICHT VAN EEN ERKER

 

Hierboven ziet u de nestbroer van de 

betreurde “ Bert Barcelona “ die niet meer 

terug kwam van zijn tweede Spanje –reis . 

Zijn nestbroer hierboven vliegt in 2012 

Regionaal de 17e op 285 duiven en  

100e provinciaal tegen 1650 duiven . Hij 

werd ondertussen omgedoopt tot  



“ BARCELONA BLUE “   

 

Hierboven zit u de boxen waarin ik kweek 

aan de achterkant ( boven ) 


