
 

Kerstverhaal anno 2012  

Geen wonder dat ik ween……… 

 
(Hieronder volgt eerst een greep uit de opmerkingen over de hervormingen van de omtrekken )   

 Ik moest efkes mijn ogen uitwrijven toen ik dat las .Over wat zijn we bezig ? waarom maak ik mij 

zo kwaad ? Toch wel omdat een tiental liefhebbers hier uit mijn buurt de dupe zijn van heel de 

historie ;Omdat ik opkom voor een minderheid ; Komaan zeg !! EIGENBELANG ???? je houdt het niet 

voor mogelijk !! Wat wil mr Praetjes bereiken ? Dat ik de zondebok wordt van heel de zaak omdat ik 

recht voor de raap mijn menig zeg,in plaats van mails rond te sturen met roddels over mensen en 

besturen . Dan hoop ik maar dat het provinciaal bestuur een onderscheid kan maken . Bij deze 

verontschuldig ik mij dan ook bij hen indien ik soms nogal fel uithaal . Van mij weten jullie 

tenminste , welk vlees je in de kuip hebt . Zondag laatstleden heb ik geprobeerd om over het 

probleem te spreken met de provinciale voorzitter . Ik ben niet te spreken over dat gesprek, 

gewoon omdat geen enkele inspraak mogelijk was . Dat is de realiteit . En volgens 

Praet zou ik positieve voorstellen moeten formuleren ? Welke ?  

Betreft de provinciale vergadering, 

 

Zoals gewoonlijk zit ik vooraan in de zaal en waar ik me geweldig aan stoorde is het feit dat de een 

na de ander vooraan komt met ja weet ik veel.  

Dit voorval stoort vooral gans de vergadering en is voor u zeker geen goeie zaak,resultaat de 

vergadering eindigt in een chaos .Ik heb vastgesteld dat er heel wat mensen bij het naar huis gaan 

teleurgesteld waren en misnoegd dat een vergadering zo eindigt 

1. Ik weet niet waarom u zich nu ineens bezig houdt met de omtrekken en zeker voor wat  

de snelheidswedstrijden betreft. U zei het zelf al de duivensport gaat achteruit , lokalen  

verdwijnen , waar moeten de liefhebbers eigenlijk nog naar toe. En zeker als er in jij eigen  

regio enkele lokalen stoppen . bv. blankenberge - de haan - dudzele - moerkerke is  

gestopt.  



Mijn gedacht is laat het aan de besturen over in overleg met de leden die bepalen wie er  

kan meedoen.  

Getekend Guido POLLET 

Ja Hallo dan vraag ik me af wie deelt er hier de lakens uit en wie is de  

opdracht gever , het kbdb bestuur of de voerders.  
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Ingezonden bericht:  

Ben al jaren lid en ook spelend duivenliefhebber elke week in de duivenmaatschappij nu of 

nooit in sint joris ten distel,van vandaag op morgen mag ik niet meer deelnemen onder parijs, 

in godsnaam waarom.namenlijk ik ga niet enkel gaan spelen naar daar (sint joris) als de wind 

naar het oosten blaast.je heb namenlijk 80 procent westelijke winden en ik woon in lapscheure 

waar er nog 1 liefhebber is.'k ben ook afkomstig van sint joris zodat ik mijn duiven ingekorft heb 

of met mijn constateer systeem binnen ga nog vlug eens binnen spring bij mijn ouders die hoog 

bejaard zijn.moet ik mijn huis verkopen om nog te kunnen verder spelen 'kweet dat jullie niet 

voor iedereen kunnen goed doen en het is niet gemakkelijk maar aub in bepaalde gevallen vraag 

ik beleefd eens goed na te denken,  

vriendelijke groeten johan  

 

Ik ben dus duidelijk nog niet gelukkig met de visie van het prov bestuur inzake de omtrekken. 

Maar des te meer ben ik lovend over hun luisterend oor en positief en snel reageren op 

gegronde voorstellen gedaan op een structurele manier zonder schelden en verwijten. De 

handelswijze van Roger Casier zou wel eens onderhandelingsdeuren kunnen sluiten. Misschien 

kan hij beter positieve voorstellen doen, hij zal minstens gehoor krijgen en mogelijks zelfs 

resultaat bekomen. "  

 

Groeten.  

 

Praet Edmond, Brugge. 

ter attentie van Roger, 

Ik heb uw artikelen gelezen en denk dat we moeten blijven hameren op iets dat niet zinnig is 



ttz. de omtrekken van regionale snelheidsvluchten 

ook in oost vlaanderen en dan vooral zij die grenzen aan west vlaanderen zitten met wrevels. 

meer en meer ben ik de mening toegedaan dat nationale vluchten toehoren aan de KBDB in 

Halle, het provinciaal gebeuren bij ieder provinciebestuur maar regionale omtrekken worden 

bepaald door de regionale lokalen. 

Bij mijn weten bemoeit de minister van financien zich niet met het  innen van het standgeld der 

marktkramers in gelijk welke belgische gemeente. 

 Gelukkig maar Roger, tussen nu en den eersten zaterdag van april 2013 loopt nog veel water 

naar de zee 

 

 

 

 

Hallo roger  

 

onbegrijpelijk, hier van het zelfde laken een broek, wij zijn waarschijnlijk al onze 

halve fond vluchten kwijt of te wel al onze nationale kwijt. ik wordt hier afgescheurd 

van men vast lokaal waar ik ook bestuurslid ben , want ik ga ook niet meer mogen 

meedoen aan de vluchten beneden Parijs. 

Dus dit wil zeggen dat ik men duiven in 3 verschillende lokalen ga moeten 

inkorven,nog een geluk dat we allebei nog goed mee kunnen anders zou je alles aan 

de kapstok hangen. 

Zeker is ,dat er velen zo gaan redeneren en het ook zo gaan doen. 

Mijn besluit staat vast , als alles zo zen gang gaat, ga ik jammer genoeg uit het 

bestuur stappen van de verbroedering Roesbrugge want men tijd om in te korven is 

nu al beperkt daar ik ook help in te korven voor de nationale, en als ik nog 

verschillende lokalen moet doen ,hoe gaat dat dan gaan? 



 

gr vanuit LO  

Roger 

Met overleg moet toch dat kleine stuk aan de kust geannexeerd kunnen worden. 

Geen wonder dat ik ween …….

 

 Overigens blijf ik het belachelijk vinden dat men reclame maakt voor de 

WVOU met overkoepelende uitslag uit clermont ( met wa zijn we bezig ? ) en 

dat men een jeugdbeweging beschermt en sponsort die een arras speelt met 

provinciale omtrek .  Pas op, ik heb daar niets op tegen ...WEL , TREK DAN 

DIE LIJN DOOR HE , EN LEG EEN PROVINCIALE OMTREK OP VOOR ALLE 

MAATSCHAPPIJEN MET DE VRIJE KEUZE VOOR DE LIEFHEBBER VAN TE GAAN 

INKORVEN WAAR HIJ WIL !! IN NAVOLGING VAN DE WVOU , DE WESTVLAAMSE 

JEUGDBEWEGING, EN ENKELE VOORUITSTREVENDE MAATSCHAPPIJEN DIE DIT 

AL LANG DOEN MAAR NU GEKORTWIEKT WORDEN  

Dat ik ween van de pijn .... 



Hier volgt nu het echte kerstverhaal ……… 

Zoals elke avond rond die tijd verwittigde ik 

mijn kleine vriend er van dat we ons 

wandelingetje gingen maken . Mijn kleine 

vriend dat is Milord , onze kleine zwarte 

deugniet . Een schipperke . Wie ooit een 

schipperke in huis 

heeft gehad weet 

waarover ik 

spreek… 

Het was een 

maanlichte nacht 

en onder de Lisseweegse toren zag ik duidelijk 

de sluimerende polders liggen met de 

contouren van enkele eenzame knotwilgen .  



Ik startte 

zoals gewoonlijk mijn wandelingetje langs de 

nu uitgestorven Zeelaan . Overdag het 

toneel van denderend vrachtverkeer , 

opgejut, opgejaagd … 

Ik verwonder mij  er telkens over hoe groot 

het verschil is met overdag en mijzelf de 

vraag stellend hoe het zou zijn moest het 

altijd zo zijn . Zo vredig en rustig . Die 

avond had ik onmiddellijk bij het buitenkomen 

een vreemd gevoel . Er was iets . Iets 

vreemds .Het was geen avond zoals de andere 



. Het was zo stil dat ik Milord hoorde 

snuffelen in de grasberm naast mij . Na 200 

meter stak ik zoals gewoonlijk de baan over , 

naar het landwegeltje , tussen de velden , 

dat naar de schaapstal liep en zoals 

gewoonlijk was ik na enkele stappen helemaal 

tot rust gekomen . Een paar honderd meter 

van de grote baan , je houdt het niet voor 

mogelijk  , ligt een klein paradijs .  

 

Dit is het land van Reynaert de vos , van 

Zoef de haas , van moeder Gans , van Floere 



het boskonijn, van muizen en mollen en 

reigers ,van vleermuizen en uilen . Ze zijn 

terug gedrongen op dat kleine lapje grond 

met een heus bos en wat verwilderd 

struikgewas . Vreemd , dacht ik weer , hoe 

stil het is …… Maar plots , eerst dacht ik 

dat ik droomde , hoorde ik muziek , hemelse 

muziek . Een viool zoals ik er nog nooit een 

hoorde , klagend , droevig …en opeens werd 

het lichter aan de hemel en hoorde ik gezang   

Ik herkende de melodie : “Geen wonder dat 

ik ween ……” 

Ik stond daar midden in het veld , stokstijf 

,met open mond , te luisteren . Ik was niet 

echt bang omdat het zo mooi , bijna 

bovenaards , klonk . Ik keek naar Milord en 

dat was nog raarder, want anders reageerde 

hij onmiddellijk met hels geblaf en gegrom en 



nu was hij olympisch kalm … En toen , ik 

vergeet het nooit meer van heel mijn leven , 

dat geruis van vleugels , die zilveren stem die 

zei :  

 “ Gegroet Roger , vrede zij met u  “  

In een kortstondige reflex dacht ik aan een 

grap maar dat was rap voorbij toen ik de 

bevallige verschijning zag die minzaam naar 

mij lachte en mij geruststellend wenkte om 

nader te komen … 

Ik probeerde iets te zeggen maar mijn stem 

stokte in mijn keel en Milord gaf nog geen 

enkel teken van onrust of boosheid . 

Hij stond het wezen rustig aan te kijken 

alsof hij al heel zijn leven nooit iets anders 

had gezien… 



“ Ik  ben een engel  “ zei ze , en vreemd 

genoeg geloofde ik haar . Zij of Hij was  

gekleed in een heel lichtblauw gewaad , 

blonde lokken met daarop een klein zilveren 

kroontje … Zij ( laten we het op “ZIJ “ 

houden )  draaide zich half om 

zodat ik haar prachtige vleugels kon 

bewonderen .  

“Wij ,mijn collega’s en ik , zitten diep in de 

problemen “ vervolgde ze “ Wij zijn op zoek 

naar de Drie Koningen,maar vinden ze niet. 

Je moet weten , Roger, vroeger waren wij 

met veel meer , met vele duizenden en we 

leefden met zijn allen op een enorme grote 

witte wattige wolk en we waren gelukkig . 



Maar door de zure regen is onze wolk beetje 

bij beetje uiteen gevallen . Veel lieve engelen 

zijn er af gevallen 

 en afgescheurd naar 

andere  wolken en nu zijn we hier in West-

Vlaanderen nog slechts met 3639 verdeeld in 

allemaal kleine wolkjes, het een wa groter 

dan t ander natuurlijk en op een daar van 

woont er een wilde boerenengel ( maar dat 

is een heel ander verhaal ). De herders zijn 

ons deze week  komen tellen toen zij ons 

hoorden zingen … 



Zij gaf , bijna onmerkbaar , een teken met 

haar hand en nu was gans de lucht gevuld 

met engelen en engelengezang . Niemand 

moet mij geloven , maar toen begon ik echt 

te denken  dat ik dood was , en ik kneep in 

mijn eigen arm . Een blauwe plekke was het 

resultaat . 

“ Geen wonder dat ik ween … “ 

“Oh Oh engel , kom bij mij, oh oh dicht bij 

mij …… “  

“En “ ging de Engel verder “ het schijnt dat 

de DRIE KONINGEN een recept hebben om 

onze wolken weer bijeen te krijgen en aan 

elkaar te hechten , maar ze zijn spoorloos “ 

“Nu hebben wij al vaker gehoord dat u al 

vele engelen op de goede weg hebt gezet “ 



vervolgde ze , “ en wij vroegen ons af of u 

ons niet kon helpen “  

 “ Dat treft “ zei ik “ Ik ken namelijk de 

Drie Koningen heel goed . Ik heb ze laatst 

nog gezien in Aartrijke op de 

kampioenenviering . Ze waren er gevraagd 

door Jozef en Maria . Het zit namelijk zo 

dat verleden jaar Sint Niklaas op bezoek 

kwam maar dat kwam te duur uit en de Drie 

Koningen kwamen helemaal gratis . 

Vandaar … 

Jammer genoeg zijn ze daar niet meer . Ze 

zijn vertrokken naar Thailand . Om te gaan 



onderhandelen over het kerstgebeuren . 

Omdat het in Bethlehem altijd zo koud is 

,rond die tijd , zouden ze graag verhuizen 

naar Bangkok , ook uit energiebesparende  

overwegingen . Ook de datum zou verlegd 

moeten worden naar eind november , 

samenvallend met “Loi Krathong“, het 

Thaise feest van het licht , dat altijd 

doorgaat bij de laatste volle maan van 

november . “ 

 “Bangkok ken ik “ antwoordde de engel  

“Het is daar altijd warm en wij hebben daar 

collega’s die het zo warm hebben dat ze 

zonder kleren dansen voor de touristen “ 

terwijl ze zedig met neergeslagen ogen naar 



de grond keek . ” Ik heb 

vernomen dat zelfs de plaats van het 

kerstmisgebeuren al gekend is “ zei ik . In 

het Wat Phra Kaew , het paleis van de 

koning . Gedaan met 

dat geknoei in die koude kerststal .Indien de 

prijs meevalt zal men ook uw collega’s vragen 

voor een act . Desnoods worden er wat palen 



bijgezet . Ook die onnoozele geschenken zijn 

verleden tijd . Het goud , de wierook en 

mirre  

    worden vervangen 

door een bak Duvel , een kristallen vaas van 

Val st Lambert en een bakje Brussels witloof  

Kwestie van ons land wat te promoten “ zei 

ik . 

“ Dat is allemaal heel schoon “ sprak de 

Engel bedroefd “ Maar daarmee zijn wij nog 

niet geholpen “ 

“Niet wanhopen “ zei ik “ Ik heb namelijk in 

mijn Porte-feuille nog een oud receptje 



zitten van mijn vader . Het heeft altijd 

gewerkt op kleine schaal en ik ben er zeker 

van ,als je het een beetje straffer maakt dat 

het bij jullie ook zal werken . “ 

En met bevende vingers van de emotie 

prutste ik het vergeeld papiertje te 

voorschijn en zei tegen de Engel : “Heb je 

iets om te schrijven ? Ik ga het voorlezen “  

Je neemt wat bereidwilligheid en voegt daar 

heel langzaam luisterbereidheid aan toe .Dan 

ga je alle inspraak gaan zoeken die je maar 

kan vinden en verzamel die in een grote pot. 

Een nachtje laten rusten en ’s anderendaags 

heel vroeg bij het opkomen van de zon voeg 

je een halve liter respect toe . Je zal zien 

dat tegen de avond er hier en daar in de pot 

wat eigenbelang zwemt . Je vist die er uit 

en gooit die onmiddellijk in de vuilnisemmer 



Vervolgens moet je proberen om 3 liter 

verstand te vinden ( dat zal wellicht het 

moeilijkste zijn …… ) en giet het over de 

kruiden .Na nog een nachtje trekken is de 

drank klaar om te vernevelen over de wolken 

en je zal zien , ze zullen steeds maar dichter 

naar elkaar toegroeien .   

  “ En nu “ zei ik “ Wordt het zo stilletjes 

aan tijd dat ik naar huis ga want mijn 

echtgenote zal ongerust worden “ De Engel 

glimlachte , kwam op mij toe en stekte mij 

vast . Het was de eerste keer dat ik 

omarmd werd door een Engel en ik kreeg het 

er helemaal warm van . 

“ Je bent een Engel ! “ zei ze .  

“ Nee ! “ zei ik “ Gij zijt een Engel ! “ 



En toen kregen wij beiden de slappe lach . 

Milordje danste rond ons , eveneens 

uitgelaten blaffend . 

En dat was het signaal voor de samen 

getroepte engelen om opnieuw te zingen … 

“ Adeste fideles, laeti triumfhantes 

Venite, venite in Thailand “ 

“ Als dank wordt ik vanaf nu uw bewaarengel 

, Roger . Tot ziens ! “ en bij deze woorden 

steeg ze op , haar collega’s vervoegend hoog 

aan de hemel . 

Met tranen in de ogen ,zwaaide ik , 

ontroerd , tot ze helemaal uit het zicht  

verdwenen waren. 

Niemand mag ooit nog tegen mij zeggen dat 

engelen niet bestaan …… 
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LISSEWEGE -BRUGGE          


