
hallo iedereen ,  
onderstaand bericht kreeg ik van verscheidene , ook officiële, bronnen toegespeeld . 
Ik wens daarop te antwoorden dat ik daar best wel wil aan meewerken en eventueel , zoals 
in het verleden ook gebeurde in de duivenbode ,waar ik medewerker van was , de uitslagen 
zou kunnen becommentariëren . 
Onderaan vind u een bericht van mij dat ik gepost heb op pipa op 28 dec 2012 aangaande de 
winterkweek 2013 ; 
Blijkbaar leest het comité ook mijn berichten . Of is dit toeval ? 
mvg Roger Casier 
  
Halle, 10 januari 2013 
Aan de West-Vlaamse verenigingen  
Zoals u ongetwijfeld weet verschijnt “De duivenbode” niet meer. 
Iedereen weet dat dit negatieve gevolgen heeft voor de berichtgeving naar de liefhebbers 
toe. 
Daarom wordt door het provinciaal comité West-Vlaanderen naar een oplossing gezocht, 
onder meer door eventueel een samenwerking met een duivenkrant die om de 2 weken 
verschijnt. 
Vooraleer verder te kunnen onderhandelen is het wel noodzakelijk te weten hoeveel van de 
verenigingen geïnteresseerd zijn in een dergelijke initiatief. 
Met andere woorden het provinciaal comité zou het waarderen zo u wilde berichten of u 
geïnteresseerd bent om tegen een kleine vergoeding advertenties (vluchtbeschrijvingen, 
kampioenschappen, kampioenendagen, bonverkopen, enz…) te plaatsen in de krant. 
Wij danken u bij voorbaat voor uw spoedig antwoord. 
Met sportieve groeten, 
Het provinciaal comité West-Vlaanderen. 
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ondanks alle goede zorgen ga ik ( maar ?? ) aan 75 % komen . 

Ze werden belicht , kregen vitaminen ,enzovoort . Een paar koppels ,waar ik het niet verwachtte 

hadden klare eieren .En dat trekt natuurlijk onmiddellijk het percent naar beneden ... 

Het is niet dat ik daar van wakker lig want 6 koppels zijn al voor de tweede keer onderlegd en 

http://www.pipa.be/nl/community/forum/winterkweek-2012-2013?page=page=6#comment-284563
http://www.pipa.be/nl/users/t971994
http://www.pipa.be/nl/messages/new/18147


binnen een 14 tal dagen heb ik er weer een hele serie . 

Zo heb ik mijn halve-fond vliegers en beste jongen 2012 gekoppeld op 15 december en op 26 

december lagen alle 12 koppels met eitjes . 

En dit zonder belichten , zonder bijvoederen , of wat dan ook . En dus vraag ik mij af of al die 

poespas wel nodig is . 

Och ja , vroeger lag ik daar allemaal wakker van maar met de jaren leer je relativeren . En 

EVOLUEREN ga ik ook doen . Als men verder het vitesse-spel gaat afbouwen dan is het gedaan met 

vroege kweek en is een koppeling rond nieuwjaar vroeg genoeg ! En als het nog verder gaat koppel 

ik op 1 maart en leer ze alleen nog op . 

Minder zorgen , minder werk , minder kosten . Ik ken er al enkelen die deze weg volgden en ik ga 

hun voorbeeld volgen . 

2013 gaat een scharnier jaar worden ....Ik ben toch eens benieuwd hoe dat allemaal in zijn plooi 

gaat vallen . 

In West-Vlaanderen valt de duivenbode weg en dat was een band tussen de liefhebbers . Zo wist je 

nog eens iets van het reilen en zeilen in een ander lokaal ..... 

De Bond zou eigenlijk die functie kunnen overnemen en een weekblad uitgeven . Zou eigenlijk beter 

zijn dan het nationaal bondsblad want toen ik het in de bus kreeg stond er een uitnodiging in voor 

de Westvlaamse kampioenen dag die .....al voorbij was !! 

Stel ,dat 2000 liefhebbers zich abonneren op dat officieel Westvlaams blad a la duivenbode aan 25 

euro . Dat is 50000 euro . Daar moet men toch al iets kunnen mee doen ??? 

Allez , 't is maar een gedacht hé 

mvg 

roger casier  

 
ROGER CASIER 
ZEELAAN 50 
8380 LISSEWEGE BRUGGE 
Tel: 0497 467 174 
e-mail : casierroger2247@skynet.be 
 
PERSONAL WEBSITE 
http://blog.seniorennet.be/rogercasier 
 
PIPO'S PARADISE 
http://blog.seniorennet.be/piposparadise 
 


