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De kruitdamp van de eindejaarsfeesten is opgetrokken . Het vuurwerk is stil gevallen . Iedereen heeft 

nog eens alles uit de kast gehaald …efkens de crisis vergeten . Even maar , want amper pas begonnen 

lijkt het er dit jaar niet beter op te worden . Het begon al goed met de uithaal van “ Berten “ naar  

Bartje . En even later kwam er een tegenaanval vanuit  het parlement op ons aller Fabiola die nog rap 

een stichting  “ stichtte “ om haar fortuin veilig te stellen .  “ FOEI , FOEI ! “ riep men in koor in het 

halfrond daarmee de aandacht afleidend van hun eigen riante inkomens . Men zou dat eens rap 

oplossen, zie en duchtig snoeien in de dotaties  aan het koningshuis . Liefst  1/3 moest de lieve oude 

dame inleveren . Men vergeet er wel bij te vertellen dat deze overeenkomst al dateert van 2009 en 

men om allerlei duistere redenen de zaak alsmaar uit gesteld heeft . Dat betekent toch nog een leuk 

extraatje van 2.000.000 euro of 80 miljoen goeie oude Belgische franken . Nu gaat men er dus 

eindelijk werk van maken en 500.000 euro per jaar minder geven . Dan houd ze nog 922.000 euro 

over of een slordige 36 miljoen oude Belgische franken per jaar . Hoe gaat men dat verkopen aan al 

die minder bedeelden die moeten “ scharten “ ( Westvlaams  …en in Kortrijk zeggen ze “ skarten “ ) 

om rond te komen ? Hoe dan ook is het koren op de molen van de “ populisten “… 

Zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan maar ik kan wellicht mijn tijd beter gebruiken en het is 

trouwens nogal druk op het duivenkot . Ik heb vandaag mijn 65e nest genoteerd . Ik heb  namelijk 

mijn systeem wat gewijzigd . Waar ik vroeger de koppels  geen nummer gaf doe ik dat nu wel . Ik 

nummer eigenlijk de nesten want bij mij is het niet uitzonderlijk dat een duiver drie nesten heeft met 

twee duivinnen . 

Zo heeft Brother Montauban x Tamara King  nest nummer 20 ( gelegd  8 december ) en nest nummer 

34 ( tweede keer gelegd op 23/12 ) en dan nog eens nest nummer 53 met een andere duivin ( Ymke ) 

gelegd op 11 januari ;Die nummers breng ik dan over op een schema met de woonbakken van de 

voedsters en waar de vakjes vroeger vol stonden met allerlei krabbels , waar ik uiteindelijk zelf bijna 



niet meer aan uit kon , is het nu veel eenvoudiger en overzichtelijker .Naast de lijst van de ringen vul 

ik dan het nummer in van het nest . Zie schema hieronder . 

Zodoende liggen de eiers van Montauban Brother helemaal onderaan in het midden op het hok der 

voedsters en is zijn jong geringd met het nummer 127/13 .  

        

 



     Zo ben ik voortdurend bezig om links en rechts wat details te verbeteren . Zowel in de 

boekhouding  als op het hok . Overigens lukt de kweek hier  voorlopig  wel goed . De grote jongen 

liggen rustig in de schotels en ik hoor ze niet piepen . En dat is altijd een goed teken .  

Het ontbreekt hen dan ook aan niets . Ze krijgen drie soorten kweekmengeling  ( matador, beyers , 

bonduelle ) aangevuld met kleine zaden  en dikwijls bevochtig ik het eten met naturaline  en  daarop 

wat melkpoeder en vitamineral . Een paar keer per week doe ik ook wat levertraan over het eten 

voor de dierlijke eiwitten . Ze krijgen ook een mix allerhande met eivoer , kleine zaden , roodsteen , 

klei enzovoort . 

Eigenlijk ben ik in deze periode wel een soort maniak . Ik ben gefascineerd door het feit dat een 

jonge duif in 30 dagen volgroeid is . Wel , in die 30 dagen mag het aan niks ontbreken . En daarom 

haal ik alles uit de kast want een achterstand  ,nu , maak je nooit meer goed !!! Zo denk ik er over . 

Ik heb mij ondertussen ook neer gelegd bij het geklungel rond de omtrekken op snelheid  . Ze doen 

maar ! Ik ga mij wel aanpassen en desnoods geef ik geen duif meer mee op snelheid . 

Ik ga trouwens stilletjes aan  beginnen minder duiven houden want het wordt steeds maar duurder 

en duurder . Veel goedkoper zal het allemaal niet worden . De centen gaan gewoon verhuizen van 

 “ hier “ naar “ daar “  en in andere zakken terecht komen . Zoals in de natuur is het van levensbelang 

om bovenaan de biotoop te zitten . Onderaan word je gepluimd en opgepeuzeld ! 

Samengevat zal 2013 niet veel beternis brengen . Maar niet getreurd . Vandaag schijnt de zon en 

binnen een 6-tal weken is het zo goed als Lente . En die gedachte houd mij op de been . Straks komen 

de eerste jongen buiten en dan gaat het vlug  gaan en voor je ’t weet kunnen we weer met de mand 

op stap ! 

Hoop doet leven ! 

Mvg 

Roger Casier            


