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Sinds verleden jaar doen wij met een kleine 

groep mee aan de Belgian Masters . De reden 

voor het initiatief, genomen door onze vriend 

Filip Van de Walle uit Ursel , was de hoge kost 

per ingeschreven duifje te kunnen milderen . 

Het idee was om per 5 liefhebbers 1 duifje af 

te vaardigen aan 50 euro per persoon . De 

toekenning van de liefhebber die het duifje 

mag leveren, gebeurt per lottrekking onder 

diegene die een duif KUNNEN leveren in de 

maand maart, met uitsluiting van diegenen 

die al eens dat genoegen mochten smaken . 



Dit om iedereen de kans te geven . Dit jaar 

neemt onze groep met als  naam  

 “ HOOP IN DE TOEKOMST “ opnieuw deel 

met 2 duifjes . Aangezien we een kortingsbon 

hadden van 100 euro en met 12 konden deel 

nemen kon de inschrijvingsprijs zelfs 

verminderd worden tot 32 euro voor de 

deelnemers van verleden jaar en tot 42 euro 

voor de nieuwkomers . Omdat ik tot de 

“genomineerden “ behoorde had ik al eens 

rond gekeken op mijn hokken welk duifje zou 

geschikt zijn om  onze kleuren te verdedigen . 

Filip had ook nog een oproep gedaan om , 

indien mogelijk , de 2 duifjes samen aan te 

bieden om onnodige verplaatsingen te 

vermijden . 

En toen kwam het nieuws dat ik samen met 

Danny en Gerda van het lokaal in Knesselare 

een duifje mocht aanleveren . De 2 

kandidaten zouden door Gerda naar Nevele 



gebracht worden op vrijdag 8 maart  en Filip 

zou het mijne komen halen de avond 

voordien . Er komt heus wel redelijk wat 

organisatie bij kijken met een woordje van 

dank aan Gerda , Danny en Filip . 

En nu ga ik mijn kant van het verhaal verder 

zetten  met het verhaal van mijn deelnemer  

SVEN 3043109/13 Een blauw duivertje . 

Belgian Masters….een loterij met weinig kans 

en veel onkans, zoals trouwens elke one-loft 

race ; Het is een lange weg naar eind augustus 

2013 . Velen zijn geroepen …. 

Hoe kan je nu zoiets inschatten en erover 

nadenken om je kansen te vergroten . Je hebt 

een klein stevig duifje nodig , met een zeer 

sterke gezondheid aan de basis , afstammend 

van een soort dat tegen een stootje kan , en 

zo mogelijk al schitterde op one-lofts all-over 

the world .De kleur onopvallend , met liefst 

geen wit , omdat dit in het oog springt voor de 



roofvogel ! Zoals altijd in de duivensport heb 

je een aantal zaken in de hand en de rest is 

puur geluk ! Mijn gedacht , jongens en 

meisjes, is dat je weinig kans maakt met een 

groot lomp beest , met bonte pluimen , en die 

lichte ademhalingsstoornissen vertoont en 

wat geel in de bek ….. 

Ik genoot dus de twijfelachtige eer om iets 

naar voor te brengen waar wij een kans( je ) 

mee konden maken .En het toeval heeft mij 

een handje geholpen ( en dat is altijd mee 

genomen ! ) . In de zomer van verleden jaar 

kreeg ik van Gunther Smet uit Lokeren zijn 

Samira in bruikleen en ik kon er 4 jongen uit 

kweken . Drie duivinnen en een duivertje . Die 

zomerjongen vlogen samen uit met de kweek 

voor de zware fond waarvan de duivinnen niet 

opgeleerd werden omdat ik toch niet met 

duivinnen speel . In het najaar werden ze 

gescheiden en zodoende had ik na selectie 



zo’n 20-tal jonge duivinnen die ook nog 

aangevuld werden met 2 duivinnen  

(2 zomerjongen van Jozef Devriendt uit 

Aartrijke ) die ik ten geschenke kreeg van mijn 

echtgenote . Die duivinnen zouden pas 

gekoppeld worden op 1 maart 2013 aan de 

weduwnaars bestemd voor het zware werk . 

Een van die duivinnetjes van de  “ JEF “ 

veranderde van geslacht en moest derhalve 

ook dringend herdoopt worden van   

 “ SUZANNE “ naar “ JOZEFTJE “…En omdat 

een aantal duivinnen paarlustig werden 

besloot ik een paar schotels te zetten en 

eventuele eitjes onder voedsterkoppels te 

leggen . JOZEFTJE  koos uiteindelijk SAMIRA 

55 als gemalin. Ondertussen heb ik er al 4 

jongen van en het 4de zit thans op de hokken 

te Nevele . Maar laten we eerst eens de 

stamboom van SVEN bekijken . Dat is iets voor 

fijnproevers !! 





 

 

       

   

                                                  



 

Wat kunnen wij daar nu uit leren ? De Barca-

lijn van Jef uit de zoon x zijn halfzus staat 

garant voor het uithoudingsvermogen . 

Misschien zal je opperen dat Barcelona bloed 

te traag is voor een one-loft, maar kijk dan 

toch eens naar zijn zoon MAXIM die de 1e 

Nationaal Chateauroux wint , en terwijl je 

toch bezig bent ,kijk dan ook eens naar de 

Bloisduivin die de grootmoeder is van 

JOZEFTJE . En kijk dan eens naar de moeder 

van SVEN , een kruising Vandenabeele X 

Koopman waarvan geweten is dat die goed op 

elkaar “ pakken “ . Het is ook geweten dat de 

Koopmanduiven goede resultaten halen op 

One-loft races . 



 

 Zo zie je dat de zoon van de LAST SAMURAI 

in 2007 de one-loft wint in China tegen 2200 

duiven met 6 minuten voorsprong ! De vader 

van LAST SAMURAI is niemand minder dan DE 

DROMER die o.a. grootvader is van de 1e 

nationaal St. Vincent 2007 tegen 26000 

duiven van Gerard Koopman en van de 2de 

nationale asduif KBDB  fond 2007 van Erik 

Limbourg . 

En dan zijn er nog een paar details zoals de 

halfzus van SAMIRA 55 die ook al een eerste 



wint van Vierzon en kop van Chateauroux met 

langs vaderskant ook nog een broer van  het 

Asduifje van TIM ROELS en nationale 

topuitslagen uit Bourges . 

Maar goed ! Ik meen nu voldoende 

aangetoond te hebben dat de afstamming van 

SVEN dik in orde is . Aan zijn genen zal het 

niet liggen ! Mijn werk is af . Het is nu aan 

hem . We zouden eens met onze groep de 

top-tien moeten kunnen halen , dan zouden 

we volgend jaar enkele duifjes meer kunnen 

meegeven met meer kansen op succes…. 

Maar als Sventje morgen tegen een draad 

vlamt dan is al mijn werk voor niets geweest . 

Och ja ! Het hield mij bezig op deze late kille 

winteravond . En dromen mag toch ? 

Samen dromen met  

“ HOOP IN DE TOEKOMST “ want…..    

    HOOP DOET LEVEN !       Casier Roger 


