
Dag Roger, 
Allereerst proficiat en zo zie je als duivenmelker nog niet alles hebt gezien, lag het aan die duvel of 
aan tfeit dat je verjaardag was 
of gewoon barcelonastress :) het is je van harte gegund en hopelijk flikt hij het dit jaar opnieuw ... 
draag er alles sinds maar goed zorg voor en kweek er rap nog 10 en dan praat heel de duivenwereld 
over die zotte casier ;) 
uit het dorpje wat zeg je ''lissewege'' wo lig da :) haha 
groeten en tot één dezer dagen aan de toog  
Groeten Tim 
ps heb nog alle 2 jonksters uit zn blauwe theelen maal hendrika  
zal ze dit jaar als jaarling eens testen welke vluchten weet ik nog niet ben in twijfel  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roger doe zo verder ik lees 

uw artikelen  

beste groeten van Raphael  

 

Oude echte vrienden  



 

Beste vriend Roger, 
 
Ik ben begaan met jou. Steeds maar weer in het geweer om misstanden aan te tonen en maar hopen 
dat het verandert. Beter lijkt het mij om de steven te wenden en die sukkels in hun sop te laten gaar 
koken.  
Heb schijt aan iedereen en richt je op de grote Nationaals en de Internationale vluchten. Behaal daar 
je roem en straks je centen via een verkoop op PIPA van al jouw vedetten, die de ereprijzen gaan 
wegkapen  
tegen al die onbenullen van Belgische betweters. Die roergangers, die weliswaar de duivensport met 
de paplepel hebben ingegoten gekregen, maar vergeten dat goede duivensport alleen kan worden 
beoefend  
als er ook serieuze tegenstanders zijn. Het schijnt nochtans een Belgische traditie te zijn om rivalen, 
die een belemmering vormen voor eigen successen, maar eenvoudig uit te sluiten.  
Sportief succes is alleen van waarde als dat ook op een zoveel mogelijk eerlijke wijze tot stand komt. 
Trek je eigen plan en laat je leven niet vergallen door die armen van geest, die zichzelf ongetwijfeld 
nog wel eens zullen tegenkomen. 
 
Gegroet,  
 
Tiest, d’n Hollander (die wel eventjes zal zeggen hoe het moet. . . .) 
 

 
( En hieronder nog een reactie van een Hollander op het verhaal van Bert Barcelona…Al de tweede 
die een verband legt met drankmisbruik…. FOEI !! ) 
Hallo Roger, 
 
Hahaha vergissen is menselijk ook wanneer het 2 druppeltjes water betreft, Maar hadde gij voor het 
inmanden soms ook een lekker pintje gevat??? 
Groeten Martien. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 


