
 

 

22 mei 2013 

Sta mij toe dat ik op sommige zaken eens wat dieper 

in ga ….. 

Ik verdeel de duivenmelkers in 3 categorieën .  

In de eerste cat . bevindt zich de absolute top . De 

mannen die de boel aan flarden spelen , om de twee 

jaar totaal verkopen , vooral wegens medische 

redenen , ( gezichtsverlies , allergie , rugklachten enz.) 

en steeds maar weer sterker terug komen . Het zijn 

echte tovenaars



die Heremansen en 

Thoneetjes ….. 

Laten we ze de PIPA’S noemen .  

In de tweede cat. bevinden zich de mannen die in de 

schaduw leven van de PIPA’S . Die geïnvesteerd 

hebben in de duiven van bovenstaande helden . Het 

zijn mannen met poen want duiven van de PIPA’S 

hebben hun prijs … 

Het zijn ook die mannen die zwaar gokken op de 

wedstrijden . Hun duiven staan voor de hoogste 

poeles en miezes en speciale ere-serie’s en dergelijke 

meer . Als ze er naast grijpen hoor je ze niet , maar 

owee als het gepast is en ze de buit binnen hebben , 

dan moet iedereen het weten . Dat ze meestal die 

serie’s en poele’s op het eind van de uitslag winnen 

ontsnapt aan de aandacht . Het zijn ook die mannen 

die proberen om u duiven aan te smeren aan een prijs 



veel minder dan die van de eerste categorie. Duiven 

die meestal waardeloos zijn !!  Laten we niet te veel 

woorden verspillen aan die geruchtemakers en ze 

gewoon de POEHA’s noemen . 

De derde cat . dat zijn de mannen die het zaakje 

leefbaar houden ; Gij en ik dus ….De gewone melker . 

De man die betaalt en zwijgt en gelukkig is als hij eens 

een vroege prijs pakt . 80 % voetvolk …..Ik noem ze de 

PIPO’S . Voor hen heb ik deze site op gericht ! Om ze 

moed in te spreken . Om te tonen hoe je van uw 

hobby kunt genieten zonder mee te doen aan al dat 

waanzinnig gedoe …. 

Maar goed ! Is per 2-tal prijs of niet ? 

Jazeker  is het prijs , vermits in de vluchtbeschrijving 

staat inleg …. “ zoveel “ in prijzen van ….. “ zoveel “ 

PER TWEETAL !! Als ik hier dus mijn uitslagen vermeld 

en bvb 4 prijzen speel van 5 duiven dan zijn de prijzen 

per tweetal daar ook bij . In hoe ver ik in de selectie 

daar rekening mee houd is mijn zaak . Iedereen is baas 

op eigen hok . Trouwens prijs spelen per tweetal is 

nog altijd in de eerste helft van het aantal ingekorfde 

duiven en omdat het steeds vlugger gaat is dat al 

redelijk moeilijk ….        



      Op eigen hok zit het niet mee . En 

daar speelt het weer een grote rol in . Ik heb lang 

gesleuteld aan mijn hok om het enigszins goed te 

krijgen en ik ben daar aardig in gelukt maar een 

nadeel is dat dag en nacht verse lucht binnen komt en 

MOET BINNENKOMEN !! Met het wisselvallig en koud 

voorjaar speelt dat mij wel parten maar het is kiezen 

tussen twee kwalen . Als ik alles afsluit krijg ik 

gegarandeerd problemen met de koppen …Dus …. 

En een investering doen met een vloerverwarming 

gekoppeld aan de chauffage die aanslaat onder 10-12° 

, zoals bij Norman , gaat mij net een beetje te ver .  

Nochtans gaat het niet zo slecht , met regelmatig 

schone kopprijzen , maar als de lente echt doorbreekt 



moet het nog beter gaan ( hoop ik …. )

 

Zo won de  “ 86 “ een mooie kopprijs uit Tours met 5 

op 684 duiven en provinciaal 69 op 4390 . 

( kijk eens in welk select gezelschap hij verkeert )  

Op die vlucht had ik ook al mijn duiven voor de zware 

fond mee, als training , naast  enkele Halve Fond en 

Fondduiven . Zo moest ik voor 24 duiven 100 euro 

neertellen en heb ik er 8 gezet voor den “ heeft “ . Die 

8 moesten er voor zorgen dat ik uit mijn onkosten kon 

komen … 

Naast de  “86” had ik ook de  “461” als 3e  en 4e 

getekende samen ingekorfd omdat ze de week er 

voor, mijn twee eersten waren op Fontenay ( 344 km ) 

en toen de  

“ 86 “ present tekende, moest alleen maar de “ 461 “ 

hem vervoegen op het hok om het plaatje volledig te 



maken . Maar de “ 461 “ heeft er zijn “ poten “ aan 

geveegd en was rijkelijk te laat . Het was trouwens , 

net als de week voordien van Orleans , een zeer 

onregelmatige vlucht . De week er voor , toen de 

duiven van Orleans  ongeveer in de streek van Creil 

passeerden , rond 11.30 u , losten de Hollanders er 

30.000 duiven .  En zodoende zagen we, niet 

begrijpend , honderden duiven passeren ….”ZE 

moeten er maar uitkomen “ hoor je dan ! “ 

( K ) LOTERIJEN “ zeg ik dan ! 

2/3 van mijn weduwnaars zijn duiven met heel weinig 

ervaring . Ik heb dan ook  een jonge ploeg en ik betaal 

leergeld  . Dat is normaal en ik lig daar niet wakker 

van . Zomerjongen van 2012 die in hun geboortejaar 

2x Arras deden worden voorlopig niet voor prijs gezet 

en gaan voor port mee tot op Fontenay ( 344 km ) 

In de tweede helft van het seizoen kunnen ze mij nog 

diensten bewijzen . Na die twee onregelmatige 

vluchten , met late aankomsten , mogen ze een 

weekje rusten , samen met de zware fond-ploeg die 

bestemd is voor Chateauroux . 

En de jonge duiven ? Veel adeno  



( of iets dat er op lijkt ) met veel sterfgevallen . Ook ik 

ben er niet aan ontsnapt . Toch nog even vermelden 

dat Adeno op zich zo goed als uitgestorven is . de 

duiven zijn zo goed als resistent tegen dat virus . De 

sterfgevallen zijn meestal te wijten aan meng-

infectie’s met het CIRCO – VIRUS op kop . Dat virus ligt 

op de loer en zodra je duiven in een dipje zitten , door  

de stress van het leren  , door een infectie van een 

andere ziekte ( tricho-coccidiose-paratyfus enz. ) 

maken zij het dodende werk af door het 

immuunstelsel buiten werking te stellen !!! 

Bij mij begon het allemaal met een vreemde duif 

zonder ringen die tussen de mijne zat en een paar 

dagen later was het prijs . Het is angstaanjagend om 

te zien  hoe snel het virus de een na de ander aantaste 

. 

Sommigen weten van niets en anderen zijn op 48 uur 

dood . Ik doe al een paar jaren het experiment met 

het niet kuisen van de hokken . Dit experiment kan ik 

alleen uitvoeren op een hokje gelegen achter het 

grote hok . Op het grote hok zwaait  ons Tine de plak 

en daar is het super-proper  ! Op het hokje, waarvan u 

hieronder een foto ziet , vertoeven meestal de jonge 

duivertjes die bij het spenen gescheiden worden van 



de duivinnetjes, die onder gebracht worden op het 

grote hok  waarvan u op de foto nog net een stukje 

van de zijwand ziet .        

 

 

Op de twee kleinere foto’s krijgt u een nog duidelijker 

totaalbeeld van mijn accommodatie . 

Welnu…..de ziekte brak uit boven op het grote hok , 

bij de jonge duivinnetjes waar mijn echtgenote 

dagelijks poetst en schrobt . Ik had nog een 



overschotje cosumix ( theraprim ) staan en dat werd 

onmiddellijk in het drinken gedaan . Ondanks dat 

vond ik na twee dagen al twee dode jongen op het 

hok . Ik had ook nog  (voor noodgevallen  ) reeds een 

jaar een potje Belgamco van Deweerdt staan dat nog 

ongeopend was . Aangezien Cosumix niet hielp 

schakelde ik over op Belgamco en in totaal kregen zij 

10 dagen medicatie zonder veel succes, want na 10 

dagen kon ik 5 sterfgevallen noteren . 

   
Uiteindelijk besloot ik het zaakje op zijn beloop te 

laten . Ondertussen was de ziekte ook over gewaaid 

naar “ mijn “ hokje waar nooit gekuist wordt . ( Tenzij 

eenmalig rond de jaarwisseling , voor dat de nieuwe 

lichting zijn intrede doet ! ) Daar heb ik geen 



medicatie meer gegeven , want het helpt toch niet ! 

Wat deed ik wel ? 2 soeplepels naturaline op 1 kg eten 

. ’s morgens vroeg klaar gemaakt om de naturaline de 

gelegenheid te geven om in de granen te trekken . 

Na drie dagen waren ze genezen , zonder sterfgevallen 

. EN NU GIJ !! 

Op hetzelfde ogenblik waren mijn zware fond – 

weduwnaars aan het kweken . Ik had ze later 

gekoppeld omdat ze ook later in forme moesten 

komen . Bij die weduwnaars zaten ook enkele jonge 

duivinnen , zomerjongen van 2012 , die met jongen 

van een 10 tal dagen in de schotels lagen . Ook daar 

sloeg de ziekte toe en gaf ik ze naturaline . Na een 

paar dagen vond ik enkele jongen dood in de schotels 

en enkele van die jonge moeders produceerden vuile 

grasgroene platte mest . Ze herstelden langzaam . 

Hun duivers wisten ogenschijnlijk van niets wat mij 

doet vermoeden dat het hoofzakelijk met weerstand 

en resistentie te maken heeft . 

Vlak voor de uitbraak was ik van plan om ze te enten 

tegen de pokken maar door omstandigheden moest ik 

het uitstellen . Gelukkig maar , want dan zou het een 

catastrofe geweest zijn .  



Na het volledig herstel hebben we ze dan in ons 

wagentje geladen om er mee naar Stijn ( onze 

dierenarts ) te rijden , richting Eede in Holland . 

 En nu zijn 

we ze aan het leren . Moeizaam , heel moeizaam . 

Tussen de buien door . Op 14 dagen tijd zijn we 15 km 

ver geraakt . Van de grote mand is voorlopig nog geen 

sprake . Nog nooit mee gemaakt , zo’n slecht voorjaar 

maar sakkeren helpt niet en we moeten roeien met de 

riemen die we hebben . Het komt er op aan om niet 

onbezonnen te werk te gaan . Laat de “ cow-boy’s “ 

onder ons maar risico’s nemen om toch maar te 

kunnen spelen . Het seizoen is nog lang en als het 

weer goed wordt kan veel en alles !!! Dit artikel is net 

zoals alle voorgaande geschreven zonder enige 

pretentie . Ik heb de wijsheid niet in pacht en 



mogelijks kijkt u anders tegen de duivensport aan dan 

ik . Het zijn alleen verhalen 

over het wel en wee van een 

gewone melker . Tussendoor is 

er ook wel ruimte voor 

een feestje , terwijl de 

weduwnaars hun schotel hebben en een volle bak met 

klein spul. 

Bij de thuiskomst gewoon 

van het hok nemen en naar het lokaal . De duiver 

weet perfect dat zijn duivin zal klaar zitten om hem 



liefdevol te ontvangen na de reis……

  

Tot genoegen  

ROGER CASIER 

 

  

     


