
Aansluitend bij mijn vorig artikel wil ik nog wel het 

volgende kwijt : 

Jelle is een jonge melker , een brave jongen . Jelle 

droomt van de zware fond en Jelle kwam hier enkele 

jongen halen . Een reeks tegenslagen was zijn deel …. 

Zijn bestand werd gedecimeerd en hetgeen overbleef 

waren hoofdzakelijk duivers . Op zoek naar geschikte 

duivinnen dus . En Jelle vroeg mij per e-mail of ik soms 

geen duivin op overschot had en ondertussen plaatste 

hij ook een verzoekje op Pitts . En hij werd opgebeld 

…. ( door een van die POEHA’S ) De man in kwestie 

bleek nog over de beste lijnen te beschikken van de 

Vanhee’s en het was Jelle’s zijn “ Lucky Day “, want de 

beller kon nog een duivin  missen uit die lijn en voor 

250 euro kon Jelle zich kampioen kweken .  

Niet doen ! zei ik . Kom naar Lissewege en je krijgt 3 

duivinnen gratis van mij . Zo gezegd, zo gedaan en de 

Jelle was wreed content en ik ook !! Een van die 

duivinnen was al 6 jaar oud en komt nog rechtstreeks 

van De Ceuninck- Vanhoucke uit Nieuwpoort .  

Ras Theelen x Florizoone . Haar broer vloog nog de 6e 

regionaal uit Tarbes in 2009 op 435 duiven bij Eddy 

Janseune te Oostkerke ; Waarom ik dit vertel ? Zeer 



zeker niet om mezelf op te hemelen . Ik vraag mij 

alleen maar af , waarom het altijd geld moet kosten 

?.. 

Gisterenavond heb ik mijn jonge duifjes ingekorfd 

voor een leervlucht uit Arras ; Het weer was niet 

ideaal . Koud en wind op kop . Ze waren echter 

voldoende geleerd en moesten ze slecht komen dan 

zou ik ze eerst laten herstellen alvorens verder te gaan 

. Maar ze zijn buiten verwachting heel goed gekomen  

. Wachten kon eigenlijk niet meer en ik wilde de trein 

toch niet missen . Ik heb ook nog een tweede ronde 

achter de hand die ik nu ga beginnen opleren . 

In het lokaal waren twee melkers aanwezig toen ik 

daar arriveerde en met ergernis aanhoorde ik hun 

stoere taal . De ene zei  : “ Het is mijn tweede ronde, 

ik heb ze maar één keer weggebracht en nu moeten ze 

ineens naar Arras en ik hoop dat de helft wegblijft , 

want het begint mij tegen te steken , en dan moet ik 

ze geen eten meer geven ….. “ . Ik kon het niet laten 

om daarop te reageren met de vraag waarom hij ze 

dan gekweekt had ? “ Eet ze dan toch  gewoon op “ zei 

ik . Waarop de macho ( ? ) repliceerde dat hij niet van 

plan was om dag en nacht duiven te eten ….( bla bla 

bla ….) 



En de andere dan….Hij had ze ook maar een keer weg 

gebracht  , amper 5 km en …vooruit met de geit ! 

Toen hij zag dat ik de wenkbrauwen fronste zei hij : 

“ De goeie gaan wel naar huis komen …..” 

Inderdaad . En dat durft zich duivenliefhebber 

noemen ! Ochere toch … 

En ik ? Ik heb ze met een bang hart in de mand 

gestopt en ik heb er drie thuis gelaten die nog wat 

mogen recupereren van de doorstane slechte 

opleervluchten . 

Ze deden 3 ,5, 10 , 15 , 2x20, 1x 30 en 1x 60 km . Van 

de twee laatste liep het grondig fout . Toen wij ze 

gelost hadden zagen we ze moeilijk vertrekken en 

even later kwamen ze in een grote klad opleerduiven 

terecht . En daar sta je dan, eenmaal thuis  , op uw 

grasplein , in de lucht te turen en binnensmonds te 

vloeken . Maar het kwam goed , met haken en ogen , 

maar we konden verder …. 

Uiteindelijk werd het verleden week de ultieme 

leervlucht uit Doornik  en het plan was om ze de 

zondag daar op Arras te laten vliegen . 



Mijn echtgenote heeft ze ginder gelost met prachtig 

weer om 10u30 met een lichte Zuidoostenwind . Ook 

niet ideaal, maar het is altijd wel iets hé . Te koud, te 

warm , te veel wind …. 

En….om 15 uur waren er welgeteld  3 stuks thuis van 

de 36 . En geruime tijd bleef dat zo .” Het is over , “ 

dacht ik . “ Ik ben uit gespannen ….. “ en toen kwam 

er nog eentje en nog eentje . Zo om het halfuur ….en 

recht uit Holland ! 

En ze bleven komen . Tot ’s anderendaags en de dag 

er na ! Er kwam er zelfs een thuis na 3 dagen , totaal 

opgebrand , en verloren voor de sport . Er kwam er 

ene thuis met zijn bil vermorzeld . Hij lag op de klep te 

wachten tot ik hem  wilde pakken en in zijn hok 

brengen . Ocharme ….Ik heb geprobeerd om zijn bil te 

spalken . Het was geen succes en uiteindelijk heb ik 

hem uit zijn lijden verlost . Hartzeer was mijn deel 

verleden week  ! Uiteindelijk zijn er toch nog 32 over 

gebleven waar ik mee verder kan . De gebeurtenissen 

leerden mij wel dat ze gezond moeten zijn want 

anders zag ik ¾ nooit nog terug en ook dat er veel 

wilskracht in de soort zit !! En deze morgen vlogen er 

dus 29 van de 32 Arras ( 114 km ) Twee zwarte uit een 

nieuwe koppeling waren afgetekend vroeg ( rond 10 



na 10 ) en op een uur had ik er 20 thuis ( OEF !!!! ) en 

de ploeg was rond de middag voltallig  . Na de ramp 

uit Doornik heb ik ze verzorgd als kleine kinderen . 

Martine heeft ze getroost en moed ingesproken . Ze 

praat altijd tegen mijn duiven en soms lijkt het alsof 

ze haar verstaan .  

Ik hou van duiven en van duiven om mij heen . Ik ben 

gelukkig als ik tussen hen kan vertoeven en hen 

gadeslaan . Als ze nest maken bijvoorbeeld .. ZALIG !!! 

Begrijp je nu waarom ik niet veel respect kan tonen 

voor die cow-boy ’s die zichzelf melker noemen  . 

Nochtans staat en valt alles met respect . Respect 

voor de duif , de tegenstander , de prestatie , 

Sportiviteit . 

Ver te zoeken tegenwoordig ….. 

ROGER CASIER 

4 juni 2013              


