
Het seizoen 2013 zit er bijna op . Tijd voor 

het opmaken van een balans .  

Ik werd noodgedwongen in de richting 

van het zwaardere werk geduwd ; Op 

vitesse is er hier nog weinig te verdienen 

en waar er iets te verdienen is mag ik niet 

meedoen . Het zij zo ! Waar ik eerst van 

plan was om alleen met enkele duiven 

Barcelona te spelen heb ik voor het eerst 

het ganse programma  afgewerkt . Een 

eerste vaststelling hierbij is , als je speelt 

voor een kampioenschap , dat de 

concurrentie moordend is en hoe verder 

je gaat hoe meer “ zware jongens “ je 

tegen komt . 

Niettemin ben ik heel fier dat ik in het 

kampioenschap zware fond te Gistel op 

een mooie 7e plaats ben ge-eindigd . 



Hieronder kan je zien in welk gezelschap 

ik hier vertoef ! Het zijn niet van de 

minste , nietwaar ? 

Een tweede vaststelling is dat je voor 

zoiets , met amper 10 oude duiven op het 

hok , te licht uitvalt . Daarom moest ik 

passen voor Narbonne , wegens geen 

duiven beschikbaar en gokte ik zwaar om 

Libourne te spelen met Halve fond duiven 

in de hoop van een lichte wedstrijd . Het 

was weer eens heel zwaar en ….geen 

punten . Op Perpignan dan weer trok ik 

ten strijde met 2 herkansers die zich niet 

herpakten en weer …..geen punten ! 

Zodoende had er wel meer in gezeten en 

volgend jaar heb ik hopelijk een wat 

uitgebreider kern ….      

 

 



 

Al bij al kan ik tevreden zijn met dit 

resultaat voor mijn debuut  op de zware 

fond  . Volgend jaar gaat nog meer het 



accent gelegd worden op die vluchten . 

En het halve fond-hok moet plaats maken 

voor een 30-tal jaarlingen ( enkel 

opgeleerd ) die uitgetest zullen worden 

tot Bordeaux . ( Op nest met duivers en 

duivinnen ) Ook ga ik een beetje de 

formpieken moeten uitstellen . Mijn oude 

weduwnaars kwamen te vroeg in forme 

en dat was nog goed voor Pau maar 

tegen Perpignan , 6 weken later , was het 

beste er af ! Misschien moet ik ze wat 

donker houden , wat intomen in het 

begin …. 

Omdat het zware – fond seizoen nogal 

kort is zal ik mij wat amuseren met het 

jonge duivenspel . Geen nationaals , nee ! 

Je moet als Westvlaming goed gek zijn 

om daaraan mee te doen .  



Te Aartrijke geven ze prachtige halve-

fond vluchten voor jonge duiven met 

even prachtige kampioenschappen waar 

veel eer en poen te rapen valt . 

Ook hier ga ik wat duiven in reserve 

moeten houden voor op het einde . Ik 

vermoed dat de tegenstrevers dit ook 

doen , want sommige gasten die ik 

makkelijk kon kloppen krijgen opeens  

“ vleugels “ ! 

Dat is dus het boeiende van onze sport . 

Steeds naar hoger mikken, steeds maar 

beter . Er alles voor doen en de vruchten 

plukken . 

Na het winnen van het halve-fond-

kampioenschap voor jonge duiven heb ik 

geprobeerd om met dezelfde duiven deel 

te nemen aan de gouden cup . 



Ik ben er bij , ja , maar met de hakken 

over de sloot ! 16e op 20 ; Maar kijk eens 

hieronder in 

 welk gezelschap ik verkeer !  

Ook hier had er meer in gezeten .En ook 

daaraan zal gewerkt  worden .  

Bij leven en welzijn ….. 

Mvg 

Roger Casier 



    


