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Een jonge liefhebber , die ongeveer 50% duiven bezit van mijn soort , en reeds aardig voor 
de dag kwam, deed mij zijn beklag over het voorbije seizoen . Het slechtste ooit , zuchtte hij. 
Hij zoekt uiteraard naar de redenen hiervoor en hij stelt voorop dat duivinnen op 
weduwschap waarschijnlijk geen fond aan kunnen ! 
Hij baseert zich op het feit dat ze de eerste maand goed kwamen op vluchten rond de 500 
km en het daarna lieten afweten op de 700 km vluchten Cahors , Limoges , Libourne… 
Hij denkt ook dat hij ze misschien wel onvoldoende liet rusten en ze te vroeg weer inkorfde 
na een vlucht met 700 km aan 1000 meter /min….. 
Medisch zou er geen probleem geweest zijn . 
Zie hieronder wat ik hem geantwoord heb :          
 
Beste vriend , 
de grootste fout die je gemaakt heb is op het vlak van de recuperatie ; Dat is een kunst en als 
je duivinnen elke week wil spelen in een seizoen als dit dan speel je met vuur . Het beste 
voeder dat er daar voor bestaat is super energie van Matador ; Daarvan krijgen ze zoveel ze 
willen de dag van vertrek en bij de thuiskomst . De zondag de Vandenabeele mengeling  (  ik 
maak die zelf . Ik noem het mijn 1-2-3-4 mengeling , 1deel gerst, 2 delen tarwe, 3 delen milo, 
4 delen kleine mais ( super popcorn ) ) De maandag van elk de helft met een beetje 
vluchtmengeling er bij ( niet veel !! ) en vanaf de dinsdag door voederen met super energie , 
dat wil zeggen tot ze genoeg hebben maar er mag niets blijven liggen . 
Dan is er nog het probleem van het kunnen of niet kunnen . Mijn Tornado won aan 1100 
meter de 4de op Fontenay en 10 minuten later won zijn broer nog de 19e prijs op 525 
duiven ....Zij komen uit mijn  ROCCO ......Jos Thoné speelde met duivinnen op weduwschap 
top op Barcelona . Dus daaraan ligt het ook  niet . Wel aan het systeem en aan de soort . 
Halve fond duiven moet je geen 12 uur laten vliegen . Waarom klopte Tornado zijn broer 
met 10 minuten . Ik zal het je zeggen ....omdat zijn broer veel breder gebouwd is en VEEL 
MEER WIND VANGT !!! 
Het zit soms in kleine verschillen in de bouw , maar het heeft ook te maken met wilskracht . 
( Ze moeten er willen in “ BIJTEN “ zegt Arsène Deschacht altijd ) 
Er zijn er veel die op hun bek gegaan zijn dit jaar . 
 Want er is ook  nog het probleem van de EENZIJDIGE selectie....In een seizoen als verleden 
jaar komen de duiven, geschikt  voor wind kop, maar weinig aan bod . Als je dan blindelings 
selecteert op de uitslagen , en als je dat een paar jaar doet , dan krijg je een soort die goed 
presteert bij hoge snelheden , maar owee als het naar 1000 m en minder gaat  !! 
Slechts ongeveer 1/10 van de duiven kunnen wind kop aan . De rest sukkelt min of meer 
huiswaarts en dat is hen ook aan te zien .  
Mijn  vriend Arsene zift alleen als het wind kop is . Aan prijzen behaald met wind af hecht hij 
geen waarde BEHALVE ALS HET EEN DUIF BETREFT DIE DE WEEK VOORDIEN WON AAN 1000 
METER ! MAAR ZO ZIJN ER NIET VEEL !! 
Arsene haalt regelmatig iets bij van fond en zware fond-spelers . Hij speelt zelf zelden verder 
dan 500 km , maar zijn soort kan dat wel !! 
VERGAERDE-DENOLF uit Jabbeke behoren tot de nationale top inzake zware fond ; Hun stam 
bestaat voor 75% uit die van Arsene Deschacht. 
Ze wisselen regelmatig iets uit . Arsene maakt kettinguitslagen vanaf Arras , VERGAERDE-
DENOLF krijgt ze als een paternoster thuis van BORDEAUX !! 



Na gesprekken met hen zijn mijn ogen open gegaan ; Ik hoop de uwe nu ook ! 
 
Mvg 
Roger 
                                       -------------------------------------- 
Tot daar de briefwisseling met mijn vriend ….. 
We zijn dezer dagen weer eens in het nieuws gekomen in dagblad en TV op een heel 
negatieve manier . 
Enorme bedragen voor duiven , gesjoemel met papieren , problemen met de Chinese 
douane wegens ontduiking  van invoerrechten en ongeruste kopers en verkopers . En dat 
allemaal door een paar personen die de boel verziekt hebben  in een poging om rap rijk te 
worden . 
Natuurlijk vraagt men mij ook of ik soms ook dure duiven heb vast zitten in China .  
NEE HOOR !! Ongeveer 10 % van ons leden bestand houd zich bezig met commercie op grote 
schaal . Alle middelen zijn goed om hun duiven aan de man te brengen . De prijzen swingen 
de pan uit waarbij ik nogmaals de bedenking maak dat de waarde van een duif niet bepaald 
wordt door het bedrag dat je er voor betaalt !!! 
                                           ------------------------------------- 
Op eigen hok is het kalm . Alles zit gescheiden en het enige dat ze moeten doen is ruien . 
Ook hier kom je de commercie tegen . Als je hen moet geloven kunnen ze nooit door de rui 
geraken zonder al die dure bijprodukten die in alle toonaarden aangeprezen worden . 
Hier te Lissewege wordt gebruik gemaakt van SEDOCHOL , NATURALINE , BAKKERSGIST , 
VITAMINERAL en heel veel ONKRUIDZAAD ook wel WILDE ZADEN genoemd . 
Voor de rest is de rui een natuurlijk proces dat met zon en zuurstof en rust geen problemen 
geeft… 
                                              ------------------------------------- 
Ik heb ook nog een dozijn late jongen wat wegwijs gemaakt . Ze zijn afkomstig van mijn 
goede Hollandse vriend Tiest Van Turnhout uit Raamsdonksveer . Bezitter van een hok dat 
toch wel voor 75 % uit Jan Aarden duiven bestaat . 2 duivinnen heb ik toch maar niet geleerd 
wegens afkomstig uit PALOMITO , de ster van het hok , die in 2009 op de loodzware 
Barcelona de 14e nationaal won en de 26e internationaal ( 13e duivinnen ) 
Als je daar iets uit kunt bemachtigen moet je er zuinig op zijn !! 
De rest werd in grote sprongen naar Templeuve gebracht ( 70 km ) en kwam vlot naar huis 
behalve 2 exemplaren die verloren gingen . Ik heb ze ook eens gelost met oostenwind en 
klare hemel wat eigenlijk wel gevaarlijk is , maar als je moet wachten in onze contreien op 
ideaal weer dan kan je lang wachten … Ik ben al blij dat ze deze leerschool in hun jeugd 
konden door maken en de risico’s voor volgend jaar beperkt blijven . 
                                                         -------------------------------------- 
Ik bracht ook nog een aangename namiddag door in Westkerke bij mijn vrienden Arsène en 
Christianne Deschacht –Denduyver . Gezellig  bij babbelen bij een kopje koffie en een stukje 
taart . Arsène wist mij te vertellen dat de jongen uit  een duiver van mij  goed hun prijzen 
vlogen op vitesse niettegenstaande pure fond origine . 4 jongen vlogen samen 28 prijzen 
met enkele prijzen per 10-tal en een eerste ! Arsène kocht de vader op de verkoping t.v.v. de 
maatschappij Aartrijke in November 2011 . Hij komt uit een broer van de 1e nationaal  
Montauban van De Ceunick- Vanhoucke uit Nieuwpoort . 
Op dezelfde verkoping kocht ik een broer van OBAMA van Arsène voor 350 euro , inteelt 
naar zijn beroemde CALYPSO , maar ik had minder geluk want op een morgen lag hij dood in 



mijn volière . ( zonder enig spoor van ook maar welke  ziekte ) Zonder veel omhaal en grote 
woorden heeft Arsène daar een mouw aan gepast en mij 2 jonge duivinnen uit een andere 
broer geschonken en nog 2 laatjes uit hetzelfde koppel . Met oprechte dank !! 
Zo gaat dat bij ons ….zonder groot geld en zonder bla bla bla …. 
                                                  ----------------------------------------- 
Mvg en tot de volgende 
Roger Casier       


