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Nog maar pas is de deining rond China-gate geluwd of we 

zitten alweer met een nieuw schandaal opgezadeld . Het 

doping verhaal !! Ik mag gerust zeggen dat er toch wel enige 

ontreddering voelbaar is in onze rangen .  

Het is ook niet niks .   1/3 van de nationale winnaars en 

andere melkers met  topuitslagen tekenen, na het verdict  

van het Zuid-Afrikaanse lab , positief  op verboden stoffen . 

Is het zo vreemd dat ik mij daarbij vragen stel ? 

Ik ben het Ledercort-verhaal van enkele jaren terug nog niet 

vergeten . De top was er al 10 jaar mee bezig toen ik er weet 

van kreeg …. En ondertussen gaven wij braaf ons geld af aan 

die ” vermeende “ kampioenen .  

Blijkbaar heeft de top niet stil gezeten en zijn ze 

koortsachtig bezig geweest op zoek naar een vervanger voor 

de cortisone . Daarbij komt de naam van de 

ontstekingsremmer MOBIC veelvuldig naar voor . Het zal 

wellicht het eeuwige verhaal blijven van de stroper en de 

boswachter en hierbij geef ik gemeend een pluim aan Dirk 

Schreel van het sportcomité omdat hij de koe bij de horens 

durft te vatten . Het zal een hele klus zijn om de duivensport 

vrij van zonden te maken . Ik hoop van harte dat hij slaagt in 

zijn opzet .  

Veel tijd om die kwalijke materie uit te spitten heb ik niet 

want op eigen hok is het behoorlijk druk dezer dagen . 



Zo heb ik de volières uitgemest en dat was dringend , want 

de mest kwam al tot tegen de roosters . Mijn echtgenote 

slooft zich uit om de hokken kraaknet te houden maar het is 

toch wat ondankbaar hé , want die duiven ze blijven maar 

kakken !! 

Daarna heb ik al mijn kweekduiven  een spuitje gegeven met 

newcavac tegen  het paramyxo-virus . En dat is zeker nodig 

om dit jaarlijks te herhalen want een paar jaar terug had ik 

met  een aanval te kampen , waarbij de niet  in-ge-ente 

zwaar ziek werden en enkele zelfs het loodje legden . 

Sindsdien ben ik heel alert en ook de jonge duiven krijgen al 

na 4 weken een spuitje met Newcavac en voor het spel 

begint bied ik ze dan nog eens aan bij de dierenarts om, in 

regel te zijn met de papierwinkel , en het boost-effect is dan 

mooi mee genomen . 

Een ronde zomerjongen bestemd voor de zware fond , die in 

hun geboortejaar alleen op geleerd worden , ( +/- 40 ) 

werden ook nu in ge-ent tegen de pokken met het borsteltje 

. Het was er nog niet van gekomen omdat ze  nodig eerst 

dienden op geleerd te worden ; Vandaag , een week na de 

klus , zie ik aan de opgezette bobbeltjes dat de enting 

geslaagd is .  

Zo moet ik mij geen zorgen meer maken als ze volgend jaar 

de mand in moeten . Want ook dat heb ik al voor gehad ! 

Het zal je maar overkomen dat je je beste jaarling moet 

thuis houden wegens pokken aan het oog  ….. 



In deze tijd was ik ook op de bonverkoping  van Aartrijke  

 ( 8/11/13 ) Ik ga niet zo vaak meer naar zulke evenementen 

omdat ik bijna zeker weet dat ik dan weer met “ iets “ naar 

huis zal gaan ….En dat was nu ook weer het geval .  Sta mij 

toe dat ik hierover enkele bedenkingen neer pen .   

Als je het zaakje goed uitpluist en uw ogen goed de kost 

geeft dan zijn er op dergelijke verkopingen zeker wel zaakjes 

te doen . Te  meer dat het hier gaat over een verkoping van 

kweekmateriaal  . De meerderheid doet hier echt wel zijn 

best om de naam hoog te houden . 

Toch stel ik vast dat veel mensen bieden op een NAAM en 

de kwaliteit van de aangeboden duif uit het oog verliezen ! 

Nochtans worden door kleine en minder bekende 

liefhebbers evenwaardige duiven aangeboden .  

Ik geef een voorbeeld ….. De duif van Jozef Devriendt ging 

425 euro . Het was er een uit de gekende Barca-Zorro lijn en 



Jozef geeft voor ZIJN maatschappij altijd iets van het beste ! 

 

Maar …. Frans Dekeizer  stelde eveneens een blitse duivin 

uit die Barca-lijn  te koop . En die duif met bijna dezelfde 

origine ging “ amper “ 70 euro . En dat bedoel ik nu met  

“uw ogen open houden “ want die duivin zit mooi te 

Lissewege op mijn hok ! Het betreft hier langs vaderszijde 

een kleindochter van de ZORRO Norman en langs 

moederszijde een kld van de BARCA van Jef . Ga maar eens 

naar Knokke, met 70 euro op zak , naar de duivenvilla van 

NORMAN om een kleindochter van Zorro !!   

En zo zijn er veel voorbeelden maar je moet ze vinden ! 

Zo kocht ik op dezelfde verkoping een kleindochter van de 

stamduif  van Alex Allemeersch : 



 “ UITBREKER X MEIDJE ALLEMEERSCH “ Ook dat prachtige 

duivinnetje is zijn geld meer dan waard ( 110 EU )  en ik heb 

het “ MEIDJE ALEX “ gedoopt . Het is immers via de moeder 

een kleindochter van de “ UITBREKER “

en ik hou wel 

van zo’n duivinnenlijn . Ik heb mij jaren blind gestaard op de 

duivers als fokhengsten en dat was een dwaling ! Want 

recente DNA opzoekingen bewijzen dat de vrouwtjes wel 

degelijk hun kwaliteiten kunnen door geven via hun 

dochters . En sedert enige tijd schenk ik meer aanda cht aan 

de duivinnenlijnen . En als ik mijn stambomen  begin uit te 

pluizen schijnt het nog te kloppen ook !! 

Tot daar mijn nieuwe aanwinsten . Och ja , ik zou nog 

vergeten te vertellen dat Jozef Devriendt voor mij nog een 

kleinzoon van zijn BARCA mee gebracht had op de verkoping 

, speciaal voor mij , en met een afstamming om van te 

snoepen ! Zodoende trok ik met 3 duiven huiswaarts . 

Omdat het al donker was toen ik thuis kwam en de duifjes 



nogal krap zaten in mijn kleine mandje deponeerde ik ze 

met behulp van een zaklantaarn voorzichtig op een 

vrijstaand hokje ; De volgende morgen zou ik ze dan wel in 

de volière onder brengen . Groot was mijn verwondering 

toen ik zag dat er al een koppel gevormd was . 

Kleinzoon en Kleindochter BARCA hadden elkaar al 

gevonden . Ik had eigenlijk geen goesting om het prachtige 

koppel te scheiden en ik zal ze maar laten kweken . De 

eerste jongen ring ik dan met ringen van 2013 en de 

volgende met ringen 2014 . 

Die eerste jongen zullen dus superlate zijn of zoals je wil 

SUPERVROEGE !!  

Ziezo , dat was dus het laatste nieuws van deze maand 

Tot genoegen 

Roger Casier            


