
DUIVENDAGBOEK  DECEMBER  2013 

Het is ongelooflijk hoe vlug de tijd voorbij vliegt . Met 

december is elf twaalfden van 2013 al weer voorbij .Eer we 

’t goed beseffen lopen er al weer vroege jongen naar buiten 

op de valplank . Ik heb op 22  november zo’n 30 koppels 

samen gezet en vandaag op 2 december zitten al 12 koppels 

te broeden en ik zie dat de andere duivinnen ook al in de 

schotels liggen om hun buikje te warmen voor een vlotte 

eierleg . Het ziet er allemaal nogal goed uit dank zij een 

goede voorbereiding . Het is misschien al wat laat om nu 

nog raad te geven over de voorbereiding van de 

kweekduiven , maar diegenen die nu pas gekoppeld hebben 

of aanstalten maken kunnen er nog hun voordeel bij doen . 

Over hun voeding heb ik mij niet veel zorgen gemaakt ; 

Gewoon de ruimengeling verder geven tot na de leg en dan 

wat zuivering toevoegen ; Wat wel belangrijk is in deze 

sombere tijden is LEVERTRAAN , voor de aanbreng van 

vitamine A & D . Ik geef dit zo wat om de andere dag . Een 

soeplepel op 3 kg eten + daarna nog 2 soeplepels 

NATURALINE er boven op . Dan het zaakje droog maken met 

een paar soeplepels VITAMINERAL en klaar is kees . Verder 

werd er niet gekuurd voor de koppeling en dat is al een 5-tal 

jaren het geval en ook niet tijdens het broeden . Wel wordt 

regelmatig wat ELEXIR DE REIGER of AVIOL aan het 

drinkwater toe gevoegd . De koppeling zelf verliep ook 

vlotter dan ik dacht want met  enkele nieuwe koppels had ik 



wel miserie verwacht ; Als er iets is wat ik haat dan zijn het 

vechtpartijen op het hok . En ik doe er alles aan om dat in de 

kiem te smoren . Onruststokers worden opgesloten en om 

beurten los gelaten onder toezicht . De eerste dagen komen 

ze alleen uit hun bak om te eten en te drinken . Ze hebben 

trouwens allemaal grit en vitamineral ter beschikking in hun 

nestbak . Het zijn altijd dezelfde die de rust verstoren en let 

maar eens op ! Het zullen uw beste niet zijn ! Ik heb 2 

hokken van 10 koppels waar ze vrij mogen op het hok en 

dan heb ik nog een hok met 12 boxen en daar worden 

ondere andere de probleemgevallen  in onder gebracht . 

Daar kunnen ze weinig schade aanrichten . Aan dat laatste 

hok is een erker gemaakt , een kooi af gespannen met 

windbreekgaas , en telkens ik op dat hok kom geef ik een 

ander koppel de vrijheid ; MAAR NOOIT MEER DAN EEN ! 

Verleden jaar dacht ik dat het geen probleem zou zijn om 2 

boxen , ver van elkaar verwijderd , open te zetten en toen ik 

op het hok kwam  waren ze met 4 aan het vechten in één 

box . En sindsdien ….. 

Als de jongskens beginnen uit te komen geef ik een ferm 

supplement kleinzaad bij de ruimengeling ; Ik vind dat ze 

daar een rijke pap mee aanmaken . Als de jongen 8 dagen 

zijn schakel ik geleidelijk aan over op kweekmengeling en 

haal ik opnieuw mijn levertraan en vitamineral boven .Over 

belichten kan ik kort zijn . Bij de kweekduiven gaat het licht 

aan als ik ze koppel en dat blijft 24 u op 24 branden tot 2 

januari ; Voordien worden ze niet belicht . Ik doe dit al 



enkele jaren zo en ik voel mij daar goed bij . Als ze op die 

manier belicht worden vanaf de koppeling gaat de forme 

met sprongen de hoogte in. 

En het is nu ook de tijd van de kampioenenvieringen . Op 1 

december gebeurde dat in mijn eigen lokaal te Aartrijke . 

Het was een heel leuk en geslaagd feest ; Nergens worden 

er meer prijzen en geld uitgedeeld dan daar en het is dan 

ook logisch dat de besten van de streek elkaar daar    

rendez-vous geven . Om daar kampioen te zijn moet je ook 

nog vroeg kunnen “ pakken “ want door het puntensysteem 

krijgen de eerste het meest punten . Daarom ben ik ook wel 

fier dat ik het fel betwiste halve fond kampioenschap der 

jonge duiven gewonnen heb . Hieronder ziet u de mooie 

foto van mijn topkweekduif ROCCO  die ik mocht ontvangen 

. Ik wil jullie ook de mooie groepsfoto niet onthouden .   

Ik wens jullie allemaal fijne 

feestdagen en een geslaagde 

vroege kweek .  

Tot genoegen 

Roger Casier 

 

( zie ook hieronder )       



 

  

 


