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Laat ik beginnen met jullie allemaal mijn beste wensen over te 

maken voor een gezond en gelukkig 2014 …en mijn vader voegde 

daar altijd aan toe : “ En veel prijzen met de duiven ….. “ 

Voor de rest is het allemaal zo’n beetje aan mij voorbij gegaan . 

Geen zotte kuren , geen oog of vingers kwijt door het vuurwerk , 

geen stuk in mijn voeten … 

Trouwens wat valt er eigenlijk nog te vieren of te verwachten in 

deze dol gedraaide wereld ! Het roven , brandstichten, oorlog 

voeren en stelen gaat gewoon door …. Bedrijven gaan altijd maar 

meer en verder over kop . Meer en meer mensen verliezen hun job , 

de banken zijn weg met ons geld en de politiekers ook . Het 

kapitalistisch model heeft gefaald , het communisme ook, evenals 

het socialisme en het liberalisme . Met de verkiezingen in zicht gaan 

ze opnieuw iets doen voor de “ mensen “ . Loze beloften zonder 

geld en betere vooruitzichten . De NVA gaat Vlaanderen redden en 

Di Rupo aan de schandpaal nagelen . Eenmaal aan de macht zullen 

ze schreeuwen dat ze niets kunnen doen omdat de kassen leeg zijn . 

En zo gaat het steeds maar verder en verder . Dezer dagen 

wandelde ik op het strand van Zeebrugge . Je kunt je niet 

voorstellen wat een berg afval en plastiek de zee uitspuwt op het 

strand . De wereld graaft zijn eigen graf en wij …..wij heffen het glas 

en klinken en doen vrolijk verder …. 

De duivensport ….ongeveer het zelfde verhaal ! 

Iemand zei me dat ik niet te veel meer moest investeren in 

chipringen want waarschijnlijk komt er volgend jaar een voetring 

met chip in gebouwd ! De kostprijs zou , alles inbegrepen  1,80 euro 

bedragen . Ik kan het bijna niet geloven , maar stel dat het toch 

waar zou zijn, dan rijzen er bij mij heel wat vragen . 



Waar en wanneer gaat men die chipring  “ koppelen “ ? 

VOOR het ringen ? Want er na moet je duif en al aanbieden vermits 

de chip al na 8 dagen rond de poot zal zitten ! 

En dan zijn er nog de verliezen . 100 chipringen aan 1,80 =180 euro 

Minstens de helft is na een jaar weg en/of onbruikbaar . Dat maakt 

een verlies van minstens 100 euro per jaar . Veel kleintjes en 

gepensioneerden gaan terug afhaken . Of is dat juist wel de 

bedoeling ? Het wordt steeds maar duurder en ingewikkelder met 

heel veel rompslomp . 

Op een andere plaats op deze site kunt u lezen over een ander 

fenomeen dat opduikt . Men denkt het dopingverhaal onder 

controle te krijgen in labo’s in Zuid-Afrika en men heeft al iets 

nieuw dat waarschijnlijk niet meer opspoorbaar is ! 

GEN – DOPING . Het nieuwe toverwoord .  In China is men er al 

volop mee bezig . Schoolkinderen zijn er proefkonijnen.. 

En straks , zullen enkelen , die over de middelen beschikken , met 

onklopbare duiven aan de start komen….Slim en sterk gemaakt met 

een enkel pilletje en straks gaan de boswachters van Zuid-Afrika 

dezelfde pilletjes moeten slikken om de stropers voor te kunnen 

blijven . 

Ik vind dit allemaal nogal beangstigend en ontmoedigend en ik 

hoop dat het mijn tijd nog zal meegaan en dat ik nog een prijsje kan 

winnen zonder al die poespas … 

Op eigen hok heb ik de jongen 2013 van beneden naar het 

jaarlingenhok over gewend . Na ze een maand aan het nieuwe hok 

te hebben laten wennen heb ik ze los gelaten , op half rantsoen , en 

na een week was de klus geklaard . Daarbij hebben enkele 



koppigaards een paar nachten buiten geslapen maar dat is niet zo 

erg en met zachte hand bereik je niet veel . 

Nu vliegen ze elke voormiddag uit en ze komen vlot binnen . Wie 

hardhorig is vind nog heel weinig in de voederbak en wipt ’s 

anderendaags meestal bij de eersten naar binnen . 

Ook de kweek lukt goed . Dat kan ook niet anders met deze zachte 

temperaturen . Toch weer zoals elk jaar wat klare eieren , wat dood 

getrappelde jongen en gebroken eieren door vechtpartijen en een 

enkel groot jong dood in de schotel . In de natuur komt dat ook 

voor en ik lig er niet echt wakker van . Vroeger wel, maar aan een 

zekere ouderdom leer je relativeren . Ik stoor mij ook niet meer aan 

de verhalen van 41 jongen van 20 koppels kwekers . Ik zelf ben al 

tevreden als het verlies beperkt blijft tot 10 % , wat al een succes 

mag genoemd worden ! Ondertussen beginnen ze al opnieuw te 

leggen ( 5 januari ) wat betekent dat de tweede ronde ook nog 

vroeg genoeg zal zijn . Bovendien , als je die verduistert van bij het 

spenen  zijn die even goed als de vroege jongen . 

En ja ! Om te eindigen met een positieve noot . Het nieuwe seizoen 

wenkt al weer . Nog slechts 12 weken en we kunnen weer in de 

lucht staan kijken ….. 

Hoop doet leven en zelfs na de strengste winter bloeien opnieuw de 

rozen ….. GELUKKIG NIEUWJAAR VANWEGE  

                                  ROGER CASIER   

   



     

          


