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Dag allemaal , 

Ik ben wat laat met mijn bijdrage deze maand ….Dat komt omdat de 

bedrijvigheid op de hokken toeneemt . Een ronde vroege jongen is 

gespeend ( 35 ) en kreeg al een eerste spuitje tegen Paramyxo met 

Newcavac . Ik doe dat op de ouderdom van 5 weken  in afwachting 

van de officiële prik van de dierenarts ergens in april . Het is te 

tijdrovend en te duur om , om de haverklap, naar de dierenarts in 

Eede te rijden met één mandje duiven . Organisatie is alles , ook in 

het duivengebeuren !  Ondertussen beginnen de jongen al aardig 

hun kleine pluimpjes te ruiven en ze beginnen ook al rondjes te 

draaien rond het hok . Ze krijgen volle bak van een mengeling van 

2/3 kweek en 1/3 rui . Ze krijgen ’s morgens rond 9 uur de vrijheid 

en rond de middag eten . Het is ongelooflijk hoe vlug ze door 

hebben dat ze rond dat uur eten krijgen . Hun inwendige klok is al 

heel goed daar op ingesteld  en zodoende zitten ze rond het 

middaguur bijna allemaal binnen . Van de eerste dag dat ze op het 

hok zitten maak ik telkens eenzelfde geluid als ze eten krijgen . Dat 

doe ik met zo’n clickker die ook gebruikt wordt in de 

hondentraining . Klik, klik , klik…..en dat is het signaal voor de 

maaltijd . Binnen een 14 tal dagen wordt het dan menens . Gedaan 

met volle bak . Beetje zuivering toevoegen en de training opvoeren. 

Klik , klik en binnen . Niet binnen = geen eten ! Op zeker ogenblik 

zag het er naar uit dat mijn kweek ging mislukken . Ik vond hier en 

daar een dood jong in de nesten , een ander groeide niet op en zat 

met de pluimen opgestoken te treuren enzovoort…Zo heb ik toch 

een 12-tal jongen tussen 8 en 20 dagen moeten verwijderen . Tel 

daar nog de onbevruchte eieren en de kapot gevochten nesten bij 

en we kunnen niet spreken van een  groot succes . 



Ik had van in den beginne al enkele duivinnen die niet wilden 

leggen en met dit zachte weer was dit niet normaal . Ik liet eerst de 

zaken wat op zijn beloop maar dan heb ik drastisch in gegrepen . 

Alles wat slecht kweekte werd verwijderd , ook oude 

kweekduivinnen . Ik heb immers een reserve aan jonge volbloed 

duivinnen ! Het was dat of medicijnen toedienen en tijdens de 

kweek is dat al helemaal niet aan de orde . Ik geef immers nooit             

 “ iets “ aan mijn kweekduiven . Na deze brute en verregaande 

zifting op gezondheid kon ik toch nog 35 jongen spenen en van in 

het begin kregen ze een soeplepel Aviol op 2 kg eten . Versterkend 

en goed voor de weerstand . Vandaag is het leed geleden en ben ik 

al mijn 2de ronde aan het ringen . Het is eigenaardig , maar eens in 

de drie-vier jaar heb ik dat voor dat ik meer afval heb dan 

gewoonlijk . 

Heel erg is dat niet en selectie heeft veel facetten !! Het is een stap 

naar een gezonde sterke kolonie . In de natuur gaat het niet anders 

in zijn werk . Zo zag ik onlangs enkele prachtige documentaires over 

wilde dieren ; Het is eigenlijk wel fascinerend om te zien hoe , van 

klein tot groot , de een de ander oppeuzelt ; Met aan de top de 

leeuwen , tijgers , krokodillen , arenden …. Waarbij op te merken 

valt dat het meestal verzwakte dieren zijn die aangevallen worden 

Zo zag ik arenden een zwerm flamingo’s opjagen om uiteindelijk de 

traagste buit te maken . NATUURLIJKE SELECTIE ! 

In het begin van de maand was ik te gast in de salons van de Vrede 

te Ichtegem voor de viering van de kampioenen van Fondclub Gistel 

Zelden meegemaakt ! Het was af tot in de puntjes ! Een heel lekker 

koud en warm buffet met alles er op en er aan voor een 

democratische prijs . Het was een schone avond en voor mij  wel 

heel speciaal wegens het gezelschap . Twee grote kampioenen 



waren mijn tafelgenoten . Aan de ene kant Noël Peiren en aan de 

andere kant Kurt Vergaerde . Je zou voor minder stil worden ….en 

dat heb ik dan ook gedaan en vooral geluisterd ! 

Waarbij mij vooral 2 zaken op vielen . Ten eerste de eenvoud van 

beide liefhebbers in hun dagdagelijkse verzorging van de duiven en 

ten tweede de gestrengheid in de selectie . Alles wat niet voldoet , 

waar ook maar iets aan scheelt, dat niet in de pas loopt enz… wordt 

verwijderd . Zo vertrouwde Kurt mij toe dat jaarlingen ingezet op de 

grote fond maar één kans krijgen om zich te bewijzen . Geen genade 

! Dat vond ik wel wat verregaand en bij Noël is het wel die nuance 

dat jaarlingen nog wat gespaard worden en opgeleerd tot en met 

Bourges , maar ook daar moeten ze prijs per 3-tal vliegen ! 

Bij beide systemen stel ik mij vragen . Ik zou een jaarling dat mist 

van zijn eerste zware fond opdracht en fris thuiskomt nog een 

herkansing geven en anderzijds kun je een zware fond duif toch niet 

be-oordelen op een vluchtje van 500 km ? Ik geef toe dat ik veel 

geduld heb met duiven , vooral wat grote fond betreft ; 

Toen ik jaren geleden volop vitesse speelde was het niet echt 

moeilijk . Na 3 maanden kon je al beginnen selecteren . Voor grote 

fond mag je 3 jaar rekenen ! Ervaring is een niet te onderschatten 

gegeven ! Een jaarling dat van Agen ( Bordeaux ) mist kan er van 

geleerd hebben en die ervaring gebruiken bij zijn of haar volgende 

opdracht . Enfin , ik heb niet getracht om mijn gesprekspartners tot 

betere gevoelens te brengen wegens het gelijk van de winnaar . Bij 

zomerdag bewijst hun methode dat ze het bij het rechte eind 

hebben ...maar....een dood jaarling kan nooit meer bewijzen dat de 

baas ongelijk had !! 

Kurt Vergaerde is ook nog voorstander om regelmatig wat rapper 

bloed te mengen onder zijn marathon duiven , om de snelheid er in 



te houden . Noël Peiren daarentegen is daar geen voorstander van . 

En eigenlijk ik ook niet . Ik ben bang dat het uithoudingsvermogen , 

de taaiheid ,  er bij zal inboeten . Ik heb er veel over nagedacht en 

gewikt en gewogen en op eigen hok is de toekomst begonnen . Ik 

moet niet gaan zoeken naar degelijke snelheidsduiven om in te 

kruisen want die heb ik zelf voorhanden . De lijn van mijn “ 19 “ 

bezorgt mij al 20 jaar successen op vitesse en halve fond met heel 

recent het winnen van het kampioenschap Hafo jonge duiven te 

Aartrijke in 2013 ( en da’s niet tegen de klein mannen ….. ) Het 

voordeel van die 19-lijn is dat er ook veel fondbloed in steekt . Zo 

won een grootvader van de “ 19 “ samen met 2 van zijn broers per 

tiental op Barcelona 1996 . 

288-443-605 op 10068 duiven 

De voornaamste zoon van de 19 is ROCCO ; Hij is de vader van de 

winnaars van bovenvermeld kampioenschap . Hij is ook de vader 

van de eerste prijs Bourges op 787 jonge duiven bij Gunther Smet 

uit Lokeren  in 2011 . De 395/11 won ook nog uit Noyon 39/964 en 

13/184 en uit Blois 31/230 .  

Een anekdote is dat Rocco als jonge duif verkocht werd aan een 

jonge liefhebber , maar terug gebracht werd op advies van ervaren 

liefhebbers die hem afkeurden ….. 

Die jongen mocht een andere duif kiezen…… 

Zie foto hieronder ( het is zeker geen adonis …. )    



        De moeder 

van Rocco is MARINA en dat is een rechtstreekse Vandenabeele en 

kleindochter van de WITTENBUIK . Zij is tevens ook een 

kleindochter , via TINEKE , van de BLAUWE BLIKSEM met een 10de  

nationaal van Brive . 

Welnu ! Ik heb Rocco voor deze zomer gekoppeld aan Fatima van 

Tiest VAN TURNHOUT uit Raamdonksveer in Holland . Puur zware 

fond met heel wat Barcelona-geweld in de stamboom en ik voeg er 

onmiddellijk aan toe dat het hier gaat om afstanden van 1300 – 

1400 km !! Om mij heel wat uitleg te besparen ga ik de gescande 

originele stamboom hierbij voegen en een foto . Dit bij wijze van 

afsluiter . 

 

 



 

 



     

 



Het is de bedoeling om dus meer snelheid in de zware fond stam te 

kweken . Volgens mij moet dat geleidelijk aan gebeuren en moeten 

de produkten van deze koppeling terug tegen iets uit de zware fond 

stam gekoppeld worden . 

En zo, dames en heren , blijven wij bezig , met plezier en volharding 

, Met vallen en opstaan en veel hoop ! 

Want hoop doet leven !!  

Tot genoegen  

Roger Casier  


