
DUIVENDAGBOEK  MAART 2014 

Maart is sowieso een van de meest stresserende maanden van 

allemaal .  

Er  is om te beginnen de voorbereiding op het vluchtseizoen . De 

duiven moeten hun verplichte prik hebben tegen paramyxo . Hun 

jongen zijn gespeend en ze krijgen nu een lichte mengeling met 50% 

gerst en dat is nu een zegen voor hen . Ontspanning van  het 

organisme , het hervatten van de training zonder overdrijven of 

dwang , ook wat zuiveren met sedochol , bakkersgist , look ….. 

Tot zover het goede nieuws . Het slechte nieuws is dat ze niet willen 

luisteren naar de baas , dat ze , eenmaal weduwnaar terug op zoek 

gaan naar hun oude hok . O wee , als ik per ongeluk dat oude hok 

heb open gelaten . Dan zitten ze er in een oogwenk binnen en 

ambeteren er de jonge duiven die hun vroegere stek hebben 

ingenomen . Als ik er niet bijtijds bij ben wordt het een ongelijke 

strijd en moet de jongere plaats maken . 

Maart …. het is ook nogal chaotisch . Je wil iedereen in de pas doen 

lopen maar dat lukt moeilijk . Jongen komen buiten en moeten hun 

weg vinden . De eerste ronde en de tweede ronde kunnen voorlopig 

niet samen naar buiten want daar komen ongelukken van . En dus 

ben je zonder dat je het beseft een ganse dag druk bezig . 

Nu we een lenteoffensief krijgen wordt ook aan opleren gedacht en 

vandaag was het zover . Een 25-tal zomerjongen 2013 die  verleden 

jaar één maal Arras deden hebben een achterstand tegenover de 

andere en oudere weduwnaars . Vandaag was het zover . Eerst was 

het nogal mistig maar eenmaal de zon present , kon mijn 

echtgenote rond 11u30 vertrekken voor een trip van 15 km .Om 

kwart na twaalf gelost belde ze mij in paniek op dat ze bleven 

ronddraaien op de losplaats ….Ik stelde haar gerust .  “ Dat komt 



wel goed “ zei ik    “ het is tenslotte de eerste keer “ maar helemaal 

gerust was ik er niet in en zeker niet meer  toen er na een half uur 

nog geen pluim te bespeuren viel  …..Uiteindelijk arriveerden ze om 

13 uur , allemaal samen uit het Noorden . Ze hadden blijkbaar van 

de zuidenwind geprofiteerd om een kijkje te nemen langs de kust . 

Enfin…alle begin is moeilijk en nu hebben ze weer aangeknoopt met 

hetgeen waar ze voor in de wieg gelegd zijn !! Als het morgen goed 

is gaan ze naar 30 km , samen met de ervaren weduwnaars . We 

moeten er van profiteren want als het weer omslaat ….. 

Ondertussen is de crisis op het kweekhok ook verleden tijd . Het 

was niets minder dan ADENO type 2 . Ik had er eigenlijk geen benul 

van dat oude duiven dat ook konden krijgen . Meestal zijn de eerste 

slachtoffers diegene die het niet kregen als jonge duif en duiven 

onder zware druk . Er gingen enkele oudere duivinnen ten onder die  

grote jongen aasden en voor de 2de maal moesten leggen . 

 



 

 Blijkbaar eist het kweken in boxen op een beperkte oppervlakte 

zijn tol en verslijten ze rapper . Als er dan nog op hetzelfde moment 

een virus door je kolonie waart dan heb je prijs . Ik maak er geen 

drama van . Ik heb genoeg materiaal voorhanden voor de 

vervanging en bovendien ben ik tevreden dat de duiven het virus 

onder controle kregen zonder medicatie . 

Ondertussen kreeg ik ook Adeno onder mijn eerste ronde . Ze 

luisterden al goed en kwamen vlot binnen . Tot enkele dagen 

geleden er een stuk of 10 bleven buiten zitten tot ’s avonds laat ! 

Toen wist ik al genoeg en de volgende morgen bij de controle 

kropjes met onverteerde granen gevonden ….De remedie ? 

Mijn remedie . Het helpt bij mij maar of het ook bij U zal helpen ? 

De jongen binnen houden . Granen laten weken in Naturaline . Met 

andere woorden … 2 soeplepels op 1 kg eten en een halve dag laten 

intrekken . Na 3 dagen was het voorbij ! Bij mijn 2de ronde was er 

een vers gespeend jong met slechte groene mest zoals bij adeno . Ik 

heb het beestje 2 dagen na elkaar 5ml Naturaline opgespoten in de 

krop en na 2 dagen was de mest terug normaal . De anderen kregen 

uiteraard ook de kuur met Naturaline en tot op vandaag zijn er geen 

problemen meer . Ik heb eigenlijk wel spijt dat ik daar niet aan 

gedacht heb toen die oude duiven Adeno 2 kregen . Misschien had 

ik er nog een paar kunnen redden . Ik wil ook nog wel het verhaal 

kwijt van Salvatore , de broer van Tornado , mijn beste jonge duif 

2013 ! Op een gegeven moment kon hij geen 30 cm hoog meer 

vliegen . Hij kon niet meer in zijn bak vliegen ! De schrik sloeg mij 

om het hart omdat er tot dan op dat hok geen ziektegevallen 

bekend waren . Salvatore werd onmiddellijk afgezonderd in een 

vrijstaande box en hij kreeg niets van medicatie . Zuiver water en 



graan . Eigenlijk had ik de moed niet om hem dood te doen en 

hoopte ik stiekem dat hij op een morgen dood zou liggen . De mest 

die hij produceerde was niet om aan te zien . Lichtgeel-groene 

plassen . Ondertussen was zijn duivin op haar hok bevallen van 2 

jongskens . Godverdomme…. en ik kon ze niet verleggen ! Ik dacht 

dat ze na 2 dagen het nest zou verlaten . Mis gedacht ! Ze kweekte 

naarstig verder ! Nog drie dagen later begon Salvatore opnieuw met 

smaak te eten en nog drie dagen later kon hij terug op het hok 

wegens de mest terug goed  . Hij vloog in zijn bak alsof er niets aan 

de hand was en begon zijn graanjongen eten te geven alsof hij niet 

weg geweest was !! Salvatore en zijn madam , dat zijn duiven waar 

ik mijn hoed voor af neem . GROTE KLASSE ! En het zijn met zulke 

dat we moeten voortdoen . Niet met diegene die plooien als er een 

scheet verdraaid zit ! Eigenlijk ben ik blij dat ik gelijk krijg om niet te 

pas te onpas naar medicatie te grijpen ….. Voorbehoedende kuren 

zijn uit den boze en totaal nutteloos …Stel je voor dat men bij 

aanvang van de winter gans Lissewege een kuur met antibiotica van 

14 dagen zou geven tegen de griep …. 

Knettergek toch ? DUS ……. 

Met vriendelijke groeten  

Roger Casier                                  

         


