
beste vriend , 
in 2010 mocht ik voor de eerste keer meedoen op alle 
vluchten in het lokaal te Aartrijke . 
Ik had die vraag gesteld met de voorwaarde van mij dat ik 
EEN lokaal wilde waar ik ALLES kon spelen . Dit voor het 
gemak en de beperking van het aantal af te leggen 
kilometers…. 
In die 10 jaar er voor speelde ik vooral vitesse , heel goed, 
met veel kampioenschappen en eerste prijzen ...... 
2010 was zo’n beetje een aanpassing , zoeken en tasten om , 
vooral jonge duiven , voor te bereiden op de verschillende 
vluchten van Arras tot Bourges, Argenton  enz..... 
In Aartrijke was ik in de verschillende kampioenschappen 
geklasseerd . 
2011 was een topjaar en in 2012 deed ik er nog een schepje 
bij.....en .....ik werd uitgesloten op Arras en Clermont . Hier bij 
dient aangestipt dat mijn collega’s van Lissewege al afgehaakt 
hadden om diverse redenen . De uitspraak van sommigen  
“dat het weer allemaal in Lissewege zat “ is op zijn minst 
misplaatst want Lissewege dat was “ IK “  
In 2012 heb ik op de verschillende vluchten 250.000 BF in 
gelegd en ongeveer hetzelfde bedrag terug gewonnen .  
( je wint een keer en je verliest soms een beetje ... ) 
Arras en Clermont waren voor mij EEN BRON VAN 
INKOMSTEN om de verdere vluchten te bekostigen . 
In 2013 werd dat moeilijker ; Waar ze schone vluchten gaven 
met schoon geld mocht ik dus niet meer mee doen en waar ik 
mocht meedoen was het armoede troef, met vluchtjes met 
A2 van 20 -15 -10 euro .....Je moest al heel sterk pakken om je 
geld terug te spelen want met 20 jonge duiven die je 
ongeveer voor alles zet lig je rap aan 100 euro !! 



In 2013 heb ik weer heel sterk gespeeld maar omwille van het 
bovenstaande verhaal kwam ik te kort in mijn kas..... 
Zo ging ik naar Jabbeke naar Pontoise met 20 jongen , legde 
er 100 euro in , ik maakte een kettinguitslag  en met een 
beetje malchance in de serie’s trok ik 90 euro terug ..... 
De tijden zijn wel erg veranderd en een andere vriend, 
vitesse-specialist , klaagt er ook over dat het sop de kool niet 
meer waard is !! 
In 2005 ging ik nog naar Jabbeke spelen op Arras en Clermont 
met een netto winst  van +/- 10.000 BF per maand !! 
Dit jaar heb ik het vitessespel volledig stil gelegd en ging ik 
nog met een 10-tal oude duiven de halve fond spelen . 
Ik kreeg 3 x op rij mijn tweede en derde getekende en mijn 
eerstgetekende miste . Toen ik eindelijk op Tours langs 
weerskanten mijn eerstgetekende vroeg kon klasseren miste 
dan mijn tweede getekende en…. GELD KWIJT ! en toen heb 
ik gezegd STOP en het vervolg ken je . 
Mijn 24 jaarlingen vlogen 2 x Arras , 2 x Clermont en 3 x 
Fontenay voor port en kosten mij reeds 120 euro ; Volgende 
week gaan ze naar Chateauroux voor prijs  en kosten mij dan 
nog eens 50 euro waar ik niets kan van recupereren ; En dat is 
alleen het kostenplaatje van de jaarlingen . ( Als je begint 
door te denken en te rekenen zou je het onmiddellijk volledig 
stoppen !! ) 
Ik ben eigenlijk kwaad op mezelf , dat ik omwille van de sport 
, op een hok waar de vorm pas komt in Juni , toch geprobeerd 
heb om de Halve Fond te spelen met nog eens 100 euro 
verlies en enkele vroege prijzen als troostprijs . 
Kijk , het mag best wel iets kosten , maar lopen en vliegen van 
hier naar ginder op vitesse met als uiteindelijk resultaat dat je 



op het einde van de rit effen uit komt en dan nog uitgesloten 
wordt ( !!!!!! ) is er niet meer bij   . 
Ik heb een budget van 3500 euro per jaar voor mijn hobby en 
daar moet alles van betaald worden .  
Dat geld mag op ; Een hobby mag geld kosten , maar als ik 
moet bijleggen, niet meer rond kom , boven op die 3500 , dan 
moeten er keuzes gemaakt worden en dat gaat ook gebeuren 
. Ik heb nu ongeveer 3000 euro kosten per jaar aan eten , 
bijprodukten , dierenarts , ringen enz...en veel blijft er niet 
over voor het eigenlijke spel.... 
Dus ga ik minder duiven houden en dat begint bij de kweek , 
want eenmaal gekweekt moeten ze gevoed , geleerd en 
gespeeld worden ; 
Ik wilde je op deze zaterdagmorgen eens haarfijn uitleggen, 
beste vriend , waarom ik geen vitesse en halve fond meer zal 
spelen met oude . 
Gewoon omdat het van winstgevend veranderd is in een 
verliespost ( door verschillende omstandigheden ) met heel 
veel verspilde energie er bovenop .  
En ik wordt ook een dagje ouder en ik moet mijn energie een 
beetje zuinig gebruiken en verdelen ....vandaar ...... 
De grote fond is  een veel minder jachtige bedoening  en de 
kansen om er resultaten te behalen zijn groot omdat ik van 
een paar vrienden GRATIS van het beste materiaal kreeg .  
Ik ga nu ook meer plaats hebben op de hokken om mij beter 
te organiseren en ook dat is een pluspunt . 
En dan is er nog iets . Je mag jaren uitblinken in uw streek op 
vitesse en men kent je amper . Op de grote fond is dat anders 
. Het spreekt ook meer tot de verbeelding van de mensen .  
Toen ik verleden jaar twee vroege duiven had van Pau kreeg 
ik ’t allenkante felicitatie’s ! En dat deed deugd !    



mvg      
ROGER CASIER 
 


