
OPEN BRIEF...ivm "beschermingsgebiedperikelen" ... 

 

Geen diersoort is zo  "inlevend" als de mens en dat heeft ons in wezen 
echt wel ver gebracht. Ik, -als menselijk wezen- onderscheid me dus van 
een dier net door die empathie en het bezitten van een ziel... 

En precies die ziel, mijn duivenziel dan nog nota bene, is uiterst diep 
geraakt... 

Ik ben nog altijd wat graag een leerkracht, een bezieler die blijvend 
allerlei informatie op een bedje vol passie aan kinderen doorgeef. Met 
daar bovenop een volle schep waardengericht leven. En ik besef maar al 
te goed dat ik met dit schrijfsel moet voorkomen mij te laten leiden door 
de irritante kantjes die je -leerkracht zijnde-, met je meedraagt. En toch: 
het moet me écht even van het hart! 

Heb de laatste jaren -om heel wat omringende, overkoepelende redenen- 
wat afstand van het hele duivengebeuren ingebouwd. Werd meer 
beschouwend dan deelnemend en ik onderging ...En bleef ondergaan... Ik 
ergerde me aan heel veel "randgebeuren" in de marge van de 
"duivensport". Maar tussen "ergerlijk aanvoelen" en veroordelen, is een 
wezenlijk verschil... 

Was en ben me er blijvend heel goed van bewust dat het duivenspel (hier 
ten huize van) "maar" een hobby is. 

We zijn en blijven mensen met onze fouten en gebreken waaruit we 
kunnen leren...Maar we moeten er wel uit willen leren...Remediëren 
noemt dit in leerkrachtentaal. Wat we niet kunnen voorkomen, proberen 
we aan te werken zodat het toch tot een goed einde kan gebracht 
worden...Wat fout liep of loopt, herstellen we. 

Als juf ken je maar al te goed volgende steeds wederkerende vaststelling. 
Heeft het kind goeie punten, dan ben je een goede juf en heeft het kind 
geen goede punten, is het de schuld van de juf...En inderdaad: de beste 
stuurlui staan écht altijd aan wal. 

DUS IK BEHOED ME HIER EN NU VOOR HET SPUIEN VAN KRITIEK , ik lees 
en luister, maak mee en stel vast... 

De vogelgriep heeft West-Vlaanderen in zijn greep met alle gevolgen 
vandien... 



Donderdagavond stonden we klaar om duifjes in te manden. Toen ook wij 
lucht kregen van het feit dat we in "beschermingsgebied' wonen, de 10 
km zone dus. Enkele sms-jes, telefoontjes en het grondig lezen van de 
mededelingstekst op internet verder, brachten we de pluimenbollen met 
pijn in het hart terug naar het hok. En ja hoor er is inderdaad veel meer 
dan duiven in een mensenleven maar toch... 

Mijn duivenziel deed en doet pijn. Tot in de diepste vezels... 

Hier ten huize van kwam onmiddellijk het besef dat het over and out is! 
Drie weken om te starten. Het economisch belang te groot, een totale 
pluimveesector in gevaar.(Waarvoor alle begrip!) 

En ja, ik weet wel dat duiven tot op heden nog geen deel uitmaakten van 
de ziekteverwekkers . En ja ik weet dat het al lang anders kon...Zodat de 
duivenliefhebber met zijn gevleugelde vrienden niet langer de dupe van de 
situatie zou zijn. 

MAAR TOT OP HEDEN IS DIE DESBETREFFENDE WET NOG NIET IN HET 
STAATSBLAD VERSCHENEN EN DUS NIET BEKRACHTIGD. 

Hier dus en ook nog bij heel veel andere liefhebbers geen deelname aan 
wedstrijden meer, tot nader orde. En ik vrees... 

Hoe het voelt? 

Behoeft het een uitleg? 

Het pure genieten  in de vorm van een jaartje lang toeleven naar het 
vliegseizoen en dan de thuiskomstadrenaline beleven...Is niet meer. Wel 
nog dagelijks met de pluimenbollen "bezig" zijn, je weet maar nooit...  

Al zie en voel je dat dit niet lukken zal, straks het wedstrijdritme eruit, de 
motivatie bij de pluimenbollen ribedebie. Ook zij voelen straks de 
veranderde situatie. Die enkele weekjes de duifjes intens aan wedstrijden 
laten deelnemen, je leefde daar een heel jaar naartoe... So be it. 
Momenteel niks aan te veranderen. 

En de duivenwereld draait verder, -zij het met een beperkter publiek-! 

Een straat hier verder komen duifjes van wedstrijd thuis, manden ze er 
andere in en "genieten" ze van "hun" duivensport. Voor hen is die 
"vogelgriep" een ver -van -mijn-bed-show! 

Euch?????????? 

Even kroop ik dus in mijn pen. 



Gewoon om mijn verwondering, zeg maar verbijstering, uit te drukken...Is 
dit "duivenliefhebber" zijn? Is deze profilering nog "duivensport"? 

Waar rest de solidariteit?  

Op allerlei media worden bladzijden vol geschreven . Maar zeggende 
woorden doen niks... 

Eén zin op FB "vertaalt" het huidige denken: vluchten zijn doorgegaan, zal 
wel oké blijven.(Die meneer woont "gelukkig" nog in een niet-besmette 
zone-. 

Heerlijke duivenwereld ? 

Vertekende duivenresultaten resten ons... 

Provinciale vluchten waar niet iedereen kan aan deelnemen. 
Nationale vluchten waar hele gebieden uit ontbreken. En ook 
volgend seizoen wordt er ééntje met ervaren duifjes tov onervaren 
pluimenbollen. Kampioenschapresultaten? 

Wat een "bittere klucht"! 

Oeps, nu toch even de "belerende leerkracht" in mij wakker. Want één 
iets dragen wij hoog in het vaandel: iedereen in ons klasje gelijk! 
Dagelijkse wederkerende realiteit. 

Ja, mijn duivenziel bloedt want solidariteit is in de duivenwereld een 
onbekend woord. Ik dacht echt dat duivenliefhebbers meer in hun mars 
hadden. Ach ik ben en blijf een naïeve trien maar dit moest me even van 
het hart. 

Aan iedereen die NOG aan wedstrijden kan deelnemen: veel succes en 
vooral plezier! 

Aan de "rest": Boek je een onverwacht  reisje met je gezin! (groen 
lachje). 

Tenzij....Laten we hopen! 

Suzy Schollier  

 

 

 


