BEYERS PREMIUM MENGELINGEN
THE QUALITY OF THE CHAMPIONS - DE KWALITEIT VAN DE KAMPIOENEN

20 kg
25 kg

Kwalitatief gezien de overtreffende trap binnen het BEYERS gamma. In de premium mengelingen is
de nadruk gelegd op kleinere graansoorten, zoals kleine cribbs maïs en kleine erwten, in combinatie
met soja om een optimale opname van de granen te garanderen. Wie kiest voor PREMIUM mengelingen
kiest ervoor om geen geld meer weg te gooien door granen die door de duiven uit de voederbak
worden gegooid. Bovendien is de samenstelling van deze mengelingen zodanig dat er sprake is van
een optimale voedingswaarde, waardoor u het uiterste uit de kwaliteiten van uw duiven kunt halen.

TOP MENGELINGEN EN SUPPLEMENTEN DOOR EN VOOR DUIVENMELKERS
Bij BEYERS wordt niet vanuit een ivoren toren aan producten voor de duivenmarkt gewerkt. Op alle niveaus binnen de firma, van productie tot
sales en management, werken duivenmelkers, die zich perfect kunnen inleven in de belevingswereld van de moderne duivensport. Bovendien
wordt er zeer intensief samengewerkt met de absolute top van de hedendaagse duivensport in binnen- en buitenland. Door de feedback over
hun praktijkervaringen met de producten van BEYERS kunnen de mengelingen en supplementen blijvend geoptimaliseerd worden.
Deze intensieve samenwerking heeft geleid tot de co-creatie van een aantal zeer kwalitatieve mengelingen en supplementen, aangepast
aan de visie over het voeder en het spelsysteem van een aantal top duivenliefhebbers. Op de volgende pagina’s vindt u voor elk van deze
co-creaties het verhaal terug van de ontwikkeling. Stellen wij u de specifieke eigenschappen van de mengeling en/of supplement voor en
presenteren wij u het voederschema & spelsysteem van de desbetreffende kampioen.
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Kampioenen kiezen voor kwaliteit
Kampioenen kiezen voor BEYERS

Premium JELLE JELLEMA
Premium JELLE JELLEMA POWER
JELLE JELLEMA - DE ONBETWISTE GROOTMEESTER OP DE ZWARE FOND.

De naam Jellema en succes op de
zware fond, ze lijken onlosmakelijk
aan elkaar verbonden. Als kleuter was
Jelle reeds bij vader Ultsje Jellema
20 kg op de hokken te vinden en hij deed
er zijn eerste duivenwijsheden op. Tot
halfweg de jaren 80 werd er met succes
op de programmavluchten gespeeld. Vanaf 1985 werd er gericht
gekweekt, gespeeld en geselecteerd op de overnachtfond. Vader
en zoon hebben tot in 2008 in tandem gespeeld, daarna is Jelle op
zijn huidige locatie in Nijverdal voor eigen rekening verder gegaan,
met als basis de eigen duiven die zich als meermaals bewezen
hadden op de zware fond klassiekers. Met zijn vrouw Janneke en
hun 3 kinderen beleeft Jelle er nu samen topmomenten!
Jelle Jellema is steeds op zoek naar hoe hij het verschil kan
maken om aan de top te blijven. Voeding, training, opleiding van
de jonge duiven, genetica, bikkelharde selectie op spel en kweek,
het hok, steeds blijft Jelle zich afvragen en zoeken naar hoe het
nog beter kan op al deze onderdelen van de duivensport.
Het ideale spel voor hem op de zware fond is met nestduiven. Het
is hierbij belangrijk om de duiven goed te laten trainen.
Vanaf het opgroeien van de jongen start de opleiding met
als ultieme doel en alles in functie van het uitgroeien tot een
potentiele winnaar op een zware fond vlucht.
Wat betreft voeding vertrouwt Jelle grotendeels op het instinct
van de duif zelf: “Een duif weet zelf het beste wat hij/zij nodig heeft”.
Een grote variatie aan granen en zaden is dus noodzakelijk.
Voor zware fond vluchten is een energierijke (vetrijke) voeding
nodig maar: “Vet voer is goed, te vet is dan weer niet goed”. Een
royale beschikbaarheid van een variatie aan grit-en mineralen
mengelingen met de juiste calcium/fosfor verhouding in
combinatie met een graan-en zaad mengeling vindt Jelle ook zeer
belangrijk. Duiven op nest hebben immers een grote behoefte
aan verse mineralen.
Via een grondige opleiding, een vooraf vooropgesteld
vluchtschema per duif en een individuele extra rust/herstelperiode
indien nodig, wil Jelle het gebruik van supplementen vermijden.
Een onnodig of veelvuldig gebruik hiervan beschouwt hij als een
extra belasting van het verteringsmechanisme van de duiven.
Vaccinaties, onderzoek/diagnose en aangepaste medicatie
bij ziekte als medische begeleiding past hij als dierenarts van
opleiding met de nodige zorg toe.
Jelle was altijd op zoek naar een voer met de juiste samenstelling
dewelke hij, mits kleine aanpassingen, het hele jaar kan voeren. Hij
was dus altijd verschillende zakken voer aan het mengen en aan
het zoeken naar de ideale zak voer. Maar het lukte nooit om die te
vinden. Toen hij hierover met Rick te Morsche en Dick de Leeuw
sprak, opperden ze om zelf een samenstelling te bedenken waar
hij alle kanten mee uit kon.
Duiven op de lange afstanden krijgen het vaak hard te verduren
en kunnen daar beter goed op voorbereid zijn om het volledige
potentieel te kunnen benutten. Jelle omschrijft dit als volgt
“Als marathon speler wil je je atleten helemaal volgetankt aan de

start laten verschijnen. Hiervoor
heb je een erg vetrijke mengeling
nodig. De bestaande energie
mengelingen waren me eigenlijk
nog niet zwaar genoeg en ook niet
goed uitgebalanceerd. Hiervoor
heb we PREMIUM JELLE JELLEMA
POWER ontwikkeld, wereldwijd
waarschijnlijk de meest vetrijke mengeling die er bestaat. Mede door
het ook hoge eiwit gehalte is het ook de ideale mengeling voor herstel
na een zware marathon en voor gebruik tijdens de kweek”.
Door zijn jarenlange focus op de zware fond, zijn opgedane
ervaringen op deze afstanden en “keep it simple” mentaliteit is
Jelle voorstander van het gebruik van maximaal 2 mengelingen.
Enerzijds een veelzijdige allround mengeling en anderzijds
een energie- (vetrijkere) en eiwitrijke mengeling waarmee hij in
verschillende combinaties van beide mengelingen het hele jaar
kan voeren en die samen garant kunnen staan voor een ideale
balans tussen het aanleveren van de nodige koolhydraten,
vetten en eiwitten en de behoeften van de duiven naargelang
de omstandigheden. Toevoeging van extra paddy rijst (hoog
gehalte aan ruwe celstof ) met veel voedingsvezels welke helpen
bij de regulatie van de darmtransit en goede darmwerking, is
enkel nodig in langere rustperiodes of bij de voorbereidende
snelheidsvluchten.
Een goede en vlotte recuperatie van een zware vlucht is de
start van de voorbereiding naar een volgende vlucht, ook hier
werden eisen gesteld voor de mengelingen. Het vooropgesteld
vluchtprogramma van elke duif is onafhankelijk van de plaats op
het hok. Dit heeft als gevolg dat thuisblijvers, duiven die thuis (gaan)
komen van hun vlucht en duiven in de laatste voorbereidende
dagen naar de inkorving toe door elkaar verspreidt zitten op
hetzelfde hok. Dit betekent dat de 2 mengelingen een optimale
voeding ondersteuning moeten kunnen aanbieden voor gebruik
van een gemeenschappelijke voederbak en een individueel
voerderpotje bij de nestschotel in de verschillende posities waar
elke duif zich in bevindt en dit gedurende “de periode” van de 7
internationale zware fond wedstrijden (eind juni tot en met begin
augustus)!
Duiven starten hun voorbereiding/opleiding tot lange afstand
vlieger via trainings-en leervluchten op de kortste afstanden. Ook
voor deze tussentijdse opdrachten dienen de 2 mengelingen een
optimale samenstelling te kunnen bieden. Een hele uitdaging die
BEYERS graag aanvaardde en samen met Jelle en enkele bevriende
fond liefhebbers tot een zeer goed eindresultaat gebracht hebben.
De eerste testmengelingen van “de energierijke versie” werden
reeds in 2016 afgezakt, de creatie van de “allround mengeling”
volgde reeds een jaar later in 2017.
De beoogde resultaten werden ruimschoots overschreden, het
gevoel bij de mengelingen bij alle betrokkenen zat goed. Met een
extra jaar vertraging (om gekende redenen) maar hierdoor ook
met een extra bevestiging van het goede eindresultaat, bieden
wij graag deze recepturen wereldwijd aan: BEYERS PREMIUM JELLE
JELLEMA en BEYERS JELLE JELLEMA POWER.

BEYERS PREMIUM JELLE JELLEMA

Een veelzijdige allround mengeling samengesteld uit 21 hoogwaardige ingrediënten dewelke men mits kleine aanpassingen, het hele jaar
door als zware fond liefhebber kan voeren:
• Tijdens de winter/rust periode en het sportseizoen voor de kortere afstanden aangevuld met paddy rijst. Paddy rijst voor het hoog gehalte
aan ruwe celstof (5-7%) en de vele voedingsvezels dewelke helpen bij de regulatie van de darmtransit en goede darmwerking
• Tijdens het kweek-en rui seizoen en voor de langere afstanden tijdens het sportseizoen aangevuld met PREMIUM JELLE JELLEMA POWER voor het
invullen van de hogere vet-en eiwitbehoeften.
Ingrediënten: mais cribbs, mais bordeaux, witte tarwe, extra witte dari, paddy rijst, cardy, sorgho extra rood, kleine gele erwten, kleine cribbs mais, peenerwten,
erwten maple peas, wikken, gepelde haver, zilvervliesrijst, getoaste sojabonen, kadjang idjoe, linze, kempzaad, boekweit, erwten dunpeas, kanariezaad.
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

58,10 %
13,60 %
5,80 %
6,50 %
2,20 %

BEYERS PREMIUM JELLE JELLEMA POWER

Een extreem energie- (vetrijke) en eiwitrijke mengeling bestaande uit 27 verschillende ingrediënten, elk in keuze en hoeveelheid secuur
geselecteerd als de perfecte aanvulling in combinatie met PREMIUM JELLE JELLEMA tijdens het internationaal zware fond vluchtprogramma en
tijdens de kweek-en ruiperiode.
• Zorgt voor een optimaal herstel na thuiskomst en biedt hiermee een ideale start van de voorbereiding naar de volgende vlucht toe.
• Als bron van energieleverancier tijdens de 4 laatste dagen voor de inkorving van een internationaal zware fond vlucht.
• Tijdens de kweek-en ruiperiode als bron van extra licht verteerbare eiwitten met een optimale voedingswaarde en -opname.
Ingrediënten: mais cribbs, cardy, kempzaad, mais plata, kempzaad, mais plata, dari wit, erwten groen, bruine perilla, power korrel, mais bordeaux, gepelde
arachiden, witte tarwe, sorghum rood, paddy rijst, erwten maple peas, kadjang idjoe, zonnebloempitten gepeld, getoaste sojabonen, linzen, wikken, gestreepte
zonnebloempitten, koolzaad, lijnzaad, raapzaad, kanariezaad, boekweit.
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

38,50 %
16,90 %
16,40 %
9,80 %
2,80 %

Er worden geen supplementen of bijproducten toegevoegd aan het voer of in het drinkwater. Wel krijgen de duiven steeds vrij beschikking
over gevitaminiseerd mineraalvoeder in afzonderlijke potjes nl. BELVIMIN, VI-SPU-MIN en Vitalith.

Belvimin

Gevitamineerd mineraalvoeder
•
•
•

Bevat belangrijke bouwstoffen, vitaminen (A, D3, B1, B2,E,PP en B12) en mineralen voor een topconditie
gedurende het ganse jaar.
Bevat 25% calcium en 3% fosfor om het tekort aan calcium in granen en zaden ten opzichte van de
aanwezige fosfor te compenseren. Hierdoor bereikt men een optimale calcium-fosfor verhouding.
Om veldvergiftiging te voorkomen

Gebruiksaanwijzing:
• Dagelijks een kleine hoeveelheid inmengen in het dagrantsoen (max 10 % van het dagrantsoen).

1,5 kg
5 kg

yearround

Calcium
Fosfor
Natrium
Lysine
Methionine

25,00 %
3,00 %
2,00 %
0,00 %
0,00 %

Voederschema – Speelsysteem
JELLE JELLEMA
Het ideale spel voor Jelle op de zware fond is met nestduiven, zeker wanneer je er ook in slaagt om de duiven hard te
laten trainen. Hierdoor wordt er in de periode dat het er om gaat ‘s avonds tussen 21 u en 22 u getraind met de vlag en
dat is een zeer effectieve methode.
Hieronder vindt u de voederschema’s voor de verschillende afstanden. Hou er rekening mee dat alle vluchten waaraan
Jelle deelneemt op kortere afstanden als voorbereiding en/of opleiding gelden voor het latere doel: deelname aan
zware lange afstand vluchten.

ZWARE FOND/INTERNATIONAAL (> 750 km , 4 of 5 nachten korf)
Gedurende “de periode” van de 7 internationale zware fond wedstrijden (eind juni tot en met begin augustus):
100% PREMIUM JELLE JELLEMA.
Vanaf 4 dagen voor het inkorven 50% PREMIUM JELLE JELLEMA en 50% PREMIUM JELLE JELLEMA POWER. Eerst PREMIUM JELLE JELLEMA in de gemeenschappelijke voederbak en na een kwartier wordt de PREMIUM JELLE JELLEMA POWER hieraan toegevoegd. De duiven krijgen zoveel als ze willen en
ontvangen tot wel 4 voederbeurten per dag. Eénmaal per dag, tijdens de training, wordt de gemeenschappelijke voederbak volledig
leeggemaakt en terug gevuld.
Bij de nestschotels is er deze laatste 4 dagen voor de vlucht permanent 100% PREMIUM JELLE JELLEMA POWER beschikbaar in een voederpotje.

(EENDAAGSE) FOND (> 600 km & <750 km, meer dan 2 nachten korf)
GROTE HALVE FOND / MIDFOND (> 400 KM & < 600 km, 2 nachten korf)
KLEINE HALVE FOND / MIDFOND (> 300 km & < 400 KM, 1 nacht korf)
VITESSE/SNELHEID (< 300 km)
Tijdens deze voorbereidende vluchten: 100% PREMIUM JELLE JELLEMA.

RUI - WINTER/RUST - KWEEK PERIODE - JONGE DUIVEN
15%

25%

10%

20%

Paddy rijst
PREMIUM JELLE JELLEMA POWER

85%

rui

PREMIUM JELLE JELLEMA

100%
75%

80%

winter / rust

kweek

Jongen (4 weken na het
spenen tot jongen + 3
maanden oud)

90%

Jongen (+ 3 maanden
oud tot de eerste
vluchten < 300 km)

MEERJARIGE OPLEIDING: VAN JONGE DUIF TOT DEELNAME AAN
INTERNATIONALE VLUCHTEN BARCELONA & PERPIGNAN.
Jonge duiven:

min. 10 vluchten in het geboortejaar, opbouwend in afstand tot 500 km.

Jaarlingen:

2 vluchten > 1.000 km (Bordeaux/Agen & Narbonne)

2-jaarse:		

3 vluchten > 1.000 km (uitgezonderd Barcelona)

>3 jaar:		
		
		

Internationale vlucht Barcelona en Internationale vlucht Perpignan.
Tussen deze 2 zware fond klassiekers (Barcelona en Perpignan) is er
normaliter een rustperiode van 3 à 4 weken.

@realbeyersbelgium
BEYERS BELGIUM

info@beyersbelgium.be - www.beyersbelgium.be

TOP SERIE UITSLAGEN OP DE „KONINGIN DER KLASSIEKERS, BARCELONA“.
Indrukwekkend om de top serie nationale uitslagen van de voorbije jaren op de meest tot de verbeelding sprekende
vlucht, de “Koningin der klassiekers, Barcelona (1.268 km)” te aanschouwen:
2014:

1e Nationaal (“Kleine Jade” NL11-1292679) & 3e Nationaal (“Silvie” NL09-1783772) - 5.423 duiven.
1-3-102-195-256-351-501-644 (8/12)
“Kleine Jade” behaalde ook de 1e Internationaal van 20.669 duiven.

2015:
2016:

358e Nationaal 5.183 duiven (slechts 1 mee)
3e Nationaal ( “Roos” NL13-1755860) & 10e Nationaal (“Evi” NL13-1755856) - 5.244 duiven.
3-10-18-37-77-173-317-928 (8/12)
2e Nationaal (“Saar” NL14-1559574) - 4.504 duiven
2-84-132-136-172-191-209-235-260-301-1033 (11/21)
8e Nationaal (“Rena” NL14-1559583) - 3.912 duiven
8-26-132-157-440-468-626-724-751-778 (10/16)
3e Nationaal (“Romy” NL16-1163446) - 4.129 duiven & 9e Internationaal - 15.981 duiven.
3-63-70-189-307-321-386-800-803 (9/19)
1e Nationaal (“Silke” NL15-1320979) - 4.477 duiven & 2e Internationaal - 12.315 duiven.
1-7-18-24-33-38-40-116-149-191-192-204-247-274-307-652-747-784-1106 (19/34)

2017:
2018:
2019:
2020:

2021:

6e Nationaal (“Noud” NL17-1732264) – 4.838 duiven
6-9-37-71-180-187-246-258-294-295-346-365-412-425-442-536-598-637-644-671-760-823-1035-1174 (24/52)

