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WAL ZOONTJENS

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.

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

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.

Kampioenen kiezen voor kwaliteit
    Kampioenen kiezen voor BEYERS



GERARD KOOPMAN

20 kg

info@beyersbelgium.be - www.beyersbelgium.be
2,5 kg

Premium Koopman All-in-One 
Goldcorn Koopman  

Gerard Koopman - Een icoon in de duivensport

Decennia lang ononderbroken aan 
de top is slechts voor weinigen 
weggelegd. Gerard Koopman is 
één van deze uitzonderingen. Bij 
zijn start in de duivensport stelde hij 
zich duidelijke doelen. Hij wilde een 

uitzonderlijke speler zijn, de beste worden van allemaal. 

In de beginjaren in Nieuw Amsterdam zijn het zijn ouders geweest die 
hem alle tijd hebben gegund zich te ontwikkelen tot de man die hij 
vandaag is. Wereldreiziger, vakman, aanspreekpunt voor velen maar 
bovenal een enorm gepassioneerde en succesvolle duivenliefhebber!

Natuurlijk is de setting nu anders dan toen. Er werd verhuisd (1997) 
naar Ermerveen, de omvang van de kolonie en hokaccommodatie 
groeide en er werd een team uitgebouwd. Allemaal logische stappen 
in de ontwikkeling van wat eerst een talent is tot de duivenprof van 
heden. 

Eén van de dingen die niet veranderd is, is het vermogen van Gerard 
onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Als een schaker 
kijkt hij naar de essentie van het spel, waar ontstaat het verschil, waar 
wordt de winnende actie gemaakt, wat is echt belangrijk. 

Louis van Loon (Poppel –BE) liet destijds Gerard inzien dat in de 
duivensport niets geforceerd kan worden en je moet uitgaan van 
de duif zelf. Een andere topliefhebber uit die tijd, Jules Rijckaert (St. 

Amandsberg – BE) toonde hoe 
belangrijk het is te observeren wat 
een duif nodig heeft. 

Rijckaert had bij herhaling 
opgemerkt dat duiven slakjes 
pikten om – dit was zijn conclusie 
– te voorzien in de behoefte tot opname van dierlijke eiwitten. Meer 
dan granen en zaden alleen dus. 

De laatste component van de inmiddels bekende mix van pinda’s – 
kaas – schapenvet kwam in beeld toen een Taiwanese liefhebber op 
bezoek was in Nieuw Amsterdam. Gerard vertelde de man dat ‘De 
Beatrixdoffer’ niet meer bevruchtte. Hij had mogelijk een oplossing. 
Schapenvet zou hiervoor zeer geschikt zijn. In de dierenspeciaalzaak 
die Gerards broer Jaap runde, verkocht men al schapenvet voor 
honden met vachtproblemen. Door schapenvet te verstrekken 
verkregen zij een bijzonder mooie vacht. Zo ontstond het idee om 
de kaas-pinda’s mix met schapenvet te gaan verrijken. De actuele mix 
bestaat uit 60% pinda’s, 30% kaas en 10% schapenvet.

Voor mensen die het maken van deze mix te ingewikkeld of te 
tijdrovend vinden, heeft BEYERS ism met Gerard Koopman de Goldcorn 
Koopman ontwikkeld, dewelke eveneens werd toegevoegd aan hun 
eerste co-creatie: de Premium Koopman All-in-One mengeling, het hoofdgerecht 
en het dessert samen.

BEYERS Premium Koopman All-in-One
• Stevige allround basismengeling samengesteld uit 25 hoogwaardige bestanddelen. Kan het hele jaar door gevoederd worden met 

beperkte toevoeging van andere mengelingen.
• Uniek ingrediënt Goldcorn (dierlijke eiwitten en vetten uit kaas, melk en schapenvet).

Ingrediënten: kleine cribbs mais, cardy, erwten maple peas, erwten groen, tarwe, goldcorn, sorgho rood, popcorn mais, peenerwten, erwten dunpeas, sorgho 
wit, gepelde zonnepitten, vitsen, paddy rijst, linzen, lijnzaad, koolzaad, haver gepeld, boekweit, kadjang idjoe, arachiden gepeld, witzaad, sesamzaad, millet wit, 
kempzaad.

Koolhydraten 50,90 %
Ruw eiwit 15,20 %
Ruw vet 8,60 %

Ruwe celstof 6,40 %
Ruwe as 2,8 0 %

BEYERS Goldcorn Koopman
• De unieke samenstelling geeft de duiven niet alleen in het sportseizoen een enorme energieboost, maar is ook 

aangewezen voor een geslaagde kweek.
• 5 % door het voer mengen. U gebruikt dus 1 zak op 50kg voer.

Ingrediënten: Maïs, sojaschroot, tarwevoerbloem, 
arachidemeel, tarwe, dextrose, calciumcarbonaat, maïsgluten, 
rietmelasse, kaas - en kaasproducten, biergist, melkpoeder, 
zeewier gedroogd, tarwekiemen, luzerne, weipoeder, fructose, 
ei poeder, arachideolie, sojalecithine, zonnebloemolie, 
lijnzaadolie, schapenvet. 

Ruw eiwit 18,20 %
Ruw vet 8,70 %
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Voederschema – Speelsysteem
Gerard Koopman & Team

Klassiek weduwschap – Weduwnaars of weduwduivinnen

De Premium Koopman All-in-One mengeling is ontwikkeld om volgens de visie van Gerard alle duiven, elke dag en gedurende het gehele jaar te kunnen 
voederen met éénzelfde basismengeling. Hieronder beschrijft Gerard hoe hij zonder geheimen en volledig transparant de duiven voedert. Naar 
behoefte wordt de Koopman All-in-One met gerst, paddy of zuivering gemengd. De duiven krijgen iedere dag ruim voldoende ter beschikking.

In voorbereiding van vitesse vluchten moeten 
de duiven alles opeten vooraleer ze nieuw voer 
toegediend krijgen.

Voor vluchten > 300 km worden de duiven 2x 
per dag gevoederd. Het voer dat overblijft na een 
voederbeurt gaat ofwel naar de partner duiven 
ofwel naar de zomerjongen.

Wanneer de duiven worden ingekorfd voor 
een vlucht met 1 nacht mand wordt het voer 
weggehaald op de dag van inkorving omstreeks 10 
uur. Als ze langer in de mand zitten, staat het voer 
langer ter beschikking.

Zowel de oude als jonge duiven krijgen na elke 
training een geringe hoeveelheid van de pinda - 
kaas - schapenvet mix, ongeveer 1 theelepel per 
duif per dag. Na verloop van tijd weten de duiven 
dit en vormt dit een extra stimulans om ze binnen 
te krijgen waardoor het trainingsschema van de 

andere duiven niet in de war loopt. 

Het schapenvet moet bewaard worden in de 
diepvries omdat het niet behandeld is met 
antioxidanten.

Extra pinda’s worden er niet verstrekt. In de All-
in-One mengeling en het mengsel van kaas-pinda’s-
schapenvet zit voldoende.

De weduwduivinnen of weduwnaars die thuis 
blijven om de partner op te vangen, worden 
voorzien van een mengeling van 50% All-in-One en 
50% gerst.

Tijdens de rui opletten dat de duiven niet te vet 
worden. In de winter worden er ook wortelen door 
het voer gemengd. Duiven eten dit niet graag, maar 
pas als de wortelen op zijn wordt er nieuw voer 
verstrekt. Tijdens de kweek krijgen de kwekers om 
de 3 dagen de pinda-kaas-schapenvet mix.
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Premium KOOPMAN ALL-IN-ONE

Sportseizoen
Focus op Eendaagse Fond en Overnachtingsfond

1 Vitesse / Snelheid (jonge & oude duiven: < 300 km)
2 Kleine & Grote Halve Fond / Midfond & Eendaagse Fond 
 (oude duiven: >300 km & < 700 km, jonge duiven: > 300 km)

Rui - Winter/Rust - Kweek periode


