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.

GÜNTER PRANGE

JOS & XAVIER THONÉ

JAN KEEN

GABY VANDENABEELE

GERARD KOOPMAN

BAS & GERARD VERKERK

WAL ZOONTJENS

Kampioenen kiezen voor kwaliteit
Kampioenen kiezen voor BEYERS

Premium Thoné Olympic
Jos Thoné - Winnen van snelheid tot grote fond!

20 kg

Iedereen die Jos Thoné al eens
ontmoet heeft zal het eens zijn met
deze omschrijving: een allround
speler en winnaar met een enorme
feeling voor duiven. Ambitieus,
passioneel in de liefde voor de
duivensport en zijn tijd vaak vooruit.
Een waardige ambassadeur voor
onze Belgische duivensport.

Sinds 1991, de start van zijn zelfstandig spelen op de huidige locatie in
Niel-bij-As, is hij zich als topper continue blijven aanpassen aan de sterk
geëvolueerde duivensport en heeft hij als medepionier tal van nieuwe
facetten succesvol geïntroduceerd die ondertussen ruime navolging
kregen (hokconstructie en - inrichting, verduisteren-bijlichten, totaal
weduwschap, één duif 5 nationale fond vluchten in éénzelfde seizoen
uitzonderlijk laten scoren,…).
In 2001 was Jos op zoek naar een allround en veelzijdige mengeling,
aangepast aan zijn spelsysteem, die men tezelfdertijd ook tijdens de
kweek en het rui seizoen kon voederen. Het gehele jaar dus éénzelfde
voeder. Dit om de darmflora van de duif niet onnodig te verstoren
en het voederen van de duiven voor elke liefhebber of loftkeeper zo
eenvoudig mogelijk te houden.
Geen gemakkelijke opgave en destijds een mooie uitdaging voor
onze Technical Consultants. Het resultaat van de co-creatie met deze
top duivenliefhebber werd BEYERS Premium Thoné Spécial. Een veelzijdige
allround mengeling van kleinere graansoorten om een optimale
opname te garanderen en tezelfdertijd met voedingswaarden die
toelaten om het uiterste uit de kwaliteiten van de duiven te halen.
Onder meer door het gebruik van deze mengeling werden er
uitmuntende resultaten behaald op alle disciplines en een fenomenaal
palmares opgebouwd.

De duiven zijn sneller geworden,
trainen harder en beter en
hebben hierdoor behoefte aan
JOS & XAVIER THONÉ
een aangepaste begeleiding en
voeding. Het zou verwonderlijk
zijn wanneer Jos sindsdien
niet mee geëvolueerd zou zijn.
Eénzelfde voeder dient nog
altijd het hoofdbestanddeel van
de voeding te zijn en dit tijdens
alle seizoenen. Samen met onze Technical Consultant Ludo Wille
werd er gezocht naar een upgrade in functionaliteit met beperktere
toevoeging van andere mengelingen tijdens de seizoenen en een nog
betere aansluiting met het huidig voeder-en spelsysteem van Jos. Het
resultaat van deze zoektocht is BEYERS Premium Thoné Olympic. Een nieuwe
verbeterde versie van de Thoné Spécial met een zeer mooi uitzicht.
Het grootste verschil in samenstelling met Premium Thone Spécial
zijn de leveranciers van de eiwitten. Dit waren vooral peulvruchten
(erwten dunpeas, erwten maple peas). Deze werden fel gereduceerd
(16% -->4%) en vervangen door kleine en vetrijke zaden met een
hoog benutbaar eiwitgehalte (kemp 3%, raapzaad 2% en mariendistel
1%) en andere peulvruchten (erwten klein geel 4% en linzen 3%).
Hierdoor is het ruw eiwitgehalte licht gestegen (15,5%), maar wat
veel belangrijker is dat we door meer kleine en vetrijke zaden toe
te voegen de biologische waarde van de eiwitten verhogen en een
hogere benutbare waarde van het eiwitgehalte bekomen hebben (=
betere verteerbaarheid).
Net zoals elke BEYERS mengeling hebben we deze nieuwe verbeterde
samenstelling uitvoerig getest bij Jos Thoné en enkele bevriende
hokken, vooraleer de definitieve succesformule aan u voor te stellen.
Verder geven wij u alle details over zijn huidig voedersysteem met
deze nieuwe premium allround mengeling.

BEYERS Premium Thoné Olympic
•
•

Veelzijdige en mooie allround mengeling voor het hele jaar.
Beperkte toevoeging van andere mengelingen tijdens de seizoenen
Winterkweek: extra eiwitten via een Luikse mengeling (extra erwten)
Sport: extra koolhydraten en vetten via Galaxy Sport Energy en Galaxy Long Distance TT
Rui: Moulting Support

Ingrediënten: kleine cribbs mais, tarwe, soya getoast, dari wit, paddy rijst, mais merano, cardy, erwten klein geel, peenerwten, vitsen, sorgho extra rood,
linzen, haver gepeld, kempzaad, erwten dunpeas, gerst, gestreepte zonnepitten, kadjang idjoe, raapzaad, erwten maple peas, mariendistel, lijnzaad, millet geel,
kanariezaad.

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

52,70 %
15,50 %
8,40 %
6,20 %
2,40 %

Voederschema – Speelsysteem
Jos Thoné

Onderstaande voederschema’s vormen een leidraad voor “normale” vluchten bij de verschillende afstand disciplines rekening houdende met Jos
zijn speelsysteem. Net zoals Jos dient de liefhebber zelf aan te voelen wanneer hij de samenstelling eventueel aanpast richting inkorving volgens
de verwachte omgevingsfactoren tijdens de komende vlucht (wind, temperatuur, # nachten korf).

Voederschema’s

Speelsysteem

Focus op Eendaagse Fond en Overnachtingsfond

Jos speelt onvoorwaardelijk op totaal weduwschap
(uitgezonderd Barcelona). Om dit systeem makkelijk
te kunnen uitvoeren bestaat elke afdeling van zijn
hok in feite uit twee delen. Een deel binnen voor de
weduwnaars met broedbakken en aan de achterzijde
hiervan een hok met open voorfront en kapelletjes
voor de duivinnen. De duiven worden wekelijks
ingekorfd van midden april tot en met september op
de verschillende afstanden.

Vitesse / Snelheid (wekelijks, > 100 km & < 250 km)
Van thuiskomst tot de dag van inkorving:
100% BEYERS Premium Thoné Olympic.
Kleine & Grote Halve Fond / Midfond
(wekelijks met 2 nachten korf, > 250 km & < 650 km)
5%
10%

85%

thuiskomst

100%

100%

100%

zondag

maandag

dinsdag

Galaxy Long Distance TT

5%
10%

5%
10%

85%

85%

woensdag

donderdag

Duivers en duivinnen krijgen dezelfde samenstelling
van voer. In de beginfase van het seizoen worden
de duiven 1x per dag gevoederd. Wanneer men
overschakelt op 2 trainingen per dag, wordt het
aantal voederbeurten ook verdubbeld. De duiven die
op verschillende afstanden gespeeld worden zitten
samen op een hokafdeling. Het voederen vindt plaats
in een gemeenschappelijke voederbak. Duiven die op
verdere afstanden gespeeld worden krijgen daarom
nog een aparte voeding in hun respectievelijke bak.
Als allround speler gaan de jonge duiven van
Jos vanaf de start van het wedstrijdseizoen ook
wekelijks de mand in. De jonge duiven zitten in
eenzelfde hokconstructie- en inrichting als de oude
duiven en jaarlingen. Na het spenen krijgen zij
100% BEYERS Premium Thoné Olympic. Wanneer zij in de
begin
fase onvoldoende trainen wordt het voeder
eventueel verlicht met 5% paddy rijst. Tijdens het
wedstrijdseizoen worden zij gevoederd zoals in de
hierboven beschreven voederschema’s.

Galaxy Sport Energy

Premium Thoné Olympic
Fond (3 nachten korf, > 650 km)
Zware Fond / Internationaal (4 of 5 nachten korf, > 850 km)
Voor deze lange afstandsvluchten worden de hoeveelheden Galaxy
Sport Energy en Galaxy Long Distance TT naar de inkorving verdubbeld.

BEYERS Galaxy Sport Energy

BEYERS Galaxy Long Distance TT

•

•

•
•

Uiterst vetrijke en eiwitrijke mengeling (zonder erwten), ideaal
voor de laatste voederbeurten voor de inkorving van vluchten >
400 km
De gepelde zonnebloempitten in deze mengeling (10%), zeer
vetrijk, houden de duiven goed aan het eten
6 verschillende maissoorten voorzien de behoefte aan kool
hydraten, 9 verschillende zaden en granen voorzien de nodige
verhoogde behoefte aan vetten

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet

@realbeyersbelgium
BEYERS BELGIUM

43,10 %
16,40 %
16,10 %

•
•

Perfecte mengeling bij hoge belasting, vluchten met meerdere
nachten korf en overnachtvluchten. Ideaal om de reservetank te
vullen na zware inspanningen.
Bevat 40% mais (4 soorten: cribbs maïs, plata maïs, merano maïs
en Bordeaux maïs)
Laatste dagen voor de inkorving eventueel in combinatie met
een vetrijke mengeling (ENZYMIX 7/47 MS ENERGY, Galaxy Sport Energy of
Premium Super Energy)

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet

info@beyersbelgium.be - www.beyersbelgium.be

58,10 %
12,80 %
7,20 %

