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 Verkerk Light
Premium Verkerk Sport
GERARD & BAS VERKERK - DE recepturen van
de stuntmannen uit Reeuwijk onthuld!

20 kg

De sympathieke vader-zoon combinatie
Gerard en Bas Verkerk zijn de
verpersoonlijking van de ‘American
Dream’ in de duivensport. De visie van
Bas en de minutieuze uitvoering samen
met vader Gerard, leidde tot schitterende
prestaties in Alphen a/d Rijn en mondde
uit in de onnavolgbare series op hun
huidige, schitterende accommodatie te
midden van de plassen rond Reeuwijk.

De belangrijkste factor voor hun succes is volgens Bas zonder twijfel
het feit dat al hun nationale asduiven en olympiadeduiven op eigen
hok behouden bleven om daar te zorgen voor nieuw talent. Ook een
goed hok is belangrijk voor het realiseren van topuitslagen. De nieuwe
hokken, gebouwd naar eigen inzicht, werden stelselmatig verbeterd.
Bas heeft zijn eigen visie ontwikkeld over het voeder: traditioneel
en modern. Traditioneel in die zin dat hij gebruik maakt van twee

mengelingen,
waarmee
hij
opvoert van het begin van de week
richting de inkorving. Modern
voor wat betreft de gebruikte
granen en zaden en de analytische
waarden van de mengelingen, die
perfect voldoen aan de behoeften
van de moderne sportduif.

BAS & GERARD VERKERK

Na de succesvolle co-creatie van onze innovatieve snoepmengeling
BEYERS Premium Snoep Exclusief benaderde Bas onze voederspecialisten om
zijn eigen mengsels nog te verbeteren.
Het resultaat van de samenwerking met deze super succesvolle
melkers is nu voor liefhebbers overal ter wereld beschikbaar in de
vorm van twee premiummengelingen: BEYERS Premium Verkerk Light en
BEYERS Premium Verkerk Sport, waarmee de duiven een heel seizoen op
zeer hoog niveau kunnen presteren.

BEYERS Premium Verkerk is een eenvoudig te gebruiken twee mengelingen systeem, aangevuld met het ideale extraatje voor de duiven in de vorm
van BEYERS Premium Snoep Exclusief, waarmee perfect kan worden ingespeeld op de wisselende behoeften van de duiven gedurende het sportseizoen.
Uiteraard werden de mengelingen uitgebreid getest vooraleer over te gaan tot de wereldwijde lancering.

BEYERS Premium Verkerk Light
•
•

Zeer licht verteerbare mengeling met laag vetgehalte
Hoog koolhydraatgehalte

Ingrediënten: tarwe wit, dari extra wit, gerst, cardy, paddy rijst, vitsen, linzen, sorgho extra rood, kadjang idjoe, boekweit, sorgho rood, haver gepeld, lijnzaad.

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

58,80 %
12,50 %
4,60 %
6,10 %
2,00 %

BEYERS Premium Verkerk Sport
•
•

Veelzijdige sportmengeling met 32 verschillende ingrediënten
Zeer energierijk door hoogwaardige granen en zaden

Ingrediënten: mais cribbs, mais plata, tarwe wit, cardy, sorgho wit, maïs merano, dari extra wit, kleine cribbs mais, peenerwten, sorgho rood, erwten maple
peas, soya getoast, erwten dunpeas, kempzaad, vitsen, erwten groen, kadjang idjoe, erwten, gestreepte zonnepitten, paddy rijst, haver gepeld, gerst, lijnzaad,
boekweit, mariendistel, millet geel, popcorn mais, quinoa, sesamzaad, witzaad, linzen, koolzaad.

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

57,20 %
13,50 %
6,90 %
5,80 %
2,00 %

Voederschema – Speelsysteem
Gerard & Bas Verkerk
Midfond/halve fond en (dag)fond

Gerard & Bas Verkerk vinden dat voederen eenvoudig moet zijn. Met hun 2 mengelingen BEYERS Premium Verkerk Light en BEYERS Premium Verkerk Sport,
een licht verteerbare rustmengeling en een energierijke sportmengeling, spelen zij in op de wisselende behoefte van de duiven: recupereren,
rusten en opvoederen.

VOEDERSCHEMA

In het voederschema ontdekt u hoe zij
opvoederen richting inkorving na een
normale vlucht.
De liefhebber dient zelf aan te voelen
wanneer hij de samenstelling sterker
dient te maken door hogere % BEYERS
Premium Verkerk Sport:
• op zondag (dag na thuiskomst)
naarmate de vlucht zwaarder was.
• van maandag tot donderdag bij
inkorving op donderdag in plaats
van vrijdag.
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SPEELSYSTEEM
Men speelt totaal weduwschap. De duiven worden iedere week
ingekorfd van mei tot en met augustus. Dit betekent 22 weken
opeenvolgend, afwisselend halve fond/midfond en (dag)fond (=
± 600 km).
Duivers en duivinnen krijgen dezelfde samenstelling van voer.
Duiven moeten overigens altijd genoeg eten krijgen, vindt
Bas. ‘Genoeg krijgen’ betekent ruim genoeg geven en de rest
wegnemen, zeker ’s avonds.
De duiven worden 2x per dag gevoederd. De duivinnen en jongen
worden gevoederd in een gemeenschappelijke voederbak.

Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

2 kg
12 kg
yearround

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Duivers daarentegen worden in hun bak gevoerd. Hiervan blijft
veel voeder over waaruit zij de hele dag kunnen kiezen en eten.
Voor de volledigheid dienen we te vermelden dat steeds BEYERS
PREMIUM SNOEPZAAD EXCLUSIEF, BEYERS TOVO en P40 extra toegevoegd
worden aan het voer. Van elke referentie ± 8%, in totaal ongeveer
25%. Voor de trainingsessies krijgen de duiven 2 delen BEYERS
PREMIUM SNOEPZAAD EXCLUSIEF en 1 deel BEYERS TOVO. De doffers krijgen
hiervan een 5gr per duif. Duivinnen en jonge duiven krijgen op de
vloer een handvol per 10 duiven.
De jonge duiven krijgen hetzelfde voer en worden ook opgevoerd.
Let wel, het jonge duivenspel is eigenlijk bij hen ondergeschikt
aan het spel met de oude duiven.

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

14,90 %
7,80 %
3,50 %
3,60 %

39,2 %
16,5 %
17,3 %
10,7 %
3,5 %

20 kg
BEYERS Premium Snoepzaad Exclusief
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