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 Prange "Grand Prix"
Günter Prange - Fenomeen zonder sterallures!
Günter Prange, één van de
absolute boegbeelden van de
Duitse duivensport. In zijn carrière
heeft hij alles gewonnen wat er te
25 kg
winnen was, van lokaal tot nationaal
vlak. Bovendien won hij maar liefst
6 keer de Gouden Duif Duitsland
en schaarde zich daarmee in het
illustere rijtje van eveneens zesvoudig winnaar Jos Thoné (België) en
viervoudig winnaar Kees Bosua (Nederland).
Wie deze voormalig bokser echter op sportief gebied uitdaagt, zal al
snel merken dat Günter nog altijd een groot sporthart heeft, hetgeen
hij na zijn sportieve carrière etaleerde door middel van zijn duiven.
De basis van zijn stam werd gevormd met duiven van Maurice Delbar
in kruising met duiven van Cornelis en Gerard Koopman. Absolute

stamvader was een zoon van de
‘Beatrix-doffer’ x ‘Dochter Sultana’
van Koopman met ringnummer
NL94-2227959, die onder andere
vader werd van enkele toppers,
maar vooral van de fameuze
‘Ringlose Nr. 12’.
Aangezien Günter de duivensport
in alle facetten uitermate
doordacht benadert, streeft hij wel in alles eenvoud na. Daarom
ook dat hij op zoek was naar een basismengeling, die hij met kleine
toevoegingen, het hele jaar door aan zijn duiven zou kunnen
verstrekken. Deze mengeling heeft hij samen met de BEYERS ontwikkeld
en werd op de markt gebracht onder de naam BEYERS PREMIUM PRANGE
"GRAND PRIX". Deze mengeling groeide sindsdien uit tot één van meest
gebruikte mengelingen bij vele topliefhebbers.

BEYERS PREMIUM Prange “Grand Prix”
•
•

Unieke hoogwaardige en veelzijdige allround mengeling
Uitermate rijk aan voedingsstoffen en licht verteerbaar, ideaal voor de moderne duivensport

Ingrediënten: dari extra wit, kleine cribbs mais, mais cribbs, cardy, peenerwten, kempzaad, tarwe wit, paddy rijst, sorgho rood, soya getoast, haver
gepeld, kadjang idjoe, linzen, millet geel, gestreepte zonnepitten, vitsen, erwten dunpeas, gerst, sesamzaad, witzaad, quinoa.

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

51,40 %
14,20 %
9,50 %
8,40 %
2,40 %

VOERSCHEMA - SPEELSYSTEEM GÜNTER PRANGE
De basis van de Premium Prange Grand Prix mengeling bestaat uit kleine cribbs mais, dari en cardy. Opvallend is het hoge aandeel kempzaad in de
mengeling, dat maar liefst 9% bedraagt. Günter is dan ook een groot voorstander van kempzaad en voert zelfs nog extra kempzaad bij in de
kweek- en de vliegperiode, omdat kempzaad niet alleen vetrijk maar ook eiwitrijk is.
In periodes waarin de duiven minder inspanningen hoeven te
verrichten gebruikt Günter BEYERS ORIGINAL SUPER ZUIVERING om de mengeling
wat lichter te maken.
In het sportseizoen voegt hij in het begin van de week tot 50% ORIGINAL
SUPER ZUIVERING toe aan zijn mengeling. De laatste twee voederbeurten of
de laatste twee dagen voor het inmanden, afhankelijk van de afstand
van de volgende vlucht, of ze nog veel vet nodig hebben, of ze nog
reserves op moeten bouwen, geeft hij extra hennep (kempzaad) na
de voederbeurten. Tijdens de kweek en voor de jonge duiven geeft
Günter ook zijn eigen mengeling. Tijdens de kweekperiode kunnen
de duiven permanent beschikken over een extra kleine voersilo die
gevuld is met kempzaad. De kweekduiven kunnen daar naar behoefte
gebruik van maken.

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

66,80 %
10,60 %
3,80 %
5,10 %
1,90 %

25 kg
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