
GERARD KOOPMAN BAS & GERARD VERKERK

JAN KEENGÜNTER PRANGE JOS & XAVIER THONÉ GABY VANDENABEELE

20 kg
25 kg

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



25 kg

JAN KEEN

20 kg

BEYERS original Snoepmengeling
• Veelzijdige snoepmengeling voor duiven. 
• Deze mengeling bevat oliehoudende en vetrijke zaden en granen en is de ideale aanvulling voor 

duiven in het vlucht seizoen.

Ingrediënten: gepelde haver, koolzaad, witte millet, kempzaad, kanariezaad, dari wit, cardy, extra rode sorgho, 
sesamzaad, tarwe, zilvervliesrijst, katjang idjoe.

Premium Jan Keen Superlight  
Jan Keen - Op alle disciplines top!

Zoals vele duivenliefhebbers werd 
Jan Keen reeds op jonge leeftijd 
besmet met het duivenvirus. Bij Jan 
was dit door het verkrijgen van enkele 
sierduiven die onderdak kregen op 
vaders boerderij.
De sierduiven kregen gezelschap van 
een verdwaalde geringde duif. De 
groep duiven werd groter en Jan mocht 

van zijn vader een gedeelte van het kippenhok aftimmeren voor de 
duiven. De trein was vertrokken.
In 1974 verhuisde hij naar Ter Apel, zijn huidige woon plaats, aan 
de grensovergang naar Duitsland waar hij de duivensport verder 
uitoefende. 
Jan heeft altijd goed zijn prijzen kunnen spelen. In 1995 werd 
echter de basis gelegd voor de huidige successen. In dat jaar haalde 
hij duiven bij Louis van Loon (Poppel, BE) op aangeven van Staf 
Theeuwes. Deze duiven waren een schot in de roos en vanaf dat 
moment gingen zijn prestaties met sprongen vooruit. Naast de 
van Loon-duiven werden met succes duiven ingebracht van Pol 
Bostijns (Moorslede, BE), Günter Prange (Meppen, DU), F & K 

Marien (Tielen, BE) en duiven van 
enkele sterk spelende regionale 
liefhebbers. Een hok met kwekers 
waar de absolute klasse van 
afdruipt. Het gaat veel te ver om 
alle prestaties hier op te sommen. 
Met NPO overwinningen, 
verschillende asduiven en 
handenvol overwinningen tegen 
duizenden duiven, werd Jan 
een toonaangevende liefhebber en een begrip in de Nederlandse 
duivensport. 
In 1995 maakte Jan van zijn hobby zijn beroep, en startte 
een dierenspeciaalzaak, met als specialiteit natuurlijk 
duivensportartikelen. Niet onlogisch dat er in 1998 in samenwerking 
met BEYERS een eigen mengeling werd ontwikkeld, BEYERS Premium 
Jan Keen Superlight. Deze mengeling kenmerkt zich door zijn grote 
variatie zaden met hoge voedingswaarde welke licht verteerbaar 
zijn en gevoerd kan worden als all round basismengeling in het 
sportseizoen, zowel op vitesse, midfond, fond en overnachtingsfond.

Koolhydraten 56,70 %
Ruw eiwit 13,70 %
Ruw vet 5,90 %

Ruwe celstof 5,90 %
Ruwe as 1,90 %

BEYERS Premium Jan Keen Superlight
• Hoogwaardige, veelzijdige en licht verteerbare allround sportmengeling
• Gedurende het sportseizoen voor vitesse/snelheidsvluchten en kleine halve fond/midfond dagelijks aangevuld met ORGINAL SNOEPMENGELING. 

Voor vluchten met meer dan 6 vlieguren (zware halve fond/(eendaagse)fond aangevuld met PREMIUM SUPER ENERGY.

Ingrediënten: sorgho wit, popcorn mais, tarwe wit, kleine cribbs mais, cardy, sorgho extra rood, vitsen, linzen, haver gepeld, soya getoast, kadjang idjoe, 
zilver vliesrijst, peenerwten, erwten maple peas, erwten klein geel, boekweit, paddy rijst, winterpeas, kempzaad.

Koolhydraten 42,70 %
Ruw eiwit 15,10 %
Ruw vet 15,80 %



2,5 kg
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BEYERS Premium Super Energy
• Een aanvullende energierijke mengeling voor het sportseizoen. 
• Voorziet de duiven van extra energie ter voorbereiding van zware vluchten. 
• Toe te dienen na elke voederbeurt tijdens de laatste voeder dagen voor inkorving.

Ingrediënten: getoaste sojabonen, zilvervliesrijst, gepelde zonnebloempitten, cardy, kempzaad, 
gepelde haver, raapzaad, lijnzaad.
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Voederschema – Speelsysteem
Jan Keen

Zowel met de programmaduiven als met de overnachtingsduiven speelt Jan alleen maar met de doffers op weduwschap. Volgens hem blijven 
deze zo beter gemotiveerd omdat er altijd een partner thuis is wanneer de duiven van de vlucht thuis komen. De duivinnen worden dus niet 
gespeeld, ook niet op de natoer.

Aangezien Premium Jan Keen Superlight een lichte verteerbare mengeling is, worden de duiven minstens 2 à 3 per dag gevoederd. Een grit-en 
mineralenmengeling wordt ook 2 tot 3 keer week toegevoegd aan het voeder.

Koolhydraten 30,60 %
Ruw eiwit 21,90 %
Ruw vet 23,60 %

Klassiek weduwschap – weduwnaars
Focus op Eendaagse Fond en Overnachtingsfond

1 Vitesse / Snelheid (wekelijks met 1 nacht korf, < 250 km) Grote Halve Fond / (Eendaagse) Fond
2 Kleine Halve Fond / Midfond (oude – jonge duiven,  (2 of 3 nachten korf, > 550 km) 
 2 nachten korf: > 250 km & < 500 km)

Bij thuiskomst en bij de voederbeurten 3 dagen voorafgaand 
aan de inkorvingsdag krijgen de duivers een extraatje onder 
vorm van een handvol BEYERS Premium Super Energy. Voor zware fond 
/ overnachtingsfond (>900km) worden de duivers op dezelfde 
wijze opgevoerd naar de inkorving toe. BEYERS ORIGINAL Snoepmengeling, 
met veel oliehoudende en vetrijke zaden en granen, wordt als 
ideale aanvulling in het vluchtseizoen gebruikt om hen te belonen 
of als lokmiddel.

De programmaduiven gaan iedere week de mand in, het gehele 
seizoen door, uitzondering wordt hierop gemaakt wanneer er 
een zeer zware fondvlucht is geweest, dan krijgen ze een week 
extra rust. De duiven trainen dagelijks twee keer 45 minuten. Ze 
eten altijd eerst voor er getraind wordt. De fondduiven worden 

ingespeeld op de vitesse en midfond en doen één dagfondvlucht. 
De meeste fondduiven doen maar liefst 5 grote opdrachten.

De weduwduivinnen die thuis blijven om de partner op te vangen, 
krijgen 100 % BEYERS Premium Jan Keen Superlight. Zij worden ook 
dagelijks uitgelaten voor een training.

De jonge duiven worden verduisterd en bijgelicht. De 
voedingswijze is gelijk aan de oude duiven, met dien verstande 
dat de jonge duiven niet voor de training worden gevoerd. Vanaf 
de derde vlucht wordt de jonge garde overigens op de deur 
gespeeld. Na het jonge duiven programma gaan ze soms wel en 
soms niet mee op de natoer.


