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Op weg naar succes! 

De voorbereiding op het sportseizoen. 
Vanaf het spenen, het verkennen tot de eerste vluchten.
Jonge duiven groeien binnen een korte tijdsspanne uit van klein nestjong tot jonge duif. Het spenen van de jonge duiven gebeurt veelal rond 
de leeftijd van 22 à 25 dagen.  Het groeiproces is dan zeker nog niet beëindigd. Ze dienen nog verder uit te groeien tot jonge volwassen 
duif. Dat vergt veel van hun metabolisme. Na het spenen is een graanmengeling met hoog benutbare eiwitten (= bouwstoffen) dus geen 
overbodige luxe. Een kwalitatieve BEYERS kweekmengeling gedurende ± 5 à 6 weken in voldoende hoeveelheden verder voeren is de meest 
aangewezen ondersteuning. In deze fase van de groeicyclus en de ruime tijdspanne tot de start van het sportseizoen hoeft u niet te vrezen 
dat u te vetrijk voedert.  De eerste jonge dons rui kunnen zij eveneens best ondergaan met een vet-en eiwitrijke mengeling.  

Afhankelijk van het programma, de gewenste piek in conditie en het tijdstip van opleren die u vooropstelt, kan men de 
trainingsintensiteit gestuurd opvoeren door lichter te voeren (=meer ruwe celstof toedienen). Niet minder gaan voeren, maar extra ruwe 
celstof verstrekken betekent meer koolhydraten en minder vetten waardoor de trainingslust zal verhogen. Wanneer de duurtijd van de 
trainingsvluchten toeneemt gaan we geleidelijk ook extra vetten toedienen om de nodige energie hiervoor te voorzien. Het spelen met 
de balans koolhydraten – vetten.

Voor deze periode (± 5 à 6 weken tot 2 weken voor het opleren) heeft BEYERS enkele veelzijdige en kwaliteit mengelingen (licht,  eiwitarm 
en met voldoende koolhydraten) die in combinatie met een BEYERS kweekmengeling (eiwit-en vetrijker) perfect inspelen om deze 
balans koolhydraten- vetten.

Vanaf 2 weken voor het opleren raden wij aan om de kweekmengeling te vervangen door een sportmengeling om de overgang naar het 
sportseizoen te vergemakkelijken. Net voor de start van het sportseizoen kan men overschakelen op één van onze sportmengelingen 
met bijbehorend voederschema.

PERIODE MENGELINGEN

Tot ± 5-6 weken na het spenen: 100% kweekmengeling 100% PREMIUM Super Kweek 100% GALAXY Kweek  100% ENZYMIX 7/40 MS Opkweek

Wanneer de jonge duiven beginnen met hun 
kleine pluimpjes te ruien, kan men tijdelijk 
een ruimengling toevoegen tot ze terug zijn 
in geruid.

50% kweekmengeling
+ 50% ruimengeling

50% PREMIUM Super Kweek 
+ 50 % PREMIUM Super Rui

50% GALAXY Kweek   
+ 50% GALAXY Rui  

50% ENZYMIX 7/40 MS Opkweek
+ 50% ENZYMIX 7/50 MS RUI 

METHIONINE

Vanaf ± 5-6 weken na het spenen tot 2 
weken voor het opleren:

50% kweekmengeling 
+ 50% lichtere en koolhy-

draatrijke mengeling

50% PREMIUM Super Kweek
+ 50 % PREMIUM Vandenabeele

50% GALAXY Kweek  
+ 50% PREMIUM Vandenabeele

50% ENZYMIX 7/40 MS Opkweek
+ 50% ENZYMIX 7/48 MS Recup

Vanaf 2 weken voor het opleren:
50% sportmengeling

+ 50% lichtere en kool- 
hydraatrijke mengeling

50% PREMIUM Youngsters 
+ 50 % PREMIUM Vandenabeele

50% GALAXY Sport Light  
+ 50% PREMIUM Vandenabeele

50% ENZYMIX 7/43 MS Opbouw 
Extra + 50% ENZYMIX 7/48 MS 

Recup
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BEYERS Premium Super Kweek – 20 kg  

• Bevat hoogwaardige bestanddelen zoals kleine cribbs mais en getoaste soja, als bron van licht 
verteerbare eiwitten, met een optimale voedingswaarde en opname.

• Specifiek afgestemd op de behoeften in de kweekperiode.

Ingrediënten: kleine cribbs maïs, kleine groene erwten, popcorn maïs, dari wit, extra rode sorgho, vitsen, linzen, 
getoaste sojabonen, katjang idjoe, cardy, witte tarwe, boekweit, erwten dunpeas, kleine gele erwten, winterpeas, 
erwten maple peas.

Koolhydraten 55,1 %
Ruw eiwit 17,1 %
Ruw vet 5,7 %

BEYERS Premium Vandenabeele – 20 kg  

• Licht verteerbare en eiwitarme sportmengeling, rijk aan koolhydraten en vetten
•  Hoogwaardige granen (paddy-dari-cardy) en hoog gehalte kleine cribbs maïs

Ingrediënten: kleine cribbs mais, paddy rijst, dari extra wit, cardy, kadjang idjoe, tarwe wit, sorgho extra rood, 
haver gepeld, gerst, raapzaad, lijnzaad, boekweit.

Koolhydraten 56,0 %
Ruw eiwit 10,7 %
Ruw vet 8,5 %

BEYERS Premium YOUNGSTERS – 20 kg  
• Een combinatie van granen en zaden waar jonge duiven, vanaf ± 5-6 weken na het spenen,
 behoefte aan hebben om verder te kunnen uit groeien tot jonge volwassen duiven tijdens hun
 eerste levensjaar. 
• Een mengeling met hoog benutbare eiwitten (=bouwstoffen) voor een optimale verdere
 opbouw en ontwikkeling van skelet, spieren en veren. Dit in combinatie met een perfecte
 balans tussen koolhydraten en vetten om de trainingslust te verhogen en evenzeer de nodige
 energie te leveren voor deze trainingsvluchten.
• Als sportmengeling voor jonge duiven ideaal voor de laatste opvoerbeurten voor de inkorving
 van vluchten tot 6 vlieguren, dit in combinatie met PREMIUM VANDENABEELE of PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW 
 in het begin van de week.

Ingrediënten: Extra witte dari, kleine cribbs mais, cardy, paddy rijst, rode sorgho,  witte tarwe, kemp, merano 
maïs, getoaste soja, vitsen/wikken, peenerwten, kleine gele erwten, katjang idjoe gepelde zonnepitten,  koolzaad, 
lijnzaad, gepelde haver, gepelde gerst, boekweit, dunpeas, maple peas, linzen, zilvervliesrijst.

Koolhydraten 50,7 %
Ruw eiwit 14,5 %
Ruw vet 10,6 %

BEYERS Galaxy Sport Light – 20 kg

• Licht verteerbaar en toch uiterst energierijke sportmengeling, ideaal voor vluchten < 400 km.
• Principe paddy-dari-cardy aangevuld met 4 verschillende maïssoorten, vetrijke zaden en granen.
• Perfecte eiwitbalans, voorkomt een terugval na een 7-tal vluchten.

Ingrediënten: sorgho wit, paddy rijst, cardy, kleine cribbs mais, mais cribbs, mais bordeaux, maïs merano, tarwe 
wit, haver gepeld, gerst gepeld, gepelde zonnepitten, kempzaad, millet wit, koolzaad, kadjang idjoe, kanariezaad, 
lijnzaad, vitsen, mariendistel.

Koolhydraten 54,2 %
Ruw eiwit 12,5 %
Ruw vet 10,9 %
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1000 ml 

400 ml 

5 kg 

Herba Zyma         
100% natuurlijk conditiepreparaat, rijk aan mineralen, 
kruidenextracten, enzymen en organische zuren

• Helpt om de zuurtegraad in de krop op peil te houden en schadelijke bacteriën in de krop uit te 
schakelen.

• Ter ondersteuning van de spijsvertering en de natuurlijke weerstand.

Gebruiksaanwijzing: 5 ml / 2 l drinkwater
• Het hele jaar:  2 x per week 
• Sportseizoen:   bij voorkeur 2 eerste dagen na thuiskomst

SUPPORT yearround

Garlic Juice   
Knoflooksap

• Ondersteuning van de stofwisseling en versterking van  
de natuurlijke weerstand.

• Bloedzuiverend effect.

Gebruiksaanwijzing: 40 ml / 2 l drinkwater of 1 kg voer
• Het hele jaar:  1 à 2 x per week (tijdens sport: bij voorkeur begin van de week)

SUPPORT yearround

Urtica-Chlorella Mineral Mix      
Mineraalmengsel met hoogwaardige grit-, schelpen-, kiezel- en 
kleiproducten, aangevuld met planten en olierijke zaden.  Het unieke aan 
Urtica Chlorella Mineral Mix is de toevoeging van brandnetel en Chlorella.

• Brandnetel (botanische naam= Urtica Dioica) staat bekend om zijn bloedzuiverende en antiallergische 
eigenschappen. Het bevordert de afscheiding van zuren en afvalstoffen uit de spieren. 

• De zoetwateralg Chlorella staat op zijn beurt bekend om het hoge gehalte aan chlorofyl en heeft een 
eiwitgehalte van 60%. Deze eiwitten dragen bij aan de spieropbouw van uw duiven.

• Dit in combinatie met de grit- en kleiproducten en kleine en vetrijke zaken met een hoog benutbaar 
eiwitgehalte (koolzaad, lijnzaad, cardy, sesamzaad,…) maakt Urtica Chlorella Mineral Mix tot een zeer veelzijdig 
product.

         Chlorella  pyrenoidosa x 1000 Urtica dioica

Gebruiksaanwijzing:
•  Kweek, sport en ruiseizoen: dagelijks tot 10% van het dagrantsoen
•  In rustperiodes:  dagelijks tot 5% van het dagrantsoen

SUPPORT yearround
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