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Kampioenen kiezen voor kwaliteit
Kampioenen kiezen voor BEYERS

BEYERS Premium mengelingen
Kwalitatief gezien de overtreffende trap binnen het BEYERS gamma. In de premium
mengelingen is de nadruk gelegd op kleinere graansoorten om een optimale opname
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.

20 kg
BEYERS Premium Vandenabeele

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

58,9%
10,7%
8,5%
9,4%
1,9%

• 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.

BEYERS Premium Koopman All-in-One

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

50,9%
15,2%
8,6%
6,4%
2,8%

• Stevige allround mengeling samengesteld uit
25 hoogwaardige bestanddelen
• Uniek ingrediënt Goldcorn (dierlijke eiwitten en vetten uit
eidooier, kaas, melk en schapenvet)
Ingrediënten: kleine cribbs mais, cardy, erwten maple peas, erwten groen, tarwe,
goldcorn, sorgho rood, popcorn mais, peenerwten, erwten dunpeas, sorgho wit,
gepelde zonnepitten, vitsen, paddy rijst, linzen, lijnzaad, koolzaad, haver gepeld,
boekweit, kadjang idjoe, arachiden gepeld, witzaad, sesamzaad, millet wit,
kempzaad.

BEYERS Premium Thoné Spécial

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

55,5%
15,2%
6,3%
5,9%
2,4%

• Veelzijdige allround mengeling voor het hele jaar
• Beperkte toevoeging van andere mengelingen tijdens het
seizoen
- Kweek: Luikse mengeling
- Sport: dieetmengeling en Long Distance TT Galaxy
- Rui: zuivering en ruiversterker
Ingrediënten: kleine cribbs mais, tarwe, paddy rijst, erwten maple peas, soya
getoast, erwten dunpeas, dari extra wit, cardy, vitsen, peenerwten, sorgho extra
rood, gerst, gestreepte zonnepitten, kadjang idjoe, sesamzaad, lijnzaad.

BEYERS Premium Jan Keen Superlight
• Hoogwaardige, veelzijdige en licht verteerbare allround
sportmengeling
• Programma van vitesse tot fond
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

56,7%
13,7%
5,9%
5,9%
1,9%

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.

BEYERS Premium Verkerk Light – BEYERS Premium Verkerk Sport
De recepturen van de stuntmannen uit Reeuwijk onthuld!
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.
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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.

Gerard en Bas Verkerk

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.
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.
Gerard en Bas Verkerk (Reeuwijk - NL) - Highlights 2016 & National championships 2016
NPO Bourges

25/06/2016

576 km

13.431 d.

6-7-8-9-10-11-16-31-52-54-68-79-93-99-117-118-119, etc.

(67/142, 45 x 1:10)

Nat. Chateauroux 09/07/2016

621 km

47.539 d.

2-4-5-15-18-21-23-30-41-55-58-61-63-89-90-95-96-107, etc. (97/117, 80 x 1:10)

NPO Argenton

23/07/2016

650 km

374 d.

3-6-17-20-23-24-28-33-39-47-64-69, etc.

(71/114, 51 x 1:10)

NPO Ruffec

06/08/2016

746 km

3.780 d.

1-2-3-4-5-13-15-17-26-32-33, etc.

(65/91, 54 x 1:10 )

1st National Loft Champion Long Distance NPO • 1st National Ace pigeon Allround (hens) WHZB/TBOTB • 1st National Ace pigeon Long
distance Fondspiegel • 2nd National Ace pigeon Long distance WHZB/TBOTB • 2nd National Ace pigeon Long distance PIPA – 3 prizes •
2nd National Ace pigeon Middle/Long distance PIPA – 7 prizes • 3rd National Ace pigeon Long distance Fondspiegel • 3rd National Ace
pigeon Yearling PIPA – 10 prizes
Others: Comb. Lokhorst (Doornspijk- NL), Reedijk-Jongekrijg (Puttershoek-NL), Derksen vd Keuken (Almelo-NL), Chiel de Wit
(Zuid-Scharwoude – NL), Freek Smit (Zwartemeer-NL) en K. en J. Oostendorp (Wageningen-NL). Details results: www.beyersbelgium.be

BEYERS Premium Verkerk Light
• Zeer licht verteerbare mengeling met laag vetgehalte
• Hoog koolhydraatgehalte
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

58,8%
12,5%
4,6%
6,1%
2%

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

BEYERS Premium Verkerk Sport
• Veelzijdige sportmengeling met 32 verschillende ingrediënten
• Zeer energierijk door hoogwaardige granen en zaden
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

57,2%
13,5%
6,9%
5,8%
2%

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.

BEYERS Galaxy mengelingen

Het systeem van de toekomst

25 kg

Veelzijdig, compleet en perfect afgestemd op de behoeften van uw duiven. In gebruik
eenvoudig om tot resultaten te leiden zowel in de kweek, tijdens het sportseizoen als in
de rui, dat zijn de basisprincipes van onze Galaxy mengelingen. Mengelingen die voorzien
in de behoeften van de moderne sportduif, die op regelmatige basis een hoge belasting te
verduren krijgt.
Elke Galaxy mengeling bevat minstens 4 verschillende soorten maïs. Bordeaux maïs is in elk
van deze mengelingen aanwezig.

BEYERS Kweek Galaxy
• Veelzijdige mengeling
• Combinatie van hoog eiwitgehalte met hoog vetgehalte: perfecte opgroei jonge duiven met zacht
verenpak. Ook ideaal voor duiven op nest gespeeld.
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

53,7%
16,9%
7,4%
5,9%
2,5%

Ingrediënten: kleine cribbs mais, peenerwten, sorgho wit, soya getoast, sorgho rood, tarwe wit, erwten klein geel, cardy, erwten
maple peas, erwten dunpeas, mais bordeaux, vitsen, linzen, haver gepeld, mariendistel, witzaad, boekweit, zilvervliesrijst,
gepelde zonnepitten, kempzaad, paddy rijst, koolzaad, kadjang idjoe, lijnzaad, sesamzaad.

BEYERS Sport Light Galaxy
• 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
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

54,2%
12,5%
10,9%
7,8%
2,1%

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, witzaad, lijnzaad, vitsen,
mariendistel.

BEYERS Sport Energy Galaxy

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

43,1%
16,4%
16,1%
6,7%
2,8%

• Uiterst vetrijke en veelzijdige mengeling, 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 koolhydraten, 9 verschillende zaden en
granen voorzien de nodige verhoogde behoefte aan vetten
Ingrediënten: gepelde zonnepitten, soya getoast, kempzaad, popcorn mais, paddy rijst, cardy, kleine cribbs mais, mais
cribbs, tarwe wit, haver gepeld, maïs merano, mais bordeaux, zilvervliesrijst, mais plata, witzaad, lijnzaad, vitsen, kadjang idjoe,
sesamzaad, millet geel, mariendistel, raapzaad, koolzaad, millet wit.

BEYERS Long Distance TT Galaxy

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

58,1%
12,8%
7,2%
6,3%
1,9%

• Perfecte mengeling bij hoge belasting, vluchten met meerdere nachten korf en overnachtvluchten.
Ideaal om de reservetank te vullen na zware inspanningen.
• Bevat 40% mais
• Laatste dagen voor de inkorving eventueel in combinatie met een vetrijke mengeling (Premium
Power Enzymix of Premium Super Energy)
Ingrediënten: tarwe, mais plata, mais bordeaux, mais cribbs, sorgho wit, maïs merano, cardy, erwten groen, erwten maple
peas, soya getoast, kadjang idjoe, sorgho rood, kempzaad, gestreepte zonnepitten, erwten geel, paddy rijst, haver gepeld,
vitsen, millet wit, linzen, koolzaad, millet geel.

BEYERS Rui Galaxy

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

51,8%
15,2%
8,6%
6,6%
2,4%

• Ideale balans aan voedingsstoffen met voldoende ruwe vezels zodat de duiven niet te vet en dik
worden
• Samengesteld uit 27 verschillende ingrediënten: 4 soorten maïs, grondstoffen voor de noodzakelijke
eiwitten en aminozuren én veel kleine vetrijke zaden die de rui bevorderen en zorgen voor een perfect
nieuw verenpak
Ingrediënten: tarwe wit, sorgho wit, vitsen, mais cribbs, kleine cribbs mais, peenerwten, erwten klein geel, cardy, gerst, mais
bordeaux, paddy rijst, soya getoast, maïs merano, haver gepeld, linzen, koolzaad, kempzaad, lijnzaad, raapzaad, erwten maple
peas, witzaad, gestreepte zonnepitten, zilvervliesrijst, kadjang idjoe, mariendistel, millet wit, millet geel.

BEYERS Elite Enzymix mengelingen

Modern System – De kracht van enzymen

20 kg

Het Modern System is gebaseerd op drie uitgangspunten: top kwaliteit granen, de toevoeging
van vloeibare enzymen en eenvoud in het gebruik. De toegevoegde enzymen zijn 100% natuurlijk
en volledig smaak- en reukloos. De enzymen worden pas actief na inname van het voedsel en
zorgen ervoor dat de celwanden van de granen sneller worden afgebroken. Het resultaat hiervan is
drieledig: de duif haalt merkbaar meer energie uit het voedsel, de verteerbaarheid van eiwitten
en ruwe celstof ligt aanmerkelijk hoger dan bij traditionele mengelingen en de betere vertering
resulteert in zichtbaar minder en drogere mest.
Dit alles maakt het Modern System tot een ideaal systeem voor de moderne duivensport, waarin de
belasting van de duiven steeds intensiever wordt, de duiven verder en vaker worden gespeeld met
kortere rustperiodes.
De namen van de Elite Enzymix Modern System mengelingen geven aan waartoe ze bedoeld zijn:
achtereenvolgens recuperatie, opbouw en energie.

BEYERS 7/40 Elite Enzymix MS Opkweek
• Hoogwaardige kweekmengeling die niet veel toevoegingen nodig heeft tijdens de kweekperiode
• Hoog ruw eiwitgehalte (16,6%) dus ideaal voor de opgroei van de jongen en minder conditieverlies
bij de kweekduiven
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

52,3%
16,6%
5,6%
6,6%
2,5%

Ingrediënten: peenerwten, erwten klein geel, tarwe wit, sorgho wit, kleine cribbs mais, popcorn mais, vitsen, cardy, kempzaad,
erwten maple peas, paddy rijst, soya getoast.

BEYERS 7/48 Elite Enzymix MS Recup
• Eiwitarme en een licht verteerbare mengeling voor het sportseizoen
• Het is een ideale samenstelling ter bevordering van het herstel van de duiven na een vlucht
• Bevat gepelde gerst en haver om de opname te optimaliseren door het gehalte vezels te beperken
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

65,8%
10,8%
4,6%
4,7%
1,9%

Ingrediënten: gerst gepeld, kleine cribbs mais, paddy rijst, tarwe wit, sorgho wit, duivenrijst, haver gepeld, cardy, sorgho extra
rood, witzaad, millet geel, kadjang idjoe.

BEYERS 7/43 Elite Enzymix MS Opbouw Extra
• Een opbouwmengeling voor het sportseizoen
• Ideale balans tussen eiwitten en koolhydraten in opbouw naar een vlucht
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

56,4%
14,9%
5,7%
6,7%
2,2%

Ingrediënten: sorgho wit, kleine cribbs mais, tarwe wit, cardy, erwten klein geel, peenerwten, erwten maple peas, popcorn
mais, sorgho extra rood, paddy rijst, soya getoast, gerst, vitsen, erwten dunpeas, boekweit, duivenrijst, kadjang idjoe.

BEYERS 7/47 Elite Enzymix MS Energy
• Een vetrijke mengeling (12,7%) in het sportseizoen voor de laatste voederbeurten voor de inkorving
• Het aantal voederbeurten is afhankelijk van de voorziene zwaarte en afstand van de vlucht
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

52,2%
13,8%
12,7%
7,6%
2,5%

Ingrediënten: dari extra wit, paddy rijst, gepelde zonnepitten, cardy, kleine cribbs mais, popcorn mais, kempzaad, witzaad,
duivenrijst, sorgho extra rood, tarwe wit, haver gepeld, millet geel, raapzaad, vitsen.

BEYERS Systeemmengelingen
Specifiek licht verteerbare mengelingen, die gedurende het hele jaar als basisvoeding kunnen
dienen en in combinatie met andere mengelingen kunnen worden afgestemd op de specifieke
noden van de duiven.
Twee van deze mengelingen zijn samengesteld op basis van recepturen van gerespecteerde
kampioenen in de duivensport: de Nederlandse topper Wal Zoontjens en de Duitse kampioen
Günter Prange. Hun systemen vonden en vinden over de hele wereld succesvol navolging.

25 kg
BEYERS Wal Zoontjes Basis Geel

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

50,9%
14,4%
5,6%
7,2%
2,1%

• Ideale basis voor voedersystemen in combinatie met vetrijkere
BEYERS mengelingen
- Mid- en dagfond: in combinatie met Premium Super Weduwschap
(eventueel aangevuld met Premium Super Energie) zodat de
duiven een hogere belasting aan kunnen en ook tussen de
tweewekelijkse dagfondvluchten in kunnen worden ingekorfd
- Zware fond: een perfecte mengeling voor de rustperiode tussen twee zware fondvluchten en kan
gecombineerd worden met de Long Distance TT Galaxy in voorbereiding van de vlucht
Ingrediënten: dari extra wit, tarwe wit, cardy, vitsen, sorgho extra rood, linzen, kadjang idjoe, boekweit, paddy rijst.

BEYERS Prange “Grand Prix”
• Unieke hoogwaardige en veelzijdige allround mengeling
• Uitermate rijk aan voedingsstoffen, ideaal voor de moderne
duivensport
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

51,4%
14,2%
9,5%
8,4%
2,4%

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 zonne
pitten, vitsen, erwten dunpeas, gerst,
sesamzaad, witzaad, quinoa.

01/2017_NL_V01

Ons Condition & Care assortiment, als aanvulling op onze BEYERS mengelingen, bestaat uit een kwalitatief
aanbod van voedingssupplementen, vitaminen- en mineralenmengelingen. BEYERS Plus Condition & Care
producten zijn ontwikkeld om aan de nieuwe behoeften van de moderne duivensport te kunnen voldoen.
De belasting wordt steeds intensiever, de duiven worden verder en vaker gespeeld en dit met kortere rustperiodes.
Snel en adequaat bijsturen is dus aangewezen tijdens de verschillende seizoenen.

Heeft u ook sterk gespeeld met BEYERS mengelingen en BEYERS Plus Condition & Care, laat het ons zeker weten!
BEYERS Promotors & Technical consultants:
Nederland - Denemarken - Groot Brittannië: Dick de Leeuw (+31 651 35 84 57)
België - Frankrijk: Patrick de Muylder (+32 497 58 09 71)
Duitsland - Roemenië - Polen: Ludo Wille (+32 497 58 09 63)

info@beyersbelgium.be
www.beyersbelgium.be

