Wal Zoontjens Basis Geel

25 kg

Wal Zoontjens
50 jaar duivensport op topniveau!

Vanaf het moment dat Wal
Zoontjens in 1968 volledig
zelfstandig met duiven begon te
spelen in Riel (NL) is hij nooit bij
de kampioenen weg geweest.
Al in de jaren ’30 van de vorige eeuw was vader Jan Zoontjens
op zoek naar betere verzorgingsmethoden. Zijn leidraad
hierbij was het boek ‘Voeding, vitaminen en duiven’ van Arie
van den Hoek. Hierdoor kwam hij op het idee om de destijds
beschikbare handelsmengelingen te gaan zeven. Het kleine
voeder verstrekte hij in het begin van de week en het grote
voeder, bestaande uit diverse soorten maïs en peulvruchten
de laatste dagen voor de inkorving.
Zijn visie vormde de basis voor de mengelingen die Wal
Zoontjens samen met de BEYERS Technical Consultants
ontwikkelden en sinds 1989 vrijgaven voor gebruik voor
alle liefhebbers wereldwijd, BEYERS Wal Zoontjens
Basis Geel en BEYERS Zoontjens Blauw “De enige
echte! Le seul, le vrai!” met handtekening van de
grootmeester. Velen proberen nog steeds Zoontjens Geel
na te maken. Ze komen niet in de buurt van het origineel:
een selectie van de beste kwaliteitsgranen, een perfecte
reiniging en de ideale balans van de mengeling.

Wal Zoontjens

De tijd staat echter niet stil en de vereisten die de
moderne duivensport stelt aan de voeding zijn sinds
1989 al weer sterk veranderd. Zeker voor hokken die
hun duiven wekelijks spelen, afwisselend op halve fond/
midfond en dagfond. Daarom werd in 2011 in overleg met
Wal besloten de Zoontjens Blauw van de markt te halen
en in het voederschema te vervangen door vetrijkere
sportmengelingen. BEYERS Wal Zoontjens Basis
Geel blijft nog altijd een ideale basismengeling voor elk
voederschema.

BEYERS Wal Zoontjens Basis Geel

BEYERS Premium Super Energy

• Licht verteerbare mengeling
• Ideale basis voor voederschema’s in combinatie met vetrijkere
BEYERS sportmengelingen
• Halve fond / midfond: in combinatie met Premium Super
Weduwschap (eventueel aangevuld met Premium Super
Energy) zodat de duiven een hogere belasting aan kunnen.
• Fond en Zware fond: in combinatie met Long Distance TT
Galaxy is het een perfecte mengeling voor de rustperiode tus
sen twee zware fondvluchten en ter voorbereiding van de vlucht.

• Een aanvullende energierijke mengeling voor het sport
seizoen.
• 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: dari extra wit, tarwe wit, cardy, vitsen, sorgho extra rood, linzen, kad
jang idjoe, boekweit, paddy rijst.

5kg

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

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

Ingrediënten: getoaste sojabonen, zilvervliesrijst, gepelde zonnebloempitten,
cardy, kempzaad, gepelde haver, raapzaad, lijnzaad

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet

30,6%
21,9%
23,6%
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Voederschema – Speelsysteem Wal Zoontjens
Onderstaande voederschema’s zijn een weergave hoe Wal de duiven voedert en verzorgt, ter voorbereiding van en tijdens het sportseizoen, om goed te presteren volgens zijn spelsysteem met focus op de dagfond met weduwnaars. Net
zoals de meeste topduivenliefhebbers observeert hij dagelijks de duiven en past hij het voeder aan naar hun behoeften.
Wal heeft een sport-energie mix samengesteld bestaande uit gelijke delen van volgende BEYERS sportmengelingen:
Premium Koopman All-In-One, Long Distance TT Galaxy, Sport Soya en Premium Enzymix Energy. Deze sport-energie
mix wordt bij thuiskomst en tijdens de opvoerbeurten ’s avonds verstrekt. Deze opvoerbeurten in voorbereiding van een
vlucht worden steeds na 10 min terug weggenomen.
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De dag van inkorving (donderdag) krijgen de duiven in de och
tend een half rantsoen Wal Zoontjens Basis Geel. Dit om de we
duwnaars te kunnen opvoederen met de sport-energie mix en
Super Premium Energy tot 2 uur voor inkorving. Voor de fond
vluchten start het opvoederen reeds vanaf dinsdag en wordt
deze mix nog vetrijker gemaakt door toevoeging van 5% Gold
corn Koopman. Tijdens de rustweek, in voorbereiding van een
fondvlucht, krijgen de weduwnaars 100% Zoontjens Basis Geel.

Premium Super Energy

Speelsysteem: focus op de dagfond met
klassiek weduwschap
De weduwnaars worden 2x per dag een handvol voeder in
hun bak. Als er gedurende de week toch doffers hongerig
blijven, dan worden deze bijgevoerd met kleine hoeveelheden
gerst op de vloer tot ze genoeg hebben.

Winterperiode- Kweek- Jonge Duiven

Voor de dagfond korft Wal de doffers het liefst in met ¾ gevul
de krop. Als zij de dag van inkorving in de namiddag niet meer
voldoende eten, dan is de wijze van voederen die week niet
optimaal geweest en zijn de doffers te vroeg op hun top. De
doffers dienen de zaterdag als ze gelost worden, op hun top te
1,00
zijn. Vandaar die ¾ gevulde krop.

Vitesse / Snelheid
(wekelijks met 1 nacht korf, > 80 km & < 300 km)
De jonge duiven krijgen de 1/3-1/3-1/3 samenstelling tot
vluchten van 300 km. Bij vluchten > 300 km wordt de laatste
dagen de gerst weggelaten en krijgen ze 1/2 Kweek Cribbs en
½ Zoontjens Basis Geel.
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Kleine & Grote Halve Fond / Midfond (wekelijks met 2 nach
ten korf, > 300 km & < 500 km)
(Eendaagse) Fond (2-wekelijks met 2 nachten korf, > 500 km
& < 700 km)

donderdagochtend

Vitesse / Snelheid
(wekelijks met 1 nacht korf, > 80 km & < 300 km)
Duivinnen verblijven gedurende de week in de weduwren, zij
worden enkel ingemand op de voorbereidende vitesse vluchten.

woensdagavond

Klassiek weduwschap - Weduwnaars

0,75

Bij de jonge duiven ligt de focus, evenals bij de oude duiven,
0,50
op de verdere afstanden (tot 450 km). Om ze goed in de veren
te houden, worden ze gedurende zes weken verduisterd vanaf
0,25
begin april.
De eerste vluchten zitten de jonge duiven nog samen, zodat 0,00
er veel koppels ontstaan die beginnen te nestelen in het stro.
Daarna worden de jonge duiven op de schuifdeur gespeeld.
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BEYERS Promotors & Technical consultants:

Nederland - Denemarken - Verenigd Koninkrijk: 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

Wal Zoontjens Basis Geel

