20 kg

Premium Vandenabeele
Gaby Vandenabeele
Fenomenale erelijst. Creator van een super ras!

Als jonge snaken staken Gaby en zijn
broer vaak vader Gentiel een handje
toe bij het verzorgen van de duiven.
Gaby Vandenbeele kreeg dus van
thuis uit de duivenmicrobe met de
paplepel ingegoten en groeide uit tot
een wereldwijd icoon in de duivensport.
In 1976 startte hij op zijn huidige locatie op eigen naam en
bouwde de voorbije 40 jaar een erelijst aan topsuccessen
op. Het is onmogelijk alle triomfen op eigen hok hier te
vermelden. De teller tikt steeds aan en het aandeel van de
Vandenabeeleduiven in nationale overwinningen, asduiven
en tal van andere overwinningen op andere hokken is
immens. De duivensport bracht de familie reeds tal van
mooie momenten en met dochter Ilse, die sinds enkele
jaren mee deel uit van het team, is de opvolging verzekerd.
Als wielerfan had Gaby eind jaren 90 de gelegenheid
mee te kijken achter de schermen van het succesvolle
Mapei profteam tijdens de klassieker Parijs-Tours. Vooral
hoe het eraan toe ging qua voeding en begeleiding
boeide hem. De hoeveelheden pasta’s die de renners
voorgeschoteld kregen in combinatie met weinig vlees en
andere eiwitten zette hem aan het denken. Met het idee
van een licht verteerbare en eiwitarme mengeling (lees
zonder erwten), doch rijk aan koolhydraten en vetten,
trok hij eind 1998 naar Staf Theeuwes, destijds onze
Technical Consultant. Ze vonden mekaar in deze visie

Gaby Vandenabeele

over voederen en de eerste testen met de vliegploegen
waren onmiddellijk een schot in de roos. Samen zijn zij de
pioniers van premium eiwitarme mengelingen.
Gaby heeft op een velerlei vlakken bijgedragen aan de
successen op vele hokken: door zijn sterke stamopbouw
van duiven, zijn mentorschap waarmee hij liefhebbers
in de sport vooruit heeft geholpen en de creatie van zijn
eigen duivenmengeling.
BEYERS Premium Vandenabeele vormt ondertussen
wereldwijd op vele hokken de basis voor het voersysteem
in het sportseizoen.

BEYERS Premium Vandenabeele

BEYERS Premium Super Kweek

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

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

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

20 kg

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

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

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet

55,1%
17,1%
5,7%
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Voederschema – Speelsysteem Gaby Vandenabeele
De Vandenabeele duiven hebben bewezen te kunnen winnen op vluchten van 100 tot 800 km. Vluchten vanaf 500
tot 800 km (zelfde dag thuis) genieten echter Gaby’s voorkeur en liefst verspeeld aan een snelheid tussen 1.000 en
1300 meter/min. Met echt duivenweer dus. Gaby verkiest hiervoor het spel met doffers op traditioneel weduwschap en
2-wekelijks gespeeld.
Hieronder de voorbereiding en het voederschema van Gaby voor deze vluchten.
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De weduwnaars trainen 2x per dag. Er wordt gelet op de
intensiteit van de training, minder op de duurtijd. Voor inkorving
krijgen ze enkel hun nestschotel te zien, zodat ze rustig de mand
ingaan. Bij thuiskomst wacht de duivin hen op. De duurtijd hangt
af van de zwaarte van de vlucht, maar is over het algemeen ook
vrij kort (1 uur).
Licht maar voldoende zijn de sleutelwoorden in het voeder
systeem. De duiven worden ’s morgens en ’s avonds gevoederd
in hun woonbak. De laatste voederbeurt op de inkorvingsdag
vindt plaats omstreeks 17 uur.
Fond (3 nachten korf, > 600 km & < 850 km)
Het voerderschema voor deze vluchten is identiek als voorgaande. Aangezien de inkorving reeds op woensdag gebeurt, start
het opvoederen met gepelde zonnepitten, kempzaad en gepelde haver wel reeds op dinsdag. Tijdens de rustweek krijgen de
duiven 100% Premium Vandenabeele.
Premium Vandenabeele

Premium Super Kweek

Jonge duiven

Rui-kweek

Vanaf een 6-tal weken na het spenen tot de kleine halve fond
vluchten krijgen de jongen 100% Premium Vandenabeele. Zij
worden gespeeld volgens het schuifdeursysteem. Vanaf grote
halve fond / midfond vluchten worden zij gevoerd volgens dezelfde voederschema’s van de oude duiven.

Tijdens de ruiperiode wordt er BEYERS Premium Super Rui
gevoederd en in de kweek BEYERS Premium Super Kweek.

Supplementen BEYERS PLUS
Condition & Care

Herba Zyma - N° 21

1L

100% natuurlijk conditiepreparaat,
rijk aan mineralen en melkzuur

Gaby is ervan overtuigd dat een sterke duivenstam opgebouwd wordt met een hoge natuurlijke gezondheid en een doorgedreven selectie.
De duiven krijgen elk apart drinken dus besmetting via het drinkwater op het hok wordt beperkt.
Tussentijdse verzuring van het water helpt wel
om eventuele besmetting van ziektekiemen in
de mand te onderdrukken. Eén van de supplementen die hier werkzaam zijn, is volgens Gaby
BEYERS PLUS Herba Zyma.

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