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Voorwoord
Met dit internationale succesprogramma verwacht ik alle liefhebbers in de gelegenheid te
stellen kennis te nemen van het uitgebreide
scala aan mogelijkheden met onze producten.
Vanuit de gehele wereld ontvangen wij dagelijks vele verzoeken om gedetailleerde adviezen bij allerlei voorkomende problemen met
betrekking tot de duivensport.

zondheid en conditie welke onmisbaar zijn voor
een goede kweek, het bereiken van topprestaties tijdens de vluchten en een perfecte rui.

Met dit programma geven wij zoveel mogelijk
veterinair-technische informatie zodat u nóg
betere prestaties kunt bereiken.
Ik ben ervan overtuigd dat onze producten van
groot belang zullen zijn bij de verzorging van
uw duiven met als gevolg een uitstekende ge-

DRS. HENK DE WEERD
Dierenarts voor postduiven

Klasseduiven, topliefhebbers
én Belgica De Weerd!
Noodzakelijke voorwaarden voor het
bereiken van topresultaten zijn o.a.:
 witte neuzen en blanke lijven
 roze kelen zonder slijm
 zachte pluimen en strakke koppen
 droge ontlasting met enkele donsveertjes erop.
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BELGICA DE WEERD & DIERENKLINIEKEN

Familie de Weerd
Henk de Weerd
Drs. Henk de Weerd is sinds 1972 gespecialiseerd
in de medische en sporttechnische begeleiding
van postduiven. Om de vele vragen rondom de
duivensport te kunnen beantwoorden, vooral
wat de moderne en verantwoorde medische
begeleiding betreft, staat in zijn kliniek te Breda
een team van specialisten voor u klaar.
Dagelijks bezoeken tal van liefhebbers uit binnen- en buitenland de kliniek en consulteren
dierenarts de Weerd in verband met te volgen
therapieën en preventie van voorkomende ziekten bij postduiven. Een niet onbelangrijk deel
van de vragen en verzoeken om adviezen betreffen ook de spelmethoden, hokinstallaties,
voedingsadviezen en kweekprogramma’s.
Veterinair-technische adviezen om duiven weer
snel topfit te krijgen vormen eveneens een belangrijk onderdeel van praktijkvoering. Meer
dan 100.000 duivenliefhebbers wereldwijd vertrouwen op het vakmanschap en de knowhow
van Duivenkliniek Breda. Met zijn wereldberoemde vader Piet de Weerd bezocht hij reeds
op zeer jeugdige leeftijd vele topliefhebbers in
België en Nederland. Daarna volgden bezoeken aan Duitsland, Engeland, Spanje, Portugal,
Amerika, Canada, Mexico, Thailand, Taiwan, China, Japan enz. In de meeste gevallen werden
deze reizen opgeluisterd door lezingen van Piet
en Drs. Henk de Weerd over selectie en de meest
voorkomende duivenziekten. Alle producten
Dr. Henk de Weerd
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van Belgica De Weerd zijn na eigen research in
Breda ontwikkeld en worden volgens GMP geproduceerd. Onze diergeneesmiddelen zijn in
Europa geregistreerd. Alvorens de producten
te introduceren werden deze in de praktijk langdurig door topspelers getest. Uiteraard zijn alle
producten dopingvrij. De producten van Belgica
De Weerd worden met veel succes in meer dan
40 landen gebruikt. In Nederland maakt meer
dan 70% van de topspelers gebruik van het succesprogramma van Belgica De Weerd. Inmiddels zijn er ook duivenklinieken in Colchester (bij
Londen) en in Beijing, vlak naast het Olympisch
Stadion!
Piet de Weerd
Over een periode van meer dan 60 jaar kreeg Piet
de Weerd wereldwijde erkenning voor zijn wijze
van selecteren en koppelen van de meest waardevolle en beste duiven in de hele wereld. Zijn
naam is bekend tot in de verste uithoeken van
onze globe en tal van liefhebbers lazen zijn artikelen en boeken welke op een geheel eigen wijze werden geschreven en inmiddels standaardwerken voor de duivensport zijn geworden.
Boeiend, leerzaam maar bovenal objectief, liet
hij de lezer kennismaken met de groten van de
internationale duivensport en trachtte hij eenieder die maar wilde deelgenoot te maken van zijn
visie omtrent de voorwaarden waaraan een goede postduif zou moeten voldoen. Uitnodigingen
Dr. Henk & Nicole de Weerd

vanuit de gehele wereld bereikten hem om tijdens persoonlijke bezoeken zijn kennis te delen
met de internationale duivensportliefhebbers.
Piet de Weerd reisde tientallen malen over de
Atlantische Oceaan naar de Verenigde Staten
en Mexico, doch ook Zuid-Afrika en het Verre
Oosten werden meerdere malen bezocht waardoor deze ‘eminence grise’ van de Nederlandse
duivensport zich ontpopte als ’s werelds beste
specialist op het gebied van selectie en kweken.
Ras Aarden
Direct na afloop van de Tweede Wereldoorlog
legde hij de basis voor zijn onbetwiste meesterschap. Juist in die periode trachtte Jan Aarden een onverslaanbaar en ijzersterk fondras
op te bouwen en dat hij in zijn plannen slaagde
was te danken aan Piet de Weerd. De onbetwiste stammoeder van het ras Aarden, de ‘Oomensduivin’ (H45-907764) en door Jan Aarden
ook wel de ‘Delbar duivin’ genoemd, was een
geschenk van Piet de Weerd aan Aarden tijdens
één van zijn vele bezoeken die hij in die periode aan Steenbergen bracht. De ‘500’ van Van
Agtmaal stamt af van haar nestzuster de 45907765 die Piet de Weerd cadeau gaf aan Suus
van den Berg in Steenbergen. Meerdere malen
bracht hij één of meerdere duiven mee welke op
zijn advies werden gekruist met het aanwezige
materiaal op de hokken Aarden.
Wij mogen stellen dat Piet de Weerd kan worden gezien als de architect van het Aarden-ras.
Aankopen en koppelingen van topduiven welke

de naam van de Weerd in de internationale duivensport op het hoogste plan brachten, waren
onder andere: de aankoop van het ‘Wonder
voske’ van Van der Flaes voor de combinatie
Oomens-van Tuijn; de koppeling van de ‘Franck’
(44-306686) aan ‘Heroine’ (47-1008650) op
het hok van George Fabry te Luik, waaruit de
‘Porthos’ en de ‘Favori’ werden geboren, twee
doffers die de naam van Fabry wereldwijde bekendheid gaven. Ook de aankoop van de ‘Piet’
(Meulemans) die naar Raymund Hermes in
Duitsland werd getransfereerd, was een schot in
de roos en in Zuid-Afrika spreken de duivenliefhebbers tot op de dag van vandaag nog steeds
vol ontzag over de ongelofelijk goede kweekresultaten van de ‘Stallion Jan Aarden’, een duif
die door Piet de Weerd werd gekweekt. Ook de
onnavolgbare wijze waarop Piet gebruikmaakte
van een paar ‘Albert Van Cauwenbergh’ duiven
droeg bij aan het verdiende aureool van deze
grootmeester in de duivensport. De beroemde
‘Didi’-lijn van Van de Broucke-De Weerd is eveneens ontstaan uit jarenlange selectie, inteelt en
kruising door Piet de Weerd.
‘Didi’ was in 1989 de Nationale Asduif Fond in
België met een onwaarschijnlijk lage coëfficiënt en zijn nazaat ‘Kleine Didi’ bij Etienne Devos was zo mogelijk nóg beroemder.
Verder bestond de basis bij Kipp und Söhne uit
zes duiven van Piet de Weerd. De drie Nationale Asduiven Fond in 2000 van Werner Bölting
(D) waren alle drie 50% Piet & Henk de Weerd
duiven (Oude Kruk- en Buffel-lijn).
Oude Kruk
NL.80-8016163

Piet de Weerd
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Dierenkliniek Breda / Nederland
Van de Reijtstraat 21 | 4814 NE Breda (vlakbij IKEA) | Nederland
T 0031 - 76 - 560 06 66 | E info@dierenkliniekbreda.nl | www.dierenkliniekbreda.nl
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Kliniek Colchester / Engeland
Belgica UK | Unit G5 Seedbed Centre Wyncolls Road | CO49HT Colchester | Essex
T 0044 - 1206 - 842221 | E belgicauk@btconnect.com

Kliniek Beijing / China
Pretty Baby Pigeon clinic | Room 602 | unit 4 | No. 122 building
North Street Jinagfuj Iayuan | Tuofangying chaoyan district | 100016 Beijing
T 0086 - 1370 - 1169719 | E zq6939@126.com
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PRODUCTINFORMATIE

B.S. (Betere Spijsvertering) poeder
®

B.S.® is een combinatie van werkzame stoffen
die reeds jarenlang met veel succes wereldwijd
wordt gebruikt en inmiddels een begrip is geworden. B.S.® verbetert de spijsvertering en
bevordert de donsrui.
Voorbehoedend en genezend tegen protozoaire aandoeningen zoals coccidiose, trichomoniase (’t geel) en hexamitiase. Ook effectief tegen kropslijmvlies- en darmontstekingen.
N.B. als uw duiven weinig drinken (herfst,
winter) is het beter om B.S.® over het voer*
toe te dienen.

GEBRUIK
Ter voorbereiding van de kweek:
ca. 3 weken vóór het koppelen 3 dagen achtereen 1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g in
2 liter water of over 1 kg voer* voor 40 duiven.
Gedurende de kweek –
als de duiven op eieren zitten:
ca. 6 dagen achtereen, 1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g in 2 liter water of over 1 kg
voer* voor 40 duiven.
In het vliegseizoen bij thuiskomst: gedurende
1,5 dag: 1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g

per dag in 2 liter water of over 1 kg voer* voor
40 duiven.
B.S.® kan ook samen met Belgasol® worden
toegediend.
Poeder voor orale toepassing.
Leverbaar in sachets à 5 g en in potjes à 150 g en
300 g.

INDICATIE: T richomoniase (’t geel), hexamitiase, coccidiose
Wij verwijzen u graag naar pagina 47 voor alle symptomen van trichomoniase.
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BelgaMagix tabletten
®

Diergeneesmiddel voor de behandeling van trichomoniase (’t geel), hexamitiase en kropslijm
vliesontstekingen, zowel protozoair als anaeroob. Snel en effectief werkend, geen nadelige
bijverschijnselen, geen braakneigingen. Belga
Magix® Tabletten kunnen zelfs bij het inkorven
worden gegeven. Ideaal voor de individuele
behandeling van uw duiven. Zo nodig vanaf de
leeftijd van 1 week.

GEBRUIK
1 tablet per duif, zo nodig elke 3 weken herhalen. In hardnekkige gevallen 3 dagen achtereen
1 tablet opsteken, kan ook tijdens het vliegseizoen.

Tablet voor orale toepassing.
Leverbaar in doosjes à 50 tabletten.

INDICATIE: Trichomoniase (’t geel), hexamitiase, kropslijmvliesontstekingen

Belgaroni 15%
®

Diergeneesmiddel voor de behandeling van trichomoniase (’t geel), hexamitiase en kropslijmvliesontstekingen, onder andere ten gevolge
van anaerobe bacteriën.

GEBRUIK
2 maatschepjes in 2 liter water (of over 1,25 kg
voer*) voor 50 duiven, gedurende 2-5 (afhankelijk van de besmettingsgraad) opeenvolgende dagen.
Poeder voor orale toepassing.

.

Leverbaar in potjes à 150 g

INDICATIE: Trichomoniase (’t geel), hexamitiase, kropslijmvliesontstekingen

Wij verwijzen u graag naar pagina 47 voor alle symptomen van trichomoniase.
* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.

9

PRODUCTINFORMATIE

OrniSpecial

®

Diergeneesmiddel voor de behandeling van het
ornithose complex met symptomen zoals: vuile
neuzen, moeilijke ademhaling (reutelen), gezwollen oogranden, gapen, vermindering van
de vlieglust, niezen en kopkrabben, verkleuring
van de oogranden en dikke koppen.

GEBRUIK
1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g in 2 liter
water of over 1 kg voer* voor 40 duiven, gedurende 3-5 dagen.
Gedurende het vliegseizoen: enkele dagen
vóór inkorving: 1 sachet (5 g) of 2 maatschepje à
2,5 g op 2 liter water of over 1 kg voer*.
In hardnekkige gevallen combineren met
W.N.® Red / W.N.® Black: 1 sachet (5 g) of 2
maatschepjes à 2,5 g OrniSpecial® + 5 g W.N.®
Red / W.N.® Black samen op 2 liter water of over
1 kg voer* gedurende 3-5 dagen.

Poeder voor orale toepassing.
Leverbaar in sachets à 5 g, potjes à 80 g.
Voor individuele toepassing ook verkrijgbaar
in tabletvorm (OrniStop® tabletten).

INDICATIE: O
 rnithose complex

Wij verwijzen u naar pagina 45 voor alle symptomen en combinatiemogelijkheden met de
diverse door Belgica De Weerd geregistreerde
diergeneesmiddelen tegen ornithose.

Ornithose complex
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W.N. Red
®

Conditiepreparaat dat werkzaam is tegen
“alledaagse” infecties van de voorste luchtwegen (Chlamydia spp.) en de darmen. Ook
bij jarenlang gebruik blijft de werking volledig
behouden.

GEBRUIK
1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g in 2
liter water voor 40 duiven of over 1 kg voer*,
gedurende 1-5 dagen.
Poeder voor orale toepassing.
Leverbaar in sachets à 5 g en in potjes à 150 g.

W.N. Black
®

Conditiepreparaat dat werkzaam is tegen
“alledaagse” infecties van de voorste luchtwegen (Chlamydia spp.) en de darmen. Ook bij
jarenlang gebruik blijft de werking volledig behouden.

GEBRUIK
1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g in 2
liter water voor 40 duiven of over 1 kg voer*,
gedurende 1-5 dagen.
Poeder voor orale toepassing.
Leverbaar in sachets à 5 g en in potjes à 150 g.

INDICATIE: Conditieverbetering, luchtweg- en darminfecties

* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.
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PRODUCTINFORMATIE

BelgaTai

®

Diergeneesmiddel voor de behandeling van het
ornithose complex met symptomen zoals: vuile neuzen, moeilijke ademhaling (reutelen), gezwollen oogranden, gapen, vermindering van
de vlieglust, niezen en kopkrabben, verkleuring
van de oogranden en dikke koppen.

GEBRUIK
1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g in 2 liter
water of over 1 kg voer* voor 40 duiven, gedurende 3-5 dagen. Kan tot de dag vóór inkorving
worden gegeven.
Gedurende het vliegseizoen, enkele dagen
vóór inkorving: 1 maatschepje à 2,5 g op 1 liter
water of over 0,5 kg voer*.

Poeder voor orale toepassing.
Leverbaar in sachets à 5 g, potjes à 80 g.

OrniStop tabletten
®

Combinatiepreparaat voor de behandeling van
het ornithose complex met symptomen zoals:
vuile neuzen, moeilijke ademhaling (reutelen),
gezwollen oogranden, gapen, vermindering van
de vlieglust, niezen en kopkrabben, verkleuring
van de oogranden en dikke koppen.
Ideaal voor de individuele behandeling van uw
duiven. Snel en effectief werkend.

GEBRUIK
2 maal per dag 1 tablet gedurende 3-5 dagen.
Gedurende het vliegseizoen:
1 tablet per duif, 1 dag vóór het inkorven.

INDICATIE: O
 rnithose complex
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Tablet voor orale toepassing.
Leverbaar in doosjes à 50 tabletten.

Wij verwijzen u naar pagina 45 voor alle symptomen en combinatiemogelijkheden met de diverse
door Belgica De Weerd geregistreerde diergeneesmiddelen tegen ornithose.

A.S. Antislijm
Een effectief diergeneesmiddel bij slijmvorming
in de keel ten gevolge van irritatie van de voorste luchtwegen en/of van het kropslijmvlies.

GEBRUIK
1 sachet (5 g) in 2 liter water (voor 40 duiven) of
over 1 kg voer*, gedurende 3 opeenvolgende
dagen.
Poeder voor orale toepassing.
Leverbaar in sachets à 5 g.

INDICATIE: Luchtweg- en kropslijmvliesinfecties

Orni 3
Diergeneesmiddel voor ornithose-achtige klachten (infecties van de luchtwegen). Speciaal voor
jonge duiven.

GEBRUIK
1 dag voor de inkorving 1 sachet (5 g) op 2 liter
water of over 1 kg voer*. Kan ook worden afge
wisseld met OrniSpecial® of W.N.® Red / W.N.®
Black.
Poeder voor orale toepassing.
Leverbaar in sachets à 5 g.

INDICATIE: O
 rnithose complex

* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.

Wij verwijzen u naar pagina 45 voor alle symptomen en combinatiemogelijkheden met de
diverse door Belgica De Weerd geregistreerde
diergeneesmiddelen tegen ornithose.
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PRODUCTINFORMATIE

Ornisol
Diergeneesmiddel voor de behandeling luchtweginfecties (ornithose complex) met specifie
ke klinische symptomen zoals: vuile neuzen,
moeilijke ademhaling (reutelen), gezwollen oogranden, gapen, vermindering van de
vlieglust, niezen en kopkrabben, verkleuring
van de oogranden en dikke koppen.
Zowel bij oude als jonge duiven. Ook als algemeen conditiemiddel bij duiven die niet fit zijn.
Kan kort voor het inkorven worden toegediend.

GEBRUIK
Eén druppel per duif rechtstreeks in de bek,
twee keer per dag óf 1 schroefdopje Ornisol in
1 liter water (voor 20 duiven) gedurende 1-4 dagen. Mengen met BelgaTai® in geval van ernstiger ornithose complex.

INDICATIE: O
 rnithose complex

Vloeistof voor orale toepassing.
Leverbaar in flesjes à 50 ml.

Wij verwijzen u naar pagina 45 voor alle symptomen en combinatiemogelijkheden met de
diverse door Belgica De Weerd geregistreerde
diergeneesmiddelen tegen ornithose.

Jonge Bliksem
BE05-3224570
Eigenaar: Dr. de Weerd Pigeons
Zoon ‘Bliksem’ (Gaby Vandenabeele)
Vader van o.a.:
2.940 d.
3e St. Quentin
14.020 d.
6e NPO Bourges
7.638 d.
16e NPO Argenton
5.576 d.
32e NPO La Souterraine
3.800 d.
37e St. Quentin
3.856 d.
40e Morlincourt
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ParaStop poeder & Para Tablets
®

ParaStop® werkt tegen paratyfus (Salmonella),
E.coli en aspecifieke darmontstekingen ten gevolge van Gram-negatieve bacteriën.
Het is een combinatiepreparaat dat zijn betrouwbaarheid al vele jaren heeft bewezen.
Ook toepasbaar tijdens de rui en kweek, zelfs
met papjongen.

GEBRUIK POEDER
1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g in 2 liter
water voor 40 duiven of over 1 kg voer*, gedurende 10-14 dagen. De zieke duiven behandelt u
de eerste dagen van de kuur nog eens extra met
Para Tablets: 2 maal per dag 1 tablet opsteken,
gedurende 7 dagen.
Kan ook worden toegepast direct na het vliegseizoen en vóór het koppelen-kweken, gedurende ca. 8 dagen.
Tevens vaak toegepast enkele weken vóór de
aanvang van het vliegseizoen, gedurende ca. 8
dagen. Een kuur van ca. 8 dagen is dan meestal
voldoende.

Poeder voor orale toepassing. Leverbaar in
sachets à 5 g, in potjes à 150 g en 300 g.

G E B R U I K TA B L E T S
Voor de individuele behandeling van klinisch
zieke duiven: 2 maal daags 1 tablet per duif,
gedurende 7-10 dagen.

Tabletten voor individuele toepassing (Para
Tablets). Doosje à 50 tabletten.

INDICATIE: Paratyfus, E.coli, aspecifieke darmontstekingen
Wij verwijzen u naar pagina 44 voor alle symptomen van paratyfus.

* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.
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PRODUCTINFORMATIE

Parasol
Parasol werkt tegen paratyfus (Salmonella),
E.coli en aspecifieke darmontstekingen. Ook
toepasbaar tijdens de rui en kweek, zelfs met
papjongen.

GEBRUIK
4 ml in 1 liter water voor 20 duiven gedurende
7-14 dagen, afhankelijk van de ernst van de infectie.
Vloeistof voor orale toepassing.
Leverbaar van flesjes van 100 ml .

INDICATIE: P aratyfus, E.coli, aspecifieke darmontstekingen
Wij verwijzen u naar pagina 44 voor alle symptomen van paratyfus.

Paratyfus
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Paratyfus

4 in 1 Mix
Combinatiemiddel met snelle werking in geval
van adeno-coli syndroom. Ook bij chronische
dunne mest na PMV (paramyxo) besmetting.
Symptomen, overwegend bij jonge duiven: conditieverlies, braken, groen-gele slijmerige ontlasting, vermageren en sterfte.
4 in 1 Mix is het alternatief voor Belgamco®.

GEBRUIK
1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g in 2 liter
water voor 40 duiven of over 1 kg voer*, gedurende 5-7 dagen.

Kan te allen tijde worden gegeven, ook gedurende de kweek, de rui en in het vliegseizoen.

A DV I E S
De werking wordt nog verbeterd in combinatie
met Belgasol®: 1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes
à 2,5 g 4 in 1 Mix in 2 liter water samen met 15
ml Belgasol®.

Poeder voor orale toepassing.
Leverbaar in sachets à 5 g en potjes à 80 g.

INDICATIE: Adeno-coli syndroom en andere darmontstekingen
Wij verwijzen u naar pagina 46 voor alle symptomen en combinatiemogelijkheden met de diverse
door Belgica De Weerd geregistreerde diergeneesmiddelen tegen het adeno-coli syndroom.

* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.
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PRODUCTINFORMATIE

Belgamco poeder & tabletten
®

Combinatiemiddel voor de behandeling van het
adeno-coli syndroom bij oude en jonge duiven
(groen-gele dunne ontlasting en vaak braken,
vermageren, sterfte) en andere gastro-intestinale (E.coli) infecties, enterococcen-,streptococcen- en stafylococceninfecties in het
bijzonder in geval van staphylococcus intermedius, een belangrijke medeveroorzaker van het
ornithose complex (sinusitis). Snel en effectief
werkend.

Poeder en tablet voor orale toepassing.
Leverbaar in potjes à 80 g en sachets à 5 g.

GEBRUIK POEDER
1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g in 2 liter
water of over 1 kg voer* voor 40 duiven, gedurende 5-7 opeenvolgende dagen. Belgamco®
kan ook samen met Belgasol® worden gegeven.
Belgamco® en Cobel® zijn in ernstiger gevallen
te combineren: 1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g Belgamco® + ca. 6 ml Cobel® in 2 liter
water voor 40 duiven gedurende 5-7 dagen.

G E B R U I K TA B L E T T E N
2 x daags 1 tablet, gedurende 5 opeenvolgende
dagen.

Tabletten voor individuele toepassing.
Doosje à 50 tabletten.

INDICATIE: A
 deno-coli syndroom en andere darmontstekingen
Wij verwijzen u naar pagina 46 voor alle symptomen en combinatiemogelijkheden met de diverse
door Belgica De Weerd geregistreerde diergeneesmiddelen tegen het adeno-coli syndroom.
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Cobel

®

Diergeneesmiddel voor de behandeling van
adeno-coli syndroom en andere gastro-intestinale infecties zoals Salmonella (paratyfus),
Klebsiella en Campylobacter. Symptomen: conditieverlies, braken, groen-gele slijmerige ontlasting, vermageren en sterfte.

GEBRUIK
3-4 ml per in 1 liter water gedurende 5-7 dagen
voor 20 duiven, afhankelijk van de ernst van de
symptomen. In ernstiger gevallen te combineren met Belgamco®: ca. 6 ml Cobel® + 1 sachet
(5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g Belgamco® in 2
liter drinkwater.

Vloeistof voor orale toepassing.
Leverbaar in flesjes à 100 ml.

INDICATIE: A
 deno-coli syndroom en andere darmontstekingen
Wij verwijzen u naar pagina 46 voor alle symptomen en combinatiemogelijkheden met de diverse
door Belgica De Weerd geregistreerde diergeneesmiddelen tegen het adeno-coli syndroom.

Schone Bliksem
BE05-3224593
Eigenaar: Dr. de Weerd Pigeons
Zoon ‘Bliksem’ (Gaby Vandenabeele)
Grootvader van o.a.:
3.090 d.
1e Provinciaal Blois
2.045 d.
1e Provinciaal Bourges
998 d.
1e Regionaal Orleans
547 d.
1e Provinciaal Blois
6.822 d.
35e Nationaal Montauban
15.902 d.
51e Nationaal Argenton

* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.
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PRODUCTINFORMATIE

BelgaFox

®

Diergeneesmiddel te gebruiken bij bacteriële
darminfecties (E.coli, Salmonella e.a.) en bij
symptomen van het ornithose complex.

GEBRUIK
Afhankelijk van de ernst van de symptomen:
2-3 ml per liter water gedurende 3-10 dagen.
 Ter voorbereiding van de kweek: enkele weken vóór het koppelen, gedurende 1 week.
 Vaak toegepast 2 weken vóór het vliegseizoen, gedurende 5 dagen.
 Kan in het vliegseizoen ook gegeven worden
gedurende enkele dagen aan het begin van
de week.

Vloeistof voor orale toepassing.
Leverbaar in flesjes à 100 ml.

INDICATIE: E .coli, Salmonella, ornithose complex

Lightning Bolt
BE12-6326698
Eigenaar: Dr. de Weerd Pigeons
Broer ‘Bolt’ (Leo Heremans)
1e	Nat. Asduif Snelheid Jonge Duiven
KBDB 2012
2.707 d.
2e Quiévrain
1.881 d.
3e Quiévrain
2.507 d.
7e Quiévrain
1.701 d.
8e Quiévrain
2.131 d.
12e Quiévrain
1.914 d.
15e Quiévrain
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BelgaWormac – poeder
®

Diergeneesmiddel voor de behandeling van
worminfecties veroorzaakt door haar- en spoelwormen (Capillaria spp.en Ascaridia spp.). Duiven kunnen normaal gevoerd worden. Snel en
effectief werkend, geen nadelige bijverschijnselen, geen braakneigingen.
Niet toedienen tijdens de rui en aan nestjongen.

GEBRUIK
2 maatschepjes à 5 g (10 g) op 1 liter water gedurende 2 dagen. Zo nodig te herhalen na ca.
2-3 weken.
NIET toedienen over het voer.
In verband met herbesmetting het hok ontsmetten: eventueel strooisel verwijderen, dan
hok nat sprayen met water en daarna voorzichtig droogbranden.

Poeder voor orale toepassing.
Leverbaar in potjes à 60 g.
Voor individuele behandeling ook verkrijgbaar
in tabletvorm.

INDICATIE: Worminfecties
Voor meer informatie over wormen verwijzen wij u naar pagina 46.

Spoelworm onder de microscoop

Haarworm onder de microscoop
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PRODUCTINFORMATIE

BelgaWormac tabletten
®

Diergeneesmiddel voor de behandeling van
worminfecties veroorzaakt door haar- en spoelwormen (Capillaria spp.en Ascaridia spp.). Ideaal
voor de individuele behandeling van uw duiven.
Snel en effectief werkend, geen nadelige bijverschijnselen, geen braakneigingen. Duiven kunnen normaal gevoerd worden. Belga Wormac®
tabletten kunnen zelfs worden gegeven in de
week van inkorven.
Niet toedienen tijdens de rui en aan nestjongen.

GEBRUIK
1 tablet per duif, herhaal de behandeling na ca.
2-3 weken.
In geval van ernstige infectie is het aanbevolen
om de duiven 2 achtereenvolgende dagen te
behandelen met 1 tablet per dag.

In verband met herbesmetting het hok ontsmet
ten: eventueel strooisel verwijderen, dan hok
nat sprayen met water en daarna voorzichtig
droogbranden.
Tablet voor orale toepassing.
Leverbaar in doosjes à 50 tabletten.

INDICATIE: Worminfecties
Voor meer informatie over wormen verwijzen wij u naar pagina 46.
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BelgaCoxi tabletten
®

Diergeneesmiddel voor de behandeling van
coccidiosebesmetting bij duiven veroorzaakt
door Eimeria labbeana, Eimeria columbarum en
Eimeria columbae. Zeer snel en effectief werkend, eenvoudig toe te dienen en zonder enige
bijwerking. De duiven kunnen normaal gevoerd
worden. Conditiebevorderend.
Coccidiose komt voornamelijk voor bij duiven
met verminderde weerstand en bij hoge infectiedruk in een vochtig milieu met strooisel op
de vloer. In ernstige gevallen produceren de
duiven waterige ontlasting en vermageren ze
langzaam.

GEBRUIK
1 tablet per duif, na 2 weken herhalen.
In verband met herbesmetting het hok ontsmetten: eventueel strooisel verwijderen, dan
hok nat sprayen met water en daarna voorzichtig droogbranden.

Tablet voor orale toepassing.
Leverbaar in doosjes à 50 tabletten.

INDICATIE: Coccidiose

Coccidiose onder de microscoop
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PRODUCTINFORMATIE

Ectopar
Tegen ectoparasieten (luizen en mijten).

GEBRUIK
1 maal per maand 1 druppel per duif op de huid
in de nek. In ernstige gevallen ook op de stuit.
Tijdens het vliegseizoen aan het begin van de
week toepassen.
Vloeistof voor toepassing op de huid.
Leverbaar in flesjes à 10 ml.

INDICATIE: E ctoparasieten

Mijten en luizen
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BelgaDrops (oog-, neusdruppels)
Voor de ontsmetting van de oogslijmvliezen,
de traanbuis en de slijmvliezen van de neus bij
bv. natte ogen en vliesjes voor de ogen (ontsteking van het derde ooglid).

GEBRUIK
Voorbehoedend: vóór het inkorven en na thuiskomst 1 druppel in ieder oog. Kan ook in de neus
worden gedruppeld.
Kuur: 3 à 4 dagen enkele malen per dag beide
ogen en neusgaten druppelen.
Leverbaar in flesjes à 20 ml.

INDICATIE: B
 ij problemen van oog- en neusslijmvliezen

Asra
BE16-6064131
Eigenaar: Dr. de Weerd Pigeons
Zoon van de gerenommeerde “Sara” (Willy Daniëls)
“Sara” won o.a.:
1e
2e
5e
28e
32e
45e

Nat. Asduif Grote Halve Fond KBDB 2016
Nat. Argenton
12.449 d.
Nat. Issoudun
11.984 d.
Nat. Bourges
19.889 d.
Nat. Chateauroux
9.540 d.
Nat. Argenton
18.363 d.

“Sara” is de zus van “Selin”, 1e Nat. Asduif
Halve Fond KBDB 2017
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De jan

BE15-6100701
15th National Ace Pigeon Short Middle
Distance Youngsters KBDB 2015
1st Souppes sur Loing
1st Gien		
4th Souppes sur Loing
4th Quievrain		
10th Noyon		

1.185 b.
499 b.
471 b.
173 b.
526 b.

National Bliksem
BE15- 6100783

25th Nat. Argenton
39th Nat. Argenton
98th Nat. (Z) Chateauroux
100th Nat. (Z) Issoudun
204th Nat. Argenton

8.363 b.
11.223 b.
8.663 b.
3.582 b.
12.449 b.

National Rocket
BE15-6100732

38th Nat. (Z) Chateauroux
50th Nat. Chateauroux
245th Nat. (Z) Argenton
265th Nat. (Z) Chateauroux
378th Nat. (Z) Issoudun

Nicole de Weerd
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2nd Nat. Champion Great Middle Distance
Yrls. KDBD 2016
8th Nat. Champion Young Birds KBDB 2017

8.663 b.
9.540 b.
3.617 b.
2.947 b.
3.582 b.

Bourges Raket
BE07-6033153

3rd National Bourges 31.428 b.
Father ‘ Erins Tuition’
1st Hot Spot Car Race SAMDPR 3.856 b.
Grandfather ‘Groovy’,
1st Hot Spot Car Race SAMDPR 3.878 b.

Jonge Bliksem
BE05-3224570

Father to a.o.:
1st Bourges
3.182 b.
6th NPO
14.020 b.
2nd Argenton
937 b.
16th NPO
7.638 b.
3rd St. Quentin 2.940 b.

Ace Buffel
NL07-1459525

5th NU Perigueux
9th NPO Bergerac
14th NPO Orange
15th NPO Bergerac
20th NPO Cahors

7.306 b.
3.470 b.
2.110 b.
4.187 b.
6.542 b.

Dr. de Weerd Pigeons

PO Box 4607
T: +31 76 520 62 50
4803 EP Breda sales@drdeweerdpigeons.com
		www.drdeweerdpigeons.com
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PRODUCTINFORMATIE

Belgasol

®

Belgasol® zorgt bij vochtverlies (uitdroging)
voor een zeer snelle vochtopname (rehydratie)
in het lichaam. Dat is belangrijk in het vliegsei
zoen bij hogere temperaturen en zware vluchten! In het kweekseizoen bij plotseling optredende waterige mest bij de overgang van pap
naar hard voer, gepaard gaande met méér drinken, overmatig veel grit- en mineralenpikken
alsmede gewichtsverlies, is Belgasol de beste
remedie. Belgasol is een unieke combinatie
van elektrolyten en vitamine B2 op basis van
energiedragers, die bij vochtverlies (uitdroging)voor een supersnelle vochtopname (rehy
dratie) vanuit de darmen zorgt. De werking is
beter en sneller dan bij gewone elektrolyten.

GEBRUIK
Tijdens het vliegseizoen: 2 à 3 maal per week
15 ml per liter water. Op de dag van thuiskomst
mag de dosering verhoogd worden tot 25 ml
per liter water.
Kan zelfs op de dag van inkorving gegeven
worden.

Tijdens de kweek: om krachtige gezonde jonge duiven te kweken 5 dagen achtereen ca. 25
ml op 1 liter water, te beginnen zodra de jonge
duiven ongeveer één week oud zijn.
Belgasol® kan samen met al onze producten
worden gegeven.
Leverbaar in flacons van 250, 500, 1000 en
5000 ml.

INDICATIE: Uitdroging
(dehydratie) tijdens kweek- en
vliegseizoen

Mooi opgroeiende jonge duiven met
perfecte mest
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Belga Bion

®

Belga Bion® is een hoogwaardig, goed oplos
baar, uitgebalanceerd multivitaminenpreparaat
(13 vitaminen) op basis van energiedragers. Het
bevat verder mineralen en spoorelementen inclusief jodium en ijzer.
Belga Bion® wordt gegeven voor een snelle en
werkzame behandeling van alle vitaminetekorten in geval van stresssituaties en voor en na de
wedvluchten. Ook te gebruiken na een therapeutische behandeling.

Leverbaar in sachets à 5 g.

GEBRUIK
1 à 2 dagen achtereen 1 sachet (5 g) op 3 liter
water of over 1,5 kg voer*.

Gedurende het wedstrijdseizoen eenmaal per
week op dinsdag toedienen.

INDICATIE: Bij vitaminetekort, na antibioticakuur en bij stress-situaties

Jan
BE15-6100701
Gespeeld door: Nicole de Weerd
100% Stefaan Lambrechts
15e	Asduif Kleine Hafo Jonge Duiven
KBDB 2015
Souppes
1.185 d.
1e
Gien
499 d.
1e
Souppes
471 d.
4e
Quiévrain
173 d.
4e
Noyon
526 d.
10e
Quiévrain
418 d.
14e
Noyon
342 d.
15e

* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.
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PRODUCTINFORMATIE

Belga Super Fit
Succesvolle resultaten in topsport vereisen een
versterking van het immuunsysteem van de
postduif. Dit wordt bereikt met Belga Super
Fit, een conditiemix op basis van vitaminen,
sporenelementen, aminozuren, elektrolyten,
dextrose en biergist.
Belga Super Fit kan gecombineerd worden
met Belgarlic + Vit. E voor verbetering van de
conditie en voor een optimale donsrui.

GEBRUIK
Kweek: te beginnen vanaf de koppeldag:
1-1,5 kg voer bevochtigen met 15 ml Belgarlic
+ Vit E., daarna het voer mengen met 1 maatschepje (10 g) Belga Super Fit, gedurende 3-5
opeenvolgende dagen.
Vliegseizoen: aan het begin van de week
1-1,5 kg voer bevochtigen met 15 ml Belgarlic
+ Vit E., daarna het voer mengen met 1 maat-

schepje (10 g) Belga Super Fit, gedurende 2 opeenvolgende dagen.
Rui-/winterseizoen: 1 à 2 maal per week 1 kg
voer bevochtigen met 15 ml Belgasol® of 15 ml
Belgarlic + Vit. E, daarna het voer mengen met
1 maatschepje (10 g) Belga Super Fit.
Leverbaar in potten à 500 g.

INDICATIE: V
 erbetering conditie

Bourges Bliksem
NL08-3814025
Eigenaar: Dr. de Weerd Pigeons
Kleinzoon 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele)
NPO Bourges
14.020 d.
6e
NPO Argenton
7.638 d.
16e
NPO La Souterraine 5.576 d.
32e
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Belga Biovit
Belga Biovit is bij uitstek geschikt tijdens
de rui en de kweek. Het bevat de meest
essentiële bouwstoffen (o.a. vloeibare mineralen en sporenelementen) in de juiste
verhouding voor een optimale ingroei van de
nieuwe veren. Belga B
 iovit maakt het verenpak glad, glanzenden zijdezacht.

GEBRUIK
Tijdens de kweek- en ruiperiode 2 à 3 maal per
week 10 ml op 2 liter water.
Leverbaar in flacons à 250 ml, 500 ml en
1000 ml.

INDICATIE: Optimale ingroei van de nieuwe veren

Essential Oil Belgica
Wetenschappelijk samengestelde olie met
gamma oryzanol, lecithine, carnitine en creatine ter verhoging van het uithoudingsvermogen. De toegevoegde kruidenextracten
hebben bovendien een positief effect op de microflorabalans in de darm. Essential Oil is een
uiterst hoogwaardige en complete olie die ook
een positief effect heeft op de ontwikkeling
van een zijdezacht verenpak in de rui en de perfecte opgroei van de jongen tijdens de kweek.

GEBRUIK
Het gehele jaar door 2 à 3 keer per week 15 ml
Essential Oil vermengen met 1 kg voer*.

Leverbaar in flacons van 500 ml.

INDICATIE: Hoogwaardige olie met gamma oryzanol, lecithine, carnitine en creatine
* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.
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PRODUCTINFORMATIE

Belgarlic + Vit. E
Hoogwaardige knoflookolie met knoflookextract en essentiële vetzuren en met een hoog
gehalte aan vitamine E. Ter bevordering van
de algehele weerstand, na infectieziekten en
ter ondersteuning bij stress. Voor een optimale
kweek; voor een positieve werking bij vruchtbaarheidsstoringen; ter bevordering van de
spijsvertering en ontslakking van het lichaam;
voor het zuiveren van het bloed en ook werkend als antioxidant.
Goed schudden voor gebruik! Belgarlic + Vit. E
kan gecombineerd worden met Belga Super Fit
voor verbetering van de conditie en voor een
optimale donsrui.

GEBRUIK
Kweek: te beginnen vanaf de koppeldag: 1-1,5
kg voer bevochtigen met 15 ml Belgarlic + Vit
E., daarna het voer mengen met 1 maatschepje (10 g) Belga Super Fit, gedurende 3-5 opeenvolgende dagen.
Vliegseizoen: aan het begin van de week:
1-1,5 kg voer bevochtigen met 15 ml Belgarlic +
Vit E., daarna het voer mengen met 1 maatschepje (10 g) Belga Super Fit, gedurende 2 opeenvolgende dagen.

Rui-/winterseizoen: 1 à 2 maal per week 1 kg
voer bevochtigen met 15 ml Belgasol® of 15 ml
Belgarlic + Vit. E, daarna het voer mengen met
1 maatschepje (10 g) Belga Super Fit.
Goed schudden voor gebruik!
Leverbaar in flacons à 250 ml en 500 ml.

INDICATIE: K noflookolie + Vit. E, antioxidant
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BelgaBac
Een goede darmgezondheid is van groot
belang voor het welzijn van uw duiven. Ter
ondersteuning van de darmgezondheid is
daarom het regelmatig verstrekken van
probiotica zeker aan te raden. Met de nieuwe,
verbeterde formule van Belgabac, kunnen we
nog beter voorzien in de deze behoefte. Door
de combinatie van hoog gedoseerde probiotica
en prebiotica en een breed spectrum vitaminen
inclusief biotine en choline, worden de darmen leverfunctie doeltreffend ondersteund. Het
hele jaar door tweemaal per week Belgabac
bevordert een evenwichtige darmflora.
Ideaal in stresssituaties, zoals wedvluchten
en vaccinaties en na toepassing van een
antibioticumkuur.

NIEUW

GEBRUIK
- 1 sachet (5g) of 1 maatschepje per 2 liter water
- 1 sachet (5g) of 1 maatschepje per 1 kg voer

Leverbaar in een potje à 300 g
of in sachets à 5 g.

INDICATIE: ter ondersteuning van de darmgezondheid

* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.
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PRODUCTINFORMATIE

Belga Recharge
Hoogwaardig eiwitpreparaat, ideaal voor een
snel herstel na de vlucht en ter voorkoming van
eiwittekorten tijdens het sportseizoen, de rui en
de kweek. Belga Recharge is niet alleen rijk aan
eiwitten, maar ook aan vetten, mineralen, vitamines, aminozuren en tannines. Door het hoge
eiwitgehalte in combinatie met de aanwezigheid
van een breed spectrum vitamines, aminozuren
en mineralen, in het bijzonder magnesium (2%)
en calcium (2%), wordt het herstel van uw duiven na inspanningen ondersteund. Bovendien
bevat Belga Recharge Excential Energy Plus om
de omzetting van vetten uit de voeding te maximaliseren en zo het herstel en de opbouw naar de
volgende vlucht te optimaliseren.
In het sportseizoen 1 à 2 keer per week verstrekken, in het begin van de week. In de rui- en kweekperiode 1 à 2 x per week ter ondersteuning van de
opbouw van een glanzend zijdezacht verenpak en
de perfecte opgroei van uw jonge duiven.

NIEUW

Leverbaar in potjes à 300g poeder en
in potjes à 100 capsules

GEBRUIK
Poeder: 1 maatschepje (10 gram) mengen met
1 kg voer, dat bevochtigd is met Belgasol of Belgarlic.
Capsules: 1 capsule per duif op de dag van thuiskomst en eventueel de dag nadien. Tijdens de
kweek- en ruiperiode, indien nodig, maximaal 1
capsule per duif per dag.

INDICATIE: voor een spoedig herstel en ter voorkoming van eiwittekorten
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Belga Carbo Energy

NIEUW

Hoogwaardig energiesupplement uit enkelvoudige en complexe koolhydraten, vitamines,
mineralen en sporenelementen. Daarnaast
bevat Belga Carbo Energy zowel L-Carnitine
(14%) als Excential Energy Plus, die ervoor zorgen dat de vetten uit de voeding optimaal worden omgezet in energie. Kortom, de perfecte
energieboost voor uw duiven in aanloop naar
de inkorving.

GEBRUIK
In het sportseizoen 2 keer per week 1 maatschepje (10 gram) mengen met 1 kg voer, dat bevochtigd is met Belgasol of Belga Essential Oil.

Leverbaar in potjes à 300g

INDICATIE: energiesupplement

National Bliksem
BE15-6100783
Eigenaar: Dr. de Weerd Pigeons
Gespeeld door: Nicole de Weerd
4de Prov. Astaube Eintages Weitstrecke KBDB 2015
25e Nat. Argenton
18.363 d.
39e Nat. Argenton
11.123 d.
47e La Souterraine
2.333 d.
65e Issoudun
2.125 d.
70e Argenton
3.617 d.
94e Chateauroux
2.776 d.
98e Chateauroux
8.663 d.

* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.
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PRODUCTINFORMATIE

Vitaboli

®

Vitaminepillen op basis van vitamine B complex.
 Bevordert snelheid en uithoudingsvermogen.
 Werkt tevens bij acute veldvergiftigingen.
 Heeft een positieve werking bij vruchtbaarheidsstoringen bij oude kweekduiven.

GEBRUIK
1 à 2 pillen vóór het inkorven en na zware races.
Bij vergiftiging:
2 maal daags 1 pil gedurende 4 dagen.
Verbetering bevruchtingsresultaten: 1 pil per
dag tijdens het koppelen tot aan het leggen.

Leverbaar in potjes à 100 pillen.

INDICATIE: C onditiebevorderend en versterkend

Dynavite
Krachtig, vloeibaar multivitaminepreparaat. Ter
bestrijding van vitaminetekorten, vóór of na
wedvluchten en bij stresssituaties.

GEBRUIK
1 ml per 1 liter water.
Vloeistof voor orale toepassing.
Leverbaar in flesjes à 100 ml.
Leverbaar in flesjes à 100 ml.

INDICATIE: V
 itaminetekort
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Para Control Boost
Para Control Boost is een nieuwe methode
van stabilisering van de darmflora, waardoor
pathogene bacteriën beter geëlimineerd kunnen
worden.
Para Control Boost bevordert het evenwicht in de
darmen en ondersteunt daarmee de algemene
weerstand en immuniteit van de duiven.

GEBRUIK
1 ml per duif oraal toedienen in de krop. Indien
nodig herhalen na drie weken. Daarna jaarlijks
eenmaal herhalen. Let op: niet injecteren!

Verkrijgbaar in flacons van 100 ml

Goed schudden voor gebruik.
Koel bewaren.

INDICATIE: S tabilisering van de darmflora
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PROGR AMMA’S & BEL ANGRIJKE INFORMATIE

Kweekprogramma
VO O R B E R E I D I N G
Enkele weken voor het koppelen is het aan te
raden de mest van uw duiven te laten controleren op de aanwezigheid van wormen, coccidiose en paratyfus en zo nodig hiertegen te
behandelen.
 Bij coccidiose en/of trichomoniase adviseren
wij een behandeling met B.S.®
 Bij wormen adviseren wij een behandeling
met BelgaWormac®.
 Bij Paratyfus adviseren wij een behandeling
met ParaStop® of Parasol.
De genoemde preparaten zijn veilig, veroorzaken geen braakneigingen of veerbeschadigingen.

Preventief (voorbehoedend): direct na het
vliegseizoen of tussen het einde van de rui en
de aanvang van de kweek, adviseren wij om
de duiven 10-14 dagen te behandelen met ParaStop®: 1 sachet of 2 maatschepjes op 2 liter
water of over 1 kg voer. Een week na de kuur
met ParaStop® raden wij aan om de duiven individueel te behandelen met Para Control Boost
om de darmflora te stabiliseren en de algemene weerstand en immuniteit van uw duiven te
ondersteunen.
Ca. 3 weken voor het koppelen geeft u uw
duiven B.S.® tegen trichomoniase (’t geel): 3
dagen achtereen 1 sachet op 2 liter water of 1
sachet over 1 kg voer.

Een gezonde kweekperiode is de
basis voor toekomstige topduiven

TIJDENS DE KWEEK
 Vanaf het koppelen gedurende 3-5 opeenvolgende dagen het voer bevochtigen met
15 ml Belgarlic + Vit. E, daarna het voer mengen met 1 maatschep Belga Super Fit®.
 Nadat de eieren gelegd zijn 6 dagen lang
B.S.® geven: 1 sachet op 2 liter water of 1
sachet over 1 kg voer. Dit werkt voorbehoedend tegen trichomoniase (’t geel),
kropslijmvlies-ontstekingen, coccidiose en
hexamitiase. B.S.® bevordert ook de donsrui.
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 1 maal per week BelgaBion®: 1 sachet per 3
liter water of 1 sachet over 1,5 kg voer.
 1 maal per week 1 kg voer bevochtigen met
15 ml Belgarlic + Vit. E, daarna het voer mengen met 1 maatschep Belga Super Fit®.
 Als de jongen 7 dagen oud zijn geeft u 5 dagen achtereen 25 ml Belgasol® per liter water, voor mooi opgroeiende jonge duiven
met perfecte mest.

Vliegprogramma: oude duivenvluchten
Voorbereiding: 1 week voor aanvang van het seizoen:
3 dagen achtereen A.S. (Antislijm) of OrniSpecial® - 1 sachet op 2 liter water.

VITESSE EN MIDFOND
Dinsdag: Belga Bion®: 1 sachet op 3 liter water
of 1 sachet op 1,5 kg voer.
Woensdag: over het voer: 15 ml Belgasol®,
daarna het voer mengen met 1 maatschep
Belga Super Fit® en 1 maatschepje of 1 sachet
BelgaBac.
Indien een zware vlucht wordt voorspeld kan
het voer bevochtigd worden met 15 ml Belgarlic + vit. E of Essential Oil.
1 dag voor inkorving: W.N.® (Witte Neuzen),
OrniSpecial® of BelgaTai® (afwisselend), 1 sachet
op 2 liter water. Tevens over het voer: 15 ml Essential Oil of Belgarlic + vit. E, daarna het voer
mengen met 1 maatschep Belga Carbo Energy.
Dag van inkorving: per duif 1-2 Vitaboli® pillen
opsteken.

Onmiddellijk bij thuiskomst: 25 ml Belgasol®
per liter water. Gedurende 1-2 dagen B.S.® (Betere Spijsvertering) – 1 sachet op 2 liter water
of 1 sachet over 1 kg voer. B.S.® kan ook samen
in het water gegeven worden met Belgasol®.
Indien B.S.® over het voer gegeven wordt, kan
het voer vochtig gemaakt worden met 15 ml
Belgasol® of 10 ml Belga Biovit per 1 kg voer.
Verminderde prestaties: Het kan gebeuren
dat na 5 vluchten de prestaties minder worden.
Dit wordt meestal veroorzaakt door een infectie aan de bovenste luchtwegen. De duiven
komen moe terug, hebben lichaamsgewicht
verloren, trainen slecht en laten te weinig dons
vallen. Als dit het geval is, geeft u uw duiven
op maandag, dinsdag en evt. woensdag, gedurende 2-3 dagen OrniSpecial® of BelgaTai®: 2
maatschepjes of 1 sachet op 2 liter water. Voor
combinatiemogelijkheden in geval van hardnekkige ornithose zie pagina 45.

F O N DV L U C H T E N
In de week van de inkorving: 3 dagen achtereen (maandag + dinsdag + woensdag) een
ornithosekuur in het drinkwater: 2 maatschepjes of 1 sachet BelgaTai® op 2 liter water of 2
maatschepjes of 1 sachet OrniSpecial® op 2 liter
water. Ideaal is om dit afwisselend te doen gedurende het vliegseizoen. Er kunnen ook combinaties gemaakt worden, zie pagina 45. Op de
dag van inkorving kan 15 ml Belgasol® op 1 liter
gegeven worden, ideaal tegen dorst en voor de
opbouw van energie.

Tevens tegelijkertijd over het voer:
Maandag: 1 kg voer bevochtigen met 15 ml
Essential Oil of Belgarlic + vit. E, daarna het
voer mengen met 1 maatschepje of 1 sachet
BelgaBac.
Dinsdag: 1 kg voer bevochtigen met 15 ml Essential Oil of Belgarlic + vit. E, daarna het voer
mengen met 1 maatschepje of 1 sachet BelgaBac en 1 maatschep Belga Carbo Energy.

39

PROGR AMMA’S & BEL ANGRIJKE INFORMATIE

Woensdag: 1 kg voer bevochtigen met 15 ml
Essential Oil of Belgarlic + vit. E, daarna het voer
mengen met 1 maatschep (10 g) Belga Carbo
Energy en 1 sachet BelgaBion®.
Bij zwaardere vluchten op de dag van inkorving: per duif 1-2 Vitaboli® pillen opsteken.
Onmiddellijk bij thuiskomst: 25 ml Belgasol®
per liter water. Gedurende 2 dagen B.S.® (Be-

tere Spijsvertering) – 1 sachet op 2 liter water.
B.S.® kan ook samen in het water gegeven worden met Belgasol®.
Tevens over het voer gedurende 1-2 dagen: 10
ml Belga Biovit, daarna het voer mengen met 1
maatschep Belga Recharge of de duiven die mee
zijn geweest 1 Belga Recharge capsule opsteken.
Bij thuiskomst van een zware vlucht kunnen eventueel ook 1-2 Vitaboli® pillen worden gegeven.

Z WA R E F O N D
1 week vóór de inkorving: 3 dagen achtereen
2 maatschepjes of 1 sachet BelgaTai® (+ eventueel 5 ml Ornisol) op 2 liter water of 2 maatschepjes of 1 sachet OrniSpecial® (+ eventueel 5
ml Ornisol) op 2 liter water. Ideaal is om dit afwisselend te doen gedurende het vliegseizoen.
Er kunnen ook combinaties gemaakt worden,
zie pagina 45.
Tegelijkertijd over het voer: 3 dagen achtereen 15 ml Belgarlic + vit. E met 1 maatschep
Belga Super Fit®.
3 dagen voor de inkorving: 1 kg voer bevochtigen met 15 ml Essential Oil of Belgarlic + vit. E,
daarna het voer mengen met 1 maatschepje of
1 sachet BelgaBac.
2 dagen voor inkorving: 1 kg voer bevochtigen met 15 ml Essential Oil of Belgarlic + vit. E,
daarna het voer mengen met 1 maatschepje of
1 sachet BelgaBac en 1 maatschep Belga Carbo
Energy. In het water: 1 sachet Belga Bion® op 3
liter water. Individuele behandeling: 1 BelgaMagix® tablet per duif
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1 dag voor inkorving: 1 kg voer bevochtigen
met 15 ml Essential Oil of Belgarlic + vit. E, daarna het voer mengen met 1 maatschep Belga
Carbo Energy. In het water: 15 ml Belgasol® op
1 liter water (dit kan ook nog op de dag van inkorving) Individuele behandeling: 1-2 Vitaboli®
pillen per duif.
Onmiddellijk bij thuiskomst: Belgasol® (25 ml
per liter water), gedurende 2 dagen B.S.®
(Betere Spijsvertering) – 1 sachet op 2 liter
water. B.S.® kan ook samen gegeven worden
met Belgasol®. Tevens over het voer gedurende
1-2 dagen 10 ml Belga Biovit, daarna het voer
mengen met 1 maatschep Belga Recharge of de
duiven die mee zijn geweest 1 Belga Recharge
capsule opsteken. Bij thuiskomst van een zware vlucht: 1-2 pillen Vitaboli® geven.

Vliegprogramma: jonge duivenvluchten
De paramyxo-enting kunt u het beste door uw
dierenarts laten uitvoeren als de jonge duiven
ca. 5 weken oud zijn. Deze enting dient te worden herhaald 4-6 weken na de eerste vaccinatie. Piepers die worden afgezet krijgen een
B.S.®-kuur van 7 dagen. 1 sachet op 2 liter water
of 1 sachet over 1 kg voer. Ongeveer 10 dagen
voor de opleervluchten krijgen ze nogmaals
een B.S.®-kuur, maar dan van 5 dagen.
Tijdens de eerste opleervluchten raden wij aan
om de jonge duiven bij thuiskomst 1,5 dag 4 in
1 Mix te geven om een eventuele adeno-coli-infectie opgelopen door de stress in de mand,
gelijk de kop in te drukken.

Woensdag: over het voer: 10 ml Belgasol® of
Belga Biovit, daarna het voer mengen met 1
maatschep Belga Super Fit® en 1 maatschepje
of 1 sachet BelgaBac.
Indien een zware vlucht wordt voorspeld kan
het voer bevochtigd worden met 15 ml Belgarlic + vit. E of 15 ml Essential Oil.
1 dag vóór inkorving: Orni 3 of OrniSpecial®: 1
sachet of 2 maatschepjes op 2 liter water. I.p.v.
Orni 3 of OrniSpecial® kan ook met zeer veel
succes BelgaTai® of Ornisol worden gegeven.
Tevens over het voer: 15 ml Essential Oil of 15
ml Belgarlic + vit. E, daarna het voer mengen
met 1 maatschep Belga Carbo Energy.

Gedurende het vliegseizoen:
Dinsdag: BelgaBion®: 1 sachet op 3 liter water
of 1 sachet op 1,5 kg voer.

Onmiddellijk bij thuiskomst: Belgasol® (25 ml
per liter water), gedurende 1,5 dag B.S.® (Betere Spijsvertering): 1 sachet op 2 liter of 1 kg
voer.

Nicole
BE17-6077454
Gespeeld door: Nicole de Weerd
Dochter ‘Jan’
1e
15e
17e
19e
97e
207e
266e

* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.

Nat. Chateauroux
Chevrainvilliers
Prov. Blois
Momignies
Bourges
Nat. Chateauroux
Nat .Chateauroux

1.790 d.
177 d.
402 d.
292 d.
1.030 d.
12.150 d.
4.641 d
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Ruiperiode
Ons ruiprogramma biedt de beste vereisten voor
een optimale gezondheid en een onberispelijke
rui. Door een perfecte rui wordt al in de herfst de
grondslag voor optimale prestaties in het volgende seizoen gelegd.
 D
 irect na het vliegseizoen of tussen het einde van de rui en de aanvang van de kweek,
adviseren wij om de duiven 10-14 dagen te
behandelen met ParaStop®, 1 sachet of 2
maatschepjes op 2 liter water of over 1 kg
voer. Een week na de kuur met ParaStop®
raden wij aan om de duiven individueel te
behandelen met Para Control Boost om de
darmflora te stabiliseren en de algemene
weerstand en immuniteit van uw duiven te
ondersteunen.

 Na de ParaStop®-kuur: gedurende 1 week
Belga Biovit, 10 ml op 2 liter water. Daarna
wekelijks 2 à 3 maal 10 ml Belga Biovit op 2
liter water
 1 maal per week BelgaBion®: 1 sachet per 3
liter water of 1 sachet over 1,5 kg voer.
 1 maal per week 1 kg voer bevochtigen met
15 ml Belgarlic + vit. E, daarna het voer mengen met 1 maatschep Belga Super Fit®.
 Om de 4 weken gedurende 3 dagen B.S.®
(Betere Spijsvertering): 1 sachet op 2 liter
water of 1 sachet per kg voer.

TIP: Wij adviseren u na afloop van het vliegseizoen de mest van de duiven te laten
controleren op de aanwezigheid van wormen, coccidiose en paratyfus. Deze
controle dient plaats te vinden voor de aanvang van de ruiperiode.

Winterprogramma
Voor een goede donsrui en een constante gezondheid gedurende de wintermaanden,
ons winterprogramma van december tot februari voor alle kweek- en wedstrijdduiven:

 Om de 4 weken 3 dagen B.S.® (Betere Spijsvertering): 1 sachet op 2 liter water of 1 sachet per kg voer.
 1 maal per week BelgaBion®, 1 sachet op 3
liter water of 1 sachet over 1,5 kg voer.
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 1 maal per week 1 kg voer bevochtigen met
15 ml Belgarlic + Vit. E, daarna het voer mengen met 1 maatschep Belga Super Fit®.

Blauwe Henk
NL05-1491476
Eigenaar: Dr. de Weerd Pigeons
Vader van o.a.:
B10-4140140 “El Campio Barca” (beste internationale Barcelona-duif over de laatste 3 jaar)
gespeeld door G. De Coninck (Beveren)
Nat.
7.791 d.
Barcelona 2015
32e
Nat. 8.764 d.
Barcelona 2014
115e
Nat. 10.542 d.
Barcelona 2013
297e
B10-4140160 “Niki” gespeeld door
G. De Coninck (Beveren)
Nat.
Barcelona 2015
113e
Nat.
Narbonne 2013
37e

7.791 d.
5.215 d.

B10-4140154 “Victoria” gespeeld door
G. De Coninck (Beveren)
Nat. 10.542 d.
Barcelona 2013
169e
B08-4152539 “Silke” gespeeld door
G. De Coninck (Beveren)
Nat.
Soustons (St-Vincent) 28e
2009

9.442 d.

B10-4140119 “Dempsey” gespeeld door
G. De Coninck (Beveren)
Nat. 6.583 d.
Narbonne 2012
37e
Nat.
5.613 d.
Perpignan 2013
317e

B08-4152545 “Pink Lady” gespeeld door
G. De Coninck (Beveren)
Nat. 9.442 d.
Soustons (St-Vincent) 33e
2009
Nat. 12.170 d.
Barcelona 2011
146e

* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.
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Belangrijke informatie over ziekten
Zieke duiven hebben een verminderde water- en voedselopname dus moeten zij apart worden behandeld, zodanig dat zij de juiste dosering van het geneesmiddel binnenkrijgen.

Paratyfus
Informatie over de zeer belangrijke ziektebeeldenbij paratyfus (Salmonella)

S Y M P TO M E N










conditieverlies
vermageren
groene, slijmerige mest
kreupelheid of scheefvliegen
gezwollen vleugel, -pootgewricht
onbevruchte eieren
draaihalzen
blindheid aan één oog
sterfte

ParaStop® is een combinatiepreparaat dat
werkt tegen Salmonella (paratyfus) en
E.coli-infecties en de daarbij behorende specifieke darmonstekingen. De samenstelling
dert het ontstaan van
van ParaStop® verhin
resistantie zoveel mogelijk omdat het een
combinatiepreparaat is. ParaStop® wordt goed

Salmonellatest, positief,
op voedingsbodem

44

verdragen tijdens de rui en mag ook gegeven
worden als de duiven met kleine jongen liggen.
Het is aan te raden om de duiven met verschijnselen en duiven die u verdenkt van paratyfus
(Salmonella) apart te zetten en de hokken direct uit te branden c.q. te ontsmetten. Deze
maatregelen zijn nodig om verdere besmetting
te voorkomen.
De volgende middelen kunnen worden gebruikt in geval van paratyfus:
ParaStop®, Para Tablets en Parasol.
De zieke duiven behandelt u de eerste 7 dagen
van de kuur nog eens extra met Para Tablets. Na
de kuur Belga Bion® geven gedurende 2 dagen.

Ornithose complex
Ziekte van de voorste luchtwegen

S Y M P TO M E N

Combinatiemogelijkheden bij hardnekkige
ornithose:

in veren pikken

kop krabben
rode kelen
geeuwen
reutelen
vliesje (vooral bij
jonge duiven)
 vieze neuzen

 blauw vlees
 dikke koppen
 one eye cold
 natte ogen
 snot
		 
Meer dan 60% van alle jonge duiven heeft problemen met het ornithose-complex met als
gevolg slecht trainen en grote verliezen. Bij weduwnaars en nestduiven zien we dan verminderd trainen, mindere vliegprestaties, droge
pluimen, rauwe koppen en nekken, blauw vlees

en stagnerende donsrui. Ze komen vermoeid
en afgevlogen thuis. De duiven dienen bij deze
problemen meteen bij terugkeer van de vluchten te worden behandeld met een meerdaagse,
voorgeschreven kuur en moeten in ernstiger
gevallen 1 week worden thuisgehouden om
grote verliezen te voorkomen.







OrniSpecial®+W.N.®Red/W.N.®Black:1sachet
(5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g OrniSpecial® +
1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g
W.N.® Red / W.N.® Black in 2 liter water of
over 1 kg voer* voor 40 duiven, gedurende
3-5 dagen.
OrniSpecial® + Ornisol: 1 sachet (5 g) of
2 maatschepjes à 2,5 g OrniSpecial® + 2
schroefdopjes Ornisol in 2 liter water, gedurende 3-5 dagen.
OrniSpecial® + BelgaTai® (= BelgaWhite): 1
sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g OrniSpecial® + 1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à
2,5 g BelgaTai® in 2 liter water, gedurende
3-5 dagen.
BelgaTai® + Ornisol: 1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes à 2,5 g BelgaTai® + 2 schroefdopjes
Ornisol in 2 liter water, gedurende 3-5 dagen.

De volgende middelen kunnen worden ingezet bij ornithose-complex:
BelgaTai®, OrniSpecial®, Ornisol, Orni 3 en OrniStop® Tabletten zijn goed werkzaam bij problemen van de voorste luchtwegen.
Ornithose complex , droog snot

* Voer kan worden bevochtigd met o.a. Belgasol®.
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Wormen
S Y M P TO M E N

BelgaWormac® is het beste middel tegen haaren spoelwormen (Capillaria spp. en Ascaridia
spp.). De duiven kunnen tijdens de kuur normaal worden gevoerd. Niet toedienen tijdens
de rui en aan nestjongen.

BelgaWormac® tabletten: 1 tablet per duif. Herhaal de behandeling na 2-3 weken. In geval van
ernstige infectie is het aanbevolen om de duiven 2 achtereenvolgende dagen te behandelen
met 1 tablet per dag.
In verband met herbesmetting is hygiëne op
de hokken zeer belangrijk. Er moeten voorbe
hoedende maatregelen worden genomen om
ziekteoverdracht te voorkomen. Zieke en verdachte duiven moeten onmiddellijk apart worden gezet en het hok moet worden gedesinfecteerd zoals hieronder staat vermeld.

Behandeling:
BelgaWormac® poeder: 10 g (2 maatschepjes à
5 g) op 1 liter water gedurende 2 dagen.
NIET over het voer toedienen!

Bij besmetting en na behandeling eventueel
strooisel uit de hokken verwijderen, dan de hokken nat sprayen met water en daarna voorzichtig droogbranden.







prestatievermindering
slechte spijsvertering
slechte mest
vermageren
vruchtbaarheisstoornissen

Adeno-coli syndroom
Een ziekte die overwegend bij jonge duiven voorkomt

Bijzonder besmettelijk in de maanden april tot
augustus. In het laboratorium is de diagnose
moeilijk te stellen, echter klinisch is de diagnose eenvoudig te stellen.

S Y M P TO M E N







niet willen luisteren
verminderde eetlust
vermageren
braken
bruingroene, waterige of slijmerige mest
sterfte

De differentiële diagnose (ziektebeelden die er
deels op kunnen lijken) zijn o.a. hexamitiase,
PMV (paramyxo) en streptococceninfecties of
combinaties van deze ziekten.
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4 in 1 Mix, Belgamco® en Cobel® zijn effectief
tegen adeno-coli.
Combinatiemogelijkheid:
Belgamco® en Cobel® zijn in ernstiger gevallen
te combineren: 1 sachet (5 g) of 2 maatschepjes
à 2,5 g Belgamco® + ca. 6 ml Cobel® in 2 liter water voor 40 duiven gedurende 5-7 dagen.

Trichomoniase (’t geel)
Bij vele duiven, zowel oude als jonge, die niet
regelmatig worden behandeld tegen ’t geel
(trichomoniasis) kunnen de verwekkers (trichomonaden) latent aanwezig zijn. Dit kan reeds
in het nest bij papjongen voor grote problemen
zorgen met vastzittende gele proppen achterin
de keel.
Bij volwassen duiven kan het in combinatie
met ornithose-complex tot ernstige complicaties leiden. Zelfs als de duiven een ‘natuurlijke’
immuniteit hebben tegen trichomoniase kan
het in de herfst tot plotselinge grote uitbraken
van deze ziekte komen, in sommige gevallen is
zelfs sterfte het gevolg.

S Y M P TO M E N







conditieverlies
slechte spijsvertering
slechte mest
kropslijmvliesontsteking
complicaties bij ornithose
gele vastzittende proppen achterin de keel
aan de bovenzijde.

In geval van trichomoniase kunnen de volgende middelen worden ingezet:
B.S.® Poeder en Belga Magix® Tabletten.

Trichomoniase (‘t geel)
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