
 ``Voersysteem 2013” 
Beyers Enzymix Modern System volgens Gert Jan Beute. 
 
Door ervaringen bij topspelers en op eigen hok is het “Beute” systeem 
wederom iets aangepast. Stilstaan is achteruitgang !! 
 
In principe begint het nieuwe seizoen natuurlijk op 1 januari, maar het 
voersysteem zoals wij het zien, begint op 1 Maart. 
De datum 1 Maart is ook de datum waarop de oude duiven verduisterd 
worden voor diegene die de dagfond vluchten willen pieken. 
Dit verduisteren is van 18.00 uur tot 08.00 en dan tot 15 april dus ruim 
6 weken lang. 
 
1 Maart is ook de datum dat met Prange Suppe word begonnen, uit 
ervaring blijkt dat een kuur van 14 tot 21 dagen met Prange Suppe de 
duiven enorm laat trainen en een ongelofelijke basis gezondheid en 
forme geeft bij uw vliegploeg. Steeds 1 eetlepel per liter water.       
Elke dag vers aanmaken. Wat u morgens nog in de drinkpot vind kunt 
u gerust aan uw jongen of kwekers geven. 
De fles Prange Suppe in de koeling bewaren en steeds omschudden 
voor gebruik. De fles is langere tijd houdbaar maar wel steeds koel 
bewaren. 
Voor fondspelers is het natuurlijk niet noodzakelijk om 1 maart reeds 
te beginnen, er zijn zeer goede resultaten bij liefhebbers die pas op 1 
April of zelfs 1 Mei beginnen met de Prange Suppe kuur. 
 
In de voorbereiding op het seizoen is het ook heel belangrijk twee a 
drie keer per week Beute-Sport te gebruiken, deze 
Calcium/Magnesium mengeling is zeer belangrijk gebleken in de 
strijd tegen scheefvliegers( er van uitgaande dat uw duiven niet 
besmet zijn met Streptokokken)      
 
Dat u in de maand maart ook moet beginnen met opleren van uw 
duiven lijkt me wel genoegzaam bekend. Vaak opleren is het credo 
hier. Vaak, eens wat verder(met goed weer) en een keer stuk voor stuk 
om alleen vliegen te bevorderen. 
 



MET DIT VOERSCHEMA GAAN WE ER VAN UIT DAT U UW 
DUIVEN IEDERE WEEK SPEELT, INCLUSIEF DE 5 NPO 
DAGFONDVLUCHTEN !! 
Vitesse tot 300 km. (Dit is ook het systeem voor de jongen!) 
 
Zaterdag( Vluchtdag, dag van aankomst) 
Voederen: Volle bak met Beyers Super Weduwschap            .            
De duiven worden hier binnengeroepen met een paar pinda’s.                  
In de broedbak vinden ze snoepzaad en vers Beute Bak en een handje 
Beute Korrels per 10 duiven 
Rond 18.00 uur alles wegpakken. 
 
Zondag 
Volle bak Beyers-Elite Enzymix Recup. 
Over het voer(per kg) krijgen de duiven 1 volle eetlepel Herstel-Power  
en 1afgestreken eetlepel Beute-Sport. Aangeplakt met Beute Lecithine 
Olie. 
Rond 18.00 alles wegpakken. 
De duiven gaan bij ons ook zondags los niet om te trainen maar om de 
spieren los te gooien( we zijn bang voor de “maandagochtend 
spierstijfheid). 
 
Maandag 
Na de ochtendtraining krijgen de duiven 10 gram Recup per duif 
Na de avondtraining krijgen ze 25 gram Recup per duif. 
Tussen de middag of na de avondtraining een koffielepel snoepzaad. 
En een handje Beute Korrels per 10 duiven 
Door het drinkwater gaat 1 eetlepel Prange Suppe per liter water.  
 
Dinsdag 
Na de ochtendtraining krijgen de duiven 10 gram Weduwschap per 
duif 
Na de avondtraining 25 gram Weduwschap per duif 
Tussen de middag of na de avondtraining  een koffielepel snoep per 
duif plus een handje Beute Korrels per 10 duiven 
Het snoepzaad mag nu reeds voor 50% bestaan uit Hennep                   
Schoon drinkwater 



 
Woensdag 
Idem als dinsdag. + 3 lightskin pinda’s per duif 
Door het drinkwater 1 eetlepel Prange Suppe per liter water. 
 
Donderdag 
Na de ochtendtraining 10 gram weduwschap en 10 gram Beyers Elite 
Enzymix Energie per duif, na 30 minuten alles wegnemen. 
Na de Avondtraining 40 gram Energie per duif, restant laten staan tot 
vrijdagochtend 10.00 uur. 
Een uur na aanvang van avondmaaltijd krijgen de duiven nog een 
koffielepel Hennep, een hand vol Beute Korrels per 5 duivenen enkele 
pinda’s per duif, ook dit mag eventueel blijven staan tot 
vrijdagochtend( de dag van inzetten). 
 
Vrijdag 
Duiven niet laten trainen. Door al die energie die je er inpompt op 
donderdag, mag een duif niet naar buiten op de vrijdag! 
Tussen 10 en 12.00 het overgebleven voer van de donderdag 
opruimen. Om 13.00 krijgen ze nog een koffielepel snoepzaad of 
hennep per duif. 
Schoon water. 
 
MIDFONDVLUCHTEN MET 1 NACHT MAND 250/450 km: 
 
Zaterdag( dag van thuiskomst) 
Volle bak met Beyers Super Weduwschap, met snoepzaad en Beute 
Bak in de broedbakken. 
Tegen 20.00 zaterdagavond al het voer wegpakken.  
 
Zondag 
Duiven niet laten trainen maar lekker freewheelen. Wel een bad ter 
beschikking stellen. 
Volle bak Beyers-Elite Enzymix Recup.                                              
Per kg voer 1 volle eetlepel Herstel-Power en 1 afgestreken eetlepel 
Beute Sport aanplakken met Beute Lecithine olie. 
Rond 18.00 al het voer wegpakken. 



 
Maandag 
Na de ochtendtraining  15 gram weduwschap per duif. 
Na de avondtraining 25 gram weduwschap per duif. 
Tussen de middag of na de avondmaaltijd een koffielepel snoepzaad 
en een handje Beute Korrels per 10 duiven. Daarna nog 1 a 2 pinda’s 
per duif. 
Door het drinkwater 1 eetlepel Prange Suppe per liter water. 
 
Dinsdag 
Na de ochtendtraining 15 gram weduwschap per duif 
Na de avondtraining 30 gram weduwschap per duif 
Tussen de middag of na de avondmaaltijd een koffielepel Hennep en 
een handje Beute Korrels per 10 duiven. Daarna nog 2 a 3 pinda’s 
per duif. 
Schoon water. 
 
woensdag 
Na de ochtendtraining 15 gram weduwschap per duif 
Na de avondtraining 30 gram Opbouw/Energie per duif(50%/50%) 
Na 30 minuten restant opruimen. 
Tussen de middag de Beute Smurrie verstrekken( Pinda’s, Kaas in de 
keukenmachine, daarna 10 seconden in magnetron, hierna Herstel-
Power en Beute-Sport toevoegen en nogmaals door de 
keukenmachine. 
Plus een handje Beute Korrels per 10 duiven 
Door het water 1 eetlepel Prange Suppe per liter water. 
 
Donderdag 
Na de ochtendtraining 25 gram Beyers Elite Enzymix Energie per 
duif. Na 30 minuten de restant opruimen. 
Na de avondtraining 50 gram Energie per duif.                                
Het voer laten staan tot vrijdag ochtend 10.00 uur. 
Na de avondmaaltijd nog 1 koffielepel Hennep per duifen een handje 
Beute korrelsper 5 duiven en 5 pinda’s per duif. 
 
                                                                                                      



 
Vrijdag                                                                                                
De duiven niet laten trainen. Al het restantvoer van donderdag 
opruimen rond 10/11.00 uur. Rond 13.00 uur nog een koffielepel 
snoepzaad per duif. 
Schoon drinkwater. 
EENDAAGSE FOND MET 2 OVERNACHTINGEN 500/700 km. 
 
Zaterdag( de dag van thuiskomst van de midfondvlucht 
voorafgaande aan de eendaagse fondvlucht)  
Volle bak weduwschap van Beyers. Beute Bak,  snoepzaad en pinda’s 
in de broedbak bij thuiskomst. 
Bij een zware vlucht reeds Herstel-Power en Beute Sport over het 
voer. 
Schoon water 
 
 
zondag 
Volle bak weduwschap met 1 eetlepel Herstel-Power en 1eetlepel      
Beute-Sport over 1 kg voer, aangeplakt met Beute Lecithine Olie. 
De duiven mogen een uurtje vrij buiten spelen, met bad ter 
beschikking. 
Het voer rond 20.00 wegnemen 
 
 
Maandag 
Na de ochtendtraining 15 gram voer weduwschap per duif. .En nog 
een koffielepel Snoepzaad 
Na de avondtraining 25 gram weduwschap per duif, een handje Beute 
korrels per 10 duiven en een koffielepel snoepzaad, gevolgd door 3 
pinda’s per duif. 
Prange Suppe door het drinkwater, 1 eetlepel per liter water. 
 
Dinsdag 
Na de ochtendtraining volle bak weduwschap. Na 30 minuten 
wegnemen. Hierna nog 1 koffielepel hennep per duif. Tussen de 



middag de Beute-Smurrie verstrekken( Pinda’s , Kaas, Herstel-Power 
en Beute Sport) 
Na de avondtraining 25 gram Energie per duif, gevolgd door een 
koffielepel snoepzaad en een handje Beute korrelsper 10 duiven 
Door het drinkwater wederom Prange Suppe. 
 
 
Woensdag 
Na de ochtendtraining volle bak energie, na 30 minuten wegnemen. 
Gevolgd door een koffielepel Hennep per duif.  
Tussen de middag de Beute-Smurrie verstrekken( Pinda’s , Kaas, 
Keukenmachine, Magnetron, Herstel-Power, Beute Sport) 
Na de avondtraining volle bak energie, na een uur wegnemen. 
Gevolgd door ruim snoepzaad  en een handje Beute korrels per 5 
duiven. 
Door het water wederom Prange Suppe. 
 
Donderdag( de dag van inzetten) 
Na de ochtendtraining een speelkwartiertje inlassen van 15 
minuten(met open hok). Volle bak Energie. Rond 14.00 alles 
wegnemen en duiven nog ruim snoepzaad voeren met enkele pinda’s. 
Een capsule herstel power opsteken bij de duiven die mee gaan op de 
vlucht. 
 
DIT ALLES ZIJN RICHTLIJNEN. 
 
Bij midfond vluchten met 2 nachten mand, Systeem Eendaagse Fond. 
Jonge Duiven Systeem Vitesse ! 
ZORG VOOR GOEDE BEGELEIDING VAN UW DUIVENARTS. 
BIJ WEERSVERANDERINGEN OF UITGESTELDE  
LOSSINGEN MOET HET SCHEMA AANGPAST WORDEN. 
  
HOU DE LUCHT VOCHTIGHEID OP UW HOKKEN IN DE GATEN, 
TUSSEN 45 EN 75% IS HET BESTE. 
MET EXTREME DROOGTE UW DUIVEN TWEE MAAL PER WEEK 
DRUPPELEN MET OOGDRUPPELS. 
 
Iedere Dag verse Beute Bak !!! 


