
 

 

 
 

De weg naar succes.  

 

De concurrentie in de duivensport die verslapt niet maar groeit ieder jaar. We kunnen daaruit 

opmaken dat de meeste liefhebbers goeie duiven hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze 

daar mee goed presteren. Dat is geen wijze praat maar wel een algemeen geweten. Iedere melker 

weet onderhand dat je met duiven die niet goed in hun vel zitten geen prijzen kunt winnen. De 

echte goeie melkers die doen nog wat ingewikkelder en bouwen hun theorie op rond het woord 

vorm en gaan nog verder met te zeggen ‘supervorm’. En voor deze is de gezondheid van de 

duiven de meest belangrijke basis die ze dan koppelen aan een medische begeleiding. Vandaag 

de dag is het bijna niet meer mogelijk om de duiven gezond te houden met enkel graan en water. 

De ziekte beelden die duiven onder hun leden kunnen hebben daar weet het gros van de 

liefhebbers niet veel van af. Ja, van trichomoniasis en coccidiosis en parathypus en coli wel 

maar dan houdt het bij de meesten ook op. Voor die ziektes doen de meesten wel kuren maar 

meer ook niet. En dat is niet genoeg. De kampioenen aller tijden die laten met goede regelmaat 

hun duiven door een dierenarts onderzoeken. Ze weten immers dat een massale zieke uitbraak 

hun hele seizoen naar de klote kan helpen. Een zieke duif die kan snel geruimd worden maar 

raakt de hele stal aan de sukkel dan is Leiden in last. Het presteren kan men dan wel vergeten. 

En de meeste melkers weten al bij lange niet meer welke ziektes de duiven onder de leden 

kunnen hebben. Ik zelf ook niet. Met een kuurtje tegen het geel en wat kruidendrank als 

vitaminen hebben mijn duiven het moeten doen. Mijn vliegers presteerden niet onverdienstelijk 

maar het had misschien nog beter gekund. Als ik voor het kuren eerst de duivendokter had 

geraadpleegd dan had ik misschien helemaal niet tegen ’t geel’ hoeven te kuren. Waarom ook 

als ze geen tricho hebben. Dat wijst weer op het nut van medische begeleiding zonder vooraf 

met pillen en drankjes klaar te staan. Want alle antibiotica die kunnen de duiven meer schaden 

dan dat ze goed doen. Hoewel een dierenarts ongezonde duiven beter kan maken maar van een  

domme duif kan hij geen kampioen maken. Is het niet zo? Het is aan de liefhebber om dankzij 

de medische begeleiding zijn voordeel te doen. Kijk, bij de garantie van een gezonde kolonie, 

komt het op kwaliteit van de duiven aan en een goed verzorging. En dat laatste al zeker….. 

 

Pie.  


