
 
 

Vitaminen 

 

Een van  mijn duivenvrienden heeft onlangs de duivenbeurs te Houten bezocht. Voor mij had 

hij een stapeltje documentatie meegebracht. Er waren enkele mooie reclame boekjes bij met 

producten voor de duiven. Onder andere over vitaminen, mineralen en sporenelementen die de 

duiven zo brood nodig hebben. Omdat ik van scheikunde niks afweet mag ik in alle eerlijkheid 

zeggen dat ik het fijne van dat allemaal niks afweet. Daarom nam ik me de moeite om eens 

rustig te lezen wat er allemaal geschreven stond. Nou, daar kreeg ik nog al wat onder mijn ogen. 

Maar het stelde me ook gerust. Mijn duiven hebben geen vitaminen te kort. Want hun mest is 

goed, ze vermageren niet, zakken niet door de poten, ze vliegen graag en zien er uit als plaatjes. 

En zouden ze dat niet hebben of doen, dan zou dat duiden op vitamine gebrek. Door alleen maar  

2 keer in de week ’n theelepeltje vloeibare duivenvoeding in het drinkwater te doen voorkom 

ik dat onheil. Trouwens ik weet niet veel af van mineralen en sporenelementen ? In goed 

duivenvoer moeten immers alle vitaminen zitten die de duiven nodig hebben. Dat heb ik ooit 

wel eens gelezen. Zo kwam ik te weten dat er voldoende vitamine E in het voer zit. Dat vitamine 

D ontstaat onder invloed van zonlicht en dat vitamine A in mais en erwten zit en dat gerst  

vitamine B bezit. Maar is dat voldoende? Ik betwijfel het. Op mijn hokken staan potjes met 

goeie grit en vitamine poeder en zo af en toe verwen ik ze ook nog met pinda’s. Als ze open 

hok hebben dan scharrelen ze als kippen in mijn achtererf rond op zoek naar wat? Naar iets 

waar ik geen weet van heb. Als ze konden praten dan zouden ze me het wel zeggen! Dus, ik 

laat het maar gebeuren.   

 
Pie. 


