Beste mensen,
Aangaande roofvogels zijn er verschillende manieren om hiermee om te gaan. Ik heb hier ooit
een film over gemaakt bij Ben de Keijzer (valkenier)
- Deel 1 : https://www.youtube.com/watch?v=-NtNj4sqWKU
- Deel 2 : https://www.youtube.com/watch?v=_mLskb1jNuw
- Deel 3 : https://www.youtube.com/watch?v=I1rd5k7ifY0
Hier zijn heel veel tips uit te halen (deel 1 vooral algemene info).
Daarnaast heb ik af en toe contact met Guy van de Auwera, hij woont midden in een bos in
België. Jullie weten wellicht dat men in België al in mei begint met de jonge-duivenvluchten
(zou volgens mij hier ook het beste zijn). Die van hem worden in juni ook reeds gespeeld, ze
komen dan pas een aantal weken buiten!! Om mensen handvatten te bieden heb ik hem
gevraagd naar zijn systeem. Dat volgt hieronder. Zijn duiven zitten soms dus maanden vast
voordat ze voor het eerst buiten komen.
Groet,
Falco Ebben
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guy Van der Auwera
Hierbij de uitleg hoe ik het al een 10-tal jaar aanpak met de jonge duiven.
Half februari worden de eerste jonge gespeend en als ze in de bakjes vliegen mogen ze ook in de
volière. Dit zijn er een 70-tal. De tweede ronde wordt op een apart hok gezet en daar start ik dan ook
later mee maar dat kan .
De volières zijn van Habru met ingang verwerkt in het dak, waarbij ik nog een zelfgemaakte volière op
het dak plaats. Door middel van een plank of rooster voor de gaten van de inloopingang kunnen ze
dagelijks in en uit de volière. Dit is wel heel belangrijk voor het later uitwennen van de jonge duiven.
Ik zet ze dan ook regelmatig zelf allemaal in de volière boven op het dak van de Habru volière o.a. als
ik ze keur of inent.
De meeste mensen maken hier de fout dat ze de jonge duiven wel in een volière buitenlaten maar dat
die de ingangen niet voldoende kennen. Tevens mogen de volières niet te groot worden gemaakt dat
ze er in kunnen rondvliegen. Dit heb ik ook geprobeerd en dat liep niet goed af. De jonge duiven
worden daardoor te vlug en je krijgt daar grote verliezen door. Voeding is de hele tijd een ruime
portie kweek mengeling en ze worden ondertussen ook verduisterd.
Na 2,5 tot 3 maanden neem ik tijdens een weekend waarbij het liefst heel de dag regent de volières
op het dak van de Habru volière weg. Enkele dagen daarvoor worden ze krap maar nog steeds met
kweekmengeling gevoederd dat ze wel goed luisteren maar zwaar aanvoelen. Als ze allemaal op het
dak van de Habru volière zit en je roept ze voor te voeren waarbij ze binnenstormen kan je er aan
beginnen.
De dag voor ik ze buiten laat krijgen ze geen korrel eten. Als het die periode niet veel regent spuit ik ze
nat in de volière met een sproeikop van de tuinslang tot ze goed nat zijn. In de tuin wordt de dag
daarvoor al volop ballonnen opgehangen vooral aan de achterzijde van het hok waar een bos is en de
roofvogel durft uit te komen. Heel belangrijk, dat weekend blijf ik de hele tijd dat ze buiten zijn voor
de hokken en laat ze geen seconde alleen en hou ik de omgeving goed in de gaten.

Ik laat er maar maximum een 15-tal buiten en roep ze binnen na 20 minuten of als er een roofvogel in
de buurt komt, ze krijgen dan een beetje snoepmengeling bij het binnenkomen. Meestal vliegen ze
dan van het dak van de volière naar het dak van het hok en wel eens in een boom of op de grond.
Ideaal is het als je verschillende volières hebt en dat de andere jonge daar in zitten. Als de meeste
weer binnen zitten laat ik de volgende 15-tal buiten en daar ben je toch snel een hele dag mee bezig.
De volgende dagen herhaal ik dit tot 3 maal per dag. Na 4 dagen mogen ze allemaal tegelijk buiten
voor een half uurtje en dan zijn er al een paar bij die een rondje vliegen. Wel telkens erbij blijven en
voor de rest van de dag in de volière buiten laten. Ze krijgen dan telkens een krappe portie
kweekmengeling zodat ze goed luisteren. Voor de roofvogels is het heel belangrijk dat je erbij blijft en
ze nooit op het zelfde tijdstip buitenlaat of je oude duiven er voor buiten laat! Die oude duiven laat ik
meestal erna buiten zodat als er nog wat wegvliegen ze naar de oude duiven komen als die op het
hok vallen.
Na 2 weken laat ik ze een paar uur buiten en geef ik ze enkel een hele lichte mengeling (zuivering
casaert) en krap dat ze altijd honger hebben. Nu gaan ze vanzelf vliegen al is het maar omdat ze
zenuwachtig worden als ik met de voerpot eraan kom. Meestal komt de roofvogel ook al eens op
bezoek en ben je er een paar kwijt of gooi je er zelf een bal tussen. Van zodra een grote groep zelf de
lucht in gaat jaag ik ze allemaal van het dak en diegene die niet willen vliegen ruim ik op.
Zodra ze een 20-tal minuten vliegen schakel ik over van zuivering naar jonge duiven mengeling. De
volgende weken werk ik vooral op de conditie en gezondheid. Dagelijks Bronchostar met afwisselend
Proteinestar/ Bactostar en een kuurtje tricho/coxi, salmonella/colli. Tevens ent ik ze nogmaals tegen
paramixo om hun weerstand te verhogen en als ze niet naar mijn zin zijn ook tegen salmonella. Heb al
een jaar gehad dat ze na nog geen tien minuten vliegen met de bek open op het dak zaten. Heb toen
moet ingrijpen met een Multi spectrum antibiotica en 3 weken moeten wachten. Ook als ze een
adeno besmetting hebben moet je 3 weken wachten tot ze weer helemaal top zijn. Het inschatten van
de gezondheid is volgens mij het moeilijkste, de manier van vliegen is het belangrijkste. Hoog en hard,
je moet ze echt horen vliegen zeg ik altijd. Ik heb hier filmpjes van gemaakt.
Als ze goed vliegen en al 10-20 minuten uit het zicht gaan begin ik met opleren. Eerste keer 5 km. dan
2 x 10 km. en 1 keer 20 km. Ik rij altijd heel vroeg om ze te op te leren en laat ze dan ook de laatste 2
weken vroeg aan huis trainen. Nadat ze van 10 of 20 km in stukken en brokken thuis komen gaan ze
2 x mee met de vereniging mee naar 35 km. Ik rij wel naar Sint Job om in te korven en niet naar mijn
eigen vereniging zodat ze het laatste stuk zelf moeten zoeken. Als het weer goed is gaan ze mee naar
120 km. waarvan ze toch een dag of hele dag nodig hebben om allemaal terug te komen. Nadien
breng ik ze nog een 3-tal keren zelf weg. Altijd als het weer het toelaat. Zeker niet met oostenwind en
blauwe lucht beginnen! Wolkjes, zuidwesten en af en toe een druppel regen is ideaal.
Hiermee heb ik ongeveer 20-30% verliezen na de eerste 120 km. Wel rekening mee houden dat in
België al veel duiven geleerd zijn als die van mij 120 km. vliegen en zo al een heel stuk meekomen.
Voor Nederland zou ik ze eerst op 60 km. 2 x meegeven.

