Beste duivenliefhebber,
Zoals u weet worden er steeds meer en
meer jonge duiven verspeeld en loopt de
deelname op de jonge-duiventoer achteruit.
De commissie “jonge duiven” ingesteld door
het afdelingsbestuur probeert op diverse
terreinen zoals vervoer, losplaatsen en
informatie oorzaken te zoeken en verbeteringen aan te dragen.

2017

In het kader van voorlichting is deze kalender samengesteld. Aan de binnenzijde een
kalender van kweken tot spelen met de
jonge duiven gebaseerd op het vliegprogramma van 2017. Hierin zijn ook de voorstellen van de commissie verwerkt met extra
opleervluchten en terugvluchten. U kunt
hierdoor op diverse momenten instappen,
ook wanneer uw duiven niet in optimale
conditie zijn.
Naast de kalender vindt u in deze brochure
tips gedestilleerd uit gesprekken met topliefhebbers en een duivendierenarts.
Wij hopen dat dit een steun voor u is, u
enthousiasmeert om aan de met jongeduivenvluchten deel te nemen én de
verliezen te beperken.
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Deze kalender is mede mogelijk gemaakt
door:
DreamPigeons.com

Een uitgave van:
Afdeling 8 GOU

Agenda:

Tips:

Week. 52-1.
Koppel uw duiven tussen 26 december en 7
januari. Wanneer u met de jonge duiven vanaf
het begin wilt meespelen en niet in tijdsnood
wilt komen.

Zorg dat uw duiven gezond zijn. Laat begin december de mest controleren (om de jonge duiven reeds
in het ei weerstand mee te geven enten veel topliefhebbers in november tegen paratyfus en in december tegen paramyxo).
Kweek alleen uit uw beste duiven. Leg eieren over
naar mindere duiven.
Beter minder jongen van goede ouders dan veel jongen uit mindere ouders.

Week. 7-8 (13 - 24 februari.)
Spenen van de jonge duiven.

Laat de jongen de eerste 2 weken de omgeving verkennen in een ren of spoetnik. Laat ze aan u en uw
manier van omgaan wennen. Maak ze handtam.
Voer gevarieerd en zeker niet te zwaar.

Week. 8-9 (20 februari - 3 maart.)
Laat de jonge duiven enten tegen paramyxo.

Ent niet te laat. U kunt de paramyxo enting eventueel combineren met de pokkenenting. Of 4 weken na
de paramyxo enting enten tegen pokken en/of paratyfus. (enten tegen paratyfus lijkt coli uitbraken te
verminderen)
Geef de jongen veelvuldig open hok. Ze leren zo
omgaan met de gevaren en omgevingsgeluiden.
Zet de jongen ook regelmatig een nacht in de mand
met voer en water.

Week 10-11 (6 - 17 maart.)
Start met verduisteren als u de jonge duiven wilt
doorspelen tot het eind van het seizoen.

Verduister minimaal 8 weken en minimaal 12 uur per
etmaal (maximaal 14 uur). Bouw het verduisteren in
stappen af om stressmomenten te voorkomen.

Week 18 (1-8 mei)
Start met opleren.

Begin op korte afstand 1-2 km, daarna stappen van
5 km. Ga pas verder wanneer de jongen goed, in
koppel en op tempo, naar huis komen. Anders herhaalt u de voorgaande afstand. Probeer in de opleer
maand de afstand van 40 km te bereiken. Samen
opleren (in verenigingsverband) spaart tijd en kosten. Hitte en oostenwind? Niet africhten!

Week 23 (5 juni)
Eerste africhtingsvlucht met kring/regio.

Zorg dat de duiven gezond zijn. Laat dit eventueel
controleren.
Zijn ze niet gezond stap dan wat later in. In het vliegprogramma is dit mogelijk.

Week 25 (19 juni)
Tweede startmoment.

Week 29 (29 juli)
Start africhting Natour.

Wanneer u laat heeft gekoppeld is dit het moment
om te starten met opleren.

