Spelsysteem Frederik Leliaert: eenvoudig maar doeltreffend
Als ‘speler’ pur sang, is Frederik iemand die graag loon naar werken krijgt van zijn duiven…
en er daarom duchtig de ‘pees’ durft op te leggen… iets wat hem zijn koosnaampje van de
‘Beul van Zeeland’ opleverde. We laten hem even aan het woord:
Als het kan, gaan mijn duiven elke week mee tot pakweg vluchten van 500 Km. Goed trainen
tijdens de week is hiervoor de maatstaf. Wanneer de Grote Fond-klassiekers van de ZLU er
aankomen hebben mijn duiven veelal een pak extra kilometers op de teller staan dan de
duiven van de concurrentie.
Waarop we de vraag afvuurden: Extra training, extra kilometers… betekent dit ook,
extra voeding?
De duiven krijgen hier steeds ‘volle bak’… en goed 45 minuten na het voederen ga ik weer op
het hok, en wordt het over blijvende voer in de voerbakken, altijd weggenomen. Het
basisvoer dat ik gebruik is ‘Superwinner’ van Mariman waar ik wat ‘P40-korrel’ aan
toevoeg, en een zeker percentage ‘vliegvoer’… een percentage dat toeneemt naargelang de
inkorfdag nadert. Naast wat extra ‘snoepzaad’ als ‘dessert’! Voor de rest geen ‘franjes’…
maar presteren! Duiven die gezond zijn, en goed trainen… kunnen veel aan, misschien wel
meer dan sommigen denken! Wat ik wel weet is… hoe meer tijd u in de duiven kan steken, hoe
meer u ervoor terug krijgt… dat is mijn ondervinding. En stambomen… daar kijk ik niet naar,
die interesseren mij eigenlijk niet! Hier is de ‘mand’ de selectieheer. Veel meegeven, veel
spelen… en dan de beste(n) er uithalen. Zo komt een mens soms voor aangename verassingen
te staan! Het is pas als de ‘mand’ zijn werk heeft gedaan, als de ‘prestaties’ er zijn… dat ik
naar de afstamming van de duif in kwestie ga kijken!
Zoals Frederik zelf zegt… als ze gezond zijn! Wordt er een bepaald schema gevolgd of
worden er gezondheid- en conditieondersteunende producten gebruikt?
Ik baseer met reeds jaar en dag op de producten van Belgica De Weerd, dat betekent ‘B.S.’ de
avond van thuiskomst, zo nodig komt er dan een dagje vitaminen in het drinkwater, gevolgd
door afwisselend wat ‘appelazijn’ en Belgasol, al naargelang het vliegprogramma dat dient
gevolgd te worden. De dag voor de inkorving staat er steevast WN-rood op het programma…
gevolgd door Belgasol op de inkorfdag, en dat is het zowat. Ik denk dat sommige liefhebbers
het voor zichzelf allemaal veel te ingewikkeld maken.
En de jonge duiven?
Het Belgisch programma zag er op dat vlak gans anders uit dan in Nederland. Het is dus een
beetje omschakelen naar het oude systeem van voorheen. Daar zal ik mijn weg wel in vinden.
Bedoeling is alvast de jongen goed op te leren, hen voldoende ervaring te laten opdoen voor
de toekomst. Hoever die gaan geraken, of waar we hiermee gaan uitkomen… daar heb ik nog
niet meteen zicht op! Ik probeer ze zover mogelijk te krijgen, hen zoveel mogelijk mee te
geven.
Wat wel belangrijk is voor mij, is de ‘natuurlijke gezondheid’ van de jonge duiven. Een duifje
dat eens wat ‘ingetrokken’ zit, of een dagje minder goede ‘mest’ maakt, hou ik wel in het
vizier zonder het daarom meteen van het hok te verwijderen. Dat wakkert immers ook het
immuniteitsgevoel aan bij de hokgenoten die ermee in contact komen. Maar na enkele dagen
(2 tot hooguit 3) moet ik wel verbetering zien… of de betrokken duif gaat er onverbiddelijk

uit. Dreigt er echter één of ander gezondheidsprobleem voor het ganse hok… dan raadpleeg
ik de dierenarts. Gezien ik bij PIPA werk, heb ik een goed contact met de dienstdoende PIPA
dierenarts Ruben Lanckriet uit Adegem. Ik bezoek hem enkele keren per seizoen voor
onderzoek en advies.

