
Astere Vergotte (Aalter, BE)… het recept tot succes 

Geheimen die deze successen mogelijk maken moeten we bij Astere niet gaan zoeken. Wekelijks 

doet hij het reilen en zeilen van zijn kolonie uit te doeken in een eigen blog. Het enige geheim schuilt 

erin om streng te selecteren. “Je mag je niet laten leiden door emoties.” 

We leren zo dat de duiven eind oktober nog een extra theekuur kregen. In de ruiperiode zijn 

voedingssupplementen bijzonder waardevol zijn. Solferbloem, ruivitamines en Nucleovit, het zijn 

allen producten die hun waarde reeds bewezen hebben bij Astere. Medicatie is in deze periode uit 

den boze. Het geeft kans op getekende pennen en een algemeen slecht pluimenkleed. Een bezoek 

aan de veearts is nu ook op zijn plaats. Omstreeks deze tijd wordt ook het ganse hok gereinigd en 

ontsmet. Ontsmetten gebeurt met Virkon-S, een product dat zowel bacteriën als virussen doodt. 

Voorbereiding op de kweek 

Vanaf begin november staat alles in het teken van de naderende kweek. De kweekduiven krijgen dan 

dagelijks een extra greepje snoep en hennep om hun voor te bereiden. Ook wordt er vanaf begin 

november Farvisol (Dr Boskamp/Bony farma), een extra vitamine A-D en E-product, verstrekt. Ideaal 

voor de vruchtbaarheid. Vanaf een week voor het koppelen wordt er bijgelicht van 06.00 tot 22.00 

uur. Het voorkoppelen werd dit jaar achterwege gelaten. Koppelen gebeurt steeds bij het invallen 

van de duisternis. De duivin vindt in de hoek van de kweekbak een omgekeerde bloempot waarop ze 

eventueel kan vluchten. 

Tijdens het broeden tot wanneer de jongen 3-5 dagen oud zijn wordt een lichte mengeling 

geserveerd: 1/3 premium start, 1/3 super start en 1/3 kweek.  Regelmatig wordt het voeder 

bevochtigd met Bony kweekolie omega 3 of biestmelk en opgedroogd met BMT. Eens de jongen uit 

het ei zijn wordt er opvolgmelk nr.2 voor Baby’s over het voer gedaan. Een potje zeezout met jodium 

op het hok voorkomt spuiters. Vanaf de 5e levensdag wordt P40 korrel verstrekt. Regelmatig wordt er 

Bonychol in het drinkwater gedaan. Zeker geen medicatie tijdens het opgroeien. Andere 

bijproducten die volop verstrekt worden zijn bakkersgist, Glutavit, Vitamineral, vlierbessensiroop, 

natuuryoghurt, Mix Kurcuma x Biovit x Heilerde. Ook bio-pikblok en piksteen zijn nu onmisbaar. 

Op de ouderdom van +/- 18 dagen worden bij de vliegers de jongen op de bodem geplaatst, de 

duivers verhuizen naar de volière en de aanstaande vliegduivinnen brengen de jongen verder groot. 

Indien één van de duivinnen vermagert, wordt ze dadelijk van het hok verwijderd.  

Klaarstomen voor de vluchten 

Na een periode van 5 maanden komen de vliegduivinnen vanaf eind januari terug buiten. Ze krijgen 

nu 50% premium start en 50% Super Start Matador. Na de vrije training kunnen ze dadelijk hun hok 

in. Bij het binnenkomen krijgen ze wat snoepzaad. Als voorbereiding op het vliegseizoen krijgen ze 

een 10-daagse kuur tegen paratyfus. Begin maart worden ze terug gekoppeld en mogen nog eens 

leggen. Ze worden dan dagelijks met de wagen weggebracht. Ze krijgen nog steeds dezelfde voeding. 

Na het leggen van het 2e ei wordt de duiver dadelijk naar de volière gebracht en begint het 

weduwschap. Ze vliegen als voorbereiding 2 x 100 km, 2 x 200 km en zijn dan klaar om het nieuwe 

seizoen aan te vatten. 



De duivinnen trainen 2 x daags. In het begin van de week is dat 5 minuten, naar de inkorving toe 

maximum 20 minuten. Voederen gebeurt pas 30 minuten na de training. “Anders eten ze te weinig.” 

2 uur na thuiskomst van een vlucht krijgen alle duiven een recup capsule dr. Boskamp opgestoken. Er 

wordt ook, samen met een natuurlijke neusdruppel, een oogdruppel toegediend .Op het eten gaat 

Bronchicron (antislijm), proteïnen en ontsmetting tegen tricho en luchtwegen. Ze mogen pas een half 

uur na thuiskomst bij hun partner, dit om ze even de tijd te geven om te recupereren. 

Jonge duiven 

De jonge duiven worden gespeend op een leeftijd van 25 dagen. ‘Blèters’ worden er dadelijk van 

tussen gehaald. Wanneer ze goed aan het eten zijn, krijgen ze gedurende 5-6 dagen SL-Mix van dr. 

Boskamp. Nadien een 3- tal dagen probiotica en dan volgt een paramyxo-herpes enting. “Wanneer je 

deze 2 x laat doen ben je verzekerd van een degelijke resistentie.” Ze krijgen nu Matador Kweek Eddy 

Noel, dit om het vroegtijdig overdreven trekken te voorkomen. Verduisterd wordt er van +/- half 

maart tot 10 juli. Vanaf 15 april wordt er gestart met opleren. Astere verkiest de langzame methode, 

deze met kleine stappen. Eens de jonge duiven de grens overschrijden richting Frankrijkvluchten is 

het heel simpel… iedere week de mand in, en bewijzen wat ze in hun mars hebben. Met de nationale 

vluchten voor jonge duiven als scherprechter.  

 

Waar resultaten en kwaliteit voorop staan 

Waar pedigree-duiven waardeloos zijn 

Waar prestatie-duiven waardevol zijn 

 


