
 

 

 

 

 

 

Vliegschema’s 
Enkele tips voor een optimaal gebruik van onze AIDI voeders en bijproducten  

Met ons AIDI concept streven we naar een zo perfect mogelijk begeleidingsschema. De liefhebber dient er 

evenwel rekening mee te houden dat omstandigheden kunnen verschillen. Overzitten, wind mee, wind 

tegen, koude of warme temperaturen enz… Anticiperen op wat zich voordoet en desnoods bijsturen. We 

houden minder rekening met het aantal te vliegen kilometers maar eerder met het aantal vlieguren.   

We voederen de duiven steeds voldoende, met dien verstande evenwel dat ze alles moeten opeten. Door de 

hoge opneembaarheid en onze makkelijk verteerbare mixen is er geen gevaar dat duiven verzadigd raken en 

niet meer willen eten. Dat zorgt er ook voor dat duiven voldoende trainen en de trainingsduur en intensiteit 

opbouwen. Intenser en meer trainen betekent meer energieverbruik en indien we “gerantsoeneerd” 

voederen onderbreken we die cyclus. Dat houdt trouwens ook de stofwisseling netjes aan de gang en dat is 

nodig om duiven naar hun topvorm te laten groeien. Alleen goed trainende duiven zijn in staat topprestaties 

te leveren. 

Op de dag van inkorving ‘s morgens voeren we een dubbele portie zodat duiven kunnen kiezen en we laten 

dat staan de rest van de dag tot aan de inkorving. Een paar keer bijvoederen op de inkorvingsdag kan perfect. 

Duiven die “op de honger” vliegen houden het namelijk nooit een gans seizoen vol en zullen het hoe dan ook 

moeten afleggen tegen duiven die de tank vol hebben. Het laat hen toe langer snel te vliegen en ze moeten 

niet in de reserves tasten. 

AIDI Health Elixir gebruiken we om onze duiven op een zo natuurlijke mogelijke manier door het vliegseizoen 

te loodsen. Indien door de dierenarts toch medicatie voorgeschreven zou worden, vervalt die week het 

gebruik van AIDI Health Elixir. 

AIDI Probiotica Plus zorgt niet alleen voor een perfect gezonde darmflora maar heeft als bijkomend voordeel 

dat het de conditie een boost geeft. 

AIDI Carbo Boost zorgt er voor dat duiven langer hun topsnelheid kunnen aanhouden en kan ook vroeger in 

de week gebruikt worden om de intensiteit en kwantiteit van de trainingen op te drijven indien nodig.  

Bij het gebruik van AIDI Omega Plus olie wanneer het geen dienst doet om iets aan het voer te laten kleven 

raden we aan het voer een aantal uren op voorhand te mengen. Het kan dan goed intrekken, zodat het voer 

in de krop ondanks de olie toch voldoende water kan opnemen. 

AIDI Condition Plus Minerals zijn samengesteld op basis van klei. Klei heeft een zeer belangrijke ontgiftende 

werking. Dagelijks na de avondeten voor een half uurtje vrij ter beschikking in een potje te zetten voor de 

duiven helpt het lichaam te zuiveren van afvalstoffen. 

Na een zware vlucht kan samen met AIDI Recup Fast onze AIDI Condition Booster door het water gemengd 

worden voor een nog sneller herstel en om conditieverlies te vermijden. 

 

  

 


