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Goie more duiwe vriende en luisteraars. Dit is weereens ‘n voorreg om ‘n paar 

gedagtes rakende die Wedvlugduiwe Sport met u te deel. Vandag wil ek graag 

‘n oorsig gee van die duif vanaf paring tot die deelname aan wedvlugte met 

klem op die voeding.  

Hoe begin n mens om duiwe te vlieg? 

Eerstens moet jy n inherente liefde vir die duif en die sport he. Die werk en 

koste aan duiwe sal dit verg om die die sport volhoubaar uit te leef. Dan moet 

jy goeie  duiwe kry om as basis te dien vir jou vliegspan. Die duiwe kan as 

baba’s aangekoop word of jy kan jou eie duifies teel. Laasgenoemde is 

uitdagend maar verskaf baie plesier wanneer jy daarin slaag om bogemiddelde 

duiwe te teel. 

Hoe lank neem die proses om die vliegspan te teel? 

As jy die regte duiwe aangeskaf het en volgens pedigree en gevoel jou duiwe 

oppaar, sal dit ongeveer 10dae neem om die eerste eiers te le. Die uitbroei van 

die duiwe neem 18 dae. Die kleintjies word gewoonlik op 25 dae gespeen. 

Gedurende die tyd is dit nodig dat die broeiduiwe deurentyd met die hoogste 

gehalte duiwekos mengsel gevoer word. Dit sluit veral n hoe persentasie 

proteiene in. Erte is baie gewild, maar ander gewasse hoog aan proteiene en 

selfs vette soos grondboontjies en sonnblom word graag deur die duiwe geeet.  

Minerale is van kardinale belang en gebalenseerde vitamienes 2 keer per week 

is voldoende. Kalsium en aminosure aanvulling gedurende die tyd is veral 

belangrik. Die jongduifies word dan buite gesit en tyd gelaat om die omgewing 

te leer ken. Hulle sal self begin opvlieg en op 2 maande sal hulle opgejaag kan 

word om om die hok te oefen. Op 3 maande kan jy met padwerk begin. Dit is 

belangrik om te onthou dat die deifies jonk is en sodanige oefeninge moet met 

groot omsigtigheid gedoen word, miv die afstande en die weer. Dit is ook 

raadsaam om soos in die natuur van die ouer duiwe saam te oefen om die 

kleintjies touwys te maak. Daar is n skool wat glo om die duiwe te skok , maar 

ek dink dit is onnodig en selfs dom, want in baie gevalle word die jongduifies 

seer gemaak en verloor soms hulle wil om voluit te kompeteer. Indien die 

deifies goed van die kort oefenvlugte terugkom, kan die afstande verleng 

word. Daar is duiweboere wat met jonduiwe onder 6 maande al suksesvol op 



middelpad wedvlugte deel geneem het. Ek is van mening toegedaan dat 

jongduiwe onder 6 maande nie verder as 350 km moet deelneem nie. As 

jaaroud duiwe kan hulle gemaklik tot 700km deelneem. Tweejaaroud en ouer 

duiwe neem aan wedvlugte deel tot 1200km. Hierdie is n riglyn en nie n 

absolute nie. 

Hoe kry duiwe hulle rigting? 

Daar is verskeie teoriee. Die waarskynlikste is dat duiwe normaalweg die 

kortste roete volg van die punt waar hulle losgelaat is en hulle hokposisie. Die 

rigting word bepaal deur magnetisme, deurdat hulle gewoond is aan die 

magnetise veld waar hulle hok is en by loslatingspunt bepaal hulle die afwyking 

van die magnetise posisie.Wanneer hule in n radius van ongeveer 30km van 

hulle hok kom, gebruik hulle die herkenning van sigbare punte soos ons ook 

maar n pad leer ken en bakens onthou. Die winde kan hulle van rigting dwing 

wat dan vereis dat daar deurentyd aanpassings gemaak moet word soos dit 

ook die geval is met vliegtuie. 

Wat bepaal dat duiwe wen? 

Daar is verskeie faktore soos goeie en gesonde duiwe, wat goed voorbereid is, 

dus wat die regte kos en aanvullings gekry het vir die bepaalde wedvlug, 

hokposisie en windrigting en ook geluk. Soos voorheen aangedui verg die 

duiwesport baie navorsing en kennis mbt aankoop/verkryging van die regte 

duiwe, die versorging en voorbereiding, die regte voeding en vitamien en 

mineral –aanvulling vir die afstand en moeilikheidsgraad van die wedvlug. 

Vandag gaan ek meer konsentreer op die voedingbehoeftes en herstel van die 

duif vir die verskillende afstande. Dit is deurgaans noodsaaklik dat duiwe n 

gebalanseerde  mengsel van grane moet kry wat gifstof vry en aflatoksien vry is 

en dat geen gemufde kos ooit vir duiwe gegee moet word nie. In Suid –Afrika is 

die mengsels hoofsaaklik saamgestel uit mielies, sorghum, verfblomsaad, erte 

en sonneblom. Dit word aangevul met sade wat n hoe vet inhoud het soos 

grondbone, uitgedopte sonneblom , raapsaad en hempsaad. Die mengsels sal 

dan wanneer saamgestel n bepaalde verhouding van koolhidrate, vette, vesel 

en proteiene he. Oorsee word gespesialiseer in verskillende mengsels vir 

skoonmaak van die duif, vir die  wewenaars, kort-, middel- en langpad, hoe 

energie mengsels edm. Die kos lyk goed, maar agv ons wisselkoers en die 



logistiek om dit by die eindpunt te kry, is dit baie duur. Die jaar het ek regtig 

gesukkel en Boetie Nasser het goedgunstelik vir my van sy ingevoerde kos 

gegee om op n spesifieke hok te toets. Die resultaat was nie negatief nie, maar 

daar was ook nie noemenswaardige resultate teenoor die eie mengsel wat ek 

selg meng nie .Navorsing het getoon dat die behoefte van duiwe op die 

verskillende afstande soos volg is:  

Op die kort en midelpad benodig duiwe  

Vette  4,3%, Protein  12,1%  Koolhidrate  64%, Vesel 4,3% en Kaloriee 3211 

Op die middel- en langpad verander dit na: 

Vette 7,8%,  Protein 14,3%, Koolhidrate 57,4%, Vesel 5,6% en Kaloriee 3333  

Dit is belangrik dat die balans van die voeding in ag geneem word. Duiwe maak 

hoofsaaklik van die rooi spiere waar die meeste energie gestoor is, gebruik in 

die normale vlug. Aanvanklik gebruik hulle gestoorde glikogeen as 

energiebasis. Na ongeveer n uur se vlug moet hulle van vetsure wat gestoor is, 

gebruik maak. Wanneer die bronne van energie uitgeput is begin die duif 

liggamweefsel verbrand, hoofsaaklik proteiene.  Wanner n duif die stadium van 

energiebehoefte verbruik, kom die rooi ligte aan en kan die duif groot skade 

opdoen deurdat liggaamweefsel verbrand word en kan dit sy wedvlugloopbaan 

kortknip.  Die vetsure het ongeveer 3 keer die hoeveelheid energie  per gewig 

as die van koolhidrate. Die duif kan omtrent 2.5gr tot 7.5 gr vet metaboliseer 

van die laaste voeding. Vetsure geberg in die rooi bors spiere is 5.5 gr tot 10.5 

gr. Vet gestoor onder die vel, in organe en weefsel is ongeveer 6.5 gr tot 10.5 

gr. Dus die totale vet is 14.5 – 27.5 gr. Duiwe gebruik ongeveer 3 gr vet per uur 

van vlug. Die toename in spoed of moeilikheidsgraad van die vlug verhoog die 

verbruik. Hieruit is dit duidelik dat die gemiddelde duif se tenk kapasiteit 

ongeveer 11 ure is. Die voordeel van die verbranding van vet is dat dit water 

en koolstof dioksied vrylaat en baie minder gifstowwe(Melksuur) afskei  as wat 

die geval is met verbranding van proteine. Die liggaam het egter n groter 

behoefte aan proteiene met moeiliker wedvlugte. Met peulgewasse word 

egter net 30% van die proteiene benut en n groot hoeveelheid ongeveer 70%  

afvalstowwe moet dus deur die liggaam verwerk word. Dit plaas onnodige druk 

op die liggaam, veral as dit in gedagte gehou word dat die proses om 

peulgewasse in liggaamsproteiene om te skakel 48 uur tot 72 uur neem  en dit 



nog langer duur om die afvalstowwe uit te werk. Die hoeveelheid melksuur 

wat deur die verwerking van proteiene afgeskei word  plaas n groot lading op 

die spiere en die organe van die duif. Daarom is dit wys om die peulgewasse 

vroeg in die week te voer, sodat die laste paar dae voor die wedvlug gebruik 

word om die glikogeen en vetbalans reg te kry. 

Die vetsade wat met groot vrug gebruik kan word is grondbone, uitgedopte 

sonneblom, hempsaad , lynsaad en raapsaad. Daar is n vrees by duiweboere 

om eerder grondbone te vermy as gevolg van die vrese vir aflatoksiene en muf( 

mikotoksiene) op die saad. Indien grondbone gekoop  word wat vir aflatoksien 

getoets is vir mense gebruik en dit word onder 20 grade Celcius gestoor is dit 

onwaarskynlik. Die gevoel is dat die voordele van grondbone onderskat word. 

Dit bevat ook n groot % proteiene en is maklik opneembaar. Grodbone neem 

ongeveer 36 tot 48 uur om verwerk te word en as vette in die rooi spiere 

geberg te word. Dit is ook belangrik dat genoegsame koolhidrate saam met 

vette gegee moet word. n Goeie benadering is om vroeg in die week die 

proteiene en vet resewes op te bou met verhoogde koolhidrate aan die einde 

van die week voor inkorwing.  Te veel vette is ook gevaarlik. Balans is die 

woord. 

Alhoewel daar baie vitamienes is wat gegee kan word, is dit belangrik dat 

duiweboere versigtig moet wees, want te veel vitamienes is skadelik en maak 

duiwe se spiere hard en styf. Veral die ADEK vitamienes en yster kan lei tot 

vergiftiging van die sisteem. Die geloof by duiweboere is dat as 1g werk, 2 

gram beter is, werk nie!!!!  Bly by die voorgeskrewe dosis en wees versigtig as 

verskillende vitamienes saamgevoeg word. Die voorgeskrewe dosis van veral 

van die gevaarlike vitamienes word gou oorskrei met katastrofiese gevolge. 

Nogtans wil ek graag die voordele van Vit E wat nagevors is deur Dr Wilfred 

Shute uitlig. Vit E verminder die behoefte aan suurstof deur die weefsels, dit 

open kanale vir bloed voorsiening, verhoog bloedsirkulasie, verhoog rooi 

bloedselle en dus suurstof in die bloed, reguleer die gebruik van proteiene en 

vette in die liggaam, verhoog die effetiwiteit van die niere , dit verhoog die 

effetiwiteit van selwande en verhoog vrugbaarheid. Die ander groep 

vitamienes wat help met spier funksionering is die B groep.  

Verskeie studies het daarop gewys dat elektroliet aanvullings by duiwe nie 

noodsaaklik is nie. Dit is ook bewys dat te veel soute nadelig vir die duif is. 



Nogtans is daar n aanbeveling van Dr Muller dat elektroliete wel vir duiwe 

gegee kan word wanneer hulle van n moeilike wedvlug terugkeer of 2 dae voor 

n moeilike wedvlug. Hy beklemtoon dit egter dat die duiwe genoeg 

geleentheid gegun moet word om skoon water te drink voordat hulle 

gemandjie word. 

Ontsmetting na die wedvlug kan gedoen word met Jodium. Jodium maak 

bakterie in die krop, maag en ingewande skoon.Dit help om duiwe gesond te 

hou. Verder stimuleer dit die skildklier en aktiveer die metabolisme. 

 

Herstel na die wedvlug.  dit beteken om die spiere te herstel en die vervanging 

van die voedingstowwe soos proteiene, minerale en spoor elemente soos 

kalsium en magnesium. N Kalsium/Magnesium aanvulling na n wedvlug doen 

wondere om die spiere vining te herstel. Vinnig opneembare proteiene is ook n 

nuutige hulp. Whey is uitstekend en neem 15 minute om opgeneem te word, 

terwyl plantaardige proteien soos brouersgis ook goed is , maar 24 tot 48 uur 

neem om opgeneem te word. 

Dit is ook belangrik dat die beskadigde intene flora opgebou moet word. 

Hiervoor word n vesel ryke mengsel verkies soos gars. Die ingewande flora 

word herstel met probiotika. Navorsing het getoon dat probiotika altyd 

voordelig is vir siek en gesonde duiwe. Dit verhoog die weerstand van duiwe 

asook die verwerking van die kos. Die aanbeveling is dat probiotik vroeg in die 

week toegedien moet word asook na medisyne behandeling.  

Bogenoemde is geensins volledig nie, maar is wel goue raad om seker te maak 

dat wanneer u duiwe mandjie vir n wedvlug, die duif optimal voorberei is en n 

regverdige kans staan om sy taak mededingend uit te voer. My dank aan DR 

Willem Muller vir die insiggewende boek oor voeding waarvan ek sekere 

uitreksels gemaak het . Ek wens u alles wat mooi is om die sport te geniet en 

vir die publiek baie dankie vir u belangstelling in die duiwesport.  
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