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Summary
This report is about the investigation on the influence of factors such as accommodation and
treatment on the loss of post pigeons. People have known to keep pigeons for a very long
time. At first they were only kept for the production of meat but nowadays they are primarily
kept for homing-pigeon races. In this sport the pigeons have to go home from a dropping
place as soon as possible. Unfortunately it sometimes happens that pigeons, and especially
young pigeons, don't come home or die at home. This happens not only at the homing-pigeon
races, as they call the matches with pigeons, but also at the loft or at the training flights.
To gain some insight is the causes of these losses with young pigeons the W.W.O.W, a
workgroup that does scientific research on the well being of pigeons, has kept a research
about the accommodation and treatment ofyoung pigeons.
For this research they made an inquiry which wassend to 1500 pigeon fanciers. From this
1500 pigeon fanciers 316 of them filled in the inquiry and send him back. In this inquiry
questions were asked about the following factors: the pigeon fancier, the accommodation of
the pigeons, the parental pigeons, the breeding, the medica! and the special treatments and
about the training flights before the matches. At each subject questions were asked about
different factors which will be named later in the summary.
Because the W.0.W.D. wasn't able to handle statistica! programs enough they asked the Van
Hall Institute if someone could work out the result of the inquiry and this became the subject
of my final thesis.
The goal ofthis research was to gain some insights in the subjects of the inquiry to make
recommendations to the pigeon fanciers, which can help to decrease the loss of young
pigeons.
From this goal the next centra! question was drawn:
Which factors about the treatment and the accommodation of the pigeons, which are
mend in the inquiry, have an influcnce on the loss ofyoung pigeons, where the loss is
divided in loss at home, loss at training flights, loss at matches and loss in total.
Loss at home is the loss of a pigeon not during a training flight or a homing-pigeon race.
Pigeons that are selected by the pigeon fancier to leave the loft don't fall under loss at home
because the fanciers select the weakest pigeons and in the wild the weakest animals also
disappear. The selected pigeons that have to leave the loft are therefore seen as loss that is
nonna! for breeding pigeons.
Loss at a training flight is the loss of a pigeon because he doesn't returns to the loft from the
training flight or dying of a pigeon as a result of the training flight.
Loss at a homing-pigeon race is the loss of a pigeon because he doesn't returns to the loft
from the match or dying of a pigeon as a result of the match.
Total loss is all the losses of the pigeons together, except the selected pigeons by the fancier.
After a literature study, which was hold to become more familiar with the terms from the
world ofhoming-pigeons and to make perspectives about the influences of the factors on the
loss of the pigeons, the sub questions were made. \Vith these sub questions the influence of
the factors on the different kind of losses was investigated.

To investigate this the data from the inquiries was inse1ied into the computer. With help of the
statistica! program SPSS 9.0 different kinds of tests were carried out on the data.
These tests were not only carried out on the individual factors but also on all the different
factors at once. This was done because when looking at one factor at the time the results could
have been influenced by the fact that the other factors were not equally divided over the factor
that looked at.
From the results of the tests on all the factors at once the conclusions of the research were
made. These conclusions are the answers to the centra! question of the research.
The conclusions are:
-Factors about the pigeon fancier:
The division where the pigeon's fanciers come from has influence on the loss ofyoung
pigeons at home, at training flights, at matches and in total loss.
The number offyears that a pigeon fancier is already fancier has no influence of the loss of
young pigeons at home, at training flights, at matches and in total loss.
The fact that a pigeon fancier is specialized in young pigeons has no influence on the loss of
young pigeons at home, at training flights, at matches and in total loss.
-Factors about the accommodation
The space that the young pigeons have in the loft bas no influence on the total loss.
All the other factors about the accommodation also have no influence on the total loss. Also
when the factors are combined in one model they have no influence on the total loss.
-Factors about the parental pigeons
All the factors about the parental pigeons have no influence on the total loss. Also when the
factors are combined in one model they have no influence on the total loss.
-Factors about breeding
What kind of young it is, is not of influence on the loss at home, on matches and on total loss.
It is of influence on the loss at training flights in such a way that young pigeons from which
the parents were matched before 1 January 1998 have more losses then young pigeons from
parents that are matched after 1 January 1998.
The fraction off the eggs that doesn't batch bas no influence on the total loss.
The fact that some fanciers make a selection out of all the young pigeons after which that
selection bas to leave the loft has no influence on the loss of young pigeons at home, at
training flights, at matches and in total loss.
Keeping different rounds of young pigeons together is of influence on the total loss in such a
way that young pigeons that are kept separated from other rounds ofyoung's have less loss in
total.
-Factors about the medica! treatments
The number off diseases where the young pigeons are treated for bas no influence on the total
loss. Also the fact that the young pigeons are also treated in another kind of way or not have
no influence on the total loss.
-Factors about special treatments
Dimming the pigeons bas no influence on the loss at homing-pigeon races.
Playing games with the pigeons to increase !heir motivation has no influence on the loss of
pigeons at home, on training flights, on homing-pigeon races and total loss.
Cleaning the loft daily bas no influence on the total loss.

-Factors about flying around the loft and training flights
The number of times that the pigeons were aloud to fly around the loft a day has no influence
on the loss of young pigeons at home, on training flights and total loss. There is an influence
on the loss on matches, this influence is that pigeons that were aloud to fly around the loft
twice a day show less losses than pigeons that are only once a day aloud to fly around the loft.
The fact that the pigeon fancier gave his pigeons training flights has no influence on the loss
at home, at training flights, on matches and total loss.
The fact that the pigeons took part off training flights with other young pigeons from other
fanciers has no influence on the loss at home, at training flights, on matches and total loss.
The number of training flights that were given to the young pigeons has no influence on the
loss at training flights, on matches and total loss. It is however of influence on the loss at
home in such a way that the more times the young pigeons took part in training flights the
less the loss was.

The conclusions have led to four recommendations that can be given to the pigeon fanciers,
which can possibly lead toa decrease in loss ofyoung pigeons, the goal ofthis research.
These recommendations are:
* The pigeon fanciers should give the young pigeons as much training flights as possible
because this decreases the loss of young pigeons at home and at matches.

*

To decrease the loss ofyoung pigeons at training flights as far as possible the pigeon
fanciers should only breed young pigeons after the first off January.

*

The pigeon fanciers should let the young pigeons fly around the loft if possible twice a
day because this decreases the loss at matches.

*

When the pigeon fanciers breed more than one round ofyoungsters they should keep the
different round of youngsters in separated lofts. By this they have less total loss.
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Inleiding
Al voor onze jaartelling werd er in landen als Perzië, Griekenland en Egypte met de duif
(Columbiformes) gespeeld. Toen al was men gefascineerd door het oriëntatievermogen, de
snelheid en de gehechtheid van de duif aan het eigen hok (McNeillie, 1992).
Vanaf de negentiende eeuw viel ook West-Europa voor de charme van de duif. Niet lang
daarna werden de eerste verenigingen opgericht en de eerste georganiseerde wedstrijden
gehouden (Van der Hoek e.a" 1981 ).
Vandaag de dag telt ons land zo'n 37.000 geregistreerde liefhebbers, zoals de duivenhouders
elkaar noemen ("Duivenpost", 2e jaargang nr.! februari 2000). Zij zijn allemaal lid van een
vereniging en deze verenigingen zijn weer lid van de Nederlandse Postduiven Organisatie, de
N.P.O. Met deze verenigingen worden elk jaar vele wedstrijden gehouden die in afstand
oplopen tot honderden kilometers (Van der Hoek e.a" 1981).
Regelmatig komt het echter voor dat er duiven niet meer terugkomen (Gaiser, 2000). Dit
gebeurt niet alleen tijdens de wedvluchten, zoals men de wedstrijden met duiven noemt, voor
maar ook tijdens africhtingsvluchten of op de dagelijkse vliegrondes rond het hok.
Verschillende factoren spelen bij het wel of niet terugkomen van de duif bij het hok van een
vlucht en de uitval aan huis een rol. Factoren die te maken hebben met het vervoer van de
postduiven naar de lossingsplaats en de invloed daarvan, worden momenteel onderzocht door
de Universiteit van Wageningen.
Daarnaast kun je echter ook denken aan factoren, die zich voordoen in en om het hok waar de
duiven thuishoren (behandeling, gezondheid, hokklimaat etc.). Het is zelfs denkbaar dat
verliezen onder jonge duiven mogelijk horen bij het alom in de dierenwereld bekende
verschijnsel dat jonge dieren van huis wegtrekken, om zich elders een nieuw bestaan te
verwerven. In dat geval zal het normaal zijn om jonge duiven te verliezen, of men ze nu op een
wedvlucht zet of niet, op een gegeven moment kiezen ze voor een andere woonplaats.
Het is onduidelijk of er met betrekking tot de huisvesting en behandeling factoren aan te wijzen
zijn die van invloed zijn op de uitval. Om dit te onderzoeken en mogelijke oplossingen te
vinden heeft de N.P.O. een werkgroep opgericht die zich bezig houd met het onderzoek naar
het welzijn van de duiven in de duivenspo1i, de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek
Welzijn Duiven (W.0.W.D.).
De W.O.W.D. heeft in 1998 een onderzoek gedaan naar de verliezen, verder in dit verslag
uitval genoemd, bij jonge postduiven. Er werd voor jonge postduiven gekozen omdat bij deze
groep veel verliezen waren (W.O. W.D" 2000).
Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de grootte van de uitval van jonge
postduiven aan huis, op africhtingsvluchten en op de wedvluchten, in relatie tot de behandeling
en de hokomstandigheden die de duiven hebben meegemaakt. Dit om uiteindelijk
aanbevelingen aan de duivenliefhebbers te doen, die kunnen bijdragen aan het terugdringen van
de omvang van de uitval.
Het onderzoek bestond uit een schriftelijke enquête welke gehouden is onder een deel van de
leden van de N.P.0" De uitkomsten omtrent de grootte van de verliezen zijn gepubliceerd in
het vakblad van de N.P.O. (Duivenpost, 2e jaargang nr.! februari 2000). Uit deze uitkomsten
bleek onder andere dat van de 19450 in 1998 geboren postduiven er van broedsel tot aan de
laatste wedvlucht 7978 verloren waren gegaan, dit is maar liefst 41 procent.

8

Wat echter opviel aan de uitkomsten van de enquêtes was dat er liefhebbers waren met veel
verliezen, alleen al op de africhtingsvluchten en wedvluchten 81 procent, en liefhebbers met
weinig verliezen, op de africhtingvluchten en wedvluchten geen enkel verlies.
De W.O.W.D. wil graag weten of deze verschillen op louter toeval berusten of dat deze
verschillen veroorzaakt zijn doordat liefhebbers de duiven anders huisvesten, verzorgen,
opleren etc.
Hieruit komt de doelstelling van het onderzoek voort:
Inzicht krijgen in de factoren omtrent de huisvesting en behandelingen, welke in de enquête
genoemd ·zijn, om uiteindelijk aanbevelingen te geven die kunnen bijdragen aan het
terugdringen van de omvang van de uitval met jonge duiven.
Uit deze doelstelling komt de centrale vraag voor dit onderzoek voort:
Welke factoren omtrent de huisvesting en behandelingen die de jonge duiven hebben
meegemaakt en in de enquête genoemd zijn, zijn van invloed op de uitval bij jonge
postduiven, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen uitval aan huis, uitval op
africhtingsvluchten, uitval op wedvluchten en uitval totaal.
De factoren die onderzocht worden zijn ingedeeld in zeven categorieën. Dit zijn de zeven
categorieën die ook in de enquête gehanteerd zijn.
Deze categorieën met hun factoren zijn;

Factoren omtrent de liefhebber:
afdeling, aantal jaren liefhebber, gespecialiseerd in jonge duiven
Factoren omtrent de huisvesting:
ruimte in het hok per jonge duif, soort hok, ren aan het hok, windrichting, soort dak, soort
dakbedekking, vloerverwarming, mechanische afzuiging, soort bodembedekking
Factoren omtrent de ouder duiven:
duiven gecontroleerd door een dierenarts op ziekten, ziekte(n) geconstateerd, behandelingen,
inentingen, anders behandeld, kuren tegen de ziekte 't Geel
Factoren omtrent de kweek:
so011 jong, uitkomen van de eieren, uitselecteren voor het spenen, rondes kweken en huisvesten
Factoren omtrent de medische begeleiding:
inenten, behandelen tegen ziekten
Factoren omtrent de speciale behandelingen:
spellen spelen, verduisteren van de jonge duiven, hok dagelijks schoonmaken
Factoren omtrent de training en voorafrichting:
aantal keren om huis vliegen per dag, zelf voorafrichting gegeven, gezamenlijke voorafrichting
Een korte uitleg van enkele van deze factoren en andere begrippen uit het verslag die mogelijk
om een nadere uitleg vragen zijn hierna weergegeven onder het kopje; afkortingen en
begrippen.
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Om een goed beeld te krijgen van de duivensport en om een indruk te krijgen van de mogelijke
invloeden van de factoren, welke in de enquête genoemd zijn, op de uitval van de jonge
postduiven is eerst een literatuuronderzoek gehouden. Een beschrijving van de duivensport is
in hoofdstuk 1 weergegeven.
Aan de hand van dit literatuuronderzoek en een gesprek met de N.P.O. is vastgesteld welke
factoren, die in de enquête genoemd zijn, onderzocht zouden worden op hun invloed op de
uitval. Ook is vastgesteld wat de verwachtingen omtrent de invloeden van deze factoren op de
uitval bij jonge postduiven zijn.
De subvragen waarmee de factoren onderzocht zijn met de verwachtingen omtrent de
invloeden van de factoren op de uitval bij jonge postduiven zijn weergegeven in hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 3 is in een beschrijving van het onderzoek en hoe de subvragen onderzocht zijn
weergegeven. De uitkomsten van het onderzoek naar de uitval per factor staan weergegeven in
hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten van het onderzoek en het onderzoek zelf
kritisch bekeken. De conclusies die naar aanleiding van het onderzoek getrokken worden staan
weergegeven in hoofdstuk 6. Voorstellen voor verder onderzoek en aanbevelingen aan de
postduivenhouders omtrent de huisvesting en behandeling van de jonge duiven zijn
weergegeven in hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk zijn ook enkele aanbevelingen aan de N.P.O.
opgenomen.
De resultaten, die in dit verslag dat voor de N.P.O. gesclu·even is staan, kmmen hopelijk
bijdragen tot een vermindering van de uitval bij jonge postduiven.
Afkortingen en begrippen:
Anders behandelen= het toedienen van medicijnen via het voer of het water.

Inmanden = het in manden of containers stoppen van duiven om ze te kunnen vervoeren voor
een africhting of wedvlucht.
Lossen= het loslaten van de duiven uit de manden of containers bij een africhting of
wedvlucht.
N.P.O. =Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Om huis =dit is het dagelijks vliegen van de duiven in de omgeving van het hok.
Rondes kweken en huisvesten= als er meerdere rondes jongen kweekt met de duiven kan men
ze op twee manier huisvesten: alle rondes apart of meerdere rondes bij elkaar.
Soort jong =er zijn in dit onderzoek twee so01ten jongen, winte1jongen en vo01jaarsjongen.
Uitselecteren =het verwijderen van een duif van het hok omdat de duif niet aan de eisen
van de liefhebber voldoet.
Uitval= het niet terugkomen van een duif van een vlucht of het sterven van een duif in of in de
omgeving van het hok.
Uitval aan huis= het verliezen van een postduif dat niet op trainingsvluchten of
wedvluchten gebeurt. De duiven die door de liefhebbers uitgeselecteerd worden vallen niet
onder verlies omdat de liefhebbers de zwakste duiven uit het hok zetten, uitselecteren, en in
de natuur verdwijnen de zwakste dieren ook, zij het dan door roofdieren of ziekten.
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Daarom worden de uitgeselecteerde duiven als natuurlijk verlies wat bij het kweken van duiven
hoort gerekend.
Uitval op africhtingsvluchten = het niet terugkomen van een postduif van een africhtingsvlucht,
of het doodgaan van een postduif als gevolg van een africhtingsvlucht.
Uitval op wedvluchten = het niet terugkomen van een postduif van een wedvlucht, of het
doodgaan van een postduif als gevolg van een wedvlucht.
Uitval totaal =alle uitval samen.
Voorafrichting= het ergens lossen van duiven, niet bij een wedvlucht, waarna de duiven naar
huis terug moeten gaan.
W.O.W.D.= werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven.
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1

De duivensport

In dit hoofdstuk is een beschrijving van de duivensport gegeven. Deze kan dienen als
voorkennis voor het lezen van het verslag. In paragraaf 1.1 wordt de historie van het houden
van duiven weergegeven waarbij de nadruk op de duivensport in Nederland ligt. In paragraaf
1.2 wordt uitgelegd waarom de duiven geschikt zijn voor de sport. Hoe men de duiven huisvest
met de voor- en nadelen hiervan wordt in paragraaf 1.3 uitgelegd. Informatie omtrent de kweek
van jonge duiven is weergegeven in paragraaf 1.4. Om met de duiven vervolgens goed te
kunnen presteren op de wedvluchten moet men zorgen dat de duiven een goede medische
begeleiding krijgen, hierover leest u meer in paragraaf 1.5. Paragraaf 1.6 gaat in op de manier
waarop de liefhebbers de jonge duiven extra motiveren en in vorm krijgen voor de
wedvluchten. In paragraaf 1. 7 kunt u lezen hoe de liefhebbers de jonge duiven trainen en
voorafrichten. Welke wedvluchten er zijn en hoe lang deze wedvluchten zijn vindt u in de
laatste paragraaf van dit hoofdstuk, paragraaf 1. 8.

1.1
De historie van het houden van duiven
De eerste getuigenissen van mensen die duiven hielden zijn beeltenissen van aan heiligen
gewijde duiven, daterend uit 3000 v.C. (McNeillie, 1992). Andere voorbeelden van de mens
die duiven hielden zijn de Egyptenaren, zij hielden ca. 2500 v.C. duiven voor hun vlees. Later
werd de duif in oorlogstijden gebruikt als koerier. Duiven zijn hiervoor geschikt doordat ze
over oriëntatievermogen beschikken en kunnen navigeren. Het is zeker dat de Romeinen 2000
jaar geleden voor dit doel duiven hielden. Om deze taak goed uit te kunnen voeren werd het
nodige geëist van de duiven en dat leidde tot selectie van de duiven. Wegblijvers en
telaatkomers werden ook toen al niet voor de kweek van goede berichtduiven gebruikt
(Me Neillie, 1992).
Door de kruistochten verspreidde zich het gebruik van duiven over de andere delen van
Europa. Hier begon men later wedstrijden te houden met de duiven. In West-Europa werden de
eerste duiven gehouden vanaf het begin van de negentiende eeuw (Van der Hoek e.a" 1981).
-De eerste verenigingen
Van een georganiseerde hobbybeoefening was tot voor 1800 nauwelijks spraken. De eerste
verenigingen ontstonden in België tussen 1815 en 1825. Dit land was het eerste land met een
georganiseerde duivensport en wordt daarom wel de bakermat van de duivensport genoemd
(Van der Hoek e.a" 1981). Van voor die tijd is al wel een georganiseerde Luikse vlucht
bekend, waarvoor de duiven waren afgericht tot Lyon en Parijs (Van der Hoek e.a" 1981). In
Luik ook werd, in 1815, de eerste officiële 'duivenmaatschappij' opgericht. Vanaf 1826 kende
Brussel haar eerste maatschappij, waarna andere steden en dorpen volgden. Zo bestonden in
België rond 1850 al een aardig aantal verenigingen. Nederland volgde later (Van der Hoek e.a"
1981 ).
-De eerste verenigingen en bonden in Nederland
Een paar jaar later kwamen ook in Nederland de eerste verenigingen. Met het ontstaan van de
verenigingen werden ook de eerste bonden opgericht. Deze bonden zette zich in voor de
belangen van de verenigingen. De bonden begonnen na de tweede wereldoorlog in te zien dat
een gezamenlijke uitgave en registratie van de pootringen waaraan de duiven te herkennen zijn,
een voordeel op kon leveren. De eerste samenwerking tussen de bonden kwam zo tot stand, de
bonden bleven echter wel bestaan (Van Effen, 2000).
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-DeN.P.O.
Aan het einde van de twintigste eeuw zijn de toen in totaal 31 verschillende bonden samen
gevoegd tot één, de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (N.P.O.). Deze organisatie zet
zich in voor de ondersteuning van de elf afdelingen die er bestaan.
Deze afdelingen zijn;
1= Zeeland'96
2= Brabant 2000
3= Oost-Brabant
4=Limburg
5= Zuid-holland
6= Noord-holland
7= Midden-Nederland
8= Gelders-Overijsselse Unie
9= Oost Nederland
1O= Noordoost Nederland
11 = Friesland'96
De taken van de N.P.O. bestaan onder andere uit ondersteuning bij rechtsplegingen en
wedvluchtbegeleiding. Het landelijke bestuur van de N.P.O. vergadert een paar keer per jaar
over nieuwe regels of nieuw beleid (Effen, 2000).

1.2
Oriëntatievermogen en/of navigatie
Daar waar de duiven vroeger voor de mest gehouden werden worden ze nu dus vooral voor de
sport gehouden. De duiven zijn hiervoor geschikt door hun navigatievermogen. Allereerst
wordt in deze paragraaf het verschil tussen oriëntatie en navigatie met behulp van een
voorbeeld verduidelijkt. In het onderdeel de kaart wordt uitgelegd hoe de duiven zich
(waarschijnlijk) oriënteren, waarna het onderdeel het kompas in gaat op de manier waarop de
duiven (waarschijnlijk) navigeren.
De mens is al lange tijd gefascineerd door het feit dat duiven, vanaf een onbekend plaats, de
weg naar huis kunnen vinden. Dit komt door het navigatievermogen. Navigatie is meer dan
oriëntatie; het vaststellen van de plaats waar men zich bevindt (Van der Hoek e.a., 1981).
Om vanuit een onbekende lossingsplaats het thuishok te vinden moet een duif meer doen dan
zich alleen maar oriënteren. Hij moet de geografische plaats van de onbekende lossingsplaats
bepalen en de koers naar huis vinden en houden (Van der Hoek e.a.,1981).
Navigatie is dus een proces dat in twee fasen verloopt. Ter verduidelijking een voorbeeld: de
mens. Een kompas wijst hem de weg naar het noorden. Vanuit die windrichting kan hij de
andere windrichtingen afleiden. Maar staat de mens op een onbekend punt en weet hij niet
vanuit welke windrichting hij gekomen is, dan heeft hij niets aan een kompas alleen. Hij ziet
wel wat de windrichting noord of zuid is, maar welke kant hij uit moet, dat kan het kompas
hem niet aangeven. Pas als de mens, op een kaart bijvoorbeeld, kan bepalen waar hij is, kan hij
de weg terug inslaan (Van der Hoek e.a., 1981 ).
Duiven moeten dus beschikken over een kaait en kompas om de richting die ze op moeten
vliegen 0111 thuis te komen te bepalen. Hoe deze kaart (waarschijnlijk) opgebouwd wordt,
wordt in het onderdeel de mentale kaart uitgelegd.
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De mentale kaart
De kaart die duiven gebruiken wordt de mentale kaart genoemd. Men gaat er van uit dat hij
opgebouwd is met visuele landschapskenmerken, geur landschapskenmerken en misschien met
geluids landschapskenmerken (Brooke, M. en Birkhead, T"1991).
Het opbouwen van de mentale kaart gebeurd vooral in de eerste levensfase van de duiven.
Tijdens deze periode zijn duiven, net als alle dieren, het meest gevoelig voor inprenting. Dit is
het in het geheugen opslaan van gedragingen en omgevingskenmerken door jonge dieren in een
periode dat ze daar extra gevoelig voor zijn (Burk, T. en Grier, W"1984).
Hierdoor is het belangrijk dat jonge duiven in de eerste levensfase veel buiten het hok kunnen
vliegen om de mentale kaart op te bouwen.
Na deze eerste levensfase is het moeilijker om gedragingen aan te leren en
omgevingskernnerken op te slaan in het geheugen. Dit komt doordat de meest leergevoelige
periode waarin de inprenting plaats vindt voorbij is. Het is ook moeilijk om de in de eerste
levensfase opgeslagen informatie omtrent gedragingen en omgevingskenmerken te vervangen
door latere opgedane ervaringen of waarnemingen (Burk, T. en Grier, W"1984).
-Visuele landschapskenmerken
Terugkerende duiven passen hun vliegrichting aan als bekende gebouwen in de bum1 van het
thuishok in zicht komen. Een voorbeeld van een Amerikaanse liefhebber illustreei1 dat visuele
landschapskenmerken een rol spelen bij het thuiskomen van de duiven. Deze liefhebber heeft
zijn duivenhok midden in een bos staan. Als de duiven terugkomen van een vlucht vliegen ze
vaak met andere duiven in een groep mee. De duiven wisten echter niet goed wanneer ze van
de groep af moesten gaan om naar het thuishok te gaan omdat ze het thuishok niet konden zien
en er geen opvallende gebouwen waren in de buurt van het hok. Toen de liefhebber een grote
goudkleurige bal boven de bomen had geplaatst kwamen de duiven eerder thuis en de jonge
duiven vlogen verder weg van het hok met de dagelijkse oefenvluchten. Hierdoor neemt men
aan dat duiven visuele landschapskenmerken opgenomen hebben in hun mentale kaart (Brooke,
M. en Birkhead, T"1991).
-Geur landschapskenmerken
In het begin van 1970 deed Floriano Papi met zijn Italiaanse collega's een onderzoek naar het
gebruik van de reukzintuigen bij duiven. Ze kweekten twee groepen duiven in speciaal
gebouwde hokken. Boven elk hok, A en B, was een buis aangelegd in de noordzuid richting
waar de duiven in konden komen. Als de wind uit het noorden kwam werd de geur van olijfolie
aan de lucht in buis A toegevoegd, kwam de wind uit het zuiden dan werd de geur van
terpentine toegevoegd. De duiven in hok B kregen dezelfde geuren toegevoegd alleen
andersom; olijfolie bij zuidenwind en terpentine bij noordenwind. Beide groepen duiven
werden meegenomen naar een lossingsplaats ten oosten van het thuishok. Voor de lossing
kreeg de helft van de duiven terpentine op hun snavel gesmeerd en de andere helft kreeg er
olijfolie opgesmeerd. Duiven met olijfolie op hun snavel die aan olijfolie waren blootgesteld bij
noordenwind vlogen weg in zuidelijke richting. Duiven die aan olijfolie waren blootgesteld bij
zuidenwind vlogen weg in noordelijke richting. Duiven met terpentine op hun snavels
vertoonden hetzelfde gedrag. De resultaten werden als volgt geïnterpreteerd; Toen de duiven in
het hok waren leerde elke duif de geur te associëren met een bepaalde windrichting. Toen ze
vrijgelaten werden merken de duiven op dat één van de geuren, omdat die geur op de snavel
was gesmeerd, sterker was dan ze ooit op het thuishok hadden meegemaakt. Het gevolg was
dat de duiven dachten nu dichter bij de bron van die geur te zijn dan ze bij het thuishok waren.
Dus omdat de geur altijd vanuit het noorden was aangekomen dacht de duif nu dat hij ten
noorden van zijn thuishok was. Om thuis te komen moest de duif dus naar het zuiden vliegen.
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De conclusie die men hieruit trok was dat duiven ook geuren hun mentale kaart op nemen
(Brooke, M. en Birkhead, T"1991).
In wetenschappelijke kring wordt echter aangenomen dat vogels een zwakke neus hebben
(Sturkie, 1976). Dit is een reden waarom deze theorie veel is aangevochten. Toch moet gezegd
worden dat duiven zich slecht oriënteren als er iets niet in orde is met de voorste luchtwegen en
vooral bij jonge duiven levert dat verliezen op (Van der Hoek e.a" 1981).

-Geluids landschapskenmerken
Mensen die in de buurt van vliegvelden wonen zijn vaak in staat om zich te oriënteren door de
richting waar het geluid van vliegtuigen die landen of opstijgen vandaan komt vast te stellen.
Vogels zouden dit ook kunnen doen alleen over veel grotere afstanden dan mensen dat kunnen.
Vogels kunnen namelijk geluiden horen die 50 decibel zachter zijn dan de geluiden die mensen
nog kunnen horen. Deze eigenschap zouden vogels kum1en gebruiken om een mentale kaart
voor grote gebieden te maken. Vogels zouden geluiden kutmen horen die 1000 kilometer
verderop ontstaan zijn. Om deze geluiden op de mentale kaart te krijgen moeten de vogels wel
in staat zijn om de richting waar de geluiden vandaan komen te bepalen. Dit wordt bepaald
doordat er een verschil tussen de twee oren wordt waargenomen in de tijd dat het geluid de
oren bereikt en/of de intensiteit van het geluid waarmee het de oren bereikt. Het probleem van
deze zachte geluiden die zo ver weg ontstaan zijn, is dat de golflengte van deze geluiden zo
groot is dat de oren van de vogels bijna een kilometer uit elkaar zouden moeten zitten om
de richting waar het geluid vandaan komt vast te kunnen stellen. Dit probleem kan opgelost
worden door het Dopplereffect. Dit houdt in dat een geluid anders klinkt als men van de bron
van het geluid vandaan vliegt dan als men er naartoe vliegt. Als duiven rondjes vliegen zouden
ze in staat zijn om de richting waar de bron van het geluid zich bevindt te bepalen (Brooke, M.
en Birkhead, T"1991).
Een tweede probleem bij de geluiden is dat niet alle geluiden die opgevangen worden bruikbaar
zijn als navigatiemiddel. Als vogels geluiden opgenomen hebben in de mentale kaart moeten ze
dus in staat worden geacht om de bruikbare geluiden voor navigatie te filteren uit de
onbruikbare geluiden. Of vogels hie11oe in staat zijn weet men niet. De meeste wetenschappers
nemen hierdoor aan dat de vogels geen geluiden opgenomen hebben op de mentale kaart; maar
ze kunnen het natuurlijk altijd fout hebben (Brooke, M. en Birkhead, T" 1991 ).

Het kompas
Duiven gebruiken (waarschijnlijk) een mentale kaart en een kompas om de weg naar huis te
bepalen en aan te houden. Hoe de mentale kaart (waarschijnlijk) opgebouwd wordt is in het
onderdeel de kaart uitgelegd. Wat voor kompas de duiven (waarschijnlijk) gebruiken en hoe dat
kompas (waarschijnlijk) werkt wordt in dit onderdeel uitgelegd.
-Het Zonnekompas
Deze theorie voor de navigatie van duiven is ontwikkeld door Kramer. Hij ontdekte het
zogenaamde zonnekompas van de duif: het kompas gebaseerd op het zien van de zon. Nu
verplaatst de aarde zich in de loop van de dag voortdurend ten opzichte van de zon. De duif
moet dus rekening houden met die verplaatsing. Dat gebeurt dankzij een inwendige 'klok' die
nauwkeurig de tijd aangeeft en deze compensee11 voor de draaiing van de aarde. De duif kan op
die manier de zon gebruiken om te navigeren (Brooke;M. en Birkhead, T"1991).
Door middel van een experiment is het zonnekompas aangetoond. Bij dit experiment werd
gebruik gemaakt van clock-shifting. Tijdens het experiment werden er twee groepen duiven
enkele weken in een identiek verblijf gehuisvest.
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De controlegroep werd gehuisvest in een verblijf waarin het licht aan werd gezet als de zon
opkwam en uit werd gezet als de zon onder ging. Bij de experimentele groep werd het licht niet
aan en uitgedaan met de zonsop- en ondergang, maar werden deze tijden zes uur vervroegd of
verlaat, clock-shifting noemt men dit. Wel werd dit zo gedaan dat de daglengte hetzelfde was
als de echte daglengte. Op een zonnige dag werden de duiven weggebracht en gelost. De
controlegroep, die op de werkelijke daglichttijden aan licht was blootgesteld vloog direct naar
huis.
De experimentele groep vloog 90° de verkeerde richting op. Deze groep kwam wel thuis maar
pas nadat ze blijkbaar toch de goede weg hadden gevonden. Hiermee was bewezen dat duiven,
als de zon schijnt, een zonnekompas gebruiken om de weg naar huis te vinden (Brooke, M. en
Birkhead, T.,1991).

-Het magnetische kompas
Het magnetische kompas bij vogels werd eind 1950 voor het eerst aangetoond. Twee Duitse
wetenschappers merkten dat trekvogels in gevangenschap zich op hun normale migratierichting bleven oriënteren zelfs wanneer de vogels in complete duisternis werden gehuisvest.
Het bewijs van het magnetische kompas bij vogels werd geleverd toen de wetenschappers de
kooi waar de vogels in gehuisvest waren met elektromagnetische spoelen omringden. Hierdoor
werd het magnetische veld in de kooi van richting veranderd waarop de vogels de richting
waarop ze zich oriënteerden ook veranderden in dezelfde richting als het magnetische veld
veranderd was (Brooke, M. en Birkhead, T., 1991 ). Met dit magnetisch kompas kan de duif zich
oriënteren op het aardmagnetische veld van de aarde en zo de kompasrichtingen vaststellen
(Huboer, 1992).
-Het sterren- en maankompas
In de jaren 50 van de vorige eeuw ontdekte een Duitse ornithologist dat vogels zich kunnen
oriënteren met behulp van de sterren en de maan. Dit werd met een experiment aangetoond
door de vogels in een oriëntatiekooi te huisvesten en ze aan een kunsthemel bloot te stellen die
l SO graden was gedraaid ten opzichte van de echte hemel. De vogels oriënteerden zich nu 180
graden de andere kant op. Opvallend was dat alleen vogels die in de eerste maand van hun
leven de sterren en de maan hadden kunnen zien dit kompas ontwikkelden (Brooke, M. en
Birkhead, T" 1991).
De hier genoemde factoren die de duiven (waarschijnlijk) gebruiken bij het navigeren zijn
aangetoond met experimenten. Er zijn echter ook factoren, die niet met een experiment
aangetoond zijn, welke van invloed kunnen zijn op de navigatie bij duiven. Deze factoren
worden hierna in het onderdeel andere invloeden bij navigatie en oriëntatie besproken.

Andere invloeden bij navigatie en oriëntatie
De laatste jaren is er met verfijnde technieken en apparaten veel onderzoek gedaan naar de
oriëntatie en navigatie bij duiven. Een verklaring van hoe de duiven de weg naar huis precies
vinden is er (nog) niet gevonden, wel zijn er nog andere factoren aan het licht gekomen die
meespelen of mee kunnen spelen bij de navigatie van de duiven (Brooke, M. en Birkhead,
T.,1991). Deze factoren zijn gepolariseerd en ultraviolet licht.
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-Gepolariseerd licht
De duif is niet altijd in staat om de zon direct te kunnen zien, bijvoorbeeld bij een bijna of een
volledig met wolken bedekte lucht. Duiven kunnen echter door het natuurkundige proces van
polarisatie en verstrooiing van licht toch de plaats van de zon bepalen. Hierdoor kan de duif
ook bij een bijna volledig bedekte lucht de zon gebruiken (Brooke, M. en Birkhead, T" 1991 ).
-Ultraviolet licht
Duiven kunnen, in tegenstelling tot de mens ultraviolet licht waarnemen. Dit ultraviolet licht
penetreert beter door de wolken dan gewoon licht waardoor duiven ook bij bedekte hemel in
staat worden geacht gebruik te kunnen maken van het zonnekompas (Brooke, M. en Birkhead,
T" 1991).

1.3
De huisvesting
De liefhebbers worden gehouden voor de sport. Hoe de liefhebbers de duiven kunnen
huisvesten en wat de voor- en nadelen hiervan zijn wordt in deze paragraaf besproken. In het
onderdeel klimaat wordt onder andere besproken hoe het klimaat behoo1i te zijn en hoe dat
klimaat bereikt kan worden. De ruimte die de duiven in het hok moeten hebben en welke
soorten hokken er zijn wordt daarna besproken. In het onderdeel voorkant van het hok wordt
ingegaan op de wind waar men rekening mee moet houden bij het plaatsen bouwen van een
hok. De laatste onderdelen van deze paragraaf gaan in op de sootien daken, de soorten
dakbedekking en de soorten bodembedekking, waarbij van allen de voor en nadelen worden
behandeld.

Klimaat
In vroeger tijden toen de duiven voor de mest werden gehouden bestond hun huisvesting
meestal uit duiventorens (Van der Hoek e.a" 1981). Nu de duiven voor de sport worden
gehouden stellen de liefhebbers, om prijzen te winnen op de wedvluchten, bepaalde eisen aan
het hok. Dit omdat het hok van invloed is op de gezondheid van de duiven en die gezondheid
heeft zijn invloed op de uitval (Visser, 1986).
De eisen die aan een hok worden gesteld zijn als volgt samen te vatten: een hok moet een goed
klimaat hebben en de duiven moeten zich in het hok "thuis voelen" (Van der Hoek e.a" 1981)
(Visser, 1986). Onder "thuis voelen" wordt verstaan dat de jonge duiven genoeg ruimte hebben
in het hok en dat het welzijn van de duiven niet wordt aangetast.
Een goed klimaat is uiterst belangrijk voor een duivenhok. Het klimaat in het hok is namelijk
mede bepalend voor de conditie en vorm van de duiven en die is van invloed op de uitval
(Visser, 1986).
Een goed klimaat betekent dat een duivenhok droog moet zijn. Dit omdat een vochtig hok een
geschikte plaats is voor allerlei ziektekiemen (Visser, 1986). Bij een hok waar veel vocht
binnen komt, door bijvoorbeeld regen, zullen eerder ziekten uitbreken en zal de conditie van de
duiven achteruit gaan. Vocht in het hok wordt tegen gegaan door het hok goed te isoleren.
Als een hok goed geïsoleerd en droog is zal het er vanzelf warm zijn en is er geen verwarming
nodig. Toch zijn er hokken waar een verwarming in zit, dit is gedaan om te zorgen dat het niet
te vochtig wordt en niet om een hoge temperatuur te kunnen bereiken. Een verwarming in een
hok mag alleen ingeschakeld worden als het te vochtig is in het hok, en niet als het buiten koud
is (Stam, 1976).

17

Dit omdat er anders snel een groot temperatuurverschil kan ontstaan tussen de
buitentemperatuur en de temperatuur in het hok. Dit is ongewenst omdat duiven niet goed om
kunnen gaan met grote temperatuurverschillen (Voeten, 1974).
Hierdoor mag een hok ook niet te temperatuursgevoelig mag zijn omdat een
temperatuurgevoelig hok de buitentemperatuur zal volgen. Hierdoor zal het hok in de zomer
hoge temperaturen aan kunnen nemen. Deze hoge temperaturen zijn ongewenst omdat duiven,
zoals alle vogels, niet kunnen zweten. Hierdoor kunnen ze de lichaamstemperatuur moeilijk
reguleren als het te warm wordt. De manier waarom vogels hun lichaamstemperatuur regelen is
door sneller uit te ademen en daardoor de warmte kwijt te raken (Voeten, 1974). Dit houden
vogels echter niet lang vol en daarom moeten hoge temperaturen voorkomen worden (Voeten,
1974).
Een lage temperatuur in de winter is niet slecht voor de duiven omdat het verenkleed het de
duif mogelijk maakt temperaturen van -20 graden Celsius te verduren (Stam, 1976).
Ook betekent een goed klimaat dat er een goede ventilatie mogelijk is in het hok. Een goede
ventilatie is nodig om verse lucht het hok in te krijgen en de uitgeademde lucht van de duiven
het hok te doen verlaten.
Als deze uitgeademde lucht niet uit het hok kan zal het zuurstofgehalte van de lucht afnemen
en het gehalte aan koolzuur en ammoniak toenemen (Voeten, 1974).
Dit zuurstofgebrek kan tot een verstikking leiden. Een te hoog gehalte aan koolzuur is giftig en
een te hoog gehalte aan ammoniak tast de slijmvliezen van de luchtwegen en de ogen aan
(Voeten, 1974). Een slechte ventilatie kan dus tot zieke duiven leiden en in het uiterste geval
zelfs tot de dood van de duiven.
Als er niet genoeg verluchting in het hok aanwezig is kan men overgaan tot het aanbrengen van
een mechanische afzuiging. Als dit niet tot tocht leidt kan het alleen maar een positieve invloed
op het klimaat van het hok hebben, wat tot een betere conditie van de duiven kan leiden
(Visser, 1986).

Ruimte in bet bok
De duiven moeten zich in het hok thuis voelen. Daarom moet overbevolking vermeden worden.
Bij een gemiddelde van twee duiven of vier jongen per kubieke meter zullen de duiven in staat
zijn een eigen plek te hebben en wordt voorkomen dat het er muf gaat ruiken, ziekten zich snel
zullen uitbreiden en de duiven te weinig rust krijgen (Stam, 1976).

Het soort hok
Duiven worden in twee so011en hokken gehuisvest, tuinhokken of zolderhokken.
Een goede huisvesting is van belang om een goede gezondheid en conditie van de duiven te
realiseren waardoor de duiven goed kunnen presteren op de wedvluchten (Visser, 1986).

-Het tuinhok
Een tuinhok is een hok dat zich in een tuin of aan een huis bevindt. Het voordeel van een
tuinhok is dat men wat grootte betreft niet aan de grootte van het huis gebonden is (Visser,
1986). Een tweede voordeel van een tuinhok is dat er makkelijk een ren aan gebouwd kan
worden. Deze ren geeft de duiven meer ruimte en zorgt voor de nodige frisse lucht.
Het nadeel van tuinhokken is dat het aan alle kanten rechtstreeks met vocht in contact komt en
meer kans op tocht heeft. Dat kan voorkomen worden door het hok een stukje omhoog te
brengen. Hierdoor ontstaat er onder het hok een lege ruimte. Deze ruimte kan gebruikt worden
als opbergplaats, maar ook in dat geval dient ze dichtgemaakt te worden (Visser, 1986).
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De ventilatie is in tuinhokken meestal minder goed dan in zolderhokken doordat de daken vaak
minder hoog zijn. Doordat tuinhokken hokken laag liggen hebben ze ook een minder goede
thuiskomst van jonge duiven dan zolderhokken (Van den Hoek e.a" 1981).

-Het zolderhok
Een zolderhok is een hok dat in de zolder van het huis is gebouwd. Vaak wordt voor dit soort
hokken gekozen als men voor een tuinhok (te) weinig ruimte heeft (Van der Hoek e.a" 1981).
Een zolderhok heeft veel voordelen ten opzichte van een tuinhok, zo is er meestal geen tocht
omdat het hok zich in een huis bevindt (Van der Hoek e.a" 1981 ).
Ook is het zo dat er meestal mensen in het woonhuis onder het zolderhok wonen. Deze mensen
verwarmen het huis zodra het buiten kouder wordt. De warmte in huis stijgt op en verwarmt zo
het zolderhok en voorkomt een vochtige lucht (Van der Hoek, 1981).
Een ander voordeel van zolderhokken is dat ze vaak een vrij hoog dak hebben waardoor er veel
luchtreserve aanwezig is waardoor de lucht in het duivenhok beter ververst kan worden (Visser,
1986).
Een laatste voordeel van een zolderhok is dat ze meestal hoog liggen, dit maakt de duiven
rustiger en geeft een vlotte thuiskomst van vluchten en zorgt voor weinig verlies aan jongen
(VandenHoek, 1981).
De voor- en nadelen van beide soorten hokken staan weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: De soorten hokken en hun positieve en negatieve punten
Tuinhok
Vocht
Tocht
Luchtvochtigheid
Ventilatie
Thuiskomst jonge duiven
+=positief punt
- = negatief punt

-

Zolderhok
+
+
+
+
+

De windrichting
Om in goede conditie te blijven of komen hebben de duiven een hok met warmte, lucht en licht
nodig (Visser, 1986). Om zoveel mogelijk zonlicht en de warmte van de zon op te vangen maar
toch zo min mogelijk regen kan het hok het beste met de voorkant op het zuidoosten gericht
worden (Gaiser, 2000)(Visser, 1986). Voor de wind die op het hok komt maakt het niet uit
waar de voorkant van het hok op gericht is omdat er in Nederland vaak huizen, gebouwen of
schuttingen om het hok staan, hier draait de wind omheen waardoor de wind vaak uit een
andere richting op het hok komt dan waar de wind vandaan komt (Van Oortmerssen, 2000).
De voorkant van het hok moet niet op het zuidwesten geplaatst worden omdat uit deze
windrichting de meeste regen ons land binnenkomt. Wordt de voorkant van het hok op deze
windrichting geplaatst dan zal het hok waarschijnlijk last krijgen van vocht wat de gezondheid
van de duiven niet ten goede komt (Gaiser, 2000). Voor de overige richtingen wordt geen
onderscheid gemaakt in de literatuur.

Het dak
De daken die in dit onderzoek onderscheiden worden zijn het platte dak, het zadeldak en het
lessenaarsdak. De daken verschillen ten opzichte van elkaar in de mate van ventilatie en de
mate waarin water buiten het hok gehouden wordt.
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-Plat dak
Platte daken hebben als nadeel dat bij storm en regen het water dat op het dak ligt over het
randje wordt geblazen en dan in het hok terechtkomt. Dit verhoogt de kans op ziekten, omdat
de hokken last krijgen van vocht. Ook hebben platte daken weinig luchtreserve waardoor er
weinig verluchting plaats kan vinden (Van den Hoek e.a., 1981).
-Zadeldak
Een zadeldak is een dak waarbij de nok van het dak zich op ruime afstand van de voorgevel en
nog ruimere afstand van de achterzijde van het hok bevindt. Dit, vanaf de voor en achterzijde,
oplopend dak bevat onder de pannen een grote ruimte waar de ventilatie plaatsvindt. Doordat
de ventilatie ver boven en van de zitplaatsen van de duiven plaatsvindt, is er weinig kans op
tocht.
Dit dak biedt ook een beter ventilatiesysteem dan de andere daken (Visser, 1986).
Doordat het dak schuin afloopt blijft er geen water op het dak liggen. Dit heeft als voordeel dat
het bij wind uit welke richting dan ook niet naar binnen komt.
-Lessenaarsdak
Een lessenaarsdak is een dak dat aan één kant van het hok het hoogst is, meestal de achterkant.
en schuin afloopt naar de andere kant van het dak (Van Oortmerssen, 2000). Bij dit soort dak is
er onder het dak een kleine ruimte waar de verluchting plaatsvindt. Dit soort dak is wat
ventilatie betreft minder goed dan een zadeldak maar beter dan een plat dak (Visser, 1986).
Door het schuine dak komt er ook geen water vanaf het dak naar binnen.
De voor- en nadelen van de soorten daken zijn weergegeven in tabel 2.
Tabel 2: De soorten daken en hun positieve en negatieve punten
Plat dak
Zadeldak
+
Vocht
Ventilatie
++
++=zeer positief punt + = positief punt
- = negatief punt

Lessenaarsdak
+
+

De dakbedekking
Er worden op duivenhokken verschillende soorten dakbedekking gebruikt, allen met hun voor
en nadelen. De meest voorkomende zijn; dakpannen, golfplaten en dakleer. De soort
dakbedekking maakt dat er verschil is in de ventilatie en temperatuursgevoeligheid van het hok.
-Dakpannen
Op schuine daken zijn dakpannen de beste bedekking (Visser, 1986). Als de pannen ruim over
elkaar heen liggen en er veel ruimte tussen de pannen onderling zit is er een goede ventilatie
mogelijk en blijft het toch droog in het hok. Door de ruimte tussen de pannen kan de warmte
goed uit het hok wat er voor zorgt dat het hok niet te temperatuurgevoelig is (Visser, 1986).
-Golfplaten
Golfplaten kunnen zowel op platte als op schuine daken gebruikt worden. Ze hebben echter als
nadeel dat er weinig of geen ventilatie mogelijk is tussen het hok en de buitenlucht. Daarom
moet er eigenlijk als men golfplaten gebruikt een aparte ontluchting aangebracht worden. Ook
maken golfplaten het hok erg temperatuurgevoelig (Stam, 1976).
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-Dakleer
Dakleer is er in diverse vormen; singles, rubberoyd, piture en het normale dakleer. Dakleer
heeft als nadeel dat het hok erg temperatuurgevoelig is en dat er een slechte ventilatie via het
dak mogelijk is (Visser, 1986).
De voor- en nadelen van de soorten dakbedekking staan weergegeven in tabel 3.
Tabel 3: De soorten dakbedekking en hun positieve en negatieve punten
Pannen
Golfplaten
Ventilatie
+
Temperatuurgevoeligheid
+
+ = positief punt - =negatief punt -- = erg negatief punt

Dakleer

---

De bodembedekking
De bodembedekking is van invloed op de hygiëne van het hok. Deze hygiëne moet optimaal
zijn omdat dit de duiven besche1mt tegen allerlei ziekten en dit verhoogt de kans op een goede
conditie waardoor de duiven beter kunnen presteren op de wedvluchten (Kruit, 1988).
Als bodembedekking zijn er drie groepen te onderscheiden. Zo zijn er hokken waar niets op de
grond ligt, hokken waar roosters op de grond liggen en hokken waar men "vloerbedekking" op
de grond heeft.
-Niets
Als er niets op de grond ligt heeft dit als voordeel dat er nergens ongedierte tussen kan gaan
zitten en het hok makkelijk schoongemaakt kan worden (Visser, 1986). Nadeel is dat het vocht
van de uitwerpselen niet opgenomen worden en dus in het hok blijft.
-Roosters
Ook zijn er hokken waar men roosters als ondergrond heeft. Het voordeel van roosters is dat de
uitwerpselen van de duiven door de roosters heen vallen en er geen uitwerpselen op de vloer
blijven liggen. Ook kan er nergens ongedierte tussen gaan zitten en is het hok makkelijk schoon
te maken. Dit is de beste soort bodembedekking volgens Visser, 1986.
-"Vloerbedekking"
Als laatste is er de groep met "vloerbedekking" zoals stro, houtsnippers en opgedroogde mest.
Deze hebben als voordeel dat het vocht van de uitwerpselen van de duiven opgenomen wordt
door de "vloerbedekking''. Nadeel van "vloerbedekking is dat het schoonmaken vaak meer
werk is en er ongedierte tussen de "vloerbedekking" kan gaan zitten (Visser, 1986).
Deze bodembedekking wordt als de slechtste beschouwd (Van Oo1imerssen, 2000).
De voor- en nadelen van de soorten bodembedekking staan weergegeven in tabel 4.
Tabel 4: De so01ien bodembedekking en hun positieve en negatieve punten
niets
roosters
"vloerbedekking"
last van ongedierte
+
+
schoomnaken
+
+
vocht van uitwerpselen
+
+
- = negatief punt
+ = positief punt
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1.4
De kweek en de jonge duiven
Om goede resultaten te kunnen behalen op wedvluchten zijn natuurlijk goede duiven nodig.
Deze duiven moeten gekweekt worden. Voor sommige liefhebbers is die kweek het
belangrijkste onderdeel van de postduivensport (Van der Hoek e.a" 1981 ).
Bij die kweek komt heel wat kijken: het tijdstip van de kweek bepalen, het selecteren van de
ouderduiven, broeden, spenen van de jongen, selecteren van de jongen etc. (Van den Hoek e.a"
1981 ).
Als eerste wordt in deze paragraaf het bepalen van het tijdstip van de kweek behandeld. Daarna
wordt het uitkomen van de eieren kort besproken. Enige tijd na het uitkomen van de eieren
worden de jonge duiven gespeend. Dit wordt in het onderdeel spenen behandeld.
Na het spenen wordt het selecteren besproken waarna deze paragraaf afgesloten wordt door het
onderdeel; kweken van meerdere rondes jongen.

Het tijdstip van de kweek
Het soort jongen is afhankelijk van het tijdstip van de kweek dat de liefhebber kiest.
Er worden door de liefhebbers vier soortenjongen gekweekt; winterjongen, vroege jongen,
zomerjongen en late jongen.
-Winterjongen
Winte1jongen zijn jongen van ouders die aan het eind van het jaar gekoppeld zijn zodat de
jongen vlak voor of na het begin van het nieuwe jaar geboren worden. Deze winte1jongen
hebben als voordeel dat ze meer en langer ervaring op kunnen doen met vliegen en navigeren
voordat ze aan de wedvluchten beginnen (Gaiser, 2000).
Ook hebben winterjongen de 'kinderziekten' vaak al achter de rug als zij aan de wedvluchten
beginnen. Vooral na een wedvlucht of drie komt het bij de jonge duiven voor dat binnen een
paar dagen de gehele kolonie ziek is (Visser, 1986). Logisch gevolg van het in contact komen
met andermans duiven, die ziek kunnen zijn, op weg naar de lossingsplaats en een gevolg van
inspanning en stress na de eerste wedvluchten (Visser, 1986).
-Vroege jongen
Vroege jongen worden gekweekt in de maanden februari en maart en komen begin maart voor
het eerst buiten (Visser, 1986). Voordeel van deze jongen is dat wanneer ze voor het eerst
buitenkomen de ergste kou meestal voorbij is, hierdoor valt er minder uitval aan huis te
verwachten (Visser, 1986). Deze jongen komen, indien er niet verduisterd wordt, tijdens het
vliegseizoen in de rui (Visser, 1986).
·-Zomerjongen
Zomerjongen worden in de zomer geboren. Ze hebben als nadeel dat ze het eerste jaar alleen op
de latere vluchten mee kunnen doen, dit zijn de vluchten voor jonge en oude duiven. Doordat
ze tegen de oudere duiven die meer ervaring hebben vliegen zal men met deze duiven het eerste
jaar weinig prijzen winnen (Visser, 1986). Zomerjongen komen nog in het eerste jaar door de
rui heen en kunnen in het tweede levensjaar net als de eerder geboren duiven aan alle vluchten
meedoen (Visser, 1986).
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-Late jongen
Deze jongen worden na de zomer geboren. Het weer is in het najaar nogal stormachtig en
daardoor wil een liefhebber nogal eens een laat jong kwijtraken. Deze jongen doen het eerste
levensjaar niet mee aan de vluchten omdat ze pas uit het ei komen als de laatste vluchten van
het jaar gehouden worden (Visser, 1986).
Aan het eind van het jaar komen deze jongen in de rui maar deze rui wordt niet volbracht. Door
de winter die invalt stopt de rui tot de dagen weer langer worden. Als de dagen weer langer
worden gaat de rui verder waar hij gebleven was maar de tweede rui begint ook weer. Hierdoor
wisselen deze jonge duiven meerdere pennen tegelijk waardoor er "gaten" in de vleugel
ontstaan. Deze jongen kan men niet mee laten doen aan de wedvluchten en de eerste twee jaar
kunnen deze duiven dus niet ingezet worden (Visser, 1986). De reden waarom er liefhebbers
zijn die deze duiven toch kweken is door de spelmethode die men met de oude duiven speelt
(Visser, 1986).

Het uitkomen van de eieren
Nadat de duiven koppels hebben gevormd, een broedplaats hebben gevonden en hebben
gepaard worden de eieren gelegd en bebroed. Als dit broeden allemaal goed gaat komen na
achttien dagen de eieren uit (Van der Hoek e.a" 1981 ).
Soms komen de eieren niet uit doordat de ouders met het geel of paratyfus besmet zijn (Van
Oortmerssen, 2000). De jongen die dan wel uitkomen lopen kans om alsnog met de ziekten
besmet te worden (Gaiser, 2000).

Spenen
Op een bepaald moment worden de jonge duiven gescheiden van hun ouders, men noemt dit
het spenen van de jonge duiven (Visser, 1986) (Van der Hoek e.a" 1981 ). Nu moeten de jongen
zelf voor hun voedsel gaan zorgen. Over het moment waarop de jongen zelf voor hun voedsel
moeten zorgen, bestaan verschillende meningen. De meeste liefhebbers zijn voorstander van
spenen op jonge leeftijd: op 21 dagen of zelfs nog vroeger. Ze gaan er daarbij vanuit dat het de
krachten van de ouders spaaii en dat de jongen eerder zelfstandig worden. Daar moet wel een
vraagteken bij worden gezet. Jongen van drie weken oud worden namelijk gevoerd met enige
minuten eerder opgenomen voer. Het is dus een kwestie van doorgeven. Als de ouders zelf ook
voldoende kunnen eten, zullen ze daar niet onder lijden (Van der Hoek e.a., 1981).
Op de 24e of 25e dag zijn de jongen niet meer kaal onder de vleugels en liebben ze in de
nestbakken leren eten. Vandaar dat spenen op de 24e of25e dag volgens de meeste liefhebbers
het meest aan te bevelen is (Van der Hoek e.a" 1981).

Selectie
Selectie is het weghalen van jongen uit het hok. Dit wordt door de liefhebbers gedaan omdat ze
te veel jonge duiven hebben gekweekt waar geen ruimte voor is in het hok of omdat er jongen
waren die slecht opgroeiden. Bij het selecteren zullen de liefhebbers de beste jongen houden en
de minder goede jongen zullen verkocht worden aan andere liefhebbers of gedood worden
(Visser, 1986). De jongen die uitgeselecteerd worden zijn meestal de jongen die in groei
achtergebleven zijn of die met vliegen altijd achter de andere duiven aanvloog (Visser, 1986).

23

Het kweken van meerdere rondes jongen
De meeste liefhebbers hebben twee groepen duiven, de vliegduiven en de kweekduiven. De
liefhebbers laten de meeste vliegduiven één keer per jaar broeden om ze daarna in te zetten op
de wedvluchten. De kweekduiven laten de meeste liefhebbers vaker broeden (Stam, 1976).
Liefhebbers die hun kweekduiven drie keer per jaar laten broeden zijn geen uitzondering. De
verschillende "rondes" die gekweekt zijn kan de liefhebber het beste apart huisvesten. Dit
omdat men anders het gevaar loopt dat de jongste duiven een kinderziekte, zoals ornithose,
doorgeven aan een oudere ronde die deze kinderziekte al gehad heeft (Visser, 1986).

Medische begeleiding en andere verzorging
1.5
Hoe de liefhebbers de duiven huisvesten met de voor- en nadelen hiervan is in de vorige
paragraaf besproken. Hoewel de liefhebbers door de huisvesting de kans op ziekten klein
kunnen houden bestaat er toch de kans dat de duiven medische begeleiding en andere
verzorging nodig hebben. Deze onderdelen worden in deze paragraaf besproken.
Allereerst wordt het controleren op ziekte(n) besproken. Dit wordt vervolgd met het onderdeel
behandelingen waarin enkele methoden worden besproken waarmee men ziekten kan
voorkomen maar ook waarmee men ziekten kan behandelen. Deze methoden zijn (preventief)
behandelen, inenten en kuren. De paragraaf wordt afgesloten met het onderdeel ziekten waarin
de meest voorkomende ziekten bij duiven worden ko1t worden besproken.
Alleen een gezonde duif zal een goed resultaat kunnen behalen op de wedvluchten (Visser,
1986). Daarom zal een liefhebber zijn duiven zo gezond mogelijk willen houden.
Toch hebben bijna alle liefhebbers wel eens last van zieke duiven. Dit kan komen doordat de
duiven bij wedvluchten soms langer dan twee dagen in een reismand verblijven, en dus een tijd
bij hun eigen uitwerpselen zitten. Ook kan het voorkomen dat er in een andere mand zieke
duiven zitten die de andere duiven kunnen besmetten (Stam, 1976). De liefhebbers kunnen
verschillende dingen doen om een ziekte te voorkomen dan wel te verhelpen.

Controleren op ziekten
Om de duiven te controleren op aanwezige ziekten laten sommige liefhebbers een dierenarts
komen. Het deel van de liefhebbers dat geen dierenarts laat komen controlee1t de duiven zelf en
voert daarbij als motief aan dat de duiven gewend zijn aan het vastgepakt worden door de
liefhebber en niet door de dierenaits (Visser, 1986). Ook weten de dierenartsen vaak niet alles
over de ziekten die bij de duiven voorkomen en zijn de liefhebbers van mening dat ze zelf
bekwaam genoeg zijn om de duiven te controleren op ziekten (Breuer, 1995).

Behandelingen
De liefhebbers kunnen diverse handelingen verrichten om ziekten te voorkomen ofwel te
bestrijden. In dit onderdeel wordt het (preventief) behandelen, inenten en het kuren besproken.
-(preventief) behandelen
Om ziekten te voorkomen laten sommige liefhebbers hun duiven preventief behandelen (Stam,
1976). Dit houdt in dat de duiven medicijnen krijgen tegen een bepaalde ziekte terwijl de
duiven deze ziekte (nog) niet hebben. Het voordeel van het op deze manier behandelen van
duivenziekten is dat de conditie van de duiven minder aangetast wordt dan wanneer de ziekte
eerst gekregen is en daarna pas behandeld wordt (Visser, 1986). Een andere manier van
behandelen is het behandelen van een ziekte die al aanwezig is bij de duiven.
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Het nadeel van deze manier van behandelen is dat de gezondheid en de conditie, van de duiven
al is aangetast (Stam, 1976).

-Inenten
Ook kunnen de liefhebbers de duiven laten inenten. Hierbij worden entstoffen (gedode of
verzwakte micro-organismen of producten daarvan) in het duivenlichaam gespoten (Kruit,
1988). Deze ingespoten antigenen leiden in het lichaam van de duif onder andere tot de
vorming van specifieke antistoffen. Doordat deze antistoffen aangemaakt worden zullen de
duiven de ziekte waartegen ingeënt is niet meer kunnen krijgen (Kruit, 1988). Het inenten
gebeurt bij de duiven onder andere tegen paratyfus, paramyxo en pokken (Stam, 1976).
-Kuren
Een derde manier waarop de liefhebbers hun duiven tegen ziekten kunnen beschermen is het
kuren. Het kuren gebeurt tegen de ziekte die 't Geel genoemd wordt. Dit is een ziekte waar de
meeste duiven mee besmet zijn. Het is verstandig de duiven na zeven dagen broeden een
geelkuur te geven zodat de ouden de jongen niet kunnen besmetten (Visser, 1986). Het kuren
zorgt er voor dat de duiven ongeveer een maand tegen de ziekte bestand zijn. Het kuren zal
dus nog herhaald moeten worden als de duiven ouder zijn (Stam, 1976).

Ziekten
Al de maatregelen die men kan nemen ter voorkoming van de ziekten zijn soms niet voldoende
wat er toe leidt dat de duiven toch ziek worden.
De belangrijkste ziekten worden in tabel 5 kort besproken.
Tabel 5: De belangrijkste duivenziekten
Ziekte
Verschijnselen
gele punten op lichaam
't Geel
Paratyfus

gewrichtsafwijkingen

Paramyxo storingen in het zenuwstelsel
gevolgd door verlammingen
Pokken
huidgezwellen op onbevederde
lichaamsdelen

Besmettingsbron
Tegen doen
drinkwater, kropmelk medicijnen
en uitgebraakt voedsel
andere duiven
goede hygiëne en
inenten
andere duiven, andere inenten
vogels en insecten
andere duiven en
inenten
parasieten

1.6
Verduisteren, spellen en doping
Om op de wedvluchten goed te kunnen presteren moeten de duiven over een goed verenkleed
beschikken. Duiven die in de rui zijn hebben geen kansen op prijzen tegen duiven die de rui al
achter de rug hebben. De liefhebbers hebben daarom een methode ontwikkeld om er voor te
zorgen dat de duiven niet tijdens de wedvluchten in de rui komen, ze verduisteren de duiven.
Hoe dit verduisteren werkt en wat de gevolgen ervan zijn op de hormonenspiegel wordt in het
onderdeel verduisteren uitgelegd. Echter een goede conditie alleen is niet voldoende om kans te
maken op prijzen tijdens een wedvlucht, de duiven moeten ook gestimuleerd worden. Volgens
Goethe, 1998, is een gebrek aan motivatie voor de duiven de belangrijkste reden om niet terug
te keren naar het thuishok. Om de duiven te stimuleren hebben de liefhebbers spellen
uitgevonden, deze spellen en hun invloeden op de hormoonspiegel worden in het onderdeel
spellen behandeld.
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In het laatste onderdeel van deze paragraaf, het onderdeel doping, wordt ingegaan op een ander
middel dat men kan gebruiken om meer kans te maken op prijzen, doping.

Verduisteren
Het verenkleed is voor vogels zeer belangrijk, alleen goede veren vervullen hun functie naar
behoren (Stam, 1976). Om een goede kans op een prijs te maken bij wedvluchten moeten de
veren van een duif dus in een goede conditie verkeren. Bij jonge duiven wordt de eerste
slagpen meestal op een leeftijd van 7 à 8 weken afgestoten. Daarna worden de andere veren,
een aantal dagen na elkaar, afgestoten (Stam, 1976).
Jonge duiven die in de winter geboren worden hebben de rui achter de rug als de eerste
wedvluchten voor de deur staan (Gaiser, 2000).
Jonge duiven die in het voorjaar geboren worden hebben dit echter nog niet. Zou men de natuur
hier zijn gang laten gaan dan hebben deze jonge duiven geen kans tegen de winterjongen op de
eerste wedvluchten. Ze zitten namelijk in de rui, terwijl de winterjongen al het goede
verenkleed hebben (Van der Hoek e.a" 1981 ).
De liefhebbers hebben hier wat op gevonden, het verduisteren van de jonge duiven.
Het tijdstip waarop de eerste slagpen afgestoten wordt, wordt namelijk beïnvloed door
hormonen en de organen die deze hormonen produceren, worden weer beïnvloed door licht,
warmte, nestpositie en de voeding (Stam, 1976).
Door de hoeveelheid licht die in het hok komt te reguleren, het verduisteren, kunnen de
liefhebbers invloed uitoefenen op het begin van de rui. Zo kunnen zij er voor zorgen dat ook de
voorjaarsjongen de rui al achter de rug hebben als de eerste wedvluchten beginnen (Stam,
1976).
De effecten van clock-shifting treden bij het verduisteren niet op omdat de duiven iedere dag
om het huis vliegen en daarbij de werkelijke zonnestand waarnemen waardoor ze hun
biologische klok kunnen aanpassen.

- De invloed van verduisteren op de hormoonspiegel
Verduisteren heeft echter nog een voordeel voor de duiven. Het beperkt de negatieve gevolgen
van stresssituaties op het duivenlichaam door een verhoogde co11icosteronspiegel. De
corticosteronspiegel is 's nachts bij duiven namelijk tweemaal zo hoog als overdag. Wanneer
de jonge duiven dus verduisterd worden dan wordt de hoge corticosteronspiegel een aantal uren
langer gehandhaafd. Corticosteron is een glucocorticoïde en deze hormonen dienen er voor om
de gevolgen van stresssituaties voor het duivenlichaam te beperken (Westerhof, 1996).
Verduisteren zou je hierdoor dan ook kunnen zien als een natuurlijke vorm van doping doordat
de duiven minder last hebben van de negatieve gevolgen van stress.

Spellen
De liefhebbers hebben in de loop van de tijd dus diverse methoden ontwikkeld om de duiven te
stimuleren. Ze noemen dit de spellen die ze met de duiven spelen (Van der Hoek e.a" 1981 ).
Enkele voorbeelden van deze spellen zijn; weduwschap of ook wel gescheiden geslachten
genoemd, op het nest en van het schapje.
-\Veduwschap /gescheiden geslachten
Deze spelmethode verlangt van de postduivenhouders het gescheiden houden van doffers en
duivinnen gedurende de hele week, tot vlak voor de inkorving. Een korte tijd voor de inkorving
mogen de doffers en duivinnen elkaar in eigen broedhok ontmoeten.
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Nadat de duiven even bij elkaar in het hok hebben gezeten worden de doffers ingekorfd en
blijven de duivinnen thuis om na de lossing de doffers bij thuiskomst liefdevol te onthalen
(Visser, 1986). Dit moet de doffer stimuleren om de weg naar huis zo snel mogelijk af te
leggen. Liefhebbers die dit spel met de duiven spelen laten de duivinnen meestal niet
meevliegen op wedvluchten waardoor vele duivinnen hun diensten niet op de wedvluchten
kunnen bewijzen (Visser, 1986).

-Op het nest
Van dit spel zijn verschillende versies mogelijk. Het gaat echter telkens om de liefde van de
duiven voor het nest, de partner of de jongen.
Bij de liefde van de duif voor het nest wordt de duif waarmee men aan de wedvlucht mee wil
doen van het nest gehaald. Vervolgens wordt er een andere duif op het nest van de verwijderde
duif gezet. De verwijderde duif ziet dit alles en wil zijn eigen nest beschermen tegen de
indringer. Wordt de duif nu ingezet op de wedvlucht dan zal hij zo snel mogelijk naar huis
willen om zijn nest terug te eisen (Visser, 1986).
Bij de liefde voor de partner wordt de doffer bij zijn vrouwtje weggehaald, waarna er een
andere doffer bij het vrouwtje wordt gezet. Deze indringer kan echter niet bij de duivin komen
doordat er een doorzichtige scheiding of een scheiding van "tralies" tussen zit.
De doffer ziet de duivin echter wel en zal haar na enige tijd het hof proberen te maken, dit
onder toeziend oog van de verwijderde doffer. Deze verwijderde doffer wordt dan bij de
indringer gezet. Er zal een gevecht losbreken omdat de verwijderde duif de indringer wil
verwijderen. Na enkele seconden neemt de liefhebber de eerder verwijderde doffer weer weg
om hem in te korven voor de vlucht. Hij zal zo snel mogelijk naar huis willen om zijn vrouwtje
bij de indringer op te eisen (Visser, 1986).
Als laatste liefde wordt hier de liefde van de duif voor de jongen besproken. Ouder duiven
voeren de jongen de eerste dagen van hun leven. Ze zullen dan ook niet lang weg willen blijven
bij de jongen. De liefhebbers maken hiervan gebruik door als de jongen een paar dagen oud
zijn één van de ouders op een wedvlucht mee te sturen. Deze ouder zal zo snel mogelijk naar
huis willen gaan omdat hij weet dat de jongen gevoerd moeten worden. Dit voeren wordt echter
door beide ouders gedaan dus zal de andere ouder het voeren nu even alleen moeten doen.
Doordat de andere ouder dit zeker zal doen zullen de jongen niet lijden onder dit spel (Visser,
1986).

-Van het schapje
Bij dit spel worden er niet zoveel zaken aangewend als bij de spellen op het nest en
weduwschap. De duiven hebben alleen hun eigen zitplaats (schapje) welke ze willen
verdedigen tegen de andere duiven. Veelal gaat het hier om jonge duiven die niet of nauwelijks
geslachtsrijp zijn (Gaiser, 2000).
-De invloed van spellen spelen op de hormoonspiegel
Bij alle spellen die men met de duiven speelt wordt er een situatie gecreëerd die voor de duif
afwijkt van de situatie zoals hij die wil zien. De doffer wil bijvoorbeeld zichzelf bij zijn
vrouwtje zien en niet een andere doffer. Deze afwijkende situatie leidt tot stress. De duiven
waar een spel mee gespeeld wordt worden dus gestresst gemaakt. Bij stress wordt het hormoon
adrenaline in grotere hoeveelheden geproduceerd dan normaal (Schmiedt-Nielsen, 1997). Door
deze extra hoeveelheid adrenaline zijn dieren in staat tot prestaties waar hij zonder de stress
niet toe in staat zou zijn (Schmiedt-Nielsen, 1997).
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Door spellen met de duiven te spelen zorgt de liefhebber er voor dat de duiven betere prestaties
kunnen leveren dan normaal. Hierdoor hopen de liefhebbers dat de duiven beter in de prijzen
vliegen. De vraag is echter of de duiven in staat zijn om te onthouden dat hij snel naar huis
moet, om bijvoorbeeld zijn vrouwtje op te eisen. Bij sommige wedvluchten gaan de duiven
namelijk twee nachten in de mand voordat ze gelost worden op de lossingsplaats. Het is (nog)
niet bewezen dat duiven zich de ongewenste situatie zolang kunnen herinneren. De hormonen
die extra worden aangemaakt op het moment dat de duif zich in de ongewenste situatie bevindt
worden na verloop van tijd weer afgebroken door het lichaam.

Doping
Zoals in elke spo1t kent men ook in de duivensport doping. En dit is niet iets van de laatste
jaren. Het begon met zogenaamde "zwarte druppels" die men in het begin van de jaren zeventig
in de vorige eeuw gebruikte om "het vliesje op de ogen" en de traankanalen te zuiveren.
Deze druppels waren zelf geen doping maar worden gezien als de voorlopers van de doping.
De "zwarte druppels" werden in de ogen van de duiven gedruppeld waarna in de bek van de
duif werd gekeken of men de "zwarte druppels" terug zag.
Zag men de druppel terug dan waren de traankanalen en voorste luchtwegen van de duiven
helder en konden de duiven op een wedvlucht ingezet worden.
Zag men niets terug van de "zwarte druppels" dan liet men de duif thuis omdat men wist dat de
duif geen kans zou maken op de wedvlucht (Schaerlaeckens, 2000)
Na de "zwarte druppels" kwam er een nieuwe en volgens velen betere druppel: Neo Co1teff.
Deze druppel, die gezien wordt als de eerste vorm van doping bij de duiven, is gebaseerd op
een lage dosering c01tisonen en had ook als doel het vliesje bij de ogen weg te werken
(Schaerlaeckens, 2000).
Eind jaren zeventig hadden veel jonge duiven last van natte of ontstoken ogen. Om hier een
middel tegen te vinden begonnen diverse dierenartsen te experimenteren. In 1980 vond een
Belgische dierenarts een middel uit dat beter tegen "het vliesje" werkte dan Neo Corteff en vele
liefhebbers probeerden dit middel uit. Het middel bleek als bijwerking te hebben dat de rui
geremd werd. Dit werd door de liefhebbers eerst als gebrek gezien daar men bang was dat de
duiven niet zouden ruien, maar later zag men in dat men deze duiven langer op de wedvluchten
in kon zetten en de eerste vorm van doping was daar (Schaerlaeckens, 2000).
Daarna kwam men met Lederco1i, een oogdruppel voor mensen, die dezelfde werking bleek te
hebben als Neo Corteff. Het nadeel van dit middel werd echter al snel ontdekt in het feit dat
sommige duiven die dit middel toegediend hadden gekregen onvruchtbaar werden en als ze
ouder waren op de wedvluchten niets meer presteerden (Schaerlaeckens, 2000).
In de jaren '90 was men in Nederland inmiddels al lang bezig de rui op een andere manier te
remmen dan door de toediening van allerlei druppels: de duiven werden verduisterd.
Toch bleef het gebruik van de druppels en andere middelen bestaan om de duiven sneller te
laten vliegen om toch maar zoveel mogelijk prijzen te winnen. Hierdoor gebeurde het dat er
liefhebbers waren die elke week met de prijzen naar huis gingen. De roep om een lijst met
verboden middelen werd sterker en sinds halverwege de jaren '90 is deze lijst er ook gekomen
en worden er controles uitgevoerd op het gebruik van deze middelden (Schaerlaeckens, 2000).
Hoewel men veelal naar de positieve kanten van de doping keek, zitten er ook negatieve kanten
aan, zo zitten er glucocorticoïden in de middelen die men vroeger gebruikte die het
afweersysteem tijdelijk uitschakelt (Westerhof, 1996).
Dit uit zich in het feit dat sinds de liefhebbers cortisonen toedienen aan de duiven, om de rui te
remmen, de duiven meer last hebben van Herpes en het Adenovirus (Van der Sluis, 2000).
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Het is dus mogelijk dat het gebruik van oneigenlijke middelen, doping, de duiven sneller laat
vliegen waardoor de kans op prijzen toeneemt maar dat de kans op een slechte gezondheid en
daardoor een verhoogde kans op uitval bij de duiven ook toeneemt.

1. 7

Training en voorafrichting
Na de selectie bij het spenen zal de liefhebber de duiven overhebben waarmee hij denkt kans te
maken op prijzen bij wedvluchten. Met deze duiven wil de liefhebber zoveel mogelijk prijzen
binnen gaan halen op de wedvluchten. Om te kunnen winnen zullen de jongen eerst ervaring op
moeten doen met veel en lang vliegen. Deze ervaring wordt opgedaan met behulp van training
en voorafrichting (Breuer, 1995).
-Training
De liefhebber zal de jonge duiven een aantal weken lang dagelijks in de buurt van het hok laten
vliegen. Van deze trainingsvluchten krijgt de jonge duif niet alleen een betere conditie ook leert
de jonge duif beter te navigeren en wordt de mentale kaart opgebouwd (Visser, 1986).
Een ander voordeel van deze trainingsvluchten is dat de duiven de omgeving van het hok goed
leren kennen en daardoor zouden de duiven bij de wedvluchten de laatste kilometers sneller
afleggen waardoor men meer kans heeft om in de prijzen te vliegen (Van der Hoek e.a., 1981 ).
-Voorafrichting
Om de jongen goed voor te bereiden op de wedvluchten worden door de meeste liefhebbers
oefenvluchten gehouden, het africhten van de jonge duiven noemt men dit (Van der Hoek e.a.,
1981 ). Zo worden de jonge duiven bekend met het vastgepakt worden door de liefhebber, het
inmanden en het lossen (Visser, 1986). Bij deze oefenvluchten worden de jonge duiven eerst op
een kilometer of vijf tot vijftien van het hok losgelaten. Naarmate men meer oefenvluchten
heeft gehouden, en de jonge duiven dus meer ervaring hebben, worden de duiven verder van
het hok gelost (Breuer, 1995). Door deze voorafrichtingen kunnen de jonge duiven hun mentale
kaart verder opbouwen.
De liefhebber kan, soms althans, kiezen voor alleen het zelf africhten van de jongen of voor het
gezamenlijk africhten met de vereniging. Het voordeel van gezamenlijk met de vereniging
africhten is dat niet iedere liefhebber de duiven weg hoeft te brengen. Een ander voordeel is dat
de duiven zo al bekend raken met het gelost worden met vele duiven tegelijk. Nadeel van
gezamenlijk africhten is dat de jonge duiven met de duiven van andere liefhebbers in aanraking
komen en deze kunnen ziekten met zich meedragen (Visser, 1986).
De trainingen en voorafrichtingen worden dus gebruikt om de jonge duiven gereed te maken
voor de wedvluchten. Welke wedvluchten er zijn en voor wie deze wedvluchten zijn wordt in
paragraaf 1. 8 behandeld.

1.8
De wedvluchten
Hoewel het er bij iedere wedvlucht om gaat welke duif het snelst thuis en geklokt is zijn er toch
verschillen. Men kan de wedstrijden indelen in welke duiven er mee mogen doen en naar
hoelang de wedvlucht is (Visser, 1986).
Bij het onderscheid in wie er mee mogen doen zijn er drie soorten wedvluchten; wedvluchten
voor oude duiven, wedvluchten voor jonge duiven en wedvluchten waar zowel oude als jonge
duiven aan mee mogen doen (Van der Hoek e.a., 1981 ).
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Het onderscheid in afstand is als volgt;
Er zijn de korte wedvluchten, middellange wedvluchten en lange wedvluchten.
De korte wedvluchten zijn tot 300 kilometer lang en worden vitessevluchten genoemd.
De middellange wedvluchten zijn tussen de 300 en 500 kilometer lang en heten midfond of
halve fondvluchten. De langste wedvluchten, fondvluchten genaamd, zijn langer dan 500
kilometer en gaan tot 1200 kilometer (Visser, 1986).
Niet elke postduif kan een goede prestatie leveren op een vitessevlucht. Ook is niet iedere duif
in staat een fondvlucht met succes te beëindigen. Dit doordat de duif geen aanleg heeft voor
dat type vlucht. De liefhebbers zullen kweken met het doel een goede duif voor een bepaald
type wedvlucht te kweken. Hij zal waarschijnlijk met een jong van twee goede
vitessevliegers geen fondvluchten gaan vliegen. Dit omdat een vitesseduif gespecialiseerd is
het ontwikkelen van een hoge snelheid op korte afstand en een fondduif een goed
uithoudingsvermogen heeft. Het jong dat een goede kans heeft aanleg te hebben voor
vitessevluchten loopt de kans een fondvlucht niet eens te overleven (Visser, 1986).
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2

De subvragen

In dit hoofdstuk zijn de subvragen waarmee de factoren onderzocht zijn weergegeven. Dit
is per categorie gedaan om een overzichtelijk geheel te behouden.
Deze categorieën zijn: factoren omtrent de liefhebber, factoren omtrent de huisvesting,
factoren omtrent de ouder duiven, factoren omtrent de kweek, factoren omtrent de medische
begeleiding, factoren omtrent de speciale behandelingen en factoren omtrent de training en
voorafrichting.
Per categorie is eerst weergegeven welke factoren onderzocht zijn.
Per factor staan de subvragen waarmee deze factor onderzocht is weergegeven met de
verwachting omtrent de uitval en hoe tot die verwachting is gekomen.

Factoren omtrent de liefbebber
De volgende factoren zijn onderzocht: afdeling, aantal jaren liefhebber en gespecialiseerd
in jonge duiven.

Subvraag la-d:

Verwachting:

Subvraag 2a-d:

Verwachting:

Subvraag 3a-d:

Verwachting:

Afdeling:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval aan huis, op
africhtingsvluchten, op wedvluchten en totaal tussen de verschillende
afdelingen?
Er wordt geen significant verschil verwacht naar een bepaalde afdeling
toe.
Aantal jaren liefhebber:
Is er een significant verband tussen het aantal jaren dat iemand al
liefhebber is en de gemiddelde uitval aan huis, op africhtingsvluchten, op
wedvluchten en totaal?
De verwachting is dat hoe langer iemand al liefhebber is hoe lager de
gemiddelde uitval aan huis, op africhtingsvluchten op wedvluchten en
totaal is. Als iemand namelijk langer liefhebber is heeft hij meer ervaring
met de duiven en zal hij hierdoor waarschijnlijk weten wat goed en slecht
is voor zijn duiven. Hierdoor wordt verwacht dat hij de uitval zo laag
mogelijk weet te houden.
Gespecialiseerd in jonge duiven:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval aan huis, op .
africhtingsvluchten, op wedvluchten en totaal tussen liefhebbers die zich
op de jonge duiven hebben gespecialiseerd en liefhebbers die zich niet op
de jonge duiven hebben gespecialiseerd?
De verwachting is dat de liefhebbers die zich op de jonge duiven hebben
gespecialiseerd minder uitval aan huis, op africhtingsvluchten, op
wedvluchten en totaal zullen hebben omdat zij zo veel mogelijk zullen
doen om goede resultaten met de duiven te behalen. Liefhebbers die zich
niet op de jonge duiven hebben gespecialiseerd zien de jonge
duivenvluchten vaak alleen als training voor de langere vluchten als de
duiven ouder zijn (Gaiser, 2000).
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Factoren omtrent de huisvesting
De volgende factoren zijn onderzocht op hun invloed op de uitval totaal: ruimte in het hok per
jonge duif, soort hok, ren aan het hok, windrichting, soort dak, soort dakbedekking,
vloerverwarming, mechanische afzuiging en soort bodembedekking

Subvraag 4:
Verwachting:

Subvraag 5:
Verwachting:

Subvraag 6:
Verwachting:

Subvraag 7:
Verwachting:

Ruimte in het hok per jonge duif:
Is er een significant verband tussen de ruimte die de jonge duiven hebben
in het hok en de uitval totaal?
De ve1wachting is dat de uitval totaal af zal nemen naarmate de duiven
meer ruimte hebben in het hok. Als de jonge duiven meer ruimte hebben
zullen er namelijk minder gevechten plaatsvinden en krijgen ziekten
minder de kans om uit te breken (Breuer, 1995) (Visser, 1986). Hierdoor
is de kans op een goede gezondheid hoger en daardoor is de kans op
uitval kleiner (Visser, 1986).
Soort hok:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen de somien
hokken?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal bij duiven die in een
zolderhok zitten zijn lager zal zijn dan bij duiven die in een tuinhok
gehuisvest zijn. Zolderhokken hebben namelijk vaak drogere lucht en
minder last van tocht, dit zorgt voor een betere gezondheid van de duiven
(Stam, 1976). Ook hebben zolderhokken door de hogere ligging een
betere thuiskomst dan tuinhokken en dit geeft minder uitval bij jonge ·
duiven (Van der Hoek e.a., 1981).
Ren aan het hok:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen hokken
waar een ren aan vast zit en waar geen ren aan vast zit?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal bij hokken met ren
lager is dan bij hokken zonder ren. Duiven die in een hok zitten waar een
ren aan vast zitten zijn namelijk sterkere duiven (Van der Hoek e.a.,
1981 ). Deze sterkere duiven zullen minder snel ziek worden en daardoor
minder snel uitvallen (Visser, 1986). Dat duiven in een ren in contact
kunnen komen met andere vogels die ziek kunnen zijn speelt geen rol
omdat de duiven bij de dagelijkse vliegrondes om het huis toch al in
contact komen met andere vogels.
Windrichting:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen de
verschillende windrichtingen waar de voorkant van het hok op gericht is?
De verwachting is dat hokken waarvan de voorkant op het zuidoosten
gericht is de laagste gemiddelde uitval totaal hebben en dat hokken met
de voorkant op het zuidwesten gericht de hoogste gemiddelde uitval
totaal hebben (Gaiser, 2000). Voor de andere richtingen is de
verwachting dat er onderling geen verschil is in gemiddelde uitval totaal
maar dat ze minder uitval hebben dan de richting zuidwest en meer dan
de richting zuidoost.
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Hokken met de voorkant op het zuidoosten hebben namelijk de
ochtendzon in het hok waardoor het hok al vroeg opgewarmd wordt
waardoor het de hele dag iets warmer is. De zon mag niet 's middags op
het hok komen omdat de zon dan te veel warmte af geeft en daardoor
kunnen de hokken te veel verwarmt worden. Hokken met de voorkant op
het zuidwesten hebben meer last van vocht omdat de meeste wind en
regen uit die richting Nederland binnenkomt.

Subvraag 8:
Verwachting:

Subvraag 9:
Verwachting:

Subvraag 10:
Verwachting:

Subvraag 11:
Verwachting:

Soort dak:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen de
verschillende soorten daken?
De verwachting is dat een hok met een zadeldak de minste uitval heeft
omdat dit hok het minste last heeft van vocht en de beste verluchting
heeft. Een goede verluchting zorgt er voor dat de uitgeademde
afvalstoffen van de duiven het hok uit gaan en dat er verse lucht het hok
in komt, dit zorgt voor een betere conditie van de duiven (Voeten, 1974).
Van platte daken wordt verwacht dat ze de hoogste gemiddelde uitval
totaal hebben omdat ze de slechtste verluchting hebben en het meeste last
van vocht hebben (Van der Hoek, 1981).
Soort dakbedekking:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen de
verschillende soorten dakbedekking?
De verwachting is dat hokken met dakpannen als dakbedekking de
laagste gemiddelde uitval totaal hebben omdat dakpannen een goede
verluchting mogelijk maken en het minst temperatuurgevoelig zijn
(Visser, 1986). Hierdoor is er meer kans op een goede gezondheid en dus
minder kans op uitval (Visser, 1986). Van hokken met dakleer wordt
verwacht dat ze de meeste uitval hebben omdat dakleer een slechte
verluchting mogelijk maakt en het meest temperatuurgevoelig is (Visser.
1986). De kans op een slechte gezondheid en dus meer uitval neemt
hierdoor toe.
Vloervcnvarming:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen hokken
met vloerverwarming en hokken zonder vloerverwarming?
De verwachting is dat hokken met vloerverwarming een lagere
gemiddelde uitval totaal hebben dan hokken zonder vloerverwarming
omdat de lucht in hokken met vloerverwarming droger is (Stam, 1976).
Door deze droge lucht is de kans op een goede gezondheid van de duiven
hoger en de kans op uitval lager.
Mechanische afzuiging:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen hokken
met mechanische afzuiging en hokken zonder mechanische afzuiging?
De verwachting is dat hokken met mechanische afzuiging minder uitval
zullen hebben dan hokken zonder mechanische afzuiging.
Dit omdat hokken met mechanische afzuiging een goede verluchting
hebben waardoor de gezondheid van de duiven beter zal zijn (Voeten,
1974).
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Subvraag 12:
Verwachting:

Soort bodembedekking:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen de
verschillende soorten "bodembedekking"?
De verwachting is dat hokken met roosters op de bodem de minste uitval
totaal zullen hebben omdat dit de beste bodembedekking is. Van hokken
met "vloerbedekking" wordt verwacht dat ze de meeste uitval totaal
hebben omdat dit de minst goede bodembedekking is (Van Oortmerssen,
2000).

Factoren omtrent de ouder duiven
De volgende factoren zijn onderzocht op hun invloed op de uitval totaal: duiven gecontroleerd
door een dierenatis op ziekten, ziekte(n) geconstateerd, behandelingen, inentingen, anders
behandeld en kuren tegen de ziekte 't Geel.

Subvraag 13:

Verwachting:

Subvraag 14:

Verwachting:

Subvraag 15:
Verwachting:

Duiven gecontroleerd door een dierenarts op ziekten:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussenjongen
waarvan de ouders in de winterperiode wel en waarvan de ouders niet
gecontroleerd zijn op ziekten door de dierenarts?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal bij duiven waarvan de
ouders in de winterperiode door een atis zijn gecontroleerd lager is dan
bij duiven waarvan de ouders niet door een at1s zijn gecontroleerd. Als
de ouders gecontroleerd zijn door een arts zullen de ziekten die mogelijk
aanwezig waren geconstateerd zijn. Hier zullen alle aanwezige ziekten
waarschijnlijk ook behandeld worden en er geen ziekten onopgemerkt
blijven. De ouderduiven kunnen dan geen ziekten doorgeven aan de
jongen waardoor deze meer kans op een goede gezondheid hebben.
Hierdoor hebben ze minder kans op uitval (Visser, 1986).
Ziekten geconstateerd:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen jongen
waarvan bij de ouders door de dierenarts in de winterperiode een ziekte
geconstateerd was en die waar geen ziekte geconstateerd was?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal bij jongen waarvan bij
de ouders een ziekte geconstateerd was hoger zal zijn dan bij jongen
waarvan bij de ouders geen ziekte geconstateerd is. Als er een ziekte
geconstateerd was zal de gezondheid van de ouders slechter zijn dan die
van duiven waar geen ziekte geconstateerd was. Hierdoor is de kans op
een minder goede conditie bij de jongen groter waardoor de kans op
uitval groter is (Visser, 1986).
Behandelingen:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen jongen
waarvan de ouders tegen nul, één of twee ziekten behandeld zijn?
De verwachting is dat tegen hoe meer ziekten de ouders behandeld zijn
hoe lager de uitval bij de jongen is.Als de ouders namelijk (preventief)
behandeld zijn zal de gezondheid van de ouders beter zijn en daardoor
hebben de jongen een grotere kans op een goede conditie waardoor de
kans op uitval afneemt.
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Inentingen:

Subvraag 16:
Verwachting:

Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen jongen
waarvan de ouders ingeënt zijn tegen één, twee of tegen drie ziekten?
De verwachting is ook dat tegen Ii.oe meer ziekten de ouders ingeënt zijn
hoe lager de uitval bij de jongen is. Als de ouders namelijk ingeënt zijn
zal de gezondheid van de ouders beter zijn en daardoor hebben de jongen
een grotere kans op een goede conditie waardoor de kans op uitval
afueemt.
Anders behandeld:

Subvraag 17:
Verwachting:

Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen de jongen
waarvan de ouders nog op een andere manier behandeld zijn en waarvan
de ouders dat niet zijn?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal bij jongen waarvan de
ouders nog op een andere manier behandeld zijn lager zal zijn dan de
gemiddelde uitval totaal van jongen waarvan de ouders niet nog op een
andere manier behandeld zijn. Als de ouders namelijk nog op een andere
manier behandeld zijn zal de gezondheid van de ouders beter zijn en
daardoor hebben de jongen een grotere kans op een goede conditie
waardoor de kans op uitval afueemt (Visser, 1986).
Kuren tegen de ziekte 't Geel:

Subvraag 18:

Verwachting:

Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen de jongen
van duiven waarbij tijdens het broeden tegen het geel gekuurd is en de
jongen waarvan tijdens het broeden niet bij de ouders tegen het geel is
gekuurd?
De verwachting is <lat de gemiddelde uitval totaal bij jongen waarvan bij
de ouders tijdens het broeden tegen het geel gekuurd is lager zal zijn dan
de gemiddelde uitval totaal van jongen waarvan bij de ouders niet tegen
het geel gekuurd is. Als bij de ouders tegen het geel gekuurd is zullen ze
deze ziekte, die jongen vaak in de eerste dagen van hun leven van de
ouders krijgen, niet van hun ouders kunnen krijgen. Daardoor is de kans
op een betere gezondheid hoger waardoor de kans op uitval afueemt
(Visser, 1986).

Factoren omtrent de kweek
De volgende factoren zijn onderzocht: soort jong, uitkomen van de eieren, uitselecteren
voor het spenen en rondes kweken en huisvesten.
Soort jong:

Subvraag l 9a:
Verwachting:

Is er een significant verschil in de gemiddelde uitval aan huis tussen
winterjongen en voorjaarsjongen?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval aan huis bij winterjongen
hoger is dan bij voorjaarsjongen. Als winterjongen voor het eerst buiten
komen is het weer in Nederland namelijk vaak veranderlijk, dit kan de
jonge duiven in problemen brengen omdat ze dan minder goed kunnen
navigeren (Brooke, M. en Birkhead, T., 1991). Als voorjaarsjongen voor
het eerst buiten komen is het weer meestal minder veranderlijk.
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Zij hebben minder problemen als ze de eerste keren naar buiten mogen.
Ook is het zo dat winterjongen langer aan huis zijn voordat de vluchten
beginnen, hierdoor is er meer kans op uitval.
Subvraag l 9b:
Verwachting:

Subvraag 19c:
Verwachting:

Subvraag 19d:
Verwachting:·

Is er een significant verschil in de gemiddelde uitval op
afiichtingsvluchten tussen winterjongen en voorjaarsjongen?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval op afiichtingsvluchten bij
winterjongen hoger is dan bij voorjaarsjongen. Winterjongen zullen aan
meer afiichtingsvluchten mee kunnen doen en hebben daardoor vaker de
kans om uit te vallen. Ook hebben winterjongen meer de neiging om niet
terug te komen van afiichtingsvluchten dan voorjaarsjongen (Visser,
1986).
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval op wedvluchten tussen
winterjongen en voorjaarsjongen?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval op wedvluchten bij
winterjongen lager is dan bij voorjaarsjongen. Winterjongen zijn ouder
dan voorjaarsjongen en hebben langer de kans hebben om aan huis te
trainen en zullen hierdoor sterker zijn (Breuer, 1995). Sterkere duiven
hebben minder kans op uitval (Visser, 1986). Doordat winterjongen
langer kunnen trainen zullen ze de omgeving beter kennen en beter
kunnen navigeren, hierdoor neemt de kans op uitval af.
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen
winterjongen en voorjaarsjongen?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal bij winterjongen hoger
is dan bij voorjaarsJongen. Winterjongen hebben namelijk meer kans om
aan huis en op afiichtingsvluchten uit te vallen. De uitval op
wedvluchten daarentegen wordt bij winterjongen lager ingeschat dan bij
voorjaarsjongen. Deze afuame in uitval op wedvluchten wordt groter
ingeschat dan de toename in uitval aan huis en op africhtingvluchten
omdat volgens de W.O.W.D. de uitval op wedvluchten de grootste uitval
is.
Uitkomen van de eieren:

Subvraag 20:
Verwachting;

Is er een significant verband tussen de gemiddelde uitval totaal en de
fractie eieren dat niet is uitgekomen?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal toeneemt als de fractie
van het aantal eieren dat niet uitkomt groter wordt.
Als eieren niet uitkomen kan dit namelijk komen doordat de ouders met
het geel of paratyfus besmet zijn (Van Oortmessem, 2000). Hierdoor is
de verwachting dat als er meer eieren niet uitkomen dat de ouderdieren
deze ziekten hebben. De jongen die dan wel uitkomen hebben meer kans
om besmet te raken dan jongen waarvan de ouders deze ziekte niet
hebben. De kans op een goede conditie neemt daardoor af waardoor de
kans op uitval toeneemt (Visser, 1986).
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Subvraag 21 a-d:

Verwachting:

Subvraag 22:
Verwachting:

Uitselecteren voor het spenen:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval aan huis, op
africhtingsvluchten, op wedvluchten en totaal tussen de duiven van
liefhebbers die al voor het spenen uitgeselecteerd hadden en waar er niet
voor het spenen uitgeselecteerd was?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval aan huis, op africhtingsvluchten, op wedvluchten en totaal bij liefhebbers die uitgeselecteerd
hebben voor het spenen lager zal zijn dan de uitval bij liefhebbers die
niet uitgeselecteerd hebben voor het spenen. Als er al uitgeselecteerd is
zullen de zieke en zwakke jongen namelijk al van het hok weg zijn. De
jonge duiven die op het hok blijven zullen waarschijnlijk sterker zijn en
daardoor minder kans op ziekten en uitval hebben (Visser, 1986).
Rondes kweken en huisvesten:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen rondes
gekweekte jongen die apart zaten en die niet apart zaten?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal bij liefhebbers die
meerdere rondes gekweekt hebben en deze rondes bij elkaar laten zitten
hoger zal zijn dan de gemiddelde uitval totaal bij liefhebbers die de
meerdere rondes apart huisvesten. Als de verschillende rondes namelijk
bij elkaar zitten kunnen de "kinderziektes", zoals omithose, doorgegeven
worden van de ronde die de ziekte heeft aan een ronde die de ziekte al
achter de rug had (Visser, 1986). Daarom zullen deze duiven een
slechtere gezondheid kunnen hebben en meer kans op uitval hebben
(Visser, 1986}. _

Factoren omtrent de medische begeleiding
De volgende factoren zijn onderzocht: inenten en behandelen tegen ziekten.
Subvraag 23:
Verwachting:

Subvraag 24:
Verwachting:

Inenten:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussenjongen die
ingeënt zijn waarbij onderscheid is gemaakt tussen tegen hoeveel ziekten
ingeënt is?
De verwachting is dat tegen hoe meer ziekten de jonge duiven ingeënt
zijn hoe lager de gemiddelde uitval totaal zal zijn.
Als jonge duiven ingeënt zijn kunnen ze de ziekten waartegen ze ingeënt
zijn namelijk niet meer krijgen. Als jongen tegen meer ziekten ingeënt
zijn hebben ze minder kans op ziekten en dus minder kans op uitval
(Visser, 1986).
Behandelen tegen ziekten:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen de jongen
die nog op een andere manier behandeld zijn en de jongen die dit niet
zijn?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal bij jongen die nog op
een andere manier behandeld zijn lager zal zijn dan bij jongen die dit niet
zijn. Als ze namelijk wel op een andere manier behandeld zijn is de kans
,op een betere gezondheid groter waardoor de kans op uitval kleiner is
(Visser, 1986).
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Factoren omtrent de speciale behandelingen
De volgende factoren zijn onderzocht: spellen spelen, verduisteren van de jonge duiven en
hok dagelijks schoonmaken.
Subvraag 25a:
Verwachting:

Subvraag 25b:
Verwachting:

Subvraag 25c:
Verwachting:

Verduisteren van de jonge duiven:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval op wedvluchten tussen
winterjongen en verduisterde voorjaarsjongen?
Er is hier geen verschil in de ruisituatie omdat beide soorten jongen de
rui al achter de rug hebben als de wedvluchten beginnen, het verschil zit
hem hier in de leeftijd van de jonge duiven. Verschil met subvraag 19c is
dat bij die vraag werd gekeken naar alle voorjaarsjongen en hier alleen
naar de verduisterde voorjaarsjongen zodat de ruisituatie hetzelfde is. De
verwachting is dat de gemiddelde uitval op wedvluchten bij winterjongen
lager is dan bij voorjaarsjongen die verduisterd zijn, omdat de
winterjongen ouder zijn en daardoor meer getraind kunnen hebben en
sterker zullen zijn (Breuer, 1995). Hierdoor is de kans op uitval bij
winterjongen lager dan bij verduisterde voorjaarsjongen (Visser, 1986).

Is er een significant verschil in gemiddelde uitval op wedvluchten tussen
voorjaarsjongen die wel en voorjaarsjongen die niet verduisterd zijn?
Het verschil zit hier niet in de leeftijd maar in de ruisituatie. De
verwachting is dat de gemiddelde uitval op wedvluchten bij
voorjaarsjongen die verduisterd zijn lager is dan bij voorjaarsjongen die
niet verduisterd zijn. De jongen die verduisterd zijn zullen de rui
namelijk al achter de rug hebben als ze aan de wedvluchten beginnen
(Gaiser, 2000). De voorjaarsjongen die niet verduisterd zijn zullen dit
niet hebben. Zij zullen-nog niet geheel door de mi zijn waardoor de veren
minder goed zullen zijn, en alleen goede veren kunnen hun functie naar
behoren vervullen (Stam, 1976).
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval op wedvluchten tussen
jonge duiven die wel en jonge duiven die niet verduisterd worden?
Er is hier geen verschil in de leeftijd of ruisituatie van de jongen.
De scheiding is jongen die wel en jongen die niet verduisterd worden.
De verduisterde duiven hoeven niet alleen de voorjaarsjongen te zijn
omdat er liefhebbers zijn die de voorjaarsjongen bij de winterjongen in
één hok huisvesten waardoor de winterjongen ook verduisterd worden als
de voorjaarsjongen verduisterd worden.
De verwachting is dat de voorjaarsjongen minder uitval zullen vertonen
maar van de winterjongen is geen verwachting omdat het zou kunnen dat
het verenkleed van deze jongen door het verduisteren niet optimaal is
doordat ze bijvoorbeeld ook beginnen te ruien. Hierdoor is er geen echte
verwachting omtrent het verschil in uitval maar wordt deze factor hier als
oriënterend meegenomen.
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Spellen spelen:

Subvraag 26a-d:

Verwachting:

Is er een significant verschil in gemiddelde uitval aan huis, op
1frichtingsvluchten, op wedvluchten en totaal tussen de duiven waar wel
en waar geen spel mee gespeeld ~vordt?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval aan huis, op africhtingsvluchten, op wedvluchten en totaal bij duiven waar een spel mee
gespeeld wordt lager zal zijn dan bij duiven waar geen spel mee gespeeld
wordt. Volgens Goethe, 1998, komt het niet thuiskomen van een duif
namelijk meestal door een gebrek aan motivatie om naar het thuishok
terug te keren. Door een spel met de duiven te spelen wordt deze
motivatie verhoogd (Van der Hoek, 1981).
Hok dagelijks schoonmaken:

Subvraag 27:

Verwachting:

Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen duiven
waarvan het hok dagelijks schoongemaakt wordt en waarvan het hok niet
dagelijks schoongemaakt wordt?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal bij duiven waarvan
het hok dagelijks schoongemaakt wordt lager zal zijn dan bij duiven
waarvan het hok niet dagelijks schoongemaakt wordt. Als het hok
dagelijks schoongemaakt wordt is de hygiëne waarschijnlijk beter
(Visser, 1986). Hierdoor hebben ziekten minder kans en hebben de
duiven meer kans op een betere conditie hebben en daardoor minder kans
op uitval (Visser, 1986).

Factoren omtrent de training en voorafrichting
De volgende factoren zijn onderzocht: aantal keren om huis vliegen per dag, zelf
voorafrichting gegeven en gezamenlijke voorafrichting.
Aantal keren om huis vliegen per dag:

Subvraag 28a:
Verwachting:

Subvraag 28b-c:

Verwachting:

Is er een significant verschil in gemiddelde uitval aan huis tussen het
aantal keren dat de jonge duiven per dag om het huis mogen trainen? .
De verwachting is dat de duiven die twee keer per dag om het huis
mogen trainen meer uitval aan huis vertonen dan duiven die één keer per
dag om huis mogen.
Als de jonge duiven twee keer per dag om huis mogen trainen is de kans
dat ze door een roofvogel of kat gepakt worden twee keer zo groot. Ook
is er meer kans dat ze gewond raken of niet terug komen doordat ze door
slecht weer overvallen worden waardoor ze minder goed kunnen
navigeren en oriënteren. Dit verhoogd de kans op uitval.
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval op africhtingsvluchten
en wedvluchten tussen jonge duiven die één en die twee keer per dag om
huis mogen trainen?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval op africhtingsvluchten en op
wedvluchten bij duiven die twee keer per dag om huis mogen vliegen
lager zal zijn dan bij duiven die één keer per dag om huis mogen vliegen.

39

Als de jonge duiven twee keer per dag om huis mogen vliegen leren ze
namelijk de omgeving beter kennen en beter te navigeren en oriënteren
dan duiven die één keer per dag om huis mogen vliegen (Breuer, 1995)
(Visser, 1986). Ook zal de conditie beter zijn bij jongen die twee keer per
dag om huis mogen (Breuer, 1995) waardoor de kans op uitval lager is
(Visser, 19896).
Subvraag 28d:
Verwachting:

Subvraag 29a:
Verwachting:

Subvraag 29b:

Verwachting:

Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen het aantal
keer dat de jonge duiven per dag om het huis mogen trainen?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal bij jongen die één keer
per dag om huis mogen hoger zal zijn dan bij jongen die twee keer per
dag om huis mogen trainen. De verwachting is namelijk dat de jongen
die twee keer per dag om huis mogen trainen aan huis meer uitval
vertonen maar op de africhtingsvluchten en de wedvluchten minder
omdat ze een betere conditie zullen hebben en beter getraind zijn in
navigeren en de omgeving om het hok beter kennen.
De verwachting is dat het mindere verlies op africhtingsvluchten en
wedvluchten groter zal zijn dan het meerdere verlies aan huis bij duiven
die één keer per dag om huis mogen.
Zelf voorafrichting gegeven:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval aan huis tussen de
duiven waarvan de liefhebber zelf voorafrichting heeft gegeven en de
duiven waarvan de liefhebber niet zelf voorafrichting heeft gegeven?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval aan huis bij liefhebbers die
zelf voorafrichting hebben gegeven lager is dan bij liefhebbers die niet
zelfvoorafrichting:hebben gegeven. Duiven die door de liefhebber zelf
afgericht zijn zullen bekend zijn met het naar huis vliegen vanuit
onbekende plaatsen. Komen de duiven om huis een keer in slecht weer
terecht en verdwalen zij dan zijn de duiven die afgericht zijn door de
liefhebber hiermee bekend. Ook bestaat de kans dat bij de duiven die
door de liefhebber afgericht zijn de zwakste en minst gemotiveerde
duiven weg zijn. De duiven die dan over zijn gebleven hebben minder
kans op uitval (Goethe, 1998).

Is er een significant verschil in gemiddelde uitval op africhtingsvluchten
tussen de duiven waarvan de liefhebber zelf voorafrichting heeft gegeven
en de duiven waarvan de liefhebber niet zelf voorafrichting heeft
gegeven?
Er wordt hier gekeken of er verschil in uitval op africhtingsvluchten is
tussen duiven die door de liefhebber afgericht zijn en duiven die alleen
op gezamenlijke africhtingsvluchten meegegaan zijn.
De verwachting is dat er minder uitval is op africhtingsvluchten bij
duiven die door de liefhebber afgericht zijn dan bij duiven die niet door
de liefhebber afgericht zijn.
Als duiven alleen op gezamenlijke africhtingsvluchten meegegaan zijn
hebben ze waarschijnlijk minder ervaring met vliegen en navigeren en
het vastgepakt en ingekorfd worden. Hierdoor hebben ze meer kans op
uitval (Stam, 1976).

40

Ook beginnen de gezamenlijke africhtingen meestal op grotere afstand
van huis dan waarmee de liefhebber zelf begint, wat een minpunt is
aangezien men het beste op korte afstand kan beginnen met africhten
(Breuer, 1995).
:
Subvraag 29c:
Verwachting:

Subvraag 29d:
Verwachting:

Subvraag 30a:
Verwachting:

Subvraag 30b:
Verwachting:

Subvraag 30c:
Verwachting:

Is er een significant verschil in gemiddelde uitval op wedvluchten tussen
de duiven waarvan de liefhebber zelf voorafrichting heeft gegeven en de
duiven waarvan de liefhebber niet zelf voorafrichting heeft gegeven?
De verwachting is dat er minder uitval is op wedvluchten bij duiven die
door de liefhebber afgericht zijn dan bij duiven die niet door de
· liefhebber afgericht zijn. Als de liefhebbers zelf voorafrichting hebben
gegeven zijn de duiven bekend met het vastgepakt worden en lossen en
zal dit bij de wedvluchten minder stress opleveren (Visser, 1986). Ook
hebben de duiven goed leren navigeren en vliegen vanaf plaatsen die
onbekend voor hen zijn. Hierdoor is de kans op uitval ook lager (Visser,
1986).
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen de duiven
waarvan de liefhebber zelf voorafrichting heeft gegeven en de duiven
waarvan de liefhebber niet zelf voorafrichting heeft gegeven?
De verwachting is dat er minder uitval totaal is bij duiven die door de
liefhebber afgericht zijn dan bij duiven die niet door de liefhebber
afgericht zijn. Als de liefhebbers zelf voorafrichting hebben gegeven
wordt verwacht dat de uitval aan huis, op africhtingsvluchten en op
wedvluchten afheemt waardoor de totale uitval ook afheemt.
Is er een significant verband tussen het aantal keer dat de liefhebber
voorafrichting heeft gegeven en de gemiddelde uitval aan huis?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval aan huis afheemt naarmate er
meer voorafrichting is gegeven. Als er meer keren voorafrichting wordt
gegeven hebben de duiven die het ouderlijk huis willen verlaten hier
meer kans toe gehad hebben. Ook zullen deze duiven meer ervaring
hebben met navigeren vanaf onbekende plaatsen, waardoor ze minder
kans op uitval hebben (Stam, 1976).
Is er een significant verband tussen het aantal keer dat de liefhebber
voorafrichting heeft gegeven en de gemiddelde uitval op
africhtingsvluchten?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval op africhtingsvluchten
toeneemt naarmate er meer voorafrichting is gegeven.
Als er meer keren voorafrichting wordt gegeven wordt de kans op uitval
namelijk groter waardoor de gemiddelde uitval ook groter zal worden.
Is er een significant verband tussen het aantal keer dat de liefhebber
voorafrichting heeft gegeven en de gemiddelde uitval op wedvluchten?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval op wedvluchten lager wordt
naarmate er meer voorafrichting is gegeven.
Als er meer africhting is gegeven zullen de duiven namelijk meer
ervaring hebben met het navigeren en inmanden en lossen (Van der
Hoek, 1981) (Visser, 1986).
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Ook zullen de duiven die het ouderlijk huis willen verlaten hier al meer
kans toe gehad hebben waardoor de meest gemotiveerde duiven over
Zijn.

Subvraag 30d:
Verwachting:

Subvraag 31a:

Verwachting:

Subvraag 31b:

Verwachting:

Subvraag 31 c:

Verwachting:

Is er een significant verband tussen het aantal keer dat de liefhebber
voorafrichting heeft gegeven en de gemiddelde uitval totaal?
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal af zal nemen naarmate
er meer voorafrichting is gegeven.
Verwacht wordt namelijk dat de uitval op africhtingsvluchten groter
wordt naarmate er meer voorafrichting gegeven wordt maar dat de uitval
aan huis en op wedvluchten afueemt. De verwachting is dat de afuame in
uitval aan huis en op wedvluchten groter zal zijn dan de toename in
uitval op africhtingsvluchten.
Gezamenlijke voorafrichting:
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval aan huis tussen die
duiven die aan gezamenlijke voorafrichting hebben meegedaan en die
duiven die daar niet aan mee hebben gedaan.
De verwachting is dat de gemiddelde uitval aan huis bij duiven die aan
gezamenlijke voorafrichting hebben meegedaan hoger zal zijn dan bij
duiven die niet hebben meegedaan aan gezamenlijke voorafrichting. Als
er meegedaan is aan gezamenJijke voorafrichting zullen de duiven de
"kinderziektes" meestal dan krijgen (Visser, 1986). Hierdoor is de kans
op ziekten groter en neemt de kans op uitval aan huis toe (Visser, 1986).

Is er een significant verschil in gemiddelde uitval op africhtingsvluchten
tussen die duiven c!ie aan gezamenlijke voorafrichting hebben meegedaan
en die duiven die daar niet aan mee hebben gedaan.
De verwachting is dat de gemiddelde uitval op africhtingsvluchten bij
duiven die aan gezamenlijke voorafrichting hebben meegedaan hoger zal
zijn dan bij duiven die niet hebben meegedaan aan gezamenlijke
voorafrichting. Als de duiven mee hebben gedaan aan gezamenlijke
voorafrichting zullen ze een grotere kans hebben om tijdens de
africhtingsvluchten de "kinderziektes" te krijgen waardoor de kans op
uitval tijdens de africhtingsvluchten groter is doordat hun gezondheid en
conditie achteruit gaat (Visser, 1986).
Ook beginnen de gezamenlijke africhtingen meestal op grotere afstand
van huis dan waarmee de liefhebber zelf begint, wat een minpunt is
aangezien men het beste op korte afstand kan beginnen met africhten
(Breuer, 1995).
Is er een significant verschil in gemiddelde uitval op wedvluchten tussen
die duiven die aan gezamenlijke voorafrichting hebben meegedaan en die
duiven die daar niet aan mee hebben gedaan.
De verwachting is dat de gemiddelde uitval op wedvluchten bij duiven
die aan gezamenlijke voorafrichting hebben meegedaan lager zal zijn dan
bij duiven die niet hebben meegedaan aan gezamenlijke voorafrichting.
Duiven die hebben meegedaan aan gezamenlijke voorafrichting hebben
namelijk meer kans de "kinderziekten" al gehad te hebben als de
wedvluchten beginnen.
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Daarom is de verwachting dat zij die ziekten niet meer krijgen als de
wedvluchten begonnen zijn (Van Oortmerssen). De duiven die aan
gezamenlijke voorafrichting hebben meegedaan hebben daarom tijdens
de wedvluchten een grotere kans óp een goede gezondheid en daardoor
minder kans op uitval (Visser, 1986).
Subvraag 31 d:
Verwachting:

Is er een significant verschil in gemiddelde uitval totaal tussen die duiven
die aan gezamenlijke voorafrichting hebben meegedaan en die duiven die
daar niet aan mee hebben gedaan.
De verwachting is dat de gemiddelde uitval totaal voor duiven die aan de
gezamenlijke voorafrichting mee hebben gedaan lager zal zijn dan van de
duiven die niet aan gezamenlijke voorafrichting hebben mee gedaan. Als
de jongen hebben meegedaan aan gezamenlijke voorafrichting zal de
uitval aan huis en op africhtingsvluchten toenemen maar de uitval op
wedvluchten afuemen. Deze afuame in uitval op wedvluchten wordt
groter ingeschat dan de toename in uitval aan huis en op
africhtingvluchten omdat de uitval op wedvluchten volgens de
W.O.W.D. de grootste uitval is.
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3

Materiaal en Methoden

In dit hoofdstuk wordt de opzet en uitvoering van het onderzoek besproken. In paragraaf 3.1
wordt uitgelegd wat voor soort type onderzoek het onderzoek is en hoe het onderzoeksontwerp
er uitziet. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de manier van dataverzameling die voor dit
onderzoek is gebruikt. Hoe de data bewerkt is voor de uitvoering van het onderzoek wordt in
de datapreparatie, paragraaf3.3, behandeld. Inparagraaf3.4 wordt vervolgens de aanpak van
de subvragen per subvraag weergegeven hetgeen vervolgd wordt met paragraaf 3.5 waarin het
onderzoek naar alle factoren tegelijk behandeld wordt.
3.1
Type onderzoek en onderzoeksontwerp
In dit onderzoek wordt onderzocht welke factoren van invloed zijn op de uitval bij jonge
postduiven. Deze factoren konden niet zelf gekozen worden omdat alleen van die factoren
waarnaar in de enquête gevraagd was gegevens bekend waren. Dit maakt het een toetsend
onderzoek. Gezien het feit dat bij het verzamelen van de informatie precies bekend was wat
men wilde weten en dat er veel informatie van veel personen is verzameld door middel van een
vragenlijst, is het onderzoeksontwerp een éénmalige survey. Hoe de data verzameld is wordt in
paragraaf3.2 behandeld.

3.2
Dataverzameling
Voor dit onderzoek heeft de W.0.W.D. informatie verzameld door middel van een schriftelijke
enquête onder leden van de N.P.0 .. Daarvoor heeft de W.O.W.D. eerst een oproep gedaan bij
die leden over wie er bereid waren mee te doen aan het onderzoek. Naar 1500 van de
liefhebbers die gereageerd hadden op deze oproep werd een enquêteformulier toegestuurd.
Van deze 1500 enquêteformulieren ontving de W.0.W.D. er 316 ingevuld terug. Voor een
voorbeeld van de enquête zie bijlage 1.
De W.O.W.D. heeft gekozen voor een schriftelijke enquête omdat ze van veel liefhebbers veel
gegevens wilden hebben. Ook moesten de liefhebbers over elke wedvlucht waaraan meegedaan
werd een vragenlijst invullen: deed men dus zeven weken mee aan wedvluchten, dan moest er
in die zeven weken elke week een vragenlijst ingevuld worden.

2.0
Data preparatie
Om de invloed van de factoren op de uitval te kunnen onderzoeken zijn de volgende
preparaties op de gegevens uitgevoerd. Allereerst zijn de gegevens van de enquête in Excel
ingevoerd. Dit is in Excel gedaan omdat een deel van de gegevens al door de W.O.W.D. in
Excel ingevoerd was en gegevens vanuit dit programma goed door te voeren zijn naar
SPSS 9.0. Dit is het statistiek programma waarmee de gegevens van de enquête 01iderzocht
zouden worden op significante verschillen of verbanden. De uitvalwaarden waren door de
W.O.W.D. in totalen weergegeven. Deze zijn eerst omgezet in percentages.
Waarom dit gedaan is wordt verduidelijkt met een voorbeeld.
Stel er zijn twee liefhebbers, A en B, met respectievelijk 50 en 100 duiven.
Liefhebber A heeft een totale uitval van 25 duiven en liefhebber B van 40 duiven.

Als er met totalen gewerkt zou worden zouden we zeggen dat liefhebber B het "slechter"
doet, hij heeft immers meer uitval dan liefhebber A.
Kijken we naar de percentages dan blijkt liefhebber A een uitvalfractie te hebben
van 50% ((25/50) 100 = 50) en liefhebber B van 40% ((40/100)100 = 40).
Als we dus naar de percentages kijken zien we dat liefhebber B het "beter" doet.
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Ook is de uitval niet altijd uitgedrukt als percentage van het aantal jonge duiven dat de
liefhebber heeft gekweekt en gekocht. Hij wordt uitgedrukt als percentage van het aantal
jonge duiven dat men had toen men aan het onderdeel begon. De uitval is dan als volgt
berekend.
Uitval aan huis:
Deze uitval is weergegeven als percentage verlies aan huis van het aantal duiven dat men
gekweekt en gekocht heeft min het aantal jongen dat door de liefhebber uitgeselecteerd was.
Deze uitgeselecteerde duiven worden namelijk gezien als de duiven die er in de vrije natuur
vanzelf uitgeselecteerd worden en dus "horen" bij het kweken van jonge duiven.
Uitval op africhtingsvluchten:
Deze uitval is weergegeven als percentage verlies op africhtingsvluchten
van het aantal duiven dat aan het africhten begon.
Uitval op wedvluchten:
Deze uitval is weergegeven als percentage verlies op wedvluchten van het
aantal duiven dat aan de wedvluchten begon.
Uitval totaal:
Deze uitval is net als de uitval aan huis weergegeven als percentage verlies totaal van het
aantal duiven dat men gekweekt en gekocht heeft min het aantal jongen dat door de
liefhebber uitgeselecteerd was.

Een voorbeeld om het duidelijker te maken:
Liefhebber A heeft 75 jonge duiven gekweekt en er 25 gekocht.
In totaal heeft deze liefhebber 100 (75 + 25 = 100) duiven gehad.
Hij heeft er 20 uitgeselecteerd en had er dus bij het begin aan huis 80 over (! 00 - 20 = 80).
Aan huis zijn er 10 duiven uitgevallen.
De uitval aan huis is dan als volgt: (10/80)*100 = 12,5%.
Liefhebber A begon dus met 70 (80 - 10 = 70) duiven aan het africhten.
Zijn er tijdens het africhten 7 uitgevallen dan is de uitval op de africhtingsvluchten
(7/70)*100 = 10,0%.
Liefhebber A is echter niet met de overige 63 maar met 55 duiven aan de wedvluchten
begonnen. Dit doordat hij bijvoorbeeld enkele duiven niet geschikt achtte voor de
wedvluchten. Zijn er tijdens de wedvluchten 22 duiven uitgevallen dan is de uitval op
wedvluchten (22 / 55)* 100 = 40%.
De totale uitval bij liefhebber Ais: ((10+7+22) / 80)*100 = 48,75%.
Om de spreiding in de varianties van de gemiddelde uitvalwaarden gelijk te maken zijn de
uitvalfracties eerst getransformeerd met de variantie stabiliserende transformatie, arsin -./F,
waarbij F de uitvalfractie is (Young, 1979).
Hierna zijn er diverse toetsingen op de gegevens uitgevoerd.

Er is in dit onderzoek bij het soort jongen afgeweken van het onderscheid zoals men die in de
duivenwereld kent omdat de datums waarop de jongen geboren waren niet bekend waren. Het
enige dat bekend was, was de datum waarop de ouderduiven gekoppeld waren. Vanuit die
datum is berekend of de liefhebber winterjongen of vo01jaarsjongen had.
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Dit is gedaan door bij de koppeldatum van de ouders een maand op te tellen. Er is gekozen
voor een maand omdat volgens de N.P.O. de duiven meestal een maand nadat ze gekoppeld
worden de eerste jongen krijgen.
Het volgende onderscheid tussen winterjongen en zome1jongen ontstaat dan:
-Winterjongen
Winterjongen zijn jongen van ouders die aan het eind van het jaar gekoppeld zijn zodat de
jongen vlak voor of na het begin van het nieuwe jaar geboren worden. Deze winte1jongen
hebben als voordeel dat ze meer en langer ervaring op kunnen doen met vliegen en navigeren
voordat ze aan de wedvluchten beginnen (Gaiser, 2000).
Ook hebben winte1jongen de 'kinderziekten' vaak al achter de rug als zij aan de wedvluchten
beginnen. Vooral na een wedvlucht of drie komt het bij de jonge duiven voor dat binnen een
paar dagen de gehele kolonie ziek is (Visser, 1986). Logisch gevolg van het in contact komen
met andermans duiven, die ziek kunnen zijn, op weg naar de lossingsplaats en een gevolg van
inspanning en stress na de eerste wedvluchten (Visser, 1986).
-Voorjaarsjongen
Jongen die geboren worden bij ouders die in het begin van het kalendeijaar gekoppeld zijn
worden voorjaarsjongen genoemd (Van Oortmessern, 2000). Deze jongen hebben als de
wedvluchten beginnen minder ervaring met vliegen en navigeren dan de winte1jongen.
Na de datapreparatie kon de data verwerkt worden, hoe deze verwerking is gegaan wordt in de
volgende paragraaf beschreven.

3.4
De aanpak van de subvragen per subvraag
Deze paragraaf gaat in op de manier waarop de subvragen zijn onderzocht. Hierbij wordt
weergegeven welke toetsen er bij elke vraag gebruikt zijn en welke resultaten weergegeven
zijn. Aan het eind van deze paragraaf wordt uitgelegd wanneer en waarom welke toets gebruikt
is.
Om te onderzoeken of de factoren omtrent de huisvesting en de behandeling van de jonge
duiven van invloed zijn op de uitval wordt er allereerst naar de factoren afzonderlijk gekeken.
Als een factor van invloed is op de uitval zal dat waar te nemen zijn in de uitvalwaarden, omdat
er dan er significante verschillen in de gemiddelde uitval waarden zullen zijn.

Subvraag la:
Met behulp van de variantie-analyse wordt getoetst of de gemiddelde uitval aan huis voor de 11
afdelingen significant verschillen. Als de variantie-analyse aangeeft dat er een significant
verschil is wordt met behulp van een MCT-toets (Multiple Comparison Test) getoetst welke
afdelingen significant verschillen ten opzichte van elkaar in gemiddelde uitval aan huis.
In een tabel worden het aantal liefhebbers waarover de gemiddelden zijn berekend, de
gemiddelde uitvalwaarden, de F-waarde (toetsingsgrootheid van de variantieanalyse) met
bijbehorende P-waarde (overschrijdingskans) en indien van toepassing zijn ook de somt mcttoets met de bijbehorende P-waarden weergegeven.
De volgende vragen worden op dezelfde manier behandeld als subvraag 1a:
lb-ld, 7,8,9, 12, 15, 16en23.
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Subvraag 2a:
Met de Pearson correlatietoets wordt getoetst of er een significant verband is tussen het aantal
jaren dat men liefhebber is en de gemiddelde uitval aan huis.
De Pearson correlatiecoëfficiënt en bijbehorende P-waarde worden weergegeven.
De volgende vragen worden op dezelfde manier behandeld als subvraag 2a:
2b-2d, 4, 20 en 30a-30d.
Subvraag 3a:
Met behulp van de Levene's-test wordt getoetst of de varianties van de gemiddelde uitval aan
huis tussen liefhebbers die zich op de jonge duiven hebben gespecialiseerd en liefhebbers die
dit niet hebben gedaan significant verschillen. Afhankelijk van het resultaat van de Levene'stest wordt met de T-toets voor gelijke of ongelijke varianties getoetst of de gemiddelde uitval
aan huis gelijk is voor liefhebbers die zich op de jonge duiven hebben gespecialiseerd en
liefhebbers die zich niet op de jonge duiven hebben gespecialiseerd.
In een tabel worden het aantal liefhebbers waarover de gemiddelden zijn berekend, de
gemiddelde uitval waarden, de T-waarde met de bijbehorende P-waarde en de soort T-toets die
gebruikt is weergegeven.
De volgende vragen worden op dezelfde manier behandeld als subvraag 3a:
3b-3d, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19a-19d, 21a-21d, 22, 24, 25a-25c, 26a-26d, 27,
28a-28d, 29a-29d en 3 la-31d.

-Toetsen
Er worden bij dit onderzoek twee soorten toetsen gebruikt om gemiddelden te vergelijken, de
T-toets en de Multiple Comparison Test.
De T-toets wordt gebruikt wanneer er gekeken wordt of er een significant verschil in
gemiddelden is tussen twee groepen. Bijvoorbeeld of er een significant verschil in gemiddelde
uitval aan huis is tussen liefhebbers die zelf voorafrichting geven en liefhebbers dit niet doen.
Als de varianties van de gemiddelden gelijk zijn wordt de equal T-toets gebruikt, zijn de
varianties van de gemiddelden ongelijk dan wordt de unequal T-toets gebruikt.
De variantie analyse wordt gebruikt als er gekeken wordt of er een significant verschil in
gemiddelden is tussen meer dan twee groepen.
Er worden twee met-toetsen gebruikt.
Als de varianties in de uitval gelijk zijn dan wordt de Gabriel-toets gebruikt.
Dit is de toets die de minste problemen heeft met het feit dat de groepen niet even groot zijn.
Is de variantie van de uitval ongelijk dan wordt de Tamhane's-toets gebruikt.

-P-waarde (Overschrijdingskans)
Bij de toetsen die uitgevoerd worden wordt telkens getoetst met een overschrijdingskans van
0,05 ofwel 5%. Een p-waarde van 0,05 wil zeggen dat de kans op een dergelijke uitkomst of
nog extremer 5% is, indien er geen verschil in uitval is. Daarom wordt de verwachting dat er
geen verschil in uitkomst is met een betrouwbaarheid van 95% verworpen, want we zullen in
slechts 5 op de 100 steekproeven (5%) deze steekproefuitkomst aantreffen. Dit betekent ook
dat in 5% van de gevallen ten onrechte wordt aangenomen dat het verschil in gemiddelde uitval
significant is. Daarom wordt de verwachting dat er geen verschil is altijd verworpen met een
betrouwbaarheid van (100-p)% (Vocht, A., 1996).
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3.5
Onderzoek naar alle factoren tegelijk
Bij het onderzoek of de factoren omtrent de huisvesting en behandelingen van de jonge duiven
van invloed zijn op de uitval wordt er gekeken naar de factoren apart. Hierbij wordt er vanuit
gegaan dat als er naar een factor gekeken wordt dat de overige factoren gelijk verdeeld zijn
over de onderzochte factor, zodat de resultaten niet beïnvloed worden door de andere factoren.
Om het duidelijker te maken is hier eerst een voorbeeld.
Stel dat de duiven in een tuinhok significant minder uitval totaal vertonen dan duiven in een
zolderhok. Dit kan twee dingen betekenen: of de factor soort hok heeft zoveel invloed op de
uitval totaal dat dit tot een significant verschil in uitval leidt.
Of doordat een factor die tot een verschil in uitval totaal leidt niet gelijk verdeeld is over de
factor soort hok lijkt het net of deze factor wel van invloed is op de uitval totaal.
Als bijvoorbeeld de factor spellen spelen tot minder uitval totaal leidt, en met de jonge duiven
in een tuinhok worden meer spellen gespeeld dan met jonge duiven in een zolderhok, dan kan
hierdoor de uitval onder jonge duiven in een tuinhok significant lager zijn dan de uitval totaal
bij jonge duiven in een zolderhok, terwijl dit niet komt door de factor soort hok.
Het kan ook andersom zijn, dat een factor wel van invloed is op de uitval totaal maar doordat
de overige factoren niet gelijk verdeeld waren over de onderzochte factor blijkt dit niet uit de
toetsen.
Om er voor te zorgen dat de resultaten niet beïnvloed worden door overige factoren wordt er
ook naar alle factoren tegelijk gekeken. Hiertoe worden de factoren die apart onderzocht
worden op een bepaalde uitval in één model gestopt. Dit is het Genera! Linear Model. Dit
model coJTigeert de uitkomsten van de invloeden die de factoren hebben met de invloeden van
de overige factoren.
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4

Resultaten

In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven. Dit is per paragraaf gedaan waarbij in elke
paragraaf een categorie van factoren behandeld is. Per categorie zijn de resultaten per
onderzochte factor weergegeven.
Van de resultaten die geen significante verschillen ve1ionen is alleen de significantiewaarde
van het verschil aangegeven. Voor verdere gegevens omtrent deze resultaten wordt u verwezen
naar bijlage 3.
Significante verschillen of verbanden zijn weergegeven in een verko1ie tabel (aangegeven met
de letter a) waarbij aangegeven is: over hoeveel liefhebbers de waarden berekend zijn, de
gemiddelde uitval in procenten, de toetsingsgrootheid, de significantiewaarde van de
toetsingsgrootheid, indien van toepassing welke toets gebruikt is met de bijbehorende
significantiewaarden. In de verkorte tabel staan, om niet te grote tabellen tussen de resultaten te
krijgen, alleen de waarden weergegeven van die gegevens die significante in uitval verschillen
vertonen.
Als er éénzijdig getoetst is, is dit weergegeven met een sterretje (*) achter de significantie.
Als een verschil in uitval significant is, is dit aangegeven door de significantiewaarde te
onderstrepen.

4.1

Factoren omtrent de liefhebber

De volgende factoren zijn onderzocht: afdeling, aantaljaren liefhebber en gespecialiseerd in
jonge duiven.
Afdeling:
De gemiddelde uitval aan huis van afdeling 9 is significant hoger dan de gemiddelde uitval aan
huis van de afdelingen 5 (P = 0,003), 6 (P = 0,010) en 10 (P = 0,003). (Zie tabel 6a)
Tabel 6a: Uitval aan huis voor de factor afdeling
afdeling
aantal
gemiddelde verschilt significant
liefhebbers
uitval(%)
t.o.v. afdeling

5
6
9

10
Zie label 6

1n

..

36
11
42

5,47
3,86
12,90

45

5,99

9
9
5
6
10
9

bijlage 3 voor de vollcd1ge tabel.
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F-waarde
P-waarde van F
F = 3,602
p = 0,000

soort met-toets met
bijbehorende P-waarde
Gabriel
0,003
0,010
0,003
0,010
0,003
0,003

De gemiddelde uitval op africhtingsvluchten van afdeling S is significant hoger dan van de
afdeling 5 (P = 0,030) en 10 (P = O,OOS). (Zie tabel 7a)
Tabel 7a: Uitval op africhtingsvluchten voor de factor afdeling
afdeling
aantal
gemiddelde verschilt significant
F-waarde
t.o.v. afdeling
P-waarde van F
liefhebbers uitval(%)
F = 2,734
p = 0,003
5
36
6,02
s
5S
s
14,76
5
10
10
45
s
6,19
..

soort met-toets met
bijbehorende P-waarde
Ga brie!
0,030
0,030
O,OOS
O,OOS

Zie tabel 7 m bijlage 3 voor de volledige tabel.

De gemiddelde uitval op wedvluchten van afdeling S is significant hoger dan van de afdelingen
1 (P = 0,013), 2 (P = 0,041) en JO (P = 0,000). (Zie tabel Sa)
De gemiddelde uitval op wedvluchten van afdeling J0 is significant lager dan van de
afdelingen 3 (P = 0,041), 5 (P = 0,006), S (P = 0,000) en 9 (P = 0,001 ). (Zie tabel Sa)
Tabel Sa: Uitval op wedvluchten voor de factor afdeling
afdeling
aantal
gemiddelde verschilt significant
t.o.v. afdeling
liefhebbers
uitval(%)

J
2
3
5

s

14
2J
35
35
57

J2,53
J 7,70
2S,32
24,99
32,73

9
10

42
45

26,J6
14,S6

s
s
10
JO
J
2
JO
10
3
5

s

9
"
Zie tabel 8 1n b1Jlagc
3 voor de volled1ge tabel.
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F-waarde
P-waarde van F

soort met-toets met
bijbehorende P-waarde

F= 5,602
p = 0,000

Gabriel
0,013
0,04J
0,04J
0,006
0,013
0,04J
0,000
0,001
0,041
0,006
0,000
O,OOJ

De gemiddelde uitval totaal van afdeling 9 is significant hoger dan van de afdelingen 1
(P = 0,042) en 10 (P = 0,000). (Zie tabel 9a)
De gemiddelde uitval totaal van afdeling 10 is significant lager dan de gemiddelde uitval totaal
van de afdelingen 3 (P = 0,000) , 8 (P = 0,002) en 9 (P ~ 0,000). (Zie tabel 9a)
Tabel 9a: Uitval totaal voor de factor afdeling
afdeling
aantal
gemiddelde verschilt ignificant
liefhebbers
uitval(%)
t.o.v. afdeling

1
3
8
9

15
34
54
42

22,32
36,80
33,42
36,35

10

45

21,68

F-waarde
P-waarde van F

soort met-toets met
bijbehorende P-waarde

F=4,250
p = 0,000

Gabriel

9
10
10
1
10
3
8
9

0,042
0,000
0,002
0,042
0,000
0,000
0,002
0,000

"
Zie tabel 9 m bijlage
3 voor de volledige tabel.

Aantal jaren liefhebber:
Als het aantal jaren dat iemand al liefhebber is toeneemt neemt de uitval aan huis significant
(P= 0,018*) foe (Pearson Correlatiecoëfficiënt= 0,125). (Zie tabel lOa)
Het verband tussen het aantal jaren dat iemand al liefhebber is en de uitval op africhtingsvluchten (P = 0,138*), wedvluchten (P = 0,406*) en totaal (P = 0,472*) is niet significant. (Zie
tabel 10)

Tabel lOa: Verband tussen het aantal jaren liefhebber en de uitval aan huis
verband tussen
Pearson correlatiecoëfficiënt
aantaljaren liefhebber - uitval aan huis
0,125
"
Zie tabel 10 m bijlage
3 voor de volledige tabel.
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P-waarde
0,018*

Gespecialiseerd in jonge duiven:
Er is geen significant verschil in gemiddelde uitval aan huis (P =0,085*), op
africhtingsvluchten (P =0,255*) en op wedvluchten (P.= 0,129*) tussen liefhebbers die zich
wel en liefhebbers die zich niet op de jonge duiven hebben gespecialiseerd. (Zie tabel 11-13)
De gemiddelde uitval totaal bij liefhebbers die zich in jonge duiven hebben gespecialiseerd is
significant (P = 0,004*) lager dan de gemiddelde uitval totaal bij liefhebbers die zich niet in
jonge duiven hebben gespecialiseerd. (Zie tabel 14a)
Tabel l 4a: Uitval totaal voor de factor gespecialiseerd in jonge duiven
gespecialiseerd in
aantal
T-waarde
gemiddelde
liefhebbers
P-waarde van T
jonge duiven
uitval(%)
33
23,65
T= -2,7
ja
p
=0,004
276
nee
31,18
"
Zte tabel 14 m btjlage
3 voor de volledtge tabel.
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soort toets
T-toets
equal

4.2

Factoren omtrent de huisvesting

De volgende factoren zijn onderzocht: ruimte in het hok per jonge duif, soort hok, ren aan het
hok, windrichting, soort dak, soort dakbedekking, vloerverwarming, mechanische afzuiging en
soort bodembedekking.
:
Ruimte in het hok per jonge duif:

Uit de toetsen blijkt dat het verband (Pearson = -0,091 )tussen de ruimte die de jonge duiven in
het hok hebben en de gemiddelde uitval totaal is niet significant (P = 0,092*) is. (Zie tabel 15)
Soort hok:

Er bestaat geen significant (P= 0,303*) verschil in gemiddelde uitval totaal tussen tuinhokken
en zolderhokken. (Zie tabel 16)
Ren aan het hok:

Er bestaat geen significant (P= 0,054*) verschil in gemiddelde uitval totaal tussen hokken waar
een ren aan zit en hokken waar geen ren aan zit. (Zie tabel 16)
Windrichting:

Er bestaat geen significant (P = 0,369*) verschil in gemiddelde uitval totaal tussen hokken
waarvan de voorkant op het zuidoosten is gericht, waarvan de voorkant op het zuidwesten is
gericht en hokken waarvan de voorkant op het zuidoosten is gericht. (Zie tabel 16)
Soort dak:

Er is geen significant (P = 0,303*) verschil in gemiddelde uitval totaal tussen hokken met een
zadeldak, hokken met een lessenàarsdak en hokken met een plat dak. (Zie tabel 16)
Soort dakbedekking:

Er is geen significant (P = 0,250*) verschil in gemiddelde uitval totaal tussen hokken met
dakpannen, hokken met golfj:>laten en hokken met dakleer als dakbedekking. (Zie tabel 16)
Vloerverwarming:

Er bestaat geen significant (P = 0, 117*) verschil in gemiddelde uitval totaal tussen hokken met
vloerverwarming en hokken zonder vloerverwarming. (Zie tabel 16)
Mechanische afzuiging:

Het verschil in gemiddelde uitval totaal tussen hokken met mechanische afzuiging en hokken
zonder mechanische afzuiging is niet significant (P = 0,160*). (Zie tabel 16)

Bodembedekking:

Er is geen significant (P = 0,479*) verschil in gemiddelde uitval totaal tussen hokken met niets,
hokken met roosters en hokken met "vloerbedekking" als bodembedekking. (Zie tabel 16)
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De zeven factoren die de huisvesting vormen zijn samengenomen tot één factor om te kijken of
ze samen wel tot significante verschillen in uitval kwamen. Daartoe werden er waarden
toegekend aan de onderdelen van de factoren. Zo kreeg een zolderhok de waarde 1 en een
tuinhok de waarde 0, dit omdat volgens de literatuur eeÓ. zolderhok beter is voor de gezondheid
en conditie van de duiven dan een tuinhok. Dit werd zo voor alle zeven factoren gedaan en aan
elke factor werd een wegingsfactor toegekend om te zorgen dat alle factoren dezelfde
maximale score konden halen.
De minimale score die voor de huisvesting gehaald kon worden was 0, de maximale 16 (Zie
tabel 17)
Tabel 17: Waardering voor de huisvestingsomstandigheden.
factor
score per
factor
soort hok
zolderhok
1
tuinhok
0
ren aan het hok
1
Ja
nee
0
soort dak
zadeldak
2
1
lessenaarsdak
0
platdak
soort dakbedekking
dakpannen
2
gol!platen
1
0
dakleer
windrichting ·
2
zuidoost
andere richtingen
1
samen
zuidwest
0
vloerverwarming
ja
1
nee
0
mechanische
ja
1
afzuiging
0
nee
bodembedekking
roosters
2
niets
1
"vloerbedekking"
0
totale score die haalbaar is
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wegingsfactor

maximale score

x2

2

x2

2

xl

2

xl

2

xl

2

x2

2

x2

2

xl

2
16

De scores voor de huisvesting die gehaald zijn door de liefüebbers varieerden van 1 tot en met
11. (Zie figuur 1)
Figuur 1: De behaalde scores voor de huisvesting.
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De verwachting was dat er een significant verband zou zijn tussen de behaalde score,
waardering voor de huisvesting, en de uitval totaal.
Uit de Pearson correlatietoets bleek dit echter niet zo te zijn (P = 0, 100*). (Zie tabel 18)
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4.3

Factoren omtrent de ouder duiven

De volgende factoren zijn onderzocht op hun invloed op de uitval totaal: duiven gecontroleerd
door een dierenarts op ziekten, ziekte(n) geconstateerd, behandelingen, inentingen, anders
behandeld en kuren tegen de ziekte 't Geel.
Duiven gecontroleerd door een dierenarts op ziekten:
Er is geen significant verschil (P = 0,191) in gemiddelde uitval totaal tussen duiven waarvan de
ouders in de winterperiode door een arts gecontroleerd zijn op ziekten en waarvan de ouders in
de winterperiode niet gecontroleerd zijn op ziekten. (Zie tabel 19)
Ziekte(n) geconstateerd:
Het verschil in gemiddelde uitval totaal tussen duiven waar wel een ziekte geconstateerd was
bij de ouderduiven en waar dit niet het geval was is niet significant (P = 0,455). (Zie tabel 19)
(preventieve) behandelingen:
Er is geen significant (P = 0,328) verschil in gemiddelde uitval totaal tussen duiven waarvan de
ouderduiven tegen nul, tegen één of tegen twee ziekten (preventief) behandeld waren. (Tabel
19)
Inentingen:
Er is geen significant (P = 0,064) verschil in gemiddelde uitval totaal tussen duiven waarvan de
ouderduiven tegen één, tegen twee, of tegen drie ziekten ingeënt waren. (Zie tabel 19)
Anders behandeld:
Er is geen significant verschil (P = 0,302) in gemiddelde uitval totaal tussen duiven waarvan de
ouders nog op een andere manier behandeld zijn en waarvan de ouders niet nog op een andere
manier behandeld zijn. (Zie tabel 19)
Kuren tegen de ziekte 't Geel:
Er is geen significant verschil (P = 0,923) in gemiddelde uitval totaal tussen duiven waarvan bij
de ouders tegen geel gekuurd is en waar dit niet gedaan is. (Zie tabel 19)
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De factoren omtrent de ouder duiven zijn samengenomen in één model om te kijken of ze
samen wel tot significante verschillen in uitval kwamen. Hiertoe is er hetzelfde te werk gegaan
als bij de factoren omtrent de huisvesting.
De minimale score die voor de ouder duiven gehaald kón worden was 0, de maximale 10. (Zie
tabel 20:
Tabel 20: Waardering voor de ouder duiven
factor

score per
factor
1
0
1
0
2
1
0
1
0
1
0

ja
nee
preventief behandeld ja
nee
ingeënt tegen hoeveel 3
ziekten
2
1
anders behandeld
ia
nee
ja
't Geel gekuurd
nee
totale score die haalbaar is
arts geweest

wegingsfactor

maximale score

x2

2

x2

2

xl

2

x2

2

x2

2
10

De scores die gehaald zijn door de liefhebbers varieerden van 0 tot en met 9. (Zie figuur 2)
Figuur 2: De behaalde scores voor de ouder duiven
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De verwachting was dat er een significant verband zou zijn tussen de behaalde score,
waardering voor de ouder duiven, en de uitval totaal.
Uit de Pearson correlatietoets bleek dit echter niet zo te zijn (P = 0,164). (Zie tabel 21)
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4.4

Factoren omtrent de kweek

De volgende factoren zijn onderzocht: Soort jong, uitselecteren voor het spenen, rondes
kweken en huisvesten en het uitkomen van de eieren ..

Soort jongen:
Er blijken geen significante verschillen te zijn in gemiddelde uitval aan huis (P = 0,434*), op
wedvluchten (P = 0,080*) en totaal (P = 0,359*) tussen winterjongen en voorjaarsjongen. (Zie
tabel 22, 24 en 25).
Er is wel een significant verschil (P = 0,025*) in gemiddelde uitval op africhtingsvluchten
tussen winterjongen en voorjaarsjongen. De winterjongen vertonen meer uitval dan de
voorjaarsjongen. (Zie tabel 23a)
Tabel 23a: Uitval op africhtingsvluchten voor de factor soort jong
T-Waarde
aantal
gemiddelde
factor
P-waarde van T
liefhebbers uitval(%)
13,15
T= 1,97
43
soort jongen winterjongen
= 0,025*
p
voorjaarsjongen
226
9,44

..

soort toets
T-toets
equal

Zie tabel 23 m bijlage 3 voor de volledige tabel.

Uitgeselecteerd voor het spenen:
Het feit of er wel of niet door de liefhebber uitgeselecteerd is voor het spenen leidt niet tot
significant verschil in gemiddelde uitval aan huis (P = 0,41 O*), op africhtingsvluchten
(P = 0,399*) en op wedvluchten (P = 0,182*). (Zie tabel 22, 23 en 24)
Uitselecteren voor het spenen leidt tot significant minder uitval totaal (P = 0,033*).
(Zie tabel 25a)
Tabel 25a: Uitval totaal voor de factor uitselecteren voor het spenen
factor
aantal
gemiddelde
T-Waarde
P-waarde van T
liefhebbers uitval(%)
T= -1,9
nitselecteren Ja
27,80
103
p = 0,033*
voor spenen
180
30,83
nee

soort toets
T-toets
equal

''
' " tabel 25 m bulagc
Zie
3 voor de volled1gc tabel.

Apart zitten van rondes:
Er is geen significant verschil (P = 0,190*) in gemiddelde uitval totaal tussenjongen die met
meerdere ronden bij elkaar zitten en jongen die per ronde apart zitten. (Zie tabel 25)
Uitkomen van de eieren:
Tussen de fractie eieren dat niet is uitgekomen en de uitval totaal is geen significant
(P = 0,364*) verband. (Zie tabel 26)
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4.5

Factoren omtrent de medische behandeling

De volgende factoren zijn onderzocht: inenten en behandelen tegen ziekten.

Inenten:

Er is geen significant (P = 0,104*) verschil in gemiddelde uitval totaal tussenjonge duiven die
tegen één, twee ziekten ingeënt zijn. Het verschil in gemiddelde uitval totaal tussen duiven die
tegen twee of tegen drie ziekten ingeënt zijn. (Zie tabel 27)

Behandelen tegen ziekten:

Er is geen significant verschil (P = 0,224*) in gemiddelde uitval totaal tussen jonge duiven die
nog op een andere manier behandeld zijn en jonge duiven die dit niet zijn. (Zie tabel 27)
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4.6

Factoren omtrent de speciale behandelingen

De volgende factoren zijn onderzocht: verduisteren van de jonge duiven, spellen spelen, hok
dagelijks schoonmaken.

Verduisteren van de jonge duiven:
Er is geen significant verschil (P = 0,218*) in gemiddelde uitval op wedvluchten tussen
winterjongen en verduisterde voorjaarsjongen. (Zie tabel 30)
Er is geen significant verschil (P = 0,091 *)in gemiddelde uitval op wedvluchten tussen
verduisterde voorjaarsjongen en niet-verduisterde vo01jaarsjongen. (Zie tabel 30)
Er is geen significant verschil (P= 0,230) tussen jonge duiven die verduisterd zijn en jonge
duiven die niet verduisterd zijn (Zie tabel 30).
Spel gespeeld:
Er is geen significant verschil in gemiddelde uitval aan huis (P = 0,055*), op
africhtingsvluchten (P = 0,261 *) en op wedvluchten (P = 0,361 *) tussen duiven waar wel en
waar geen spel mee gespeeld is. (Zie tabel 28-30)
De gemiddelde uitval totaal is bij duiven waar een spel mee gespeeld wordt is significant
(P = 0,018*) lager dan bij duiven waar geen spel mee gespeeld wordt. (Zie tabel 31a)
Tabel 31 a: Uitval totaal voor de factor spellen spelen
factor
aantal
gemiddelde
liefhebbers uitval(%)
spel gespeeld Ja
146
28,25
31,68
nee
142
..

T-Waarde
P-waarde van T
T= -2,1
p = 0,018*

soort toets
T-toets
equal

Zie tabel 31 m blJlage 3 voor de volledige tabel.

Hok dagelijks schoonmaken:
Er is geen significant (P = 0,476*) verschil in gemiddelde uitval totaal tussen duiven waarvan
het hok dagelijks schoongemaakt wordt en waarvan het hok niet dagelijks schoongemaakt
wordt. (Tabel 31)
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4.7

Factoren omtrent de training en voorafrichting

De volgende factoren zijn onderzocht: aantal keren om huis vliegen per dag, zelf voorafrichting
gegeven en gezamenlijke voorafrichting.

Aantal keren om huis vliegen per dag:
Er is geen significant verschil in gemiddelde uitval aan huis (P = 0,194*), op
africhtingsvluchten (P = 0,081 *)en totaal (P = 0,084*) tussen duiven die één keer per dag en
die twee keer per dag om huis mochten vliegen. (Zie tabel 32, 33 en 35)
De gemiddelde uitval op wedvluchten is bij duiven die twee keer per dag om huis mogen
vliegen significant (P= 0,008*) lager dan bij duiven die één keer per dag om huis mogen
vliegen. (Zie tabel 34a)
Tabel 34a: Uitval op wedvluchten voor de factor aantal keren om huis vliegen per dag
T-Waarde
factor
aantal
gemiddelde
soort toets
liefhebbers
uitval
P-waarde van T
keren om huis
1
T=2,4
T-toets
174
24,92
per dag
p = 0,008*
equal
2
20,31
98
"
Zie tabel 34 tn bulagc
3 voor de volled1ge tabel.

Zelf voorafrichting gegeven:
Er is geen significant verschil in gemiddelde uitval aan huis (P = 0,499*), op
africhtingsvluchten (P = 0,189*), op wedvluchten (P =0,304*) en totaal (P = 0,459*) tussen
duiven waar de liefhebber wel en waar de liefhebber niet zelf voorafrichting heeft gegeven.
(Zie tabel 32-35)
Er is geen significant verband tussen het aantal keren dat de duiven voorafrichting hebben
gehad en de uitval aan huis (P= 0,090*) en op africhtingsvluchten (P= 0,31 O*). (Zie tabel 36)
Er is wel een significant verband tussen het aantal keren dat de jonge duiven voorafrichting
hebben gehad en de uitval op wedvluchten (P= 0,032*) en de uitval totaal (P= 0,002*). (Zie
tabel 36a). Zowel de uitval op wedvluchten als de uitval totaal nam af naarmate er meer
voorafrichting was gegeven.
Tabel 36a: Verband tussen aantal keren voorafrichting en uitval op wedvluchten en totaal
verband tussen
Pearson correlatiecoëfficiënt
P-waarde
aantal keer voorafrichting - uitval op wedvluchten -0,119
0.032*
aantal keer voorafrichting - uitval totaal
-0,186
0,002*

..

Zie tabel 36 111 b1,1lage 3 voor de volled1ge tabel.

Gezamenlijke voorafrichting:
Er is geen significant verschil in gemiddelde uitval aan huis (P = 0,466*), op
africhtingsvluchten (P = 0,466*), op wedvluchten (P = 0,219*) en totaal (P = 0,459*) tussen
duiven die wel aan gezamenlijke voorafrichting hebben meegedaan en duiven die daar niet aan
hebben meegedaan. (Zie tabel 32-35)
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4.8

Alle factoren tegelijk

Volgens de toetsen op alle factoren tegelijk vertoonden enkele factoren een significant verschil
of verband in nitval. Deze factoren zijn: aantal keren voorafrichting, soort jong, aantal keren
om huis per dag en rondes kweken en huisvesten een significant verschil of verband in uitval.
(Zie tabel 37a)
Tabel 37a: Significantiewaarde van het verschil in uitval
uitval soort
factor
uitval aan huis
uitval op africhtingsvluchten
uitval op wedvluchten
uitval totaal

aantal keren voorafrichting
soort jong
keren om huis per dag
aantal keren voorafrichting
rondes kweken en huisvesten

significantiewaarde van
het verschil in uitval
0,042*
0,031 *
0 042*
0 046*
=--'--"'
0,025*

==

Alle significantiewaarden van de verschillen in uitval per factor staan weergegeven in bijlage 4
in de tabellen 38-41.
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5

Discussie

In dit hoofdstuk worden allereerst de resultaten kritisch bekeken. Daarna wordt het onderzoek
besproken waarbij invloeden die de resultaten van het onderzoek beïnvloed kunnen hebben aan
bod komen.

Discussie op de resultaten
De resultaten van de toetsen op de enkele factoren zijn vergeleken met de resultaten van de
toetsen op alle factoren tegelijk. Hieruit blijkt dat er factoren waren die volgens het onderzoek
naar de aparte factoren een significant verschil vertoonden in een bepaalde uitval, maar volgens
het onderzoek naar alle factoren tegelijk geen significant verschil ve1toonden. Dit was
omgekeerd ook het geval. Ook waren er factoren die volgens alle twee de soorten toetsen een
significant verschil in uitval vertoonden. De factoren die een significant verschil in uitval
vertoonden zijn weergegeven in tabel 42.
Tabel 42: Verschillen tussen de twee soorten toetsen
uitval soort
factor

uitval aan huis
Uitval op
africhtingsvluc
hten
Uitval op
wedvluchten
uitval totaal

aantal jaren liefhebber
Aantal keren voorafrichting
Soo1tjong

Aantal keren om huis per dag
Aantal keren voorafrichting
Gespecialiseerd in jonge duiven
uitselecteren voor het spenen
spellen spelen
aantal keren voorafrichting
rondes kweken

significantiewaarde van het verschil in
uitval
toets op enkele
toets op alle
factoren
factoren tegelijk
0,322*
0 018*
=
0,090*
0,042*
0 025*
0,031 *
=
0,008*
0,032*
0 004*
=-"---'0,033*
0,018*
0,002*
0,191 *

0,042*
0,046*
0,102*
0,192*
0,175*
0,249*
0,025*

Volgens de toets op de enkele factoren de factoren aantal jaren liefhebber een significant (P =
0,018 *) verschil in uitval aan huis vertoont, maar dat dit verschil in uitval volgens de toets op
alle factoren tegelijk niet significant (P = 0,322*) is.
Volgens de toets op de enkele factoren is er geen significant (P = 0,090*) verband tussen het
aantal keren dat er voorafrichting is gegeven en de uitval aan huis. Volgens de toets op alle
factoren tegelijk is dit verband wel significant (P = 0,042*).
Volgens de toets op de enkele factoren is er een significant (P = 0,004*) verschil in uitval totaal
tussen liefhebbers die wel of niet gespecialiseerd zijn injonge duiven. Volgens de toets op alle
factoren tegelijk is het verschil in uitval niet significant (P = 0, 102 *).
Het wel of niet uitselecteren voor het spenen leidt volgens de toets op de enkele factoren tot
een significant (P = 0,033*) verschil in uitval totaal. Volgens de toets op alle factoren tegelijk
is dit verschil niet significant (P = 0, 192*).
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Het wel of niet spelen van een spel leidt volgens de toets op de enkele factoren tot een
significant (P = 0,018*) verschil in uitval totaal. Dit verschil is volgens de toets op alle factoren
tegelijk niet significant (P = 0,175*).
Volgens de toets op de enkele factoren is er een significant (P = 0,002*) verband tussen het
aantal keren dat er voorafrichting is gegeven en de uitval totaal. Volgens de toets op alle
factoren tegelijk is dit verband niet significant (P = 0,249*).
Volgens de toetsen op de enkele factoren is er geen significant (P = 0,191 *)verschil in
gemiddelde uitval totaal tussenjongen die per ronde apait gehuisvest worden en jongen die met
meerdere rondes bij elkaar gehuisvest worden. Volgens de toets op alle factoren tegelijk is dit
verschil wel significant (P = 0,025*).

Uit de twee soorten toetsen bleek dat er factoren waren die bij de toetsen op de enkele factoren
een significant verschil in uitval vertoonden. maar dat niet deden bij de toetsen op alle factoren
tegelijk. Hieruit blijkt dat bij de toetsen op de enkele factoren de factoren waar op dat moment
niet naar gekeken werd niet gelijk verdeeld waren over de onderzochte factoren. Bij de toetsen
op alle factoren tegelijk zijn de gevonden significantiewaarden van het verschil in uitval
immers alleen van de factor waar op dat moment naar gekeken wordt. Dit omdat deze toets de
gevonden waarden corrigeett met de invloeden van de overige factoren.
Het kan ook betekenen dat meerdere factoren er gezamenlijk voor zorgden dat een factor een
significant verschil in uitval vettoonde terwijl dat niet door deze factor zelf kwam. Er is
onderzocht of er factoren ongelijk verdeeld waren over de onderzochte factoren. Hierbij zijn
geen factoren gevonden die ongelijk verdeeld waren over de onderzochte factoren.
Een verklaring voor de verschillen tussen de twee sootten toetsen kan dus niet in factoren apart
gevonden worden, dit betekent dat er meerdere factoren zijn die er voor hebben gezorgd dat de
resultaten beïnvloed waren.

Discussie op het onderzoek
* Een eerste punt van discussie is dat de steekproef die er genomen is niet aselect is. Hierdoor
kan het voorkomen dat liefhebbers met veel verliezen, besloten hebben niet mee te doen
aan het onderzoek. Dit omdat ze niet met slechte resultaten voor de dag wilden komen. Het
kan ook zijn dat liefhebbers met veel verliezen juist wel meedoen omdat ze inzien dat aan
deze verliezen wat gedaan moet worden.
Als in de ene afdeling juist die liefhebbers met veel uitval hebben gereageerd en in de
andere afdeling de liefhebbers met weinig verliezen dan kan dit de verschillen in uitval per
afdeling verklaren. Dit was subvraag 1.

*

De resultaten van het onderzoek berusten allemaal op een betrouwbaarheid van 95%.
Hierdoor is er geen volledige (100%) zekerheid omtrent de uitkomsten van de toetsen.
Het is dus mogelijk dat er toetsingen waren die aangaven dat er een verband was tussen een
uitval somt en een factor terwijl dat verband er niet was, of dat verbanden niet gevonden
zijn terwijl ze er wel zijn.

*

Het feit dat van een aantal liefhebbers niet alle gegevens bekend waren beïnvloedt de
resultaten ook doordat een liefhebber bijvoorbeeld veel uitval had maar van sommige
factoren niet precies wist wat hij in moest vullen. Bijvoorbeeld het aantal keren dat hij
afgericht had.
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Als hij veel afgericht had maar niet precies wist hoeveel en dit niet ingevuld heeft is dit niet
meegenomen bij de toetsingen. Daarentegen kan het ook precies andersom zijn dat iemand
met weinig of geen uitval niet meegenomen is bij de toetsingen.

•

De uitval kan beïnvloed zijn door de zogenaamde rampvluchten. Dit zijn de vluchten
waarbij de duiven door slecht weer of andere omstandigheden massaal niet thuiskomen. Als
er in een bepaalde afdeling zo'n rampvlucht tussen zat zal deze afdeling veel uitval op
wedvluchten hebben en daardoor ook veel uitval totaal hebben.
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6

Conclusie

In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek, zoals die uit de toetsen naar alle
factoren tegelijk naar voren zijn gekomen, weergegeven. Hierbij is een terugkoppeling gemaakt
naar de centrale vraag van dit onderzoek. Er is gekozen voor de resultaten van de toetsen naar
alle factoren tegelijk omdat de resultaten hier niet beïnvloed zijn door factoren waar op dat
moment niet naar gekeken werd, zoals bij de toetsen op de afzonderlijke factoren.
De centrale vraag van dit onderzoek is:
Welke factoren, die in de enquête genoemd zijn, zijn van invloed op de uitval bij jonge
postduiven, in relatie tot de behandeling en de hokomstandigheden die de duiven hebben
meegemaakt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen uitval aan huis, uitval op
africhtingsvluchten, uitval op wedvluchten en uitval totaal.
Uit de toetsen op alle factoren tegelijk blijkt dat een aantal factoren van invloed is op de uitval
bij jonge postduiven. Deze factoren vertoonden significante verschillen in uitval. Er zijn ook
factoren die niet van invloed blijken te zijn op de uitval.
Als antwoord op de centrale vraag van dit onderzoek wordt in dit hoofdstuk, per categorie, van
alle factoren weergegeven of ze van invloed zijn op een vorm van uitval of niet. Als een factor
van invloed is op de uitval wordt geprobeerd te verklaren hoe dit komt. Bij elke factor die van
invloed is op de uitval is de significantiewaarde weergegeven.
In hoofdstuk zeven worden vervolgens aanbevelingen gedaan die kunnen bij dragen aan het
terugdringen van de uitval met jonge duiven, de doelstelling van het onderzoek. Ook worden er
aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek naar de uitval bij jonge postduiven.

Factoren omtrent de Iief11ebber
Afdeling:
Deze factor is niet meegenomen in de toets op alle factoren tegelijk omdat deze factor geen
huisvestingsomstandigheid of behandeling is. Hierdoor kun je van tevoren niet zeggen dat de
ene afdeling beter is dan een andere. De resultaten van de toetsingen op de factoren apart
worden hier behandeld.
-uitval aan huis
De uitval aan huis is het laagst in afdeling 6 (3,86%), en het hoogst in afdeling 9 (12,90%).
De afdelingen 5, 6 en 10 hebben significant minder uitval aan huis dan afdeling 9.
Een verklaring voor het feit dat de afdelingen een significant verschil in uitval aan huis
vertonen is niet met de gegevens van de enquête gevonden. Een factor die zeker van invloed
kan zijn op de uitval aan huis zijn roofVogels. Om een verband te kunnen vinden tussen de
uitval aan huis en de aanwezigheid van roofvogels in een afdeling zou men hier een onderzoek
naar kunnen doen.
-uitval op africhtingsvluchten
De uitval op africhtingsvluchten is het laagst in afdeling 5 (6,02%), en het hoogst in afdeling 8
(14,76%).
De afdelingen 5 en 10 hebben significant minder uitval aan huis dan afdeling 8.
Een verklaring voor het feit dat de afdelingen een significant verschil in uitval op
africhtingsvluchten vertonen is niet met de gegevens van de enquête gevonden. Hier kan weer
gedacht worden aan de roofvogels. Deze zouden op de africhtingsvluchten voor uitval kunnen
zorgen.
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-uitval op wedvluchten
De uitval op wedvluchten is het laagst in afdeling 1 (12,53%), en het hoogst in afdeling 8
(32,73%)
De afdelingen 1, 2, en 10 hebben significant minder uitval op wedvluchten dan afdeling 8.
De afdeling 10 heeft significant minder uitval op wedvluchten dan de afdelingen 3, 5, 8 en 9.
De verschillen in uitval op wedvluchten kunnen hun oorzaak hebben in de
weersomstandigheden op de wedvluchten en in de transportomstandigheden.
Het kan zijn dat bepaalde afdelingen vaker slecht weer hadden op de wedvluchten dan andere
afdelingen. Hierdoor zijn de jonge duiven minder goed in staat zich te oriënteren en te
navigeren waardoor er verliezen optreden.
Het kan ook zijn dat de transportomstandigheden in de ene afdeling beter zijn dan in de andere
afdeling. Deze transportomstandigheden bepalen voor een deel de conditie waar een duif zicht
in bevindt voor de duiven gelost worden. Als de transportomstandigheden minder goed zijn
zullen de duiven met een afgenomen conditie deelnemen aan de wedvluchten en zodoende
meer kans maken op uitval.
-uitval totaal
De uitval totaal is het laagst in afdeling 10 (21,68%), en het hoogst in afdeling 3 (36,80%).
De afdeling 9 heeft significant meer uitval totaal dan de afdelingen 1 en 10.
De afdeling 10 heeft significant minder uitval totaal dan de afdelingen 3, 8 en 9.
Dat afdeling 10 significant minder uitval totaal heeft dan afdeling 9 kan komen doordat
afdeling 10 significant minder uitval aan huis en op wedvluchten heeft dan afdeling 9.
Afdeling 1 heeft significant minder uitval totaal dan afdeling 9 terwijl er geen significant
verschil in uitval aan huis, op africhtingsvluchten en op wedvluchten is tussen deze afdelingen.
Het feit dat afdeling 1 toch significant minder uitval totaal heeft dan afdeling 9 kan komen
doordat de uitval aan huis, op africhtingsvluchten en op wedvluchten bij afdeling 1 lager zijn
dan bij afdeling 9. Doordat de uitval alle drie de keren lager is, is de uitval totaal veel lager
(14,03%) en significant.
Het feit dat afdeling 10 ook significant minder uitval totaal heeft dan afdeling 3 kan komen
doordat afdeling 10 significant minder uitval op wedvluchten heeft dan afdeling 3.
Dat afdeling 10 significant minder uitval totaal heeft dan afdeling 8 kan komen doordat
afdeling 10 significant minder uitval op africhtingsvluchten en wedvluchten heeft dan afdeling

8.
Aantal jaren liefhebber:
Het aantal jaren dat een liefhebber al liefhebber is, is niet van invloed op de uitval aan huis, op
africhtingsvluchten, op wedvluchten en totaal.
Gespecialiseerd:
Het feit of een liefhebber gespecialiseerd is in jonge duiven is niet van invloed op de uitval
aan huis, op africhtingsvluchten, op wedvluchten en totaal.

Factoren omtrent de huisvesting
Ruimte in het hok per jonge duif:
De ruimte die de jonge duiven hebben in het hok is niet van invloed op de uitval totaal.
De overige factoren omtrent de huisvesting zijn allemaal niet van invloed op de uitval totaal.
Ook als de factoren omtrent de huisvesting samengebracht worden tot één factor, hebben ze
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samen geen invloed op de uitval totaal.

Factoren omtrent de ouder duiven
De factoren omtrent de oude duiven zijn allemaal niet van invloed op de uitval totaal bij de
jonge duiven. Ook samen zijn ze niet van invloed op de uitval totaal.

Factoren omtrent de kweek
Soort jong:
Het soort jong is niet van invloed op de uitval aan huis, op wedvluchten en totaal.
De invloed van het soort jong op de uitval op africhtingsvluchten is zo dat winterjongen 3, 71
procent meer uitval op africhtingsvluchten vertonen als vo01jaarsjongen. Dit verschil is
significant (P = 0,031 *).
Dat winterjongen meer uitval vertonen op africhtingsvluchten dan vo01jaarsjongen kan komen
doordat winte1jongen, doordat ze eerder geboren worden dan voorjaarsjongen, aan meer
africhtingsvluchten mee kunnen doen en daardoor vaker de kans hebben om uit te
vallen.
Volgens Visser, 1986, hebben winterjongen ook meer de neiging om niet terug te
komen van africhtingsvluchten dan vo01jaarsjongen. Dit zou kurmen komen doordat
winte1jongen in de wintermaanden, februari/ maart, voor het eerst de omgeving van het hok
gaan verkennen en in deze inprentingperiode de mentale kamt op gaan bouwen. Deze kamt
bevat geuren, geluiden en beelden die als de voorafrichtingen begim1en, meestal in de lente,
niet meer aan de werkelijke omgeving van dat moment voldoen. De mentale kamt wordt wel
bijgesteld op de dagelijkse vliegrondes rond het hok vlak voor de africhtingen beginnen maar
doordat de duiven ouder zijn geworden is de meest gevoelige periode van inprenting voorbij en
gaat dit bijstellen van de mentale kaart moeilijker.
De voorjaarsjongen gaan meestal in de maand april voor het eerst de omgeving van het hok
verkennen. Dit is de tijd dat de lente begint. Hierdoor komen de geuren, geluiden en beelden
die zij op hun mentale kaart opslaan beter overeen met de werkelijke omgeving als deze jongen
met de voorafrichtingen beginnen. Dit is namelijk in de lente. Door dit verschil in de eerste
mentale kaart die de jongen opslaan zou de neiging van winte1jongen om minder vaak terug te
keren van de voorafrichtingen verklaart kunnen worden.

Uitkomen van de eieren:
De fractie van de eieren die niet is uitgekomen is niet van invloed op de uitval totaal.
Uitselecteren voor het spenen:
Het uitselecteren voor het spenen is niet van invloed op de uitval aan huis, op
africhtingsvluchten, op wedvluchten of totaal.
Rondes kweken:
Het bij elkaar huisvesten van meerdere rondes jongen is van invloed op de uitval totaal
(P = 0,025*). Deze invloed is zo dat jonge duiven die met meerdere rondes bij elkaar zitten
1,95 procent meer uitval totaal ve1tonen dan jonge duiven die per ronde apart gehuisvest zijn.
Dit kan komen doordat de "kinderziektes", zoals Ornithose, doorgegeven worden van een
ronde die de ziekte heeft aan de ronde die de ziekte al achter de rug had (Visser, 1986).
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Daarom hebben duiven die met meerdere rondes bij elkaar zitten meer kans op een
slechtere gezondheid en daardoor meer kans op uitval (Visser, 1986).

Factoren omtrent de medische behandeling
Inenten:
Het aantal ziekten waartegen de jonge duiven ingeënt zijn is niet van invloed op de uitval
totaal.
Behandelen tegen ziekten:
Het nog op een andere manier behandelen van de jonge duiven is niet van invloed op de uitval
totaal.

Factoren omtrent speciale behandelingen
Verduisteren van de jonge duiven:
Het verduisteren is niet van invloed op de uitval op wedvluchten.
Spellen spelen:
Het spelen van een spel met de jonge duiven is niet van invloed op de uitval aan huis, op
africhtingsvluchten, op wedvluchten of totaal.
Hok dagelijks schoonmaken:
Het feit of het hok dagelijks schoongemaakt wordt of minder vaak is niet van invloed op de
uitval totaal.

Factoren omtrent trainingen en voorafrichtingen
Aantal keren om huis per dag:
Het aantal keren dat jonge duiven per dag om huis mogen vliegen is niet van invloed op de
uitval aan huis, op africhtingsvluchten en totaal.
Het is wel van invloed op de uitval op wedvluchten (P = 0,042*).
Deze invloed is zo dat duiven die twee keer per dag om huis mogen vliegen 4,6 procent minder
uitval op wedvluchten veitonen dan duiven die één keer per dag om huis mogen trainen.

Het feit dat jonge duiven die twee keer per dag om huis mogen vliegen significant minder
uitval op wedvluchten ve1tonen, zou verklaard kunnen worden door het feit dat jonge
duiven die twee keer per dag om huis mogen vliegen waarschijnlijk een betere mentale kaart
opgebouwd zullen hebben. Deze jongen zullen ook beter kunnen navigeren en oriënteren dan
duiven die één keer per dag om huis mogen vliegen (Breuer, 1995) (Visser, 1986).
Ook zal de conditie beter zijn bij jongen die twee keer per dag om huis mogen (Breuer,
1995) waardoor de kans op uitval Jager is (Visser, 1986).
Zelf voorafrichting gegeven:
Het wel of niet zelf voorafrichting geven is niet van invloed op de uitval aan huis, op
africhtingsvluchten, op wedvluchten en totaal.
Gezamenlijke voorafrichting:
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Het meedoen aan gezamenlijke voorafrichting is niet van invloed op de uitval aan huis, op
africhtingsvluchten, op wedvluchten en totaal.

Zelf voorafrichting gegeven:
Het aantal keren dat de liefhebber voorafrichting heeft gegeven aan de jonge duiven is van
invloed op de uitval aan huis (P = 0,042*) en op wedvluchten (P = 0,046*).
Deze invloed is zo dat hoe vaker er voorafrichting is gegeven hoe lager de uitval aan huis is.
Een verklaring voor het verschijnsel dat de uitval aan huis en op wedvluchten afneemt
naarmate de jonge duiven meer voorafrichting hebben gehad, kan gevonden worden in het feit
dat de duiven die het ouderlijk huis willen verlaten hier meer kans toe gehad hebben. Hierdoor
zullen de meest gemotiveerde jongen over zijn. Ook zullen deze duiven een betere mentale
kaait opgebouwd kunnen hebben en meer ervaring hebben met navigeren en oriënteren,
waardoor ze ook aan huis minder kans op uitval hebben doordat ze bij veranderende
weersomstandigheden minder in de problemen zullen komen.

Zoals hiervoor staat aangegeven zijn een aantal factoren zoals verwacht van invloed op één of
meerdere vormen van uitval. Tegen de verwachting in geven de toetsen aan dat een aantal
factoren niet van invloed zijn op welke vorm van uitval dan ook. Hiervoor zijn een aantal
mogelijke verklaringen gevonden.

*

Een eerste verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de invloed van deze factoren op de
uitval zo klein is dat dit niet tot significante verschillen in uitval leidt waardoor de
toetsen aangeven dat de factoren niet van invloed zijn op de uitval.

*

Een tweede verklaring voor het feit dat een aantal factoren volgens de toetsen geen
significante verschillen in uitval ve1tonen en dus niet van invloed zijn op deze uitval,
kan gevonden worden in het feit dat de steekproef die er genomen is niet aselect is. Als
er van de liefhebbers die veel of weinig verliezen hadden er bij toeval maar weinig
meegenomen zijn in de steekproef dan zullen de verschillen in uitval niet snel
significant zijn. Hierdoor zou het kunnen dat volgens de toetsen sommige factoren niet
van invloed op de uitval zijn, terwijl als de steekproef niet aselect genomen zou zijn
gebleken was dat deze factor wel van invloed is op de uitval.

*

Rampvluchten kunnen er ook voor hebben gezorgd dat bepaalde factoren volgens de
toetsen geen invloed hadden op de uitval. Stel het spelen van spellen leidt tot significant
minder uitval op wedvluchten. Als er nu een rampvlucht geweest is en met bijna alle
duiven die op die vlucht meededen werd een spel gespeeld dan wordt de uitval op
wedvluchten bij duiven waar een spel mee gespeeld werd gelijk een stuk hoger.
Hierdoor kan het significante verschil in uitval op wedvluchten tussen duiven waar een
spel mee gespeeld werd en duiven waar geen spel mee gespeeld werd door een
wedvlucht verdwijnen.
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7

Aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden, als antwoord op de doelstelling van het onderzoek, enkele
aanbevelingen aan de liefhebbers en de N.P.0. gedaan. Ook zijn er een aantal vragen gerezen
die om een vervolgonderzoek vragen. Deze suggesties voor vervolgonderzoek zijn achterin
dit hoofdstuk weergegeven:
De doelstelling van het onderzoek was:
Inzicht krijgen in de factoren omtrent de huisvesting en behandelingen, welke in de enquête
genoemd zijn, om uiteindelijk aanbevelingen te geven die kunnen bijdragen aan het
terugdringen van de omvang van de uitval met jonge duiven.
De aanbevelingen die worden gedaan kunnen, bij invoering door de liefhebbers en de N.P.O"
hopelijk leiden tot een afname van de uitval onder jonge postduiven.

Aanbevelingen voor de liefüebbers:
*
De liefhebbers moeten de jonge duiven zoveel mogelijk voorafrichting geven om de
omvang van de uitval aan huis en op wedvluchten zoveel mogelijk te beperken.
Door de jonge duiven op jonge leeftijd, als ze gevoelig zijn voor inprenting, meer
voorafrichting te geven wordt de mentale kaart die duiven gebruiken om de weg naar
huis te bepalen beter ontwikkeld. Hierdoor zullen de duiven beter in staat zijn om bij
bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden de weg naar huis te vinden.

*

Om de uitval tijdens het africhten terug te dringen moeten de liefhebbers geen
winterjongen laten meedoen aan deze africhtingsvluchten maar alleen vo01jaarsjongen.
Hierbij gaat het om winterjongen zoals die in dit onderzoek genoemd zijn. Dit zijn
jongen waarvan de ouders voor het nieuwe kalende1jaar gekoppeld zijn. De
vo01jaarsjongen die men moet kweken worden gekweekt door ouders die na 1 Januari
gekoppeld zijn. Winte1jongen ve1ionen namelijk 3,71 procent meer uitval op
africhtingsvluchten dan vo01jaarsjongen.
Dit kan komen doordat winterjongen, doordat ze eerder geboren worden dan
voorjaarsjongen, aan meer africhtingsvluchten mee kunnen doen en daardoor vaker de
kans hebben om uit te vallen.
Ook kan het komen doordat de mentale kaaii die de winte1jongen aan hebben gemaakt
in de eerste periode dat ze de omgeving van het hok gaan verkennen, meestal de
maanden februari/ maart, niet meer volledig op de werkelijke omgeving lijkt als de
duiven aan de africhtingsvluchten beginnen. De mentale kaart van de voorjaarsjongen,
die meestal in de maand april voor het eerst de omgeving van het hok gaan verkennen
en dan hun mentale kami op gaan bouwen, komt waarschijnlijk beter overeen met de
werkelijke omgeving als zij aan de africhtingsvluchten beginnen. Doordat de mentale
kaart van de winteijongen minder goed lijkt op de werkelijke omgeving dan de mentale
kaart van de vo01jaarsjongen is de kans dat winterjongen de weg kwijt raken groter. Dit
kan wel eens de reden zijn waardoor winterjongen volgens Visser, 1986, meer de
neiging hebben niet thuis te komen van de africhtingsvluchten.
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*

De jonge duiven kan men het beste twee keer per dag om huis laten vliegen, hierdoor
neemt de uitval op wedvluchten af. Deze afname in uitval op wedvluchten komt
waarschijnlijk doordat de jonge duiven als ze twee keer per dag om huis mogen vliegen
de mentale kaart beter op kunnen bouwen. Ook zullen ze de mentale kaart
waarschijnlijk meer aanpassen aan de werkelijke omgeving. Dit komt doordat ze meer
in de gelegenheid komen om de werkelijke geluiden, geuren en beelden die er in de
omgeving van het hok zijn op te nemen.

*

Als men meerdere rondes jongen kweekt kan men deze rondes het beste apart
huisvesten. Hierdoor heeft men minder uitval totaal doordat de jonge duiven de
"kinderziektes" zoals Ornithose niet door kunnen geven van een ronde jongen die de
ziekte heeft aan een ronde jongen die de ziekte al heeft gehad.

Aanbevelingen voor de N.P.O.:
*
Het is algemeen bekend dat er bij sommige mensen een negatief beeld over de
duivensport bestaat. De publicaties in de kranten omtrent de omvang van uitval op
wedvluchten zijn hier veelal de oorzaak van. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat
deze uitval verkleind kan worden door het geven van meer voorafrichting. De N.P.O.
zou als regel in kunnen voeren dat de liefhebbers pas mee mogen doen aan wedvluchten
als de jonge duiven minimaal een bepaald aantal keren voorafrichting hebben gehad.
Hierdoor neemt de uitval op de wedvluchten waarschijnlijk af wat de duivensport een
beter imago op zal leveren.

*

De N.P.O. zou de liefhebbers kunnen verplichten om ziekten en uitval te melden om
een beter inzicht in de omvang en gevolgen hiervan te krijgen. Uit deze gegevens zou
kunnen blijken of er een verband is tussen ziekten en uitval. Vooral als de liefhebbers
moeten melden of een duif die uitgevallen is een ziekte heeft gehad en welke ziekte dit
was krijgt men meer inzicht in de gevolgen van de ziekten. Er zou bijvoorbeeld kunnen
blijken dat als de jonge duiven een bepaalde ziekte hebben en liefhebbers laten deze
duiven toch meedoen op de wedvluchten dat dit tot meer uitval onder de duiven leidt.
Dan zou een verbod om jonge duiven die aan die ziekte leiden mee te laten doen aan
wedvluchten misschien een oplossing zijn om de uitval af te laten nemen.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek:
*
Uit de antwoorden op vraag 1 is de vraag gerezen of er in bepaalde afdelingen
misschien meer jonge duiven door roofvogels gepakt worden. Een onderzoek naar
welke roofvogels jonge duiven pakken en waar deze roofvogels het meest zitten in
Nederland zou een verklaring op kunnen leveren voor de verschillen uitval bij de vragen
Iaen lb.

*

Naar aanleiding van vraag 1c waaruit blijkt dat bepaalde afdelingen significant meer
uitval veiionen dan andere afdelingen zou men kunnen onderzoeken of de
transportomstandigheden aan de reglementen omtrent het transport van duiven hebben
voldaan.

*

Bij dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van maar 316 liefhebbers terwijl er ongeveer
35.000 liefhebbers zijn die aan de wedvluchten meedoen. Deze 316 liefhebbers vormen
nog geen één procent van alle liefhebbers die aan wedvluchten meedoen.
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Een onderzoek waar meer liefhebbers aan mee zouden doen zou meer representatieve
resultaten tot gevolg hebben. Hier zou uit kunnen blijken of de gegevens die in dit
onderzoek gebruikt zijn enigszins gemiddeld zijn. Een zelfde onderzoek waar meer
liefhebbers aan meedoen wordt aangeraden.

*

Men zou de invloed van doping op de gezondheid van de duiven moeten onderzoeken
omdat het goed mogelijk is dat duiven als gevolg van doping een verstoord bioritme
krijgen waardoor ze vatbaarder worden voor ziekten en zo meer kans maken op uitval.
Als de liefhebbers gewezen worden op deze mogelijke negatieve gevolgen van doping
wordt er misschien minder vaak naar dit middel gegrepen wat de sport ten goede komt.
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Bijlagen
Bijlage 1:

De enquête

Nederlondse Postduivenhouders Ürgonisotie
Bureau

N.P.O.

Landjuweel 38 · 3905 PH Veenel'ldool

Aan de deelnemers van de
enquête W.O.W.D.

Telefoon: leden- en ringenregishotie
sec1etorioaf

boekhooding
fox:
Betreft:

(03181523391
(0318) 525373
(0318) 514583
(0318) 523712

Enquête verliezen jonge duiven
Corresp.nr.: WOWD 0405/24

Veenendaal, juni 1998

Beste sportvriend(in),

Als werkgroep van de N.P.O. zijn wij heel blij met uw opgave om mee te doen met de enquête
ver1iezen jonge duiven.
Wij kunnen ons voorstellen dat u enigszins schrikt als u uw pakketje krijgt om in te vullen.
Het is nog al wat:
1.
Twee vellen met algemene vragen - deel 1.
2.
Twee vellen met vragen over africhtingen - deel 2.
3.
Acht vellen, welke betrekking hebben op de jonge duivenvluchten - deel 3.
Wlj vragen best veel van u, maar met uw hulp zullen we wellicht achter een aantal zaken komen,
welke een rol spelen bij het ver1iezen van onze jonge duiven.
Komt u er niet uit, dan zal er altijd wel een vertrouwde sportvriend(in) zijn, die u een handje wilt
helpen.
Hoe is de gang van zaken?
U vult het algemene gedeelte in.
Daarna volgen de africhtingsvluchten. Twee weken steeds 1 vel invullen.
Dan komen de jonge duivenvluchten. Het kan dat u dan acht weken achtereen een vel invult. Speelt
u maar 4 of 6 wedstrijden mee? Dan graag ook 4 of 6 velletjes invullen.
Speelt u uw jongen alleen op de navluchten in, dan kunt u ook volgens het bovenstaande schema
deelnemen.
Aan het eind van de jonge duivenvluchten/natour wordt u vriendelijk verzocht uw totaal aantal
ingevulde enquêteformulieren vóór 1 oktober 1998 aan mij op te sturen.

~:

C.Reizevoort
Claylaan 6
3431 EA Nieuwegein
030-603 1838
N.B. Sommige verenigingen stuurden een ledenlijst.
setjes formulieren naar één adr"!s.

om praktische redenen sturen wij de benodigde

Postgiro 196661.n.v. N.P.0. Veenendaol Bonkiekening nr. 68.72.12.642.l.N.G. Veenendool
Goedgekeurd bij koninrnik besluit.d.d 29 ouguslus 1947 ·no. 96
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ONDERZOEK VAN DE WOWD NAAR VERLIEZEN BU JONGE DUIVEN IN 1998.
DEEL 1: ALGEMEEN INVULFORMULIER
Eenmalig in te vullen door de liefhebber
Let op!: Er zijn nog twee types invulformulieren (2 & 3), ieder afgedrukt op een apart vel papier. Op al deze
formulieren moet U "iets invullen" 'vat van toepassing is: .. ".......... óf, "iets doorhalen" \Vat niet van
toepassing is.
Wie bent U?:
Uw naam:." .. " .. """ ... "."."." .. """.""....

Voorletters: ""."" ... "."" NPO-lidnr.:" .. """."" ... ""."""."."." ...

Straat: ...•"." .... " ... " ... "."""." ... " ... " .. "." Postcode:"""""""" ...... " Woonplaats: .. " ".""""" ...... " ... " ........ .
Lid van Afdeling: " .

.'&i.fJ../(!.-,,",·I."".

Hocveel_jaren bent U al

liefllebber?:"""""./J.f<.l~"".

Hebt U zich gespecialiseerd?: Nee of k, in: Vitesse / Midfond /Fond/ Jongeduiven /Anders:"""".

b

Uw hok (ken):
.
.
3
Totale lengte:"""".".'3"""". meter. Totale inhoud (filk afdehngen, zonder kap):.""""".J."""""""""m .
\Vaarop zitten U\v jongen? Op een tuiohok/zald:ethC'k/ anders: ...... "... "...... ".................. ".. "... ".... ".. .
Zit er een ren aan vast?: J&of Nee. Op welke windrichting staat de voorkant van Uw hok gericht?: "(./Ç,J/
Hoc groot is de inhoud van de afdelingen voor de jonge duiven in totaal (zonder kap)?:""" ...t..9.""""""m3 .
Het jonge duiven hok heeft een: zadeldak/ lewseraarsdn't /anders: .""""" ... "".".".""""."." .. " .... ".""".".
Wat ligt er op?: Pannen/ goltplaleïi-f anders: """"."".".""".""""""""""""""""""."""""""""""".""""
Hebt U vloerverwarming?: Ja /"rllliê. Hebt U mechanische afzuiging op Uw jongenhok?: <la I Nee.

U\v oude duiven:

Q
1

Hoeveel oude duiven (kwekers en vliegers) bezat U per 1 januari 1998?: "."."""".U.?!.".""""".
Hoeveel daarvan Zijn vastz1tters?:.""""""""""""/.6'"""."."""."
Zijn in de winterperiode Uw duiven door een dierenarts onderzocht? Nee of Ja
Zo ja, zijn er ziekte(s) geconstateerd?: Nee of Jlt." Zo ja, welke?""."."""""""""""""""".""""""""""."
Zijn Uw duiven (preventief) be
/Iets anders?""."""""."""""""""""".
Zijn Un· duiven geënt tegen ram ·xo /Paratyfus/ Pokken Iets anders?" .... ".. "."."."" .................... .
Zijn Uw oude duiven, vóór de kweek, nog op een andere manier behandeld? Nee of~.
Zo ja, waartegen?: bijvoorbeeld tegen Coli I Coccidiosis /Wormen I Anders """"""""""".""""""""".
Hebt U tijdens het broeden tegen het Geel gekuurd?:

Ja~~·

Op welke datum hebt U dit jaar gekoppeld?"""/t.?".p.._r.'.".w.'./"""""(NB!: Als U niet alles tegelijk hebt

gekoppeld, "fü U dan hieronder aangeven, wat U precies hebt gedaan?)

De kweek:
Hoeveel ringen hebt U voor 1998 gekocht?"""./90.".""".
Hoeveel jonge duiven was U vooraf van plan te kweken?"""."".5:'0.""".
Hoeveel eieren hebt U lat~n bebroeden?"""""".S:Y."""
Hoeveel daarvan ztJn er ruet uitgekomen, om \\'at voor reden dan ook: ........ 7 ........ .
Kunt U een reden geven voor het niet uitkomen? ............. !1.~Jie.v..<...-t.~.( ..................... ".......... ........... "

b

z.o.z.
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Hoeveel jongen hebt U gespeend?"."".~.~" .... "."
/
Op welke leeftijd (geteld in dagen) hebt U ditjaar Uw jongen gespecnd?"".Ü".!~(J.~""".~J. J»..i,"" c......,
Hebt U vóór het spenen al jongen uitgeselecteerd? Nee of W.
"'""'" )<'... '/ < J.,...,"~ hl.
Zo Ja, hoe veel?"""""""""""" en waarom? """"""""""""""""""""""""l:ïi/""""t""""'2.·S'"""4"'""""
ii~~~~~ï;~·~·ci~;j·~·~~~~ï;~ï;;ï;·~~~~~·k;?::::::::::::::::x:::::::
Zit iedere ronde apart in een hok? Nee of Ja .

: : : : : ::::". """""""""". """" ". "". "" ." . "

Paramyxo /Paratyfus/ Pokken I

ders:"""""

Worden Uw jonge duiven behandeld:~ of Ja. Zoja, tegen Geel?/~?: """"""""""".
Wordt dit gedaan op advies van een dierenarts? #/Nee/ ~ """.'f;;;·:·_.""""""" .. 0 "".""""""""".
Verduistert U Uw jongen? •of Ja. Zo ja, van hoe Iaat tot hoe laat?: "".:t.~""""l.rL:.i.L /..i..
Op welke datum bent U begonnen? .i?.l.-;..(á"" Op welke datum bent U weer gestopt? "".11.l..~.f.\.t,""".
Speelt U een bepaald spel met Uw jonge duiven? Nee of....-Zo ja: Van het schapje/ Weduwschap/ Op
nest I Geslachten gescheiden/ Anders: """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".
Maakt U Uw hokken dagelijks schoon?: Ja/ Jli«l/ Anders:""""""""""""""""""""""""""""""."""""
Welke bodembedekking heeft U?: Niets/ Sl~ee ;' RöW:élS I Anders:"""""""""""""""""""""""""""".

7

?. va

Training en voorafrichtingen:.
.
/
Hoe vaak per dag mogen Uw Jongen trainen om het hms1: """""""""""""""""""""keer.
Hebt U Uw jongen zelf voorafrichtingen gegeven?
of Ja.
Z. ja, oe va per week """.3"""""""""" g urende
-· ". """" ""l."""""""".weken" of anders:""""

*

.

D~tÜ r~·~ g~,;;;;~~;jF'~~·;;;tn~i,ti~~~n·?·k·ofN~i'ï~<l"'·~··~~"·~,;;;;~;~·~;~;7:·:::ï~:;;:::::::w:~:ëk:···

.l...w.1""""""1:1.1.v.r,,,,"""""!.tt.~~11.~.f.~f..<lh""".h;"""t..""111.t.~.!t..}.."""""""""""""""""""""""""""".

Toen U aan de vluchten begon, hoeveel jongen waren er toen al door Uzelf uitgeselecteerd : ""9.""""" en
'vaarom?: ... " ....... "" ..... " .. ".""" ... "." .. "." ............ ""." ........ "."".""" .. """ .... """" .... """ .. ".""." ......... "....... .
Hoeveel waren er al bij het hok verdwenen? """2."". Hoeveel van africhtingen weggebleven?""""""""
Let op! Wilt U, indien mogelijk, na iedere voorafrichting een opleervlucht-fonnulier (=deel 2) invullen?
Deze fonnulieren zijn bijgesloten. Komt U fonnulieren tekort dan kunt U deze opvragen bij de secretaris van
de WOWD (tel. 030 - 3635205) of anders zelf exemplaren bijmaken, door ze te copieëren.
Wilt U vervolgens na iedere wedvlucht met Uw jonge duiven een wedvlucht-fonnulier (= deel 3) invullen?:
Wilt U, na afloop van het seizoen, niet vergeten het alleronderste van deze bladzijde nog in te vullen!
Per 1 oktober 1998 opsturen aan: WOWD, p/a C.Reizevoort, Claylaan 6, 3431 EA, Nieuwegein,
verenigingsdeelname, inleveren bij Uw vereniging.

óf bij

Niet zelf gekweekte jongen:
Hebt U in 1998 jonge duiven gekregen of aangeschaft, waarmee U ook gevlogen hebt?: Nee of Ja.
Zo ja, hoeveel?: """"""."""Hoeveel zijn er daarvan door Uzelf al voorafuitgeselcteerd?: """"""""
verloren gegaan, bij het hok?:"""""""""""".
verloren gegaan op de oefenvluchten?: """"""
verloren gegaan op de wedvluchten?: """""""
Hebben ze, na aanschaf, dezelfde behandeling gehad als de door Uzelf gekweekte jongen? Ja of Nee.
Zo nee, geef dan aan in hoeverre de behandeling afweek. """""""""""""""""""""""""""""""""""
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Bijlage 2:

Het codeboek

vraagomschrijving
NPO-lidnummer?
Lid van afdeling?
Aantal jaren liefhebber?
Gespecialiseerd in ?

variabele
omschrijving
nponr
afdeling
jrnliefh
gespecia

variabele
nummer
1
2
3
4

Wat is de lengte van het hok?
Wat is de inhoud van het hok?
Wat voor soort hok heeft U?

lngthok
inhhok
soorthok

5
6
7

Zit er een ren aan het hok?

renaan

8

Op welke windrichting staat de voorkant van het
hok gericht?
Wat is de inhoud van het jonge duivenhok?
Wat voor soort dak heeft het hok?

windrich

9

inhjdhok
so01tdak

10
11

Wat ligt er op het dak?

op dak

12

Hebt U vloerverwarming?

vloerver

13

Hebt U mechanische afzuiging op Uw jongenhok?

mechafz

14

Hoeveel oude duiven bezat U per 1 januari 1998?
Hoeveel daarvan zijn vastzitters?
Zijn in de winterperiode Uw duiven door een
dierenarts onderzocht?
Zijn er ziektes geconstateerd?

aantoude
aantvast
artsgewe

15
16
17

ziektes

18

Welke ziektes?

welkziek

19

Zijn Uw duiven (preventief) behandeld tegen:

preventi

20

Zijn Uw duiven geënt tegen:

geënt

21

78

code
exact nummer
exact nummer
exact getal
1- vitesse
2= midfond
3= fond
4= jonge duiven
exacte lengte
exacte inhoud
l= tuinhok
2= zolderhok
!-ja
2=nee
windrichting
exacte inhoud
1- zadeldak
2= lessenaarsdak
3= platdak
l= pannen
2= golfplaten
3= dakleer
l=ja
2=nee
!=ja
2=nee
exact aantal
exact aantal
l= ja
2= nee
!=ja
2=nee
1= coccidiosis
2= geel
3= ornithose
4= paratyfus
5= coli
9= geen
1=geel
2= paratyfus
3= geel + paratyfus
4= geen
l= paramyxo
2= paratyfus
3= pokken

Zijn Uw oude duiven, voor de kweek nog op een
andere manier behandeld?
anders behandeld tegen?

anderbeh

22

behtegen

23

Hebt U tijdens het broeden tegen 't Geel gekuurd?

geelkuur

24

Op welke datum hebt U dit jaar gekoppeld?

wanneer

25

So011jong?

winterjo

26

Hoeveel eieren hebt U laten bebroeden?
Hoeveel daarvan zijn er niet uitgekomen, om wat
voor reden dan ook?
Kunt U een reden geven voor het niet uitkomen?

aanteier
nietuit

27
28

redeniet

29

Hoeveel jongen hebt U gespeend?
Op welke leeftijd hebt U Uw jongen gespeend?
Hebt U voor het spenen al jongen uitgeselecteerd?

aantgesp
leeftijd
uitgesel

30
31
32

Hoeveel jongen hebt U voor het spenen
uitgeselecteerd?
Hoeveel jongen hebt U na het spenen
uitgeselecteerd?
Waarom hebt U de jongen Uitgeselecteerd?

selvspe

33

l = onbevrucht
2= eieren
weggehaald
3= ei kapot
4= nest verlaten
5= ouderdom ouders
6= vrucht
afgestorven
exacte aantal
exacte aantal dagen
!=ja
2= nee
exacte aantal

selnasp

34

exacte aantal

redensel

35

Hoeveel rondes jongen hebt U gekweekt?
Zit iedere ronde apart in een hok?

rondes
rondeapa

36
37

Worden Uw jonge duiven ingeënt?

ingeënt

38

Zo ja, waartegen?

geentteg

39

Worden Uw jonge duiven behandeld?

behajong

40

1=jong niet goed
2= jong ziek
3= geen plaats
4= ouders sparen
exacte aantal
!=ja
2= nee
!=ja
2=nee
1= paramyxo
2= paratyfus
3= pokken
!=ja
2=nee
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!=ja
2=nee
1- coli
2= coccidiosis
3=wormen
4= luizen
5= paratyfus
6= ornithose
7=paramyxo
9= niets
1- ja
2=nee
datum zo exact
mogelijk
!-ja
2=nee
exacte aantal
exacte aantal

Zo ja, waartegen?

behjteg

41

Wordt dit gedaan op advies van een dierenarts?

opadvies

42

Verduisterd U Uw jongen?

verduist

43

Zo ja, van hoe laat tot hoe laat?
Op welke datum bent U begonnen?
Op welke datum bent U weer gestopt?
Speelt U een bepaald spel met Uw jonge duiven?

tijdenvd
begindat
einddatu
spel

44
45
46
47

Zo ja welk spel:

welkspel

48

Maakt U Uw hokken dagelijks schoon?

dagelijk

49

Welke bodembedekking heeft U?

bodembed

50

Hoe vaak per dag mogen Uw jongen trainen om het pdagomhu
huis?
Hebt U Uw jongen zelf voorafrichting gegeven?
zelfvafr

51
52

Zo ja, hoe vaak per week?
Gedurende hoeveel weken?
Doet U mee aan gezamenlijke voorafrichting?

aantvafr
weekvafr
gezvafr

53
54
55

Indien nee, waarom niet?

nietgvaf

56

Toen U aan de vluchten begon, hoeveel jongen
waren er toen al door Uzelf uitgeselecteerd?

aantzsel

57
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1- geel
2= coli
3= coccidiosis
4= orni those
5= oogvliezen
6= hepamites
7= luizen
8=wormen
9= slijm
!=ja
2=nee
!=ja
2=nee
exacte tijden
datum ongeveer
datum ongeveer
!-ja
2= nee
1=van het schapje
2= gescheiden
geslachten/
weduwschap
3= op nest
!=ja
2= nee
1=niets
2= vloerbedekking
3= roosters
4= droge mest
exact aantal keren
l=ja
2= nee
exact aantal keren
exact aantal weken
l=ja
2=nee
1= besmetting
2=te duur
3= verliezen
4= te bewerkelijk
5= nog niet aan toe
6= wordt niet
gedaan
7= slecht weer
8= duiven ziek
exact aantal

En waarom?

Hoeveel waren er al bij het hok verdwenen?
Hoeveel van africhtingen weggebleven?
Hebt U in 1998 jonge duiven gekregen of
aangeschaft, waarmee U ook gevlogen hebt? Zo ja,
hoeveel?
Hoeveel zijn er daarvan door U zelf al vooraf
uitgeselecteerd?
Verloren gegaan, bij het hok?
Verloren gegaan, op de oefenvluchten?
Verloren gegaan op de wedvluchten?
Hebben ze, na aanschaf, dezelfde behandeling
gehad als de door Uzelf gekweekte jongen?
Hoeveel zijn er totaal verloren gegaan bij huis?
Met hoeveel jonge duiven bent U gestait met
africhten?
Hoeveel zijn er totaal verloren gegaan bij het
africhten?
Met hoeveel jonge duiven bent U gestart met de
wedvluchten?
Hoeveel zijn er verloren gegaan bij de
wedvluchten?
Hoeveel jonge duiven bent U totaal kwijtgeraakt?
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redezsel

58

hokweg
vafrweg
gekocht

59
60
61

!=geen plek
2= niet naar de zin
3= ziek of gewond
4= weggedaan
exact aantal
exact aantal
exact aantal

koopsel

62

exact aantal

koophokw
koopafrw
koopwedw
andbehko

63
64
65
66

verlhuis
startafr

67
68

exact aantal
exact aantal
exact aantal
!=ja
2= nee
exact aantal
exact aantal

verlafr

69

exact aantal

startwed

70

exact aantal

verlwedv

71

exact aantal

uitvtofr

72

exact aantal

Bijlage 3:

De resultaten van de toetsen op de enkele factoren

Tabel 6: Uitval aan huis voor de factor afdeling
aantal
afdeling
gemiddelde verschilt significant
liefhebbers uitval(%)
t.o.v. afdeling

1
2
3
4
5

15
21
35
13
36

6

11

7
8
9

14
58
42

7,85
11,46
10,65
12,27
5,47
3,86
7,85
7,85
12,90

F-waarde
P-waarde van F
F = 3,602
p = 0,000

9
9

0,003
0,010

5

0,003
0,010
0,003
0,003

6
10
11

45
25

5,99
8,87

10
9

Tabel 7· Uitval op africhtingsvluchten voor de factor afdeling
afdeling
aantal
gemiddelde verschilt significant
F-waarde
liefhebbers uitval(%)
t.o.v. afdeling
P-waarde van F
F=2,734
p = 0,003

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

15
22
35
13
36
14
58

8,37
12,77
11,04
14,43
6,02
9,50
9,17
14,76

42
45
25

13,49
6,19
10,58

11

soort met-toets met
bijbehorende p-waarde
Gabriel

soort met-toets met
bijbehorende p-waarde
Gabriel

8

0,030

5
10

0,030
0,008

8

0,008

82

Tabel 8: Uitval op wedvluchten voor de factor afdeling
afdeling
aantal
gemiddelde verschilt significant
liefhebbers uitval(%)
t.o.v. afdeling

1
2
3
4
5
6
7
8

14
21
35
13
35
11
14
57

12,53
17,70
28,32
20,94
24,99
21,53
19,84
32,73

9
10

42
45

26,16
14,86

11

25

21,49

15
22
34
13
34
11
14
54
42

22,32
30,55
36,80
31,71
29,92
23,71
26,85
33,42
36,35

10

45

21,68

11

25

30,86

soort met-toets met
bijbehorende p-waarde
Tamhane

8
8
10

0,013
0,041
0,041

10

0,006

1
2
10
10
3
5
8
9

0,013
0,041
0,000
0,001
0,041
0,006
0,000
0,001

Tabel 9: Uitval totaal voor de factor afdeling
afdeling
aantal
gemiddelde verschilt significant
liefhebbers
uitval(%)
t.o.v. afdeling

1
2
3
4
5
6
7
8
9

F-waarde
P-waarde van F
F = 5,602
p = 0,000

F-waarde
P-waarde van F
F= 4,250
p = 0,000

soo1i met-toets met
bijbehorende P-waarde
Gabriel

9

0,042

10

0,000

10
1
10
3
8
9

0,002
0,042
0,000
0,000
0,002
0,000
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Tabel 10: Verband tussen aantal jaren liefhebber en alle uitval
verband tussen
Pearson correlatiecoëfficiënt
0,125
aantaljaren liefhebber - uitval aan huis
aantaljaren liefhebber - uitval op africhtingsvluchten
-0,065
-0,014
aantaljaren liefhebber - uitval op wedvluchten
aantaljaren liefhebber - uitval totaal
0,004

Tabel 11: Uitval aan huis voor de factor gespecialiseerd in jonge duiven
T-waarde
gespecialiseerd in
aantal
gemiddelde
P-waarde van T
liefhebbers
uitval(%)
jonge duiven
7,029
T = -1,4
36
Ja
p = 0,085*
280
8,854
nee

P-waarde
0,018*
0,138*
0,406*
0,472*

soort toets
T-toets
Equal

Tabel 12: Uitval op africhtingsvluchten voor de factor gespecialiseerd in jonge duiven
gemiddelde
T-waarde
soort toets
gespecialiseerd in
aantal
P-waarde van T
jonge duiven
liefhebbers
uitval(%)
T= 0,660
T-toets
36
11,39
Ja
p
=
0,255*
equal
281
10,44
nee

Tabel 13: Uitval op wedvluchten voor de factor gespecialiseerd in jonge duiven
gemiddelde
T-waarde
gespecialiseerd in
aantal
liefhebbers
uitval(%)
P-waarde van T
jonge duiven
20,46
T=-1.1
ja
35
p = 0,124*
278
23,99
nee

Tabel 14: Uitval totaal voor de factor gespecialiseerd injonge duiven
gespecialiseerd in
aantal
gemiddelde
T-waarde
liefhebbers
uitval(%)
P-waarde van T
jonge duiven
T= -2,7
33
23,65
Ja
p = 0 004*
276
31,18
nee
~

Tabel 15: Verband tussen de ruimte per duif in het hok en de uitval totaal
Pearson correlatiecoëfficient
verband tussen
-0,091
de ruimte per jonge duif in het hok - uitval totaal
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soort toets
T-toets
equal

soort
toets
T-toets
equal

P-waarde
0,092*

Tabel 16: Uitval totaal voor de factoren omtrent de huisvesting
factor
aantal
gemiddelde
FIT-waarde
liefhebbers uitval(%) P-waarde van FIT
soort hok

tuinhok
zolderhok
ren aan hok
ja
nee
windrichting zuidoost (1)
voorkant hok andere richtingen
samen (2)
zuidwest (3)
zadeldak (1)
soort dak
lessenaarsdak (2)
plat dak (3)
dakpannen (1)
soort
dakbedekking golfplaten (2)
dakleer (3)
vloerJa
verwarming
nee
mechanische Ja
afzuiging
nee
soo1i bodem- niets (I)
bedekking
roosters (2)
"vloerbedekking"(3)

259
21
90
191
65
219

30,15
28,28
27,81
30,96
30,20
30,19

25
172
84
18
208
50
13
22
263
13
268
194
66
19

32,45
30,65
30,00
27,06
30,63
28,13
29,63
27,22
30,84
26,23
30,51
29,95
29,75
28,83

T=0,516
p = 0,303*

soort toets
met bij behorende
P-waarde
T-toets
Equal

T- -1,6
p = 0,054*

T-toets
Equal

F=0,303
p = 0,369*

--

F= 0,502
P= 0,303*

--

F= 0,697
p = 0,250*

--

T= -1,2
p = 0,117*

T-toets
equal

T= -0,99
p = 0,160*

T-toets
Equal

F= 0,044
p = 0,479*

--

Tabel 18: Verband tussen waardering voor de huisvestingsomstandigheden en de uitval totaal
verband tussen
Pearson correlatiecoëfficiënt
P-waarde
waardering voor de huisvesting - uitval totaal
-0,073
0,100*
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Tabel 19: Uitval totaal voor de factoren omtrent de oude duiven
FIT-waarde
factor
aantal
gemiddelde
P-waarde
van F/T
uitval(%)
liefhebbers
arts geweest

ja
nee
ziekte geconstateerd ja
nee
preventief behandeld 0
tegen hoeveel ziekten 1
2
1
ingeënt tegen
hoeveel ziekten
2
3
anders behandeld
Ja
nee
Geel gekuurd
Ja
nee

28,33
30,64
30,14
27,75
33,07
29,97
28,73
32,27
27,58
31,34
31,70
29,36
29,81
30,16

95
191
23
72
65
183
61
161
119
29
51
228
232
53

T- -1,3
p = 0,191
T= 0,750
p = 0,455
F= 1,118
p = 0,328

soort toets
met bijbehorende
P-waarde
T-toets
equal
T-toets
equal

--

F=2,772
p = 0,064

--

T= 1,03
p = 0,302

T-toets
equal
T-toets
equal

T=-0,096
p =0,923

Tabel 21: Verband tussen de waardering voor de ouder duiven en de uitval totaal
Pearson correlatiecoëfficiënt
verband tussen
-0,079
waardering voor de ouder duiven - uitval totaal

Tabel 22: Uitval aan huis voor de factoren soort jong en uitselecteren voor het spenen
T-Waarde
factor
aantal
gemiddelde
P-waarde van T
liefhebbers uitval(%)
winterjongen
T= -0,167
soo1t jongen
43
8, 11
p
= 0,434*
voorjaarsjongen
8,61
226
T= -0,23
106
8,63
uitgeselecteerd Ja
P=0,410*
voor spenen
nee
182
8,58

P-waarde
0,164

soort toets
T-toets
Equal
T-toets
Equal

Tabel 23: Uitval op africhtingsvluchten voor de factoren soort jong en uitselecteren voor het
spenen
soort toets
aantal
gemiddelde
T-Waarde
factor
P-waarde van T
liefhebbers uitval(%)
T-toets
winterjongen
43
13,15
T= 1,97
soort jongen
equal
P=0025*
vo01jaarsjongen
226
9,44
=
T-toets
T= 0,256
uitgeselecteerd ja
106
10,38
p = 0,399*
equal
voor spenen
nee
182
9,73
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Tabel 24: Uitval op wedvluchten voor de factoren soort jong en uitselecteren voor het spenen
aantal
T-Waarde
gemiddelde
soort toets
factor
P-waarde van T
liefhebbers uitval(%)
T= 1,41
43
26,28
T-toets
soort jongen winterjongen
p
=
0,080*
equal
voorjaarsjongen
222
22,62
1
T=0,911
106
23,83
uitselecteren Ja
T-toets
p
=
0,182*
voor spenen nee
equal
178
22,13

Tabel 25: Uitval totaal voor de factoren soort jong, uitselecteren voor het spenen en rondes
kweken
aantal
gemiddelde
T-Waarde
soort toets
factor
liefhebbers uitval(%)
P-waarde van T
soort jongen winterjongen
43
T=0,363
T-toets
30,48
p
=
0,359*
equal
voorjaarsjongen
222
29,85
T= -1,9
T-toets
103
27,80
uitselecteren Ja
P=0033*
equal
voor spenen
180
30,83
nee
=
102
T= -0,877
T-toets
ja
meerdere
31,10
p = 0,190*
unequal
rondes bij
nee
184
29,15
elkaar

Tabel 26: Verband tussen de fractie eieren dat niet is uitgekomen en de uitval aan huis
Pearson Correlatiecoëfficiënt
verband tussen
fractie eieren dat niet is uitgekomen - uitval aan huis
0,022

Tabel 27: Uitval totaal voor de factoren inenten en behandelen tegen ziekten
factor
aantal
gemiddelde
FIT-Waarde
P-waarde van FIT
liefhebbers uitval(%)
ingeënt tegen 1
116
31,79
F= 1,582
p = 0,104*
hoeveel
2
150
28,50
ziekten
3
25
30,51
anders
255
ja
T= -0,761
29,75
behandeld
p = 0,224*
nee
36
31,60

Tabel 28: Uitval aan huis voor de factor spellen spelen
factor
aantal
gemiddelde
liefhebbers uitval(%)
spel gespeeld Ja
149
7,79
nee
144
9,47
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T-waarde
P-waarde van T
T=-1,6
p = 0,055*

P-waarde
0,364*

soort toets

-T-toets
equal

soort toets
T-toets
equal

Tabel 29: Uitval op africhtingsvluchten voor de factor spellen spelen
aantal
T-Waarde
factor
gemiddelde
P-waarde van T
liefhebbers
uitval
spel gespeeld Ja
149
T= -0,64
9,32
p
=0,261*
144
nee
11,02

Tabel 30: Uitval op wedvluchten voor de factoren verduisteren en spellen spelen
aantal
gemiddelde
factor
T-waarde
P-waarde van T
liefhebbers
uitval
verduisteren winterjongen
43
T= 0,783
26,28
p
= 0,218*
verduisterde
123
23,67
voorjaarsjongen
123
verduisteren verduisterde
T= 1,3
23,67
voorjaarsjongen
p = 0,091 *
niet-verduisterde
98
21,40
voorJaarsJongen
verduisteren Ja
167
23,82
T= 1,20
p =0,230
nee
125
22,16
spel gespeeld Ja
nee

146
143

22,78
23,38

T= -0,357
p = 0,361 *

Tabel 31: Uitval totaal voor de factoren spellen spelen en hok dagelijks schoonmaken
aantal
gemiddelde
T-Waarde
factor
liefhebbers uitval(%)
P-waarde van T
spel gespeeld ja
146
28,25
T= -2,1
P=0018*
nee
142
31,68
T= -0,060
241
hok dagelijks ja
29,85
schoonmaken nee
p
=0,476*
50
30,03
~

soort toets
T-toets
unequal

soort toets
T-toets
equal
T-toets
equal

T-toets
equal
T-toets
equal

soort toets
T-toets
equal
T-toets
equal

Tabel 32: Uitval aan huis voor de factoren keren om huis vliegen per dag, zelf voorafrichting
gegeven en gezamenlijke voorafrichting.
factor
aantal
gemiddelde
T-Waarde
soort toets
P-waarde van T
liefhebbers uitval(%)
T-toets
keren om huis
1
177
8,05
T= -0,866
per dag
P=0,194*
equal
2
99
8,91
ja
zelf
274
T= -0,002
T-toets
8,49
p = 0,499*
voorafrichting
equal
nee
21
9,32
ja
210
T= -0,086
T-toets
gezamenlijke
8,67
voorafrichting
p = 0,466*
Equal
nee
84
8,30
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Tabel 33: Uitval op africhtingsvluchten voor de factoren keren om huis vliegen per dag, zelf
voorafrichting gegeven en gezamenlijke voorafrichting.
aantal
T-Waarde
factor
gemiddelde
soort toets
liefhebbers
P-waarde van T
uitval(%)
1
T- 1,4
keren om huis
177
10,73
T-toets
p = 0,081 *
per dag
equal
2
99
9,32
Ja
274
10,15
T= 0,885
zelf
T-toets
voorafrichting Nee
P=0,189*
eqnal
21
9,57
Ja
210
10,19
T= -0,086
T-toets
gezamenlijke
p = 0,466*
voorafrichting Nee
eqnal
84
9,86

Tabel 34: Uitval op wedvluchten voor de factoren keren om huis vliegen per dag, zelf
voorafrichting gegeven en gezamenlijke voorafrichting.
aantal
factor
gemiddelde
T-Waarde
liefhebbers
uitval
P-waarde van T
1
T=2,4
keren om huis
174
24,92
p
=
0,008*
per dag
2
20,31
98
ja
270
23,24
T= 0,514
zelf
p = 0,304*
voorafrichting ne
21
20,85
geza'menlijke
voorafrichting

Ja
nee

208
82

22,65
24,07

so011 toets

T= -0,776
p = 0,219*

Tabel 35: Uitval totaal voor de factoren keren om huis vliegen per dag, zelf voorafrichting
gegeven en gezamenlijke voorafrichting.
aantal
gemiddelde
T-Waarde
factor
liefhebbers
P-waarde van T
uitval
1
175
T= 1,4
keren om huis
30,56
p
=
0,084*
per dag
2
97
28,41
ja
269
29,90
T= -0,10
zelf
p
= 0,459*
voorafrichting nee
21
30,15
gezamenlijke
ja
205
29,88
T=-1,05
p = 0,459*
voorafrichting nee
84
29,96

Tabel 36: Verband tussen aantal keren voorafrichting en alle uitval
verband tussen
Pearson correlatiecoëfficiënt
aantal keer voorafrichting - uitval aan huis
-0,096
aantal keer voorafrichting - uitval op africhtingsvluchten
-0,032
aantal keer voorafrichting - uitval op wedvluchten
-0,119
aantal keer voorafrichting - uitval totaal
-0,186
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T-toets
equal
T-toets
equal
T-toets
equal

soort
toets
T-toets
equal
T-toets
equal
T-toest
equal

P-waarde
0,090*
0,31 O*
0,032*
0,002*

Bijlage 4:

De resultaten van de toetsen op alle factoren tegelijk

Tabel 38: De P-waarde van het verschil in uitval.aan huis.
factor
P-waarde van het verschil in uitval
aantal jaren liefhebber
0,322*
gespecialiseerd in jonge duiven
0,437*
0,426*
somijong
uitselecteren voor het spenen
0,412*
spellen spelen
0, 116*
aantal keren om huis vliegen per dag
0,072*
zelf voorafrichting gegeven
0,063*
gezamenlijke voorafrichting
0,328*
aantal keren voorafrichting gegeven
0,042*

Tabel 39: De P-waarde van het verschil in uitval op africhtingsvluchten.
P-waarde van het verschil in uitval
factor
aantal jaren liefhebber
0,065*
gespecialiseerd in jonge duiven
0,095*
soo1ijong
0,031 *
uitselecteren voor het spenen
0,231 *
0,389*
spellen spelen
aantal keren om huis vliegen per dag
0,274*
zelf voorafrichting gegeven
0,229*
gezamenlijke voorafrichting
0,429*
aantal keren voorafrichting gegeven
0,132*

Tabel 40: De P-waarde van het verschil in uitval op wedvluchten aan huis.
P-waarde van het verschil in uitval
factor
aantal jaren liefhebber
0,282*
gespecialiseerd in jonge duiven
0,429*
soort jong
0,060*
uitselecteren voor het spenen
0,236*
spellen spelen
0,358*
verduisteren van de jonge duiven
0,068
aantal keren om huis vliegen per dag
0,042*
zelf voorafrichting gegeven
0, 131 *
gezamenlijke voorafrichting
0,336*
aantal keren voorafrichting gegeven
0,046*
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Tabel 41: De P-waarde van het verschil in uitval totaal.
P-waarde van het verschil in uitval
factor
aantal jaren liefhebber
0,479*
gespecialiseerd in jonge duiven
0,102*
ruimte in het hok per jonge duif
0,344*
waardering voor de huisvesting
0,127*
waardering voor de ouder duiven
0,876
soort jong
0,197*
uitkomen van de eieren
0,093*
uitselecteren voor het spenen
0,192*
0,025*
rondes kweken en huisvesten
0,206*
inenten
0,279*
behandelingen
spellen spelen
0,175*
0,248*
hok dagelijks schoonmaken
aantal keren om huis vliegen per dag
0,415*
zelf voorafrichting gegeven
0,174*
0,430*
gezamenlijke voorafrichting
aantal keren voorafrichting gegeven
0,249*
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