
hap & welzijn 

Paring en voortplanting 
In de natuur is alles gericht op overleving van de 
soort en daarom ook op vermeerdering van de 
soort door middel van voortplanting. Dit voort
planten kent wel enige structuur. Zo worden er 
alleen jongen geboren op het tijdstip dat er vol
doende voedsel is om de jongen groot te kun
nen brengen . Bovendien worden er zoveel jon
gen geboren dat de kans groot is dat er voldoen
de jongen volwassen worden . Natuurlijk zijn er 
per diersoort allerlei variaties te zien . Bij onze 
postduiven kunnen we waarnemen dat onze 
doffers actief zijn in voortplantingsgedrag wan
neer de duivinnen daa r aanle iding toe geven . 
Duivinnen op e ieren , met (kleine) jongen of 
midden in de winter hebben weinig parings-
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drang en de doffer zal clan ook nie t of nauwe
lijks pogingen ondernemen om te paren. Een 
dergelijke doffer bij een duivin in de boven om
schreven omstandigheden gedraagt zich 'rustig' 
en zeker niet 'opdringerig ' zoals een doffer zich 
veelal gedraagt in andere omstandigheden in 
aanwezigheid van een duivin . Tonen we aan 
een dergelijke 'rustige' doffer een duivin die wél 
paringsrijp is , clan wordt zo'n doffe r actief. Met 
een d uivin is het eigenlijk hetzelfde. Wanneer 
duivinnen schraal gevoerd worden zullen ze 
nie t zo gemakkelijk de 'neiging ' hebben om 
voor nakomelingen (hun soort) te zorgen . 

Weduwschapsspel 
Waarom deze informatie over paring en voort
planting? Deze natuurlijke drang blijkt goede 
mogelijkheden te bieden om met duiven te vlie
gen. Dat vliegen gaat clan volgens de methode 
weduwschap. Het vliegen op weduwschap wil 
in het kort zeggen dat tijdens de wedstrijdvluch
ten met cle duiven , de doffers en duivinnen 
steeds gedurende enige dagen gescheiden wor
den gehouden. Veelal kort voor de inkorving en 
bij de terugkomst van de du iven worden de dui
ven , die meestal een paar vormen, bij elkaar ge
laten. De overige dagen van de week leven de 
doffers en duivinnen gescheiden . 
Zowel met doffers en duivinnen kan op weduw
schap worden gevlogen . Gebleken is dat het 
scheiden van geslachten een voor de wedstrijds
port gunstig bijeffect heeft. De duiven die op 
zichzelf misschien al in een goede conditie ver
keren , bouwen een nog be tere conditie op. Het 
spreekt voor zichzelf dat een duif in topconditie 
be ter kan presteren. 
Bij het weduwschapsspel wordt clan ook ge
bruik gemaakt van de to p in de conditie va n de 
duif. 

Positieve effecten in conditie ... 
We hebben in de kliniek vastgesteld dat de testi
kels van cle doffers die na vier to t vijf dagen 
apart gehouden te zijn , en dus op weduwschap 
sto nden , in grootte toenamen. Bij duivinnen in 
gelijke omstandigheden werden de ovaria 
bloedrijker. Hoewel welzijn en conditie niet 
echt te meten zijn, kregen w ij wel de indruk dat 
de conditie beter was. Duiven langer clan acht 
dagen op weduwschap houden is, behoudens 
in de winter, voor cle conditie op de vluchten 

niet aan te bevelen. Na zeven tot acht dagen we
duwschap blijkt cle duif namelijk weer te gaan in
boeten op cle opgebouwde (top)conclitie. 

... en in gedrag 
De methode van vliegen met duiven op weduw-

schap kan nooit nadelig zijn voor het welzijn 
van onze duiven . 

Daar waar 
duiven een 

dergelijk 
goe-

de conditie kunnen ontwikkelen moet er ook 
sprake zijn van welzijn bij duiven . Dat cle duiven 
zich prettig voelen is overigens ook heel goed 
waarneembaar aan het gedrag van cle duiven . 
Vooral bij cle doffers is dit heel goed te zien. Ze 
tonen zich als één brok levenslust en blaken van 
gezondheid . De duivinnen ogen zonder meer 
gezond, maar in het gedrag is het weduwe zijn 
minder waar te nemen clan bij de doffers. In de 
prestaties doen cle duivinnen echter niet onder 
bij de doffers, vaak is zelfs het tegendeel het ge
val. 

Het weduwschap heeft overigens ook een posi
tief effect op cle levensve1wachting van duivin
nen. Duivinnen die als weclpwecluivin dienst 

doen blijken veel ouder te worden clan duivin
nen die per jaar zes tot zeven broedsels 

jongen groot brengen. 

Duifl<e Lacht, 18 nummers per jaargang, 360 bladzijden rasechte 
duivensportlelctuur, uit de praktijk ... voor de pralctijl<. 
Maal< nu kennis met dit populaire duiventijdschrift dat de aktualiteit 
op de voet volgt en in geen geval een blad voor de mond neemt. 
Of zouden 4 5 .000 abonnees zich vergissen? 
Vul onderstaande bon duidelijk in en u ontvangt drie gratis 
proefnummers. Uiteraard zonder de minste verplichting. 
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