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Een serie artikelen van de WOWD 

In onderstaand artikel gaat de 
WOWD uitgebreid in op de bestrij
ding van het Geel bij postduiven. Het 
is misschien geen gemakkelijk arti
ke~ maar het is wel een artikel dat u 
moet lezen en misschien herlezen. 
Willen wij het Geel verantwoord be
strijden en de eigen kolonie en duiven 
van anderen in de reismand bescher
men tegen besmetting, dan biedt dit 
artikel u houvast. Natuurlijk is het 
stellen van de diagnose Geel van be
lang, maar essentieel blijkt ook cor
recte medicatie en de duur van de be
handeling. op deze laatste zaken 
gaat het artikel onderbouwd in en 
aan de hand van onderzoeken komt 
de WOWD tot, voor iedere duivenlief
hebber, belangrijke conclusies. 

Wat wordt er over duiven gepubliceerd 
Zo nu en dan verschijnen er in de wetenschappe
lijke literatuur publicaties over onderzoek bij dui
ven die voor ons duivenliefhebbers heel interes
sant zijn. Bijna altijd gebeurt dat in tijdschriften 
die niet door ons duivenliefhebbers , maar ook 
niet door praktiserende dierenartsen, w orden ge
lezen . Dat is ook wel begrijpelijk want er bestaan 
honderden wetenschappelijke tijdschriften in di
verse talen. En vindt maar eens uit in welke van 
de honderden wetenschappelijke tijdschriften 
nou juist dat ene interessante artikel staat. Onder
zoeksinstituten daarentegen beschikken vaak 
over gegevens (databases) in hun computers die 
iedere week opgefrist worden met de inhoud van 
de meest recente tijdschriften. Wanneer je het juis-

te onderwerp opvraagt, w orden alle publicaties 
die over dat oncle1werp gaan op een rijtje gezet. 
Vaak met een korte samenvatting van de inhoud. 
De gewenste publicaties kunnen clan via een ge
specialiseerde bibliotheek opgevraagd worden. 
De WOWD houdt op deze manier bij w at er over 
duiven gepubliceerd wordt. Slechts een heel klein 
deel hiervan is voor postduivenliefhebbers inte
ressant. Een groot deel van de verschenen artike
len gaat over gedragsonderzoek of onderzoek aan 
het zenuwstelsel. De laatste jaren is er ook wat 
onderzoek gedaan naar de behandeling van Tri
chomonas gallinae , beter bekend als het Geel. 
Met dit artikel w illen w ij d e verschillende resulta-

ten en conclusies eens op een rijtje zetten. Voor 
de behandeling van het Geel wordt over het alge
meen gebruik gemaakt van nitroimiclazolen. Dit is 
de verzamelnaam voor een groep chemische stof
fen. Ronadizole , climetridazole (Emt1yl) en cami
clazole (Spartrix) zijn hie1van bekende voorbeel
den. 

Eerste experim.ent 
De Duitsers Gravenclyck en anderen '> van de Uni
versiteit van Gief5en onderzochten de werking 
van dimetriclazol. Hie1voor namen ze 36 volw as
sen duiven die op natuurlijke w ijze besmet waren 
met het Geel. De duiven werden in 3 groepen van 
12 verdeeld. Deze 3 groepen werden afzonderlijk 
van elkaar gehuisvest in een buitenvolière. Iedere 
volière had een gemeenschappelijke drinkbak. 
De eerste groep van 12 duiven kreeg een eenma
lige toediening van 25 mg dimetriclazole in capsu
levorm. Een van de andere groepen diende als 

controlegroep. 
Net voordat de capsule werd opgestoken, werd 

bij alle duiven het Geel geconstateerd. De volgen
de dag werden alle duiven opnieuw aan een on
derzoek oncle1w orpen. Geen van de behanclelcle 
duiven had het Geel, te1wijl bij 9 van de 10 duiven 
uit de controlegroep het Geel geconstateerd 
werd. Twee weken na de behandeling werd het 
onderzoek nog eens herhaald. Maar liefst 7 van de 
10 behandelde duiven hadden weer het Geel. 
Weer waren 9 van de 10 controleduiven besmet 
met Geel. Opvallend was dat dezelfde duif uit de 
controlegroep weer geen last had van het Geel! 
Tijdens het vervolg van het experiment kreeg de 
nog niet gebruikte groep van 12 duiven (tweede 
groep) 5 dagen achtereen een capsule dimetrida
zole toegediend. Dezelfde duiven als eerder dien
den weer als controlegroep. Bij alle duiven van de 
tweede groep en 9 van de 10 duiven van controle
groep werd voor de eerste toediening het Geel 
geconstateerd. De duif waarbij het Geel niet ge
constateerd werd was dezelfde als in het eerste 
experiment. Vervolgens werden alle duiven op 
dag 1, 2, 3, 4, 5, 10, 17, 24 en 30 van het experi-

ment gecontroleerd op het Geel. Bij geen van de 
met dimetridazole behandelde duiven werd het 
Geel nog geconstateerd. Op alle dagen werd bij 9 
van de 10 controleduiven het Geel geconstateerd. 
Die ene kreeg het niet! 

Tweede experim.ent 
De Spanjaarden Munoz, Castella en Gutierrez'l 
onderzochten de werking camidazole en dime
tridazole door middel van toediening aan duiven. 
De werking van camidazole , dimetridazole , me
tronidazole, ornidazole en ronidazole werd met 
behulp van een laboratorium kweekmethode on
derzocht. 
In het eerste experiment werden 24 duiven 
waarbij het Geel geconstateerd was en 7 duiven 
uit hetzelfde hok waarbij het Geel niet geconsta
teerd was, behandeld met één tablet Spartrix (10 
mg camidazole). Na 24 uur bleken 7 van de 24 
geïnfecteerde duiven het Geel nog te hebben. 
Ook was 1 van de "schone" duiven positief ge
worden. 



In het tweede experiment werden 32 besmette 
duiven uit hetzelfde hok behandeld met dimetrid
azole. Dit werd 5 dagen achtereen in het drinkwa
ter gegeven (0.18 gr/ liter). Bij 31 van 32 duiven 
werd na behandeling het Geel nog geconstateerd! 
Tijdens de laboratoriumkweken werd gekeken 
naar resistentie (ongevoeligheid) voor de ver
schillende middelen. De hoogste resistentiefactor 
werd vastgesteld voor dimetridazole . De laagste 
voor ronidazole. Ronidazole werkt dus beter. 

Derde experiment 
De Belg Inghelbrecht en anderen" van de Univer
siteit van Gent onderzochten eveneens de wer
king van dimetridazole. 
Vierentwintig duiven werden in het laboratorium 
besmet met het Geel. Twee weken later werden 
deze duiven verdeeld over 4 groepen van 6 dui
ven. Vervolgens werden 3 van de 4 groepen be
handeld. Gedurende 5 dagen kreeg iedere duif 2 
maal per dag 25 ml water toegediend. Dit is de 
hoeveelheid water die een duif gemiddeld per 
dag drinkt. Het water van de eerste groep bevatte 
0.2 gram dimetridazole per liter, het water van de 
tweede groep 0.3 gram dimetridazole per liter, en 
van de derde groep 0.4 gram dimetridazole per li
ter. De vierde groep fungeerde als controlegroep 

en kreeg water zonder dimetridazole toegediend. 
Op de derde dag van de behandeling waren alle 
behandelde duiven vrij van het Geel. Twee we
ken na afloop van de behandeling werden alle 
duiven opnieuw onderzocht. Bij 1 duif uit de eer
ste groep (0.2 gram per liter) en 2 duiven uit de 
tweede groep (0.3 gram per liter) werd opnieuw 
het Geel geconstateerd. Alle duiven uit de derde 
groep (0 .4 gram per liter) bleven vrij van het Geel. 
Met de resultaten van het eerste gedeelte van het 
experiment werd een nieuw experiment gesta1t. 
Dezelfde duiven werden opnieuw besmet met het 
Geel en weer verdeeld over 4 groepen van 6 dui
ven. Ditmaal werden alle duiven behandeld met 
0.4 gram dimetridazole per liter drinkwater, ge
woon in een drinkpot. 
De eerste groep kreeg gedurende 1 dag het medi
cijn in het water, de tweede groep gedurende 2 
dagen, de derde groep gedurende 3 dagen en de 
vierde groep gedurende 4 dagen. Zes andere dui
ven fungeerden als controlegroep. 
Op 2 en 3 weken na afloop van de behandeling 
werden de duiven gecontroleerd op het Geel. In 
de eerste en tweede groep waren al na 2 weken 
respectievelijk 2 en 3 duiven weer positief. Bij 
geen van de duiven die 3 of 4 dagen behandeld 
waren werd het Geel nog geconstateerd. 

NATURALINE 
TEN ZEERSTE AANBEVOLEN 
NA HET SPENEN VAN JONGE DUIVEN 
Naturaline is een geconcentreerd extract van 
een vijftiental geselecteerde groenten en p lanten. 
De groenten en planten gebruikt voor het vervaardigen 
van Naturaline werden zorgvuldig geselecteerd voor hun 
heilzame werking op de luchtwegen, het spijsverterings
stelsel en de uitscheidingsorganen. 
Het gebruik van Naturaline is in het bijzonder 
aangeraden tijdens het sportseizoen, de rui en bij hevige 
waterachtige ontlasting, veroorzaakt door adenovirose 
en paramyxovirose. Het gebruik van Naturaline is tevens 

zeer heilzaam voor pas gespeende jonge duiven. Een kuur van tien dagen is 
dan ten zeerste aanbevolen. Twee soeplepels Naturaline per liter drinkwater. 

VERKOOPPRIJS NATURALINE l LITER: 7,50 GLD. 

NATURAL GRANEN 
Gebr. De Scheemaecker n.v. • Metropoolstraat 28-29 • 2900 Schoten-Belgium 

TEL.: 00.32.3.645.19.48 •FAX: 00.32.3.645.20.16 •INT: ##32.3 
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Vierde experiment 
De Nederlanders Franssen en Lumeij " van de Uni
versiteit van Utrecht onderzochten de werking 
ronidazole, carnidazole en metronidazole in vitro 
dat w il zeggen in een kweekflesje. Hiervoor wer
den acht verschillende isolaten (een isolaat is de 
terugkweek uit één enkele duif) van het Geel ge
bruikt. Van een aantal an deze isolaten was be
kend dat ze resistent waren voor de in de praktijk 
gebruikte concentraties ronidazole en carnidazo
le. 
Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat al
leen hoge concentraties van alle 3 de medicijnen 
in staat waren om alle isolaten effectief te bestrij
den. Ronadizole bleek het snelst te werken. Daar
om werd hiermee een experiment in duiven ge
daan. Hie1voor werden 6 duiven genomen. De 
duiven werden besmet met een isolaat waa1van 
bekend was dat het ongevoelig was voor de door 
de fabrikant geadviseerde hoeveelheid ronidazole 
(0.04 gram per liter). Ve1volgens werden alle dui
ven behandeld met 0.1 gram ronidazole per liter 
drinkwater gedurende 6 dagen. Op het eind van 
de behandeling werd bij geen van de duiven het 
Geel geconstateerd. 
Een week later werden de duiven opnieuw on
derzocht. Twee van de 6 duiven bleken het Geel 
weer te hebben. De andere 4 waren niet meer 
aanwezig waardoor hie1van geen resultaten be
kend zijn. De 2 duiven werden nogmaals behan
deld nu met 0.2 gram ronidazole per liter drink
water gedurende 6 dagen. Dit werkte wel. 
Om de veiligheid van de gegeven dosering te tes
ten , werd aan 10 niet-besmette duiven 0.4 gram 
ronidazole per liter drinkwater gedurende 6 da
gen gegeven. Er waren geen zichtbare vergifti
gingsverschijnselen. 

Vijfde experiment 
De meest recente publicatie is van de Belgen 
Duchatel en Vindevogel5l van de Universiteit van 
Luik. In hun experiment gebruikten zij 31 isolaten 
van duiven die bij hun op de kliniek aangeboden 
werden. Zeven van deze isolaten waren afkomstig 
van duiven van liefhebbers die hun duiven 1 of 2 
keer per jaar gedurende 5 dagen tegen het Geel 
kuurden (groep A). Negen isolaten waren afkom
stig van duiven van liefhebbers die hun duiven 3 
tot 5 maal per jaar tegen het Geel kuurden, waar
van tenminste 1 keer minimaal 5 dagen (groep B). 
De andere keren was dit korter (2 dagen). Vijftien 
isolaten waren afkomstig van liefhebbers die hun 
duiven meer dan 5 keer per jaar tegen het Geel 
kuurden (groep C) , maar steeds niet langer dan 1 
of 2 dagen. 
De isolaten werden onder laboratoriumomstan-

digheden gekweekt in het bijzijn van verschillen
de concentraties ronidazole variërena van 0.01 tot 
0.32 gram per liter. Na 3 dagen werd gekeken of 
er nog levende veroorzakers van het Geel aanwe
zig waren. Alle isolaten van groep A werden ge
dood met 0.04 gram ronidazole per liter drinkwa
ter. Dit gold ook voor 8 van de 9 isolaten van 
groep B. Het 9e isolaat had 0.16 gram per liter no
dig. Slechts 8 van de 15 isolaten van groep C wer
den gedood met 0.04 gram per liter ronidazole. 
Van de overige 7 hadden 5 isolaten 0.08 gram per 
liter nodig, 1 isolaat had 0.16 gram per liter nodig 
terwijl het laatste isolaat maar liefst 0.32 gram ron
idazole per liter drinkwater nodig had! Zet dit af 
tegen de door sommige leveranciers geadviseerde 
concentratie van 0.05 gram ronidazole per liter 
dan kun je kuren wat je wilt maar het helpt niet. 
Het uiteindelijke advies van de onderzoekers is 
om alleen koppels te kuren waarbij daadwerkelijk 
het Geel is vastgesteld en wel met 0. 1 to t 0.15 
gram per liter drinkwater gedurende 5 tot 7 da
gen. Dit werkt in meeste gevallen. 

De juiste hoeveelheid 
Tot zover wat er de laatste jaren voor ons duiven
liefhebbers aan interessante literatuur over de be
handeling van het Geel gepubliceerd is. Alle vijf 
de onderzoeksgroepen komen onafhankelijk van 
elkaar tot de conclusie dat geen enkel middel bin
nen 1 of 2 dagen volledig effectief (werkzaam) is. 
Om er zeker van te zijn dat alle Trichomonaden 
(veroorzakers van het Geel) gedood zijn moet er 
minstens 5 dagen achtereen gekuurd worden met 
een juiste hoeveelheid werkzame stof. Voor ron
idazole is dat 0.15 gram per liter drinkwater en 
voor dimetridazole is dat 0.4 gram per liter drink
water. Voor carnidazole kan uit deze onderzoe
ken geen juiste hoeveelheid bepaald worden. 
Het toedienen van de juiste hoeveelheid medicijn 
is dus belangrijk voor een goed resultaat. De in de 
samenvattingen aangegeven hoeveelheden werk
zame stof gaan uit van een 100% zuivere stof. In 
de praktijk wordt hieraan een vulmiddel toege
voegd. Het berekenen van de hoeveelheid dat 
van een bepaald middel moet worden gegeven, 
vergt enig rekenwerk van de liefhebber of dieren
arts . Bij de meeste ronidazole bevattende midde
len die in de handel zijn ligt de hoeveelheid werk
zame stof tussen de 1 o/o en 10% en voor dimetrida
zole bevattende middelen ligt het percentage 
werkzame stof tussen de 10% en 40%. Dit bete
kent dat wanneer men de aanbevolen hoeveel
heid van 0.15 gram ronidazole per liter w il toe
voegen er dus 10 x 0.15 gram = 1.5 gram per liter 
drinkwater moet toevoegen van een 10% product 
en maar liefst 15 gram per liter van een 1% pro-



duet. Dit maakt het laatste product ook vaak duur
der! 
Een nadeel van toevoegen aan het drinkwater is 
dat duiven bij warm weer veel meer drinken en 
bij koud weer minder. Daarom is het beter om 
eenmaal per dag de medicijnen aan een afgepaste 
hoeveelheid voer toe te voegen. Het voer kan dan 
wat plakkerig gemaakt worden met bijvoorbeeld 
Biogarde of Roosvice. Om het wat gemakkelijker 
te maken hebben we het bovenstaande samenge
vat in de onderstaande tabellen. 

Ronidazole 
Sterkte 1% 
Per liter drinkwater 15 gram 
Per 10 duiven over voer 4 gram 

Dimetridazole 
Sterkte 10% 
Per liter drinkwater 4gram 
Per 10 duiven over voer 1 gram 

overgedragen worden. Dus ook een liefhebber 
die altijd 5 dagen kuurt met de juiste hoeveelheid 
van hetzelfde medicijn loopt risico als clubgeno
ten dit niet doen. Het is daarom niet onverstandig 
om af en toe eens van medicijn te wisselen. Let er 
dan wel op dat de werkzame stof een andere is, 
want het maakt natuurlijk geen verschil of dat je 
nu ronidazole van fabrikant x of y gebruikt. 
Verder is het opvallend dat er kennelijk duiven 
zijn die het Geel niet krijgen, zoals die ene contro
le duif in het experiment van Gravendyck. Dat er 

2.5% 5% 10% 
6gram 3 gram 1.5 gram 

1.5 gram 0.8 gram 0.4 gram 

20% 30% 40% 
2gram 1.5 gram 1 gram 

0.5 gram 0.25 gram 0.13 gram 

Van de meeste producten komt 1 afgestreken theelepel overeen met 3 gram. 

Gevaar van te kort kuren 
Wat is nu het gevaar van te kort kuren? Zoals uit 
de verschillende onderzoeken blijkt kun je het 
Geel de eerste dagen na de korte kuur niet meer 
aantonen. De overgrote meerderheid is dus wel 
dood, maar de sterksten hebben het overleefd en 
juist die vermenigvuldigen zich weer. Uiteindelijk 
kweken we zo Trichomonaden die ongevoelig 
zijn voor het gebruilrte medicijn. Dit is een gevaar 
voor de duiven van alle liefhebbers, want de resis
tente (ongevoelige) stammen kunnen in de mand 
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verschil was in gevoeligheid voor het Geel wisten 
we al. Van met name Janssen duiven is het be
kend dat ze er zeer gevoelig voor zijn, maar dat er 
ook duiven zijn die er ongevoelig voor zijn was 
ons nog niet bekend. Je kunt er dus op selecteren, 
maar dat is in dit geval wel lastig omdat je een be
smetting niet zomaar kunt constateren. 

Koos Gaiser - jan Hooimeije1· - Geert van Oo11merssen -
Ch1·is Reizevoort - Hans van der Sluis - Leo van der 
Waart 

Veterina1y Pharmacology and Therapeutics 19, 
62-67 0996). 

4) Franssen, F.F.]. , ].T. Lumeij . In vitro nitroimida
zole resistance of Trichomonas gallinae and 
successful therapy with an increased dosage of 
ronidazole in racing pigeons (Columba livia 
domestica). Journal of Veterina1y Pharmacolo
gy and Therapeutics 15 , 409-415 0992). 

5) Duchatel , ].P. , H. Vindevogel. Sensibilité in vi
tro au ronidazole de différentes souches de Tri
chomonas gallinae isolées de pigeons. Annales 
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Geachte leden 
van deNPO, 

Mrcldels deze bnef willen wij u allen bedanken voor uw bij
drage aan de JUb1leumactie 'scoren tegen kanker' van de Ne
derlandse KankerbestnJding/ Konmgm Wilhelmma Fonds (KWF) 
De vlucht van de jonge duiven vanuit Orléans op 14 augustus was 
een bijzondere prestatie met een mooi resultaat. Het was uniek hoe u 
allemaal in beweging bent gekomen voor de kankerbestrijding. 

Mede door uw actie hebben wij onze doelstelling van 25 miljoen gehaald en kan het symbolisch elftal 
van wetenschappers in de toekomst blijven scoren tegen kanker. Met dit geld kan de wetenschappelijke 
kennis die de afgelopen jaren in het laboratorium is opgedaan, worden toegepast voor de patiënt met 
kanker. In de jaren die voor ons liggen , zullen we verder werken aan een toekomst met meer inzicht in 
het ontstaan van kanker, aan een toekomst met verhoogde kansen op genezing. 

Wij wensen u nog veel succes in de toekomst. 
Met vriendelijke groeten , 

PV De Snelvliegers uit Haarlem 
viert haar 125jarig jubileum. 
Ter gelegenheid daarvan wordt 
een een grote aktie gehouden 
ten behoeve van 

De Nederlandse 
Kankerbestrijding 

Koningin Wilhelmina 
Fonds 
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Raymond van Haeften 
Hoofd fondsenwerving 

Op 4 maart 2000 zal in Zalencen
trum De Zoete Inval in Haarlem
merliede een interessante verkoop 
van duiven/ bonnen plaatsvinden. 
Ongeveer 35 nationale topliejbeb
bers schenken voor deze gelegen
heid een duif of een bon. En niet 
zomaar één. Ze zullen allemaal uit 
hun besten selecteren. Dit is dus dé 
kans om aan verwanten van natio
nale topduiven te komen! 

Verkooplijsten zijn in de zaal aanwezig. 
Eventuele inlichtingen kunt u telefonisch 
verkrijgen via G. Tervoort, tel. 023-5342676. 

Bent u geïnteresseerd, kom dan zater
dag 4 maart naar Zalencentrum De 
Zoete Inva~ Haarlemmerstraatweg 
183 in Haarlemmerliede. Tel 023-
5433333. De verkoop begint om 14.00 
uur. Bezichtigen vanaf 13.30 uur. 


