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AFLEVERING 4: 

Welzijn wat 
moeten we 
ermee? 
Een samenvatting van wat we de vorige ke

ren over welzijn'·' schreven, levert het volgen-

de op: Welzijn van een dier is de toestand 

waarin een dier komt te verkeren als het zich 

naar zijn aard voldoende kan ontplooien on-

der de gegeven leefomstandigheden. 'Naar 

zijn aard' heeft daarbij twee betekenissen. 

Ten eerste heeft het betrekking op de dier

soort waartoe het behoort en ten tweede slaat 

het op het karakter van het dier. Het is dus 

iets persoonlijks. Omdat we voor welzijn ech

ter geen eenduidige maat hebben, kunnen 

we nooit precies aangeven hoe die toestand 

erttitziet. Het heeft te maken met zowel de 

lichamelijke als met de geestelijke welstand. 

Beiden hangen nauw met elkaar samen. We 

kunnen het niet uitdrukken of meten in ki-

logrammen geluk of graden koorts maar moe

ten afgaan op globale indrukken. 

Ontbreken van welzijn 
Eigenlijk kennen we vaak alleen het ontbreken van wel

zijn, wanneer het dus nfet goed gaat met een dier. Bij
voorbeeld wanneer de duif ziek is. Maar ook wanneer 

een duif net het gevecht om een favoriete plek heeft 

ve rloren, constateren we bij dit dier gebrek aan welzijn. 

Hij zit dan lusteloos ineengedoken. Hij is niet ziek en 

mankeert lichamelijk niets. Hij komt, behalve die ene 

plek, niets tekort en toch gaat het op dat moment niet 

goed met deze duif. Ze t je zo'n dier op een wedvlucht 

dan loop je zelfs het risico dat hij wegblijft. 
Gelukkig zijn het uiterlijk en het gedrag van een duif 

vaak een afsp iegeling van zijn welzijnstoestand. Daar

voor moeten we d ie duif wèl persoonlijk kennen. We 
moeten weten hoe hij er uitwendig uitziet en zich ge

draagt als hij in goede doen is en hoe die dingen zijn als 

hij in slechte doen is. Uit het verschil tussen beiden le

zen we af hoe het met de duif gesteld is. 

Varieert van dag tot dag 
De welzijnstoestand van een duif varieert ook van dag 
tot dag. H et welzijn van een dier wordt optimaal (dat 

wil zeggen zo groot mogelijk) als hem niets tegenzit 

Daardoor houdt hij als het ware energie over om extra 

dingen te kunnen doen. Bij jonge duiven kennen we 
dat wel. Bij optimaal welzijn vliegen ze door de lucht 

op een manier waarbij we ons hart vasthouden . Omdat 

de diertjes door onervarenheid niet meer ri jdig kunnen 

bijsturen, zijn aanvaringen met met allerlei obstakels 

soms onvermijdelijk. Met als gevolg: gebroken poten, 
kapotte borstbenen en andere verwondingen. Soms zelfs 

vliegen ze zich dood. En dar allemaal omdat her met 

hun welzijn zo goed gesteld is' 

Topprestaties 
Nu zullen vele duivenliefhebbers zeggen: "Wat is dat 

nu voor een gezeur over welzijn? Wij duivenmensen 

De hond wordt door de duiven niet ( mee1·) als bedreigend ervaren. Het zijn goede 'maatjes' en er is sprake van een 
stress-vrije sit11atie. 

doen roch al her mogelijke om onze dieren in topvorm 

re krijgen. Nou, dan zal her met hun welzijn ook wel 
goed zitten." Men redeneert dar ook in de natuur de 

omstandigheden weleens wat minder goed zijn en nier 

passend bij her karakter van ieder dier, maar dar dar 

nog nier berekent dat die dieren her dan meteen slecht 

hebben. Dar is waar. War hier echter wordt vergeten is 

dar wij van onze duiven op wedvluchten topprestaties 
vragen. Die zullen alleen geleverd kunnen worden wan

neer er niets aan her welzijn van onze duiven mankeert . 

Kleine veranderingen in welzijn kunnen al grote in
vloed hebben. 

Welzijn zo hoog mogelijk opvoeren 
Let wel, het gaat er in beginsel dus niet eens om of onze 

duiven het slecht hebben en daardoor problemen krij 

gen door duidelijke vermindering van welzijn. Als dat 
het geval is , zijn we zeker al verkeerd bezig. Nee, het 
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gaar er ons feitelijk om hoe we her welzijn van onze 

duiven zo hoog mogelijk kunnen opvoeren! 

Om dit te bereiken is de eerste vraag die wij ons daarbij 

steeds en bij alles wat we doen moeten stellen: "Past dat 
wat wij met onze duiven allemaal doen wel voldoende 

bij hun natuurlijke leefwijze"' We hebben al eerder 

kunnen vaststellen dat onze vogels in her algemeen een 

vrij naruurlijk bestaan leiden door de manier waarop we 

ze houden. Daarin zitten we goed. Zeker vergeleken 
mer hoe anderen vaak hun dieren houden. Echter alles 

wat daar bovenop komt aan (be)handelingen draagt het 

risico in zich dat het welzijn van een duif erdoor ge

schaad wordt. 

Goede maatjes met je duiven 
Allereerst denken we daarbij aan de manier waarop een 
liefhebber omgaat met zijn duiven fn het hok. Als de 

dieren hem als een vreemde blijven zien, _zullen ze 



voorrdurend door zijn ged ag gestoord 

worden. Zijn he.Ie doen en laren, hoe 
goed ook bedoeld, zal door de duiven 

namelijk als bedreigend worden erva
ren. Goede 'maatjes' zijn mee je dui 

ven is dus een eersre en ui rersr belang
rijke vereiste. Wie een vreemde blijft 

voor zijn dieren, zee ze voortdurend 
onder stress en daarmee hun welzijn 
op de tocht. 

Postduiven zijn nog behoorlijk 'wild'. 

Zowel wild in de zin van weinig afwij 
kend van hun vrij levende 'neven', als 

wild in de zin van 'niet tam'. Het eer

ste pleit voor en sluit aan bij de ma

nier waarop wij postduiven houden, 

zoals we al eerder srelden. Het laatste 

is een eigenschap die we beter zouden 

moeten hanteren dan we meestal doen. 

Wanneer we onze duiven tam hebben, 
zijn we beter in staat zijn op te mer

ken hoe iedere individuele duif zich 

gedraagt en hoe hij het best behandeld 

wil worden. Tam maken betekem ei
genlijk niets anders dan dat we deel 

gaan uitmaken van de normale leefwe

reld van de duif. De liefhebber wordr 

een verschijnsel in zi jn leefwereld 
waarvoor hij nier bang hoeft re zi jn. 

Is hij nier (voldoende) ram en dus 

alrijd wel een beerje bang voor de 
liefhebber, dan zal die vaak leiden 
rot 'srress ', mee alle gevolgen van 
dien voor een mogelijke ropcondi
rie van de duif. 

Persoonlijk karakter 
Tamheid bereik je her besr op rwee 
manieren. Ten eerste door in de 

leefwereld van een duif te verroe

ven, zo vaak mogelijk her hok in 

dus . Ten tweede door minder dui

ven te houden. J e kem je duiven 
dan individueel en kunr ze ook per

soonlijk benaderen door rekening re 

houden met hun afzonderlijke ka

rakrer. Een bijkomend voordeel 

hiervan is dar je dan ook eerder zier 

wanneer her welzijn van een duif 

nier optimaal is. Je krijg t meer oog 
voor kleine verschillen. Vrijwel al

rijd zie je dar ropvliegers duiven 
hebben die erg ram zi jn! 

Nier alleen bekendheid mee de 
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Het internatio
nale succes
programma 
voor de duiven
sport bestaat 
uit een serie 
veilige be
trouwbare en 
uitgebalanceer
de kwaliteits
preparaten. Een 
serie ter onder
steuning van de 
forme en ter 
voorkoming en 
genezing van 
ziekten. 

a . s . 
Tegen 't geel, coccldiose, hexamitiasis, 
donsruibevorderend, zuiverend. Sachets 
voor 2 liter water. Wereldwijd bekend. 

W . N . 
Witte neuzen en blanke lijven. Conditieprepa
raat met werking tegen infecties van de voor
ste luchtwegen. Sachets voor 2 liter water. 

ANTISLIJNI 
Tegen slijm in de keel, infecties van de 
luchtwegen en darmontstekingen. Sachets 
voor 2 liter water. 

C>RNITHC>SE 3 
Bij ornithose-achtige klac~ en infecties 
van de voorste luchtwegen, vooral bij jon
gen. Sachets voor 2 liter water. 

IPARASTC>IP 
Voorbehoedend en genezend tegen para
typhus. Coli- en a-specifieke darmontste
kingen. Sachets voor 2 liter water. 

BELGA BIC>VIT 
Het nieuwe ruimiddel: bevat de essentiële 
bouwstoffen voor een optimale verp!ui 
ming. 

4 IN ÉÉN NllX 
Het nieuwe combinatie middel met specta
culaire werking bij adeno coli en paramyxo 
(dunne mest). 

BELGASC>L 
Hêt aangewezen middel om sterke, gezon
de jongen met meer weerstand te kweken. 
Op basis van electrolyten, aminozuren, vi
taminen, spoor-elementen, mineralen en 
dextrose. Ook als recuperatiemiddel bij 
zwaardere vluchten (o.a. tegen de dorst). 
Flacon van 250, 500 en 1000 cc. 

BELGABIC>N 
All-round vitamine-preparaat met poly-vi
taminen, mineralen en spoorelementen op 
basis van energiedragers. Sachets voor 3 
liter. 

VITABC>LI 
Vitamine-bolletjes op basis van vit. 612, 
bloedvormend en versterkend. Bevorderen 
de snelheid en 't uithoudingsvermogen. 
Potjes: 100 pillen. 

C>RNl-SIPECIAL 
Tegen dikke koppen, droge pluimen en 
conditieverlies (droog snot) bij oude en jon
ge duiven. 

ANTI- CAP 
Het beste middel tegen haar- en spoelwor
men. Dit preparaat is volkomen veilig voor 
het verenpak. Uiterst doeltreffend en ge
makkelijk toe te dienen via 't drinkwater. 
Ook in capsulevorm verkrijgbaar. 

Vraag gratis plastic m estzakje en 
documentatie aan. 

KLASSE DUIVEN, TOPLIEFHEBBERS ÉN ••• BELGICA-DE WEERD 
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'baas ' , maar ook bekendheid mee allerlei andere zaken 

die een duif in zijn leven zal gaan meemaken, zal de 

mogelijkheid van angsr en schrik ervoor, en dus van 
schade aan zijn welzijn, verkleinen. 

Bij de geboorre van een dier weer deze nog nier hoe zijn 

leefwereld emir zal zien. Er zijn zaken waaraan een dier 

nooit zal kunnen wennen, omdar hij roe een bepaalde 

soorr behoort en er daardoor in erfeli jk opzichr grenzen 

aan gesreld zijn. Er zijn echrer veel zaken waarmee een 
dier goed kan leven, ook al komen die nier in zijn na

ruurlijke leefwereld voor. Voorbeelden hiervan zijn het 

gepakr worden of vervoerd worden in een mand. Voor

waarde voor een goede gewenning is vaak wel dar hij 

die zaken en omsrandigheden zo vroeg mogelijk in zijn 

leven ervaarr. Hoe jonger een dier is, hoe gemakkelijker 
hij ergens aan wenr. Hij zal er nier meer zo van schrik

ken en er door van srreek raken. Dar is de reden dar als 

we jonge duiven vroeg aan her zieren in een mand ge

wend hebben, deze zich veel rusriger zullen gedragen 

dan jongen, die bij her inkorven voor her eerst met de 
mand in aanraking komen. Tam maken en gewennen 

aan allerlei zaken? Doe her zo jong mogelijk! 

Oneigenlijk gebruik van middelen 
Bij her oprimaliseren van her welzijn van onze duiven 
in her hok is eveneens van belang welke middelen (me

rhoden) die liefhebber roedienr (gebruike) om ze 'ge

zond te houden', in ropcondirie re brengen, re srimule

ren of bijvoorbeeld om de rui re remmen. Her gaar dan 

in de eersre plaars om oneigenlijke middelen. Dat zijn 
middelen die voor her doel waarvoor ze gebruike wor

den, nier geschikt zijn. Daarnaasr is ook her oneigenlijk 

gebruik van middelen schadelijk. Her gaar dan om (ge
nees)middelen en merhoden, die voor hun doel in prin

cipe wel geschikr zijn, maar door de liefhebber onei

genlijk (d.w.z onoordeelkundig en/of in onjuisre, 

schadelijke doseringen) gebruike worden. 

Buiten het hok 
Voor een oprimale welzijnsroestand van onze duiven is 

verder van belang wat de duiven allemaal buiten her 

hok meemaken. Bijvoorbeeld wanneer ze vervoerd wor

den of wanneer ze vrij rondvliegen rijdens verkennings
vluchren of wedvluchten. Over war ze precies ervaren 

tijdens het vervoer naar her inkorflokaal of de losplaats 

weren we heel weinig. Sommige omsrandigheden (zoals 

te hoge remperaruren en gebrek aan warer) kunnen ech

rer zonder meer versrorend zijn en een bedreiging vor
men voor her welzijn v8n -le individuele duif. Ook van 

belang is de manier waarop we mee een mand waarin 

zich duiven bevinden, omgaan. War ervaren die duiven 

als de mand waarin ze worden meegenomen overal re
genaansroor omdat hun 'baas' er slordig mee omgaarl 

Een rusrig vervoer in de mand naar her inkorflokaal en 

her rusrig en voorzichtig laden van de boxen in de dui

venconrainer is belangrijk om grore versroringen re ver-

mijden. Juisr op dergelijke momenren moeren wij ons 

als posrduivenliefhebbers exrra verantwoordelij k voelen 
en goed blijven nadenken over war we precies doen. 

Nogmaals, her is ook allemaal in ons eigen belang, 

wam mee dieren waarvan her welzijn door ons eigen 

roedoen geschaad is, kunnen we geen prijs vliegen. 

De vraag die we ons sreeds moeren srellen is dus: "Doen 

wij her in dit opzichr wel goed genoeg'"· Maken we 
wel voldoende gebruik van alle kennis die we bezi rren. 

Hebben we eigenlijk wel voldoende kennis ? En dar 

gelde voor alles war wij mee onze duiven doen. 

In her vervolg van onze arrikelenserie zullen we zoveel 

mogelijk ingaan op de omsrandigheden en facroren die 

een oprimaal welzijn van onze duiven kunnen versroren 

en die we als organisarie of als liefhebbe~ kunnen verbe
reren. 

In de tekst van deze artikelen komt u soms cursieve 
woorden tegen die. Het getal erachter verwijst naar 
de aflevering uit onze serie artikelen waarin over het 
aangegeven onderwerp is geschreven. 

veterinary pharmaceutica l products 

mtex olland 
Voor een optimale begeleiding in de duivensport! 

Onderstaande topliefhebbers schenken hun 
vertrouwen aan Pantex producten. U nog niet? 

Jos v. Limpt-de Klak, Gebr. Borgmans, C. v. Gestel, P. Gijbels, 
Gebr. Heesters, v. Limpt-de Prut, Trio Gijbels. A. de Bruyn, Cor 
Hanegraaf, Verwijlen en Zn - Marathonkampioen '97, Henk 
Schee pens, C. v. Herk en Zn. - 1 e Nationaal Kampioensduif Een
dagsfond '98, H. Broeders - Nationaal Kampioen Dagfond '98, v. 
Kleef-de Jongh, P. v. Bommel, FA Janssen, Gebr. Maas, L. Ver
straete - 1 e Marathonkampioen Limburg '98, H. Widurski en nog 
vele anderen ... 

Bestellingen boven /50,- incl. gezondheidsschema 
en productfolder worden gratis verzonden! 

VOOR BESTELLINGEN EN INFORMATIE: 
Tijdens kantooruren: 
Pantex Holland BV 
Ganzestaartsedijk 8 
5525 KC Duizel 
Tel: 0497-530670 
Fax: 0497-530685 

's Avonds en in weekenden: 
Henk van Limpt-de Prut 
Kruisstraat 94 
5541 RZ Reusel 
GSM 06-53398081 


