JAAP

KOEHOORN PRODUCTS

Entrodex

200 gr. € 17,00 650 gr. € 35,00 1.5 kg. 65,00
Een oplosbaar biologisch produkt, dat het goedaardig micro-organisme Entrococcus Faecium, elektrolyten en Vitamine B bevat.
Het verbetert de eetlust en het opnemen van voedingsstoffen. Dosering: Steeds 5 gr. (1 maatje) in het drinkwater van 20 duiven
(1 liter). Bij aanvang: 1 week aan een stuk dagelijks, daarna; Tijdens het vliegseizoen: om de andere dag tot dagelijks samen
met Ascorbivite. (verbetert de werking). Tijdens de rui en kweken: om de andere dag. In stille periodes: 2 tot 3 maal per week.

Ascorbivite (vitamine C)

650 gr. € 19,00
Een oplosbare geconcentreerde vitamine C versterker. Het helpt de duif vlugger te herstellen na transport en wedstrijd. Verbetert in
belangrijke mate de werking van Entrodex en Carbosol. Gebruiksaanwijzing: 5 gr. (1 maatje) in het drinkwater van 20 duiven (1 liter)
samen met Entrodex.

Carbosol

500 gr. € 19,00
Een oplosbaar koolhydraat polymeer met L-camitine. Koolhydraten zijn de belangrijkste energiebron van de spieren tijdens extreme
lichamelijke inspanning.. Gebruiksaanwijzing: 20 gr. (1 eetlepel) in het drinkwater (1 liter) of op (met Suprendol) bevochtigt voedsel
van 20 duiven.(600 gr). Tijdens het vliegseizoen: Bij de thuiskomst samen met Entrodex en Ascorbivite als eerste drank verstrekken
VOOR HET ETEN. Carbosol mag ook over het voer. Voor de vlucht: de laatste dagen voor het inkorven naar behoeven (vb. snelheid:
2 dagen, H F: 3 dagen, enz.) Bij zware 1 dagfond-vluchten de frequentie verhogen.

Creatine

500 gr. € 19,00
Een raceduif haalt haar energie uit 3 verschillende bronnen: in eerste instantie hoofdzakelijk uit koolhydraten, waarna geleidelijk overgegaan wordt op vetverbranding. Duiven waarvan de vetreserves uitgeput zijn gaan ook eiwitten (spieren) verbranden. In de
mitochondriën van de spiercel gaan koolhydraten en vetten omgezet worden in energie door oxidatie, waarna deze energie overgebracht
wordt naar de spiereiwitten, die met behulp van deze energie gaan contracteren. U kunt het rendement van dit proces enorm verhogen
door extra creatine toe te dienen, daar het dagelijks rantsoen van de sportduif nauwelijks creatine bevat. .Gebruiksaanwijzing: De eerste
5 dagen 5 gr. = 1 vol maatje op 1 liter drinkwater. Daarna om de andere dag 2-4 gr. per liter. Creatine mag ook over het voer.

Super power plus

300 gram € 46,00 100 gram € 18,00 300 pillen € 28,00
Allersterkste en meest complete spierversterker dat in de duivenwereld te krijgen is. Combinatie van HMB, Creatine, L-Glutamine,
Vanadium en Chroom. Het zorgt ervoor dat de duiven hun spieren optimaal gebruiken en er zit een beveiliging in tegen spierovertrekking en beschadiging door extreme inspanning. De verzuring van de spieren wordt tegengegaan. Dit houdt in dat de duiven
met meer kracht langer door kunnen vliegen dat normaal. Gebruiksaanwijzing: 2 gr. op 1 liter water 3x in de week.

Whey powder

1.0 kg. € 24,00
Proteïne is belangrijk in periodes van groei en herstel na de vlucht op zaterdag, zondag/maandag verstrekken i.v.m. reparatie spiercellen.
In de ruiperiode zorgt het voor een sterker verenkleed. Tijdens de kweek geeft het de jonge duiven meer kracht om tot een volledige
ontwikkeling te komen. Gebruiksaanwijzing: Rui/Kweek, 2 x in de week 20 gram over 1 kg. vochtig gemaakt voer. Jongen doorvoeren
tot ruim 3 maanden.

Recovery Superior Nieuw volledig Peptopro via DSM

150 gr. € 18,00 300 gr. € 28,00
Revolutionaire ontwikkeling voor recuperatie binnen de topsport. Zorgt door de speciaal geprepareerde proteïne (Peptopro) voor direct
herstel (binnen 2 uur) na de vlucht. Nu is de herstel fase vaak twee dagen. U kunt zich voorstellen wat voor voordeel u heeft als de
duiven direct na de vlucht weer kunnen gaan trainen. Gebruik: 5 gram 1 liter water direct na de vlucht.

Japanse Go

250 ml. € 16,00
De nieuwste spierversterker uit Japan. Gamma Oryzanol wordt gemaakt uit rijst. Binnen de paardensport wordt dit al langer gebruikt en zijn
de resultaten erg goed. Voordeel van Gamma Oryzanol ten opzichte van Creatine of HMB is dat je wat minder hoeft te trainen om toch de
spieren te versterken. Dus voor mensen die wat minder tijd hebben een zeer geschikt produkt.
Gebruiksaanwijzing: 10 ml. op 1 kilo voer 4x in de week

MVS-30

(vitaminen - mineralen)
200 gr. € 11,50 650 gr. € 28,00
Is een hoog geconcentreerd vitaminen- en mineralensupplement, in het bijzonder rijk aan vitamine B complex. MVS-30 bevat
eveneens een aantal noodzakelijke aminozuren, sporenelementen en enzymen. Gebruiksaanwijzing: Meng 5 gr. (1 maatje)
op het bevochtigd voedsel voor 20 duiven (600 gr.) 2 maal per week tijdens de kweek-, rui-, opgroei- en wedstrijdperiode.

Soldex (supplement +carnitine+vit.+mineralen)

100 gr. € 10,00
Is een oplosbaar vitamine en mineralen supplement voor reisduiven. Om de vetverbranding te verbeteren (uithouding verhogen) is
L-Camitine toegevoegd. Soldex bevat vitamines AD3,E, K3, BL B2,B6,C, biotine en de mineralen jodium, kobalt, koper, ijzer,
mangaan, zink, calcium, fosfor en zout. Gebruiksaanwijzing: Meng 1 gr in 1 liter drinkwater 2 maal per week als gewoon onderhoud
of dagelijks in de voorbereiding (laatste week) op een fondvlucht (+500 km.)
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VIT. E-90 (versterker-bevruchting)
Vitamine E werd oorspronkelijk het anti-steriliteitsvitamine genoemd. Experimenten tonen trouwens aan dat dieren zich niet kunnen
voortplanten bij afwezigheid aan vitamine E in de voeding. E-90 is gemaakt in een kwaliteit, geschikt voor menselijk gebruik en bevat
90.000 Ul/kg aan vitamine E. Het is een belangrijke regelaar van diverse stofwisselingsfuncties, in het bijzonder de cellulaire ademhaling.
Gebruiksaanwijzing: Meng 2,5 gr (½ maatje) op het bevochtigd voedsel voor 20 duiven (600 gr) 2 maal per week tijdens de kweek of
ter vervanging van Tarwekiemolie tijdens het vliegseizoen.
200 gr. € 15,00

Iron & B12 (ijzer en Vit. B12)
Supplement opneembaar ijzer en vitamine BI2. IJzer speelt een belangrijke rol in het zuurstoftransport via het bloed naar de spierhersencellen. Het speelt een essentiële rol bij de aanmaak van zogenaamde haemoglobine en myoglobine, de zuurstofdragers in het
bloed. Het toegevoegde Vitamine BI2 voor celweefselverbetering is het enige vitamine dat een sporenelement bevat, nl. kobalt waarvan
men weet dat het essentieel is voor het levensonderhoud. Verder is B12 gekend om zijn relatiefactor met het vet- en koolhydraatmetabolisme en de productie van myeline, een belangrijke component van het zenuwweefsel. Gebruiksaanwijzing: Meng 5 gr.
(1 maatje) op het bevochtigd voedsel voor 20 duiven (600 gr.) de dag voor de inkorving en de dag van de thuiskomst evenals de dag na
de thuiskomst. Zware fondliefhebbers verstrekken Iron & B12 de laatste 5 dagen voor een vlucht. 650 gr. € 19,00

Garlic powder

Garlic is een zeer sterk geconcentreerd knoflookpoeder dat een onmisbare hulp vormt als bloedzuiveraar. Het is rijk aan fosfor (denk
aan solferbloem) en vluchtige oliën. Gebruiksaanwijzing: Meng 5 gr. op het bevochtigd voedsel 20 voor duiven (600 gr.)
2-3 maal per week als onderhoud het hele jaar door.
1.0 kg. € 17,00

Gele druppels
Dosering:In het vliegseizoen: 1x per week 1 druppel in de keel of 1x in de week 3 pipetjes vol op een halve kilo voer of in een halve liter
water gewoon op laten drinken. Pas op voor de handen en de kleren, maakt gele vlekken. ACRIFLAVINE oplossing 30 ml. € 8,00

Suprendol ( WEDSTRIJD OLIE)
Gebruiksaanwijzing: 10 ml (1 eetlepel) op het voer van 20 duiven (600 gr) samen met MVS-30, Minimaal 2 keer in de week en bij
zwaardere vluchten dosering verhogen.
500 ml. € 16,00

Knoflook olie
Helpt bij Coccidiose, wormen en platte mest.
Gebruiksaanwijzing: 5 ml op 1 kilo voer 2 keer in de week

250 ml. € 5,90

Oregano oil Helpt bij bacteriële infecties
Gebruiksaanwijzing: 5 ml op 1 kilo voer 2 keer in de week

250 ml. € 8,50

ImmoQure

Met Bèta Glucan M (is een immuno modulator, die de eigen afweer van de duif tegen mico organisme kan versterken) en M.S.M. verrijkt
met Vitamine C, Aminozuren, Vitaminen en Sporenelementen. Immo Qure kan voor een doorbraak zorgen bij Chronische ontstekingen van
de huid en slijmvliezen ( Neus, Keel, Longen en Darmen) en vooral het immuunsysteem ondersteund in stressvolle situaties als ziekte,
transport en wedstrijdvluchten. Dosering; 10 gram op 500 gram bevochtigd voer.
500 gram € 19,50

CosaQure zeer complete bron van OCTACOSANOL. Bouwt het uithoudingsvermogen op en verbeterd de werking van de
spieren en gaat verzuring tegen.Dosering; 5 gram op 500 gram bevochtigd voer.

500 gram € 19,50

GlycoQure

Bewegingsproblemen, vastzittende vleugels, verstrekking en andere zeer hardnekkige vleugel problemen worden aangepakt met een
mengsel van Glucosamine, Chondroïtine en M.S.M. Dosering; 10 gram op 500 gram bevochtigd voer.
500 gram € 19,50

VeriQure

Vruchtbaarheid problemen bij oude duiven . Vooral vastzittende oudere duiven krijgen vaak problemen met het bevruchten.
Nu is er een uniek product die heel veel van dit soort problemen kan ondervangen en zelfs veelal kan oplossen.
Dosering; 10 gram op 500 gram bevochtigd voer.
500 gram € 19,50

Jaap's persoonlijke schema !!
VOER

IN WATER

OP VOER

ZATERDAG

Zwaar kweek
+ pinda's
+ snoep

5 gr. Entrodex 5 gr. Ascorbivite
20 gr. Carbosol 2 gr. Creatine
2 gr. Superpowerplus
5 gr. Recovery superior

Niets

ZONDAG

Kweek op laten eten
's avonds super dieet
super dieet

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

super dieet
super dieet ’s morgens
zwaar vlieg 's avonds
zwaar vlieg
+ 25% extra maïs
's morgens beetje maïs
en wat snoepzaad

5 gr. Entrodex 5 gr. Ascorbivite
2 gr. Creatine 2 gr. Superpowerplus
Water of knoflook om de week
Water
5 gr. Entrodex
5 gr. Ascorbivite

10 ml. Japanse Go
5 gram Recovery Superior
10 ml. Suprendol
5 gr. MVS-30
10 ml. Suprendol 5 gr. MVS-30
5 gr. Creatine
10 ml. Japanse Go
5 gr. Creatine 10 ml.Japanse Go
2 gr. Superpowerplus 20 gr. Carbosol
Niets

Rustdag
Veel training
Veel training
Veel training
½ rustdag
Rustdag;
indien inkorfdag

