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Voorwoord
Pro-Bel-Fly is ontstaan uit het gezamenlijk streven van topduivenliefhebbers, dierenartsen met 
een jarenlange ervaring in de duivensport, specialisten in de biochemie, fytotherapie en de wereld van 
de topsportvoedingssupplementen om tegemoet te komen aan de behoefte aan een professionele 
ondersteuning in de duivensport.

In 2013 hebben we een aantal producten van een humaan topsportmerk bij duiven getest. Resultaten 
bleven niet uit, maar deze konden onze verwachtingen niet volledig inlossen. De opgedane 
praktijkervaring en de uit verscheidene wetenschappelijke studies reeds verworven kennis werden verder 
aan een grondige analyse onderworpen. Uit voorafgaande wetenschappelijke studies weten we reeds 
dat duiven bij langdurige inspanningen over een heel ander systeem van energievoorziening beschikken. 
De producten die bij mensen een meerwaarde betekenen, genereren bij duiven niet dezelfde positieve 
resultaten.
Met de door ons opgebouwde kennis hebben we ingezien dat het geen zin heeft om producten te 
ontwikkelen die een copy/paste zijn van bestaande producten voor mensen. In die optiek hebben we 
de focus verlegd naar supplementen die specifiek ontwikkeld worden voor wedstrijdduiven om finaal tot 
een beter resultaat te komen.

We hebben alle Pro-Bel-Fly produkten dan ook vanaf nul herontwikkeld. Uiteraard hebben we bij de 
ontwikkeling van deze nieuwe producten voor duiven de kennis die we met topsporters (Tom Boonen, 
Alberto Contador, profvoetballers bij KAA Gent, RSCA Anderlecht, Club Brugge...) hebben opgedaan 
inzake hydratatie, energieproductie, spieropbouw, recuperatie... niet overboord gegooid. Voor beiden zit 
het verschil tussen winnen en verliezen in de laatste procenten, de ultieme optimalisatie. Wel hielden we 
voortaan rekening met het feit dat een sportduif niet gelijk is aan een doorsnee topsporter.
Om topproducten voor duiven te ontwikkelen, hebben we de afgelopen jaren alle wetenschappelijke 
studies over duiven, papegaaien, pluimvee en trekvogels doorgenomen en volgende zaken onderzocht:

  Analyse van de voedingsbehoeften onderhoud van de gezondheid en bij het leveren  
van prestaties
 Analyse van de verschillen tussen duivers en duivinnen
 Optimalisatie van het opbouwen van de energiereserve
 Het zoeken naar natuurlijke stoffen om de immuniteit van de duiven te versterken
 Het zoeken naar beter opneembare produkten
 ...

Na deze onderzoeksfase volgde een tweede testseizoen (2014) bij enkele professionele duivenmelkers 
en enkele gedreven amateurs. De resultaten waren verbluffend en het werd snel duidelijk dat we met deze 
vernieuwde formules verder konden bouwen aan iets innovatiefs binnen de moderne duivensport.
Gedurende de winter van 2015 optimaliseerden we de toedieningsvormen en contacteerden we 
vervolgens enkele professionele en top-amateur-duivenmelkers uit binnen-en buitenland (China, 
Verenigd Koninkrijk, USA...) met de vraag om onze bevindingen met hen te delen en vooral om samen 
met hen het derde testseizoen op te starten. De reacties van deze testgroep en de resultaten van hun 
duiven waren dermate positief dat we er nu vast van overtuigd zijn dat we aan alle duivenmelkers die 
dagdagelijks gedreven met hun duivensport bezig zijn, deze topondersteuning kunnen aanbieden.

Uiteraard beseffen we dat ons productgamma vandaag nog niet compleet is. De komende jaren zullen 
we de bestaande producten blijven optimaliseren en het gamma verder aanvullen. Laat dit nu 
net de uitdaging zijn die we graag met u als duivenmelker aangaan. Jaar na jaar willen we er samen met 
u aan werken om betere resultaten te bekomen, betere duiven te kweken en vooral meer plezier te halen 
uit de resultaten die we samen bereiken.

www.PROBELFLY.com
1



“Aangenaam verrast door jullie gamma! 

Een tevreden tester/gebruiker” 

Gaby Vandenabeele
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— ENERGIE VOOR UW DUIF —

Duiven beschikken net als mensen over drie energiebronnen:

 Koolhydraten: suikers, zetmeel...

 Vetten: noten, zaden, vis, vlees...

 Eiwitten: granen, peulvruchten, vlees, vis, gevogelte...

Deze bronnen moeten in optimale vorm aan de duiven worden aangereikt, d.w.z. 
enkel de bronnen met het hoogste energetisch rendement. Alle andere vormen zijn 
immers extra belasting en hebben minder effect.
Denk ter vergelijking maar even aan een Formule 1 auto versus je eigen auto. Een 
Formule 1 auto krijgt:
1/    een superieure kwaliteit van benzine = hoger rendement per liter brandstof
2/  net genoeg van deze brandstof want anders weegt dit alleen maar extra en 

vertraagt dit de snelheid 

Hoe onzuiverder je energiebron is, hoe meer kans er bestaat op vervuiling, hetgeen 
dan weer zorgt voor extra werk voor de lever, die nu net cruciaal is voor de aan-
maak van energie bij de duif. “De lever is de motor van de duif.” Het is dus ui-
terst belangrijk om de juiste voedingsstoffen te geven op het juiste moment en 
in de juiste vorm. Eénmaal deze voedingsreserve adequaat is aangevuld, bestaat 
de kunst erin om deze door de duif tijdens de vlucht maximaal te laten benutten. 

De volgende samenlopende factoren zijn daarbij van cruciaal belang:

 een maximale werking van het energiesysteem: krebscyclus optimalisatie

 een performante werking van de omzettingsorganen: vet kan enkel maxi-
maal omgezet worden door een goed functionerende lever

 een continue aanmaak van energie: voldoende micro-elementen zorgen er-
voor dat deze aanmaak aan 100% kan blijven gebeuren, ook in een vierde, 
vijfde of nog veel later uur.

 een stimulatie van het energiesysteem om aan 100% te blijven werken: 
enkele fyto-therapeutica hebben bewezen dat ze een degelijke activatie be-
werkstelligen.

 
Hou er rekening mee dat de recuperatie een heel grote rol speelt bij de volgende 
vlucht. Een goede recuperatie begint met het voldoende “laden” van de duiven vóór 
de prestatie, zodat deze tijdens de vlucht zo weinig mogelijk in het rood dienen te 
gaan. Een duif die met reserve thuiskomt heeft de ideale basis om de week daarop 
een nog betere prestatie neer te zetten.
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Sportduiven zijn topatleten. Voor het leveren van topprestaties zijn ei-
witten zeer belangrijk. Deze zijn nodig voor het herstel en de opbouw van 

spierweefsel. De sportduif heeft (bij trainings- en wedstrijdvluchten) ook 
extra behoefte aan een aantal vitamines, mineralen en aminozuren.

POWERFLY is een specifiek uitgebalanceerd preparaat dat zorgt voor een optima-
le opbouw naar de inkorving toe:  de juiste suikers 
  aminozuren

  eiwitten (hoogwaardige)
  co-factoren (vitamines-mineralen)
  specifieke vetbronnen

POWERFLY 

 Behoud en opbouw van energie
 Ondersteuning weerstand
 Specifiek voor duivers

Gebruiksaanwijzing: 2 dagen per week bv. dinsdag en woensdag als opbouw naar de 
volgende vlucht. Een kuur van 5 à 7 dagen voor de trainingsvluchten als conditiebevordering.*

Inhoud: 250 g (550 dosissen)

* Afhankelijk van het type vlucht en inkorving. (zie weekschema) 4 5



Registreer je snel voor onze nieuwsbrief via www.probelfly.com

In de huidige duivensport treedt het spel met de duivinnen steeds meer op de voor-
grond. Vermits duivinnen een ander hormonaal stelstel hebben dan de duivers 
kunnen andere producten aangewend worden om hun prestaties gunstig te beïn-
vloeden.
Fysiek zijn de duivinnen niet de mindere ten opzichte van de duivers. Ze herstellen 
vaak sneller dan de duivers. Aangezien weduweduivinnen elke week moeten vlie-
gen, is het belangrijk om hen de nodige bouwstoffen te verstrekken.

POWERFLY FEMALE bevat de noodzakelijke ingrediënten om elke week in opti-
male omstandigheden aan wedstrijdvluchten deel te nemen.

POWERFLY 

 Behoud en opbouw van energie
 Ondersteuning weerstand
 Specifiek voor duivinnen

Gebruiksaanwijzing: 2 dagen per week bv. dinsdag en woensdag als opbouw naar de 
volgende vlucht. Een kuur van 5 à 7 dagen voor de trainingsvluchten als conditiebevordering.*

Inhoud: 250 g (550 dosissen)

* Afhankelijk van het type vlucht en inkorving. (zie weekschema)5



“Recuperatie is in mijn ogen zeer voornaam in de duivensport.  

Recupfly en Hepasan hebben me hierbij de laatste 2 seizoenen 

zeer goed geholpen.” 

Erik Limbourg
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— RECUPERATIE NA DE WEDSTRIJD —

Na een wedstrijd (vanaf 30 min. ongeveer) is het van belang dat de duiven 
die in het competitieritme zitten, extra voedingsstoffen aangeboden krijgen 
waardoor het spierherstel en de spieropbouw gemaximaliseerd worden.

Spierherstel is voornamelijk van groot belang na een wedstrijdvlucht, spier-
opbouw na trainingsvluchten.

Net als bij een topsporter is de spierstructuur van een duif aangeboren. 
Deze kan enkel behouden, getraind en geoptimaliseerd worden.

Geen enkele duif heeft er baat bij om ‘bodybuildersspieren’ te ontwikkelen. 
Dergelijke spieren zijn immers sneller vermoeid en worden vooral trager.

Het is dan ook cruciaal om de duiven dadelijk na een wedstrijdvlucht de 
volgende stoffen aan te bieden:

1. Water om te rehydrateren.

2. Snelle suikers om de duiven hun energie terug aan te vullen zodat zij 
kunnen recupereren.

3. Eiwitten in de juiste verhoudingen om de spiercellen te helpen her-
stellen.

4. Vitamines, mineralen en oligo-elementen om het her-
stel te ondersteunen en de duiven vooral gezond te hou-
den. Deze co-factoren zorgen er bovendien voor dat zij voor 
de volgende vlucht opnieuw maximaal energie kunnen vrijmaken.

5. Stoffen die de leverfunctie ondersteunen. Deze ondersteu-
ning is bij trekvogels cruciaal. Aangezien de duiven op een vet-
mechanisme vliegen, krijgt de lever het hard te verduren. Een 
kuur tussen de vluchten door is dan ook uiterst aanbevolen.
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RECUPFLY

Door de opeenvolging van belangrijke wedstrijdvluchten is recupera-
tie één van de bijzonderste aandachtspunten geworden in de mo-
derne duivensport. Vooral de opname van koolhydraten en eiwitten 
onmiddellijk na de inspanning is van essentieel belang voor een be-
ter herstel van de energievoorraad, het verhogen van de eiwitsyn-
these voor spierherstel en het bevorderen van de immuniteit.

RECUPFLY draagt bij tot een maximaal herstel:
 Spier en glycogeenherstel
 Eiwitsynthese
 Vitamine D & K

 Voor een beter herstel
 Maximaal spierherstel
 Bevordert de immuniteit

Gebruiksaanwijzing: Op het eten bij thuiskomst en de dag erna, bevochtigen met 
OMEGA-OIL, COMBI-OIL of BRONCHOSAN

Inhoud: 400 g (400 dosissen)
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“Recupfly en Powerfly stonden in 2015 wekelijks op het program-

ma om onze duiven klaar te zetten voor een volgende Nationale 

vlucht.
Het gebruik van Hepasan en Dolosan voor de laatste wedstrijd 

heeft zeker mee bijgedragen tot het behalen van dit buitengewoon 

resultaat, de lever is en blijft DE motor van sportduiven” 

Vermeerbergen Wilms
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— DE GEZONDHEID VAN DE DUIF —

Het spreekt voor zich dat een duif in optimale gezondheid veel meer troe-
ven heeft dan een “gezonde” duif zonder meer.
Lange tijd streefden duivenmelkers en hun dierenartsen er eenvoudigweg 
naar om duiven niet ziek te laten worden. Vandaag de dag is het duidelijk 
dat duiven over een “topgezondheid” moeten beschikken willen we hen 
topprestaties laten leveren.
Het health assortiment van Pro Bel Fly bevat de nodige aanvullingen om de
gezondheid en de weerstand van uw duif op peil te houden.

De volgende tips voor een gezonde duiventil zijn u wellicht al bekend:

 Voldoende vers water

 Een proper hok met voldoende luchtverversing zonder overdadige tocht.

 Kwalitatieve basisvoeding: Er zijn vele soorten duivenvoeders in de 
handel. Men heeft de keuze tussen voeders om te vliegen, voor de rui, 
voor de kweek... Al deze mengelingen zijn zeker geschikt als basis.

Maar bent u ook op de hoogte van het belang van:

 een evenwichtige toevoer van micro-nutriënten zoals vitamines, mi-
neralen en spoorelementen

 het sterker maken van de duif om beter bestand te zijn tegen de ne-
gatieve invloeden van ziekteverwekkers.

 het voldoende en snel aansterken van de duif na iedere infectieperiode 
en inspanning..

Het health assortiment van PRO BEL FLY komt aan deze belangrijke noden
tegemoet. De HEALTH producten optimaliseren de gezondheid en 
de weerstand van de duif. Zij maken de duif beter bestand tegen ziek-
tekiemen en zorgen voor een betere uithouding, een betere oriënta-
tie en een hogere snelheid. Zij verhogen bovendien de hokdrift en zor-
gen voor een consistentere overdracht van het genetisch materiaal bij het 
kweekprogramma.
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Registreer je snel voor onze nieuwsbrief via www.probelfly.com

BRONCHOSAN

Het hoeft geen betoog als we zeggen dat het optreden van luchtwegproblemen 
één van de grootste bedreigingen vormt tijdens het sportseizoen. Irritaties van de 
slijmvliezen en slijmophopingen vormen een belemmering voor het leveren van top-
prestaties.

BRONCHOSAN heeft een verzachtende werking op de slijmvliezen. Indien na 
raadpleging van de dierenarts antibiotica moeten worden verstrekt, kan een gelijk-
tijdige toediening van BRONCHOSAN het herstel optimaliseren.

 Verzacht de luchtwegen
  Verzachtende werking op 
de slijmvliezen
  Voor witte neuzen

Voor 13 l water

Gebruiksaanwijzing: In het water of op het eten bij thuiskomst (preventief tegen het optre-
den van ademhalingsproblemen), eventuele combinatie met antibiotica (na overleg met uw 
dierenarts) kan de werking hiervan optimaliseren.

Inhoud: 200 ml
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DOLOSAN

Tijdens het wedstrijdseizoen worden de spieren en gewrichten van de duiven zwaar
op de proef gesteld, hetgeen kan leiden tot stijfheid, pijn en ontstekingen. De duiven
worden eveneens aan aanzienlijk veel stress blootgesteld, waardoor hun immuniteit
ondermijnd kan worden.

DOLOSAN bevat ontstekingsremmende en antioxidatieve stoffen, die de vor-
ming van ongunstige prostaglandinen afremmen. Deze ontstekingsremmende ei-
genschappen zorgen voor een beter herstel en een betere recuperatie na de vlucht, 
waardoor de duif bij een volgende vlucht terug optimaal kan presteren.

 Ontstekingsremmend
  Beter herstel
 Ondersteunt het bindweefsel

Voor 30 l water

Gebruiksaanwijzing: In het drinkwater bij thuiskomst, ook na iedere trainingsvlucht, kuur 
van 5 à 7 dagen tijdens voorbereiding van het vluchtseizoen én als bevordering van de condi-
tie (mag zeker in combinatie met HEPASAN).

Inhoud: 150 ml
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HEPASAN

De lever vormt vaak de zwakke schakel bij duiven die topprestaties moeten leveren.
Tijdens de voorbereiding van de vlucht moeten duiven heel wat energierijke voeding
verwerken, die onder de vorm van vet in de lever opgeslagen wordt. De lever doet
namelijk dienst als energieopslagplaats.

HEPASAN optimaliseert de leverfunctie, waardoor de duiven de opgebouwde 
vetreserve maximaal kunnen benutten.
HEPASAN kan op elk moment aangewend worden als algemene ondersteuning 
van de leverfunctie.

Voor 100 l water

Voor 30 l water

 Beschermt de lever
  Optimaliseert  
de leverfunctie

Gebruiksaanwijzing: De dag voor en eventueel de dag van de inkorving tijdens het opdrijven 
van de energierijke voeding (stimulatie van de lever - omzetting vetten naar energie). Na ziekte, 
na antibioticakuur: kuur van 5 à 7 dagen. Tijdens de rui: 2 a 3 x per week.

Inhoud: 150 ml of 500 ml
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COMBI-OIL

In de duivensport wordt veelvuldig gebruikgemaakt van voedingssupplementen in
poedervorm.

COMBI-OIL is een ideaal hulpmiddel om deze nutraceuticals samen met de voe-
ding te doen opnemen. Het bevat een selectie van hoogwaardige oliën met een 
gunstige invloed op de cholesterolwaarden.

COMBI-OIL bevat allicine, de werkzame stof uit look met een gunstige invloed op 
de spijsvertering, de immuniteit en de bloedcirculatie.

  Bevordert de assimilatie  
van voeding
  Verrijkte olie met gunstige 
invloed op de spijsvertering 
en de bloedcirculatie

Gebruiksaanwijzing: Ideale formule om poeders te bevochtigen bij toediening op het eten.

Inhoud: 500 ml
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OMEGA OIL

Duivenvoeding heeft een hoog gehalte aan omega 6 vetzuren en een laag gehalte 
aan omega 3 vetzuren. Deze slechte verhouding tussen omega 6 en omega 3 werkt
ontstekingsbevorderend, hetgeen nefast is voor het leveren van topprestaties.

OMEGA-OIL bevat een hoge hoeveelheid EPA en DHA. Door de toevoeging van 
deze olie krijgen we de verhouding terug in evenwicht. Aangezien het een tijdje 
duurt vooraleer deze vetten in de lichaamscellen zijn ingebouwd, is het belangrijk 
om de OMEGA-OIL op zeer regelmatige basis te geven en de kuur reeds enkele 
weken voor de aanvang van de kweek en/of vliegperiode op te starten. DHA in 
OMEGA-OIL bevordert de hersenfunctie waardoor het concentratie- en her-
inneringsvermogen verbeterd wordt.

  Bevordert de hersenfunctie en  
verbetert het herinneringsvermogen
  Herstelt het evenwicht EPA/DHA

Gebruiksaanwijzing: Op het eten als voorbereiding van de kweek en tijdens het koppelen 
(bevordert de vruchtbaarheid zowel bij duiver als duivin), tijdens de opgroei van de jongen in de 
nest en na het spenen (bevordert de ontwikkeling van de hersenen en bevordert de hersenfunc-
tie (oriënteringsvermogen). Ook ideaal in combinatie met Powerfly (opbouw energiereserve).

Inhoud: 500 ml
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“Ik heb mijn kweekduivinnen klaargezet met Hepasan. Aangenaam 

verrast over de conditie, de donsrui en het roze borstvlees. Duiven 

zien er super uit! Hepasan is zeker een meerwaarde in de moderne 

duivensport.” Rik Cools
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— HET PIGEONPRO@SAFE CHARTER —

1. Alle formulaties worden gecheckt op mogelijke risico’s inzake veiligheid, 
bijwerkingen en dopingsrisico.

2. Bij het maken van de producten worden enkel erkende voedingsstoffen 
gebruikt.

3. Er worden geen producten gemaakt met machines waarmee ook ge-
neesmiddelen die doping-contaminatiegevoelig zijn, worden geprodu-
ceerd.

4. Alle producten die worden gebruikt, zijn gescreend op het risico om als 
doping te worden aanzien.

5. De volledige productie gebeurt in een specifiek gecon-
troleerde ruimte teneinde geen risico op contamina-
tie te lopen.

6. Alle loten die klaar zijn in productie, worden in 
quarantaine geplaatst totdat het onafhankelijk 
labo een “veilig” certificaat aflevert en dit conform 
het PigeonPro@safe label.

6. Alle documenten die tijdens de productie worden 
gebruikt en de stalen van het productie-lot wor-
den tot ten minste 2 jaar na vervaldatum van het 
product bewaard.

Het label PigeonPro@Safe, dat garandeert 
dat de producten vrij van doping zijn.
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KWEEK RUI RECOVERY

RECUPFLY

OMEGA-OIL

BRONCHOSAN

COMBI-OIL

HEPASAN

DOLOSAN

18 19



RECOVERY POWER ENERGY

POWERFLY

DOLOSAN
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Toen ik jullie producten begin juli 2015 voor een eerste maal gebruik-

te was ik aangenaam verrast. De recuperatie ging zeer vlot en op 

maandag trainden de duiven reeds schitterend. De duiven stonden 

mooi rond en zaten er heel fris bij. De resultaten waren verbluffend.”  

Chris Debacker
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PRO BEL BV

Rijksweg 2
NL-4529 JC EEDE (SLUIS)
T +32 9 395 02 97
M info@probelfly.com

CONTACT

www.PROBELFLY.com


