JAAP

KOEHOORN PRODUCTS
Entrodex
Een oplosbaar biologisch produkt, dat het goedaardig micro-organisme Entrococcus Faecium, elektrolyten en
Vitamine B bevat. Effectief in het behandelen van spijsverteringsstoornissen, stress en dehydratatie.
Het verbetert de eetlust en het opnemen van voedingsstoffen.Voordelen bij het gebruik van Entrodex:
* Voorkomt en stabiliseert spijsverteringsstoornissen * *Verbetert het vermogen in goede gezondheid te blijven*
*Levert symptomatische verlichting en verbetert het opnemen van voedingsstoffen* Verhoogt het afweersysteem van de duif
zodanig dat darmbacteriën zoals E-coli, Salmonella (paratyfus), secundaire infecties bij Adeno, enz, bijna geen kans meer
maken de duif te ondermijnen.*Helpt bij het behandelen van stress; tijdens transport, kweken, trauma, diarree, verandering
van dieet, extreme uitputting, inentingen, enz *Verbetert de conditie* Stabiliseert leven in een uur van nood (bijvoorbeeld bij
dehydratatie) * Verzorgt vrijwel alle vormen van diarree* Bruikbaar alternatief voor antibiotica* Stimuleert in zeer hoge mate
de natuurlijke weerstand
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.
Opmerking Entrodex het hele jaar door aan alle duiven verstrekken, zodat eventuele ziektekiemen niet de kans krijgen zich
in de inwendige organen te nestelen!
200 gr. € 17,00 650 gr. € 35,00 1.5 kg. 65,00

Ascorbivite (vitamine C)
"De natuurlijke EPO" (verhoogde zuurstof opname).
Een oplosbare geconcentreerde vitamine C versterker. Zeer geschikt voor het bestrijden van schadelijke vormen van
stress, diverse infectieziekten en bij herstel van weefsel. Reduceert stress tijdens wedvluchten met wel 60%. Van
Vitamine C is geweten dat het betrokken is bij de stofwisseling van eiwitten, koolhydraten en bij de opname van mineralen
als ijzer, noodzakelijk voor optimale groei van veren, botten en huid. Het helpt de duif vlugger te herstellen na transport en
wedstrijd. Verbetert in belangrijke mate de werking van Entrodex en Carbosol/Carbo Super. Gebruiksaanwijzing: 5 gr.
(1 maatje) in het drinkwater van 20 duiven (1 liter) samen met Entrodex.
. 650 gr. € 19,00

Carbosol
Een oplosbaar koolhydraat polymeer met L-camitine en creatine. Het kan het uithoudingsvermogen met wel
33% verhogen en een bijna 50% toename van het spierglycogeengehalte is aangetoond in onafhankelijke studies.
Koolhydraten zijn de belangrijkste energiebron van de spieren tijdens extreme lichamelijke inspanning.
L-Carnitine is toegevoegd aan Carbosol. Het ontbreken van L-Carnitine kan leiden tot een terugval van de potentiële
energie die beschikbaar is uit het vetmetabolisme en waardoor een verlies aan uithoudingsvermogen ontstaat.
L-Camitine speelt dus een belangrijke rol in het vetmetabolisme van de duif. Het verzorgt onder andere het transport
van lange kettingen vetzuren naar de mitochondriën, de krachtcentrale van de spiercel. Carbosol voorziet dus de duif
van energie zowel tijdens training als gedurende de wedstrijd. Gebruikers van Carbosol zullen vlug merken dat de duif
werkelijk bulkt van energie. Er werd tevens een verbeterde werking vastgesteld, indien Carbosol samen met Entrodex
en Ascorbivite werd geven. Gebruiksaanwijzing: 20 gr. (1 eetlepel) in het drinkwater (1 liter) of op (met Super Olie)
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.
500 gr. € 19,00

Creatine
Een raceduif haalt haar energie uit 3 verschillende bronnen: in eerste instantie hoofdzakelijk uit koolhydraten, waarna
geleidelijk overgegaan wordt op vetverbranding. Lang zwervende 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. Het is juist bij het transport van de energie van mitochondriën (energiecentrale) naar de eiwitten
(werktuig) waar creatine een zeer grote rol speelt. 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. De kracht en macht van
de sportduif zullen duidelijk vergroten. Gebruiksaanwijzing: De eerste 5 dagen 5 gr. = 1 vol maatje op 1 liter
drinkwater. Daarna om de andere dag 2 gr. (½ maatje) per liter. Creatine mag ook over het voer. Tabletten; 3 x per
week 1 tablet of in combinatie met poeder alleen voor het inkorven 1 tablet.
500 gr. € 19,00 100 tabl. € 8,00
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Ca-HMB
Calcium-HMB is een supplement dat in de topsport veel gebruikt wordt. Het zorgt ervoor dat de duiven hun spieren optimaal
gebruiken. De spieren worden versterkt en de verzuring ervan wordt tegengegaan. Dit houdt in dat de duiven met meer
kracht langer door kunnen vliegen dat normaal. HMB is de Amerikaanse spierversterker. Gebruiksaanwijzing 3 x per week
1 tablet
100 tabl. € 10,00

Super power plus

Allersterkste en meest complete spierversterker dat in de duivenwereld te krijgen is. De combinatie bevat HMB, Creatine,
L-Glutamine, Vanadium en Chroom Het zorgt ervoor dat de duiven hun spieren optimaal gebruiken en er zit een beveiliging in
tegen spier-overtrekking 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. 300 gram € 46,00 100 gram €18,00 300 pillen € 28,00

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. Het is tevens een efficiënt middel om keel-, krop- en darmslijm op te lossen. Reeds
jaren is knoflook gekend om zijn zuiverende eigenschappen, doordat het krachtige anti- gifstoffen bevat, essentieel voor een
goede gezondheid. Het heeft een anti-bacteriële en schimmelwerende werking. Door zijn goede antiseptische eigenschappen
is het uitermate geschikt om uw duiven gezond te houden. Het bevordert eveneens de ontwikkeling van goedaardige bacteriën
(denk aan Entrodex en darmflora), terwijl het schadelijke pathogene microben vernietigd. Gebruiksaanwijzing: Meng 5 gr(1
maatje) 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

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
spier- hersencellen. Het helpt eveneens voedingsstoffen om te zetten in bruikbare chemische energie. 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. BI2 is eveneens
een co-faktor die deel is van een aantal enzymen die betrokken zijn in de synthese van aminozuren, de bouwstoffen van de
spiercel. 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

Speed Oil ( TARWEKIEM OLIE)
(geeft energie voor de vluchten en hulp bij bevruchting) Is het beste energie produkt dat er bestaat. Duiven hebben dit
nodig tijdens rui, kweek en de vluchten. Vitamine E, vroeger enkel bekend als het bevruchtings-vitamine gaat in hoge
mate de spiercellen van hart en longen versterken en beschermen tijdens de inspanningen. In de kweekperiode
is dit produkt (veel vitamine E) enorm goed voor de bevruchting. Tijdens het vliegseizoen vormt het samen met
Carbosol een uitstekende energiebron voor de vluchten. Speed Oil is tarwekiemolie van de zuiverste kwaliteit.
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

Japanse Go
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
500 ml. € 29,00

Endurator
Een tabletje bevat OCTACOSANOL ( 27 mg. Octa 5% per tablet) Ter verbetering van het uithoudingsvermogen
bij tal van (duur)sportactiviteiten; voor versneld herstel na fysieke inspanning; ter verzorging van de hartspier; bij
(aanhoudend) vermoeide spieren; ter bevordering van de reactiesnelheid en de spiercoördinatie; ter
bescherming van gezonde cellen en weefsels in de zenuwen en DMG (33 mg. Dimethylglycine 99% per tablet)
Voor een doelmatige bloedsomloop; gunstig voor de bloeddruk; bij vermoeidheid; als ondersteuning van de
reinigende werking van de lever; voor behoud van normale vetwaarden in het bloed; bij stress; ter verbetering
van het geheugen en van de concentratie; ter verbetering van de fysieke prestatie bij duiven. Dosis 3 x per week
1 tablet 100 tabletten € 14,00

Soldex (supplement +carnitine+vit.+mineralen)
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.) 100 gr. € 10,00

Probak Forte
De vloeibare super methode voor gezondheid en energie! Het is een rechtsdraaiende melkzuurbacterie, zonder enige
toevoegingen of alcohol die zorgt voor een verhoogde weerstand van darmen. Tevens zorgt het voor een betere vertering van het
voer. Door het regelmatig geven van Probac-Forte krijgen uw duiven een topgezondheid, superconditie en een hoog
prestatievermogen tijdens het vlieg- en kweekseizoen. Dosering: Voor bereiken en stabiliseren van optimale vorm 14 dagen 10
ml. op 1 liter water of 1 kilo voer. Daarna 2x per week dezelfde dosering. In vliegseizoen de laatste 2 dagen voor het inkorven en
2 dagen na thuiskomst. 500 ml. € 10,50 1.0 lt. € 19,95

Whey powder
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. Whey Powder komt uit de bodybuilding
wereld.Gebruiksaanwijzing: Rui/Kweek, 2 x in de week 20 gram over 1 kg. vochtig gemaakt voer.
Jongen doorvoeren tot ruim 3 maanden. 1.0 kg. € 24,00

MVS-30

(vitaminen - mineralen)
Is een hoog geconcentreerd vitaminen- en mineralensupplement, in het bijzonder rijk aan vitamine B complex, nodig voor de
groei en een goede spierwerking. MVS-30 bevat eveneens een aantal noodzakelijke aminozuren, sporenelementen en
enzymen, die nodig zijn voor het welzijn en de prestaties en tevens de spijsvertering bevordert. Het wordt dan ook verstrekt
aan de duiven in belangrijke periodes als: kweken, rui, opgroei en wedstrijd. Aan MVS-30 is het kruid yucca toegevoegd dat
bekend is doordat het kwalijk ruikende uitwerpselen bestrijdt. 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.
200 gr. € 11,50 650 gr. € 28,00

Recovery Superior
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. Dit product was tot
nu nog alleen nog maar beschikbaar voor de topsporters in de Tour de France en Olympische Spelen.
Gebruik: 1 sachet op 1-2 liter water direct na de vlucht. . 20 gr. € 2,00

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. € 7,00

TEFF poeder
De energie bron uit Ethiopië die energie blijft geven. Teff is een graansoort met een uiterst kleine korrel die zeer
voedzaam is. Ongeveer 150 korrels Teff evenaren de grootte van één korrel Tarwe. Teff heeft een hoog vezel- en
ijzergehalte en zit vol mineralen. Het grote succes van de Ethiopische atleten Halie Gebrselassie en Kenenisa Bekele
wordt door henzelf mede toegeschreven aan Teff. Onderzoek heeft aangetoond dat Teff buitengewoon veel langzaam
verteerbare koolhydraten bevat en erg veel ijzer, dat in tegenstelling tot ijzer uit andere granen goed wordt opgenomen in
het lichaam. Deze eigenschappen maken dat Teff geschikt is als voeding voor duursporters. Vooral mensen die hun
duiven spelen op vluchten langer dan 400 kilometer zullen er probaat bij hebben. Teff bevat onder andere koolhydraten,
ijzer, proteïne, borium, koper, fosfor en zink. Dosering: 30 gr. op 1 kilo vochtig gemaakt voer 4x in de week.
1400 gr. € 13,50

Knoflook olie

Knoflook is bekend om zijn zuiverende eigenschappen, doordat het krachtige anti- gifstoffen bevat, dat essentieel is voor een goede
gezondheid. Het heeft een anti-bacteriële en schimmelwerende werking. Door zijn goede antiseptische eigenschappen is het
uitermate geschikt om uw duiven gezond te houden. Het bevordert eveneens de ontwikkeling van goedaardige bacteriën (denk aan
Entrodex en darmflora), terwijl het schadelijke pathogene microben vernietigd Dosering: 10 ml (1 theelepel) op het voer van 20
duiven (600 gr) 2-3 keer per week.
250 ml. € 5,00

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. Hart- en longspieren hebben veel baat bij deze versterker. Door de hoge concentratie is E- 90 bijzonder
economisch in gebruik. Vitamine E is eveneens gekend als antioxidant.
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
HOE HELPT ENTRODEX?
In Nederland en België geven vele dierenartsen indien een duif tekenen van zwakte of ziekte vertoont vaak een antibiotica kuur. Het verhelpt
meestal wel de kwaal, maar de duif wordt zwakker voor andere ziekten. Jongen van ouders die antibiotica hebben gehad zijn vaak zwakker dan
de natuurlijk gehouden duiven. In Entrodex zitten levensvatbare bacteriën, deze goede bacteriën komen via het drinkwater in de bek, slokdam
maag en darmen van de duif en gaan vastzitten tegen de wand van de maag en darmen en vormen zo een natuurlijk schild tegen allerlei
ziekten. Bij regelmatig gebruik van Entrodex is geconstateerd, dat de duif praktisch niet meer vatbaar is voor maag- en darmziekten.
Duivenliefhebber ga over op deze nieuwe weg van ziektebestrijding.
CARBOSOL Hoe krijg je topprestaties?
Duiven allereerst gezond hebben en houden, doe dat op een natuurlijke manier met goed voer, vitamines, elektrolyten, probiotica, etc. Daarna
komen de spieren aan de beurt. Vroeger dachten de atleten; 'Gebruik maar veel anabole steroïden dan worden de spieren sterker en de
spiermassa neemt toe. Dit klopt volledig, alleen de neveneffecten op het lichaam zijn ook enorm te noemen. Uiteraard geeft het een oneerlijke
concurrentie bij gebruikers en niet gebruikers. Dit alles geldt ook voor de duivensport. Binnen de atletiek is er een gedegen dopingreglement en
worden er veel controles gehouden. Dit alles geldt ook binnen de duivensport. In de atletiekwereld is daarna veel gezocht naar een vervanger
van dit soort zaken. En er werd massaal overgestapt op Carbohydraten- voeding met carnitine en creatine. Na enige tijd werd er geconstateerd
dat de prestaties op vergelijkbaar niveau kwamen te liggen met dit natuurlijke systeem. Wel moest er meer getraind worden. Omdat dit systeem
net zo goed werkt en veel beter voor de gezondheid van de duiven is, kunnen we dit systeem verwoord in het produkt CARBO SUPER
aanbevelen. Een neveneffect van dit systeem is dat de duif bulkt van de energie.

Jaap's persoonlijke schema !!
VOER

IN WATER

ZATERDAG

Zwaar kweek
+ pinda's
+ snoep

ZONDAG

Kweek op laten eten
's avonds super dieet

MAANDAG

super dieet

DINSDAG

super dieet

WOENSDAG

super dieet 's morgens
zwaar vlieg 's avonds
zwaar vlieg
+ 25% extra maïs

5 gr. Entrodex
Niets
5 gr. Ascorbivite
20 gr. Carbosol
2 gr. Creatine
2 gr. Superpowerplus
1 sachet Recovery superior
10 ml. Probak Forte
10 ml. Japanse Go
1 sachet Recovery
Superior
5 gr. Entrodex
10 ml. Speed olie
5 gr. Ascorbivite
5 gr. MVS-30
2 gr. Creatine
2 gr. Superpowerplus
Water of knoflook om de
10 ml. Speed olie
week
5 gr. MVS-30
Water
5 gr. Creatine
10 ml. Japanse Go
5 gr. Entrodex
5 gr. Creatine
5 gr. Ascorbivite
10 ml. Japanse Go
2 gr. Superpowerplus
20 gr. Carbosol
10 ml.Probak-Forte
Niets

DONDERDAG

VRIJDAG

Beetje maïs en wat
snoepzaad alleen 's
morgens

OP VOER
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Rustdag

Veel training

Veel training
Veel training
½ rustdag

Rustdag; indien inkorfdag
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