Bijproducten.2/ Martin Trompetter  Staphorst
In 2013 schreef ik eerder een column over bijproducten en dat betrof toen de vele producten die er in de ruiperiode
worden verstrekt. Tijdens het schrijven van die column ondernam ik een zoektocht op internet en raadpleegde ik
duivenboeken en duivenkrantjes. Daarna werd ik steeds vaker zelf benaderd door fabrikanten of verkopers van allerlei
producten. Ook krijg ik geregeld vragen over mijn mening ten aanzien van diverse producten en ben me daarom,
meer dan ik eigenlijk wilde, gaan verdiepen in bijproducten. Ik ben er namelijk heilig van overtuigd dat je zo min
mogelijk bijproducten dient te gebruiken en bevind me met die mening in goed gezelschap. Ook iconen in de
duivenwereld als Jelle Jellema en Bas Verkerk geven aan dat bijproducten niet nodig zijn om goed te presteren. De
eerste geeft aan dat zijns inziens een teveel aan bijproducten het organisme van de duif te veel belast. En Verkerk
die in zijn loopbaan een veelheid aan bijproducten heeft uitgetest, geeft aan dat hij nauwelijks meer iets anders geeft
dan een grit en mineralenmengsel, omdat bijproducten het duivenlichaam lui zouden maken.
Wanneer liefhebbers als de twee voorgenoemden aangeven geen voorstander te zijn van bijproducten, kun je toch
voorzichtig stellen dat vele emmers en flessen tot de categorie overdaad behoren. Ik ben er een groot voorstander
van om zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven. Het verstrekken van groenten/kruiden als knoflook, wortelen, ui,
andijvie, paardenbloem, artisjokextract, vlierbessen, etc. en eventueel regelmatig kruidenthee of kruidendrankjes
past mijn inziens wel daarbij.

Een van de mensen die mij destijds benaderde was de 47 jarige Martin Trompetter uit Staphorst die samen met
Appie Dunnink één van de verkopers is van Pigeonbooster, een product met een gunstige invloed op de darmflora.
Martin heeft inmiddels 35 jaar duiven en is in zijn jeugd via zijn neef Henk in de duivensport gerold. In die 35 jaar
heeft Martin verschillende mooie successen behaald waarvan hij zelf de uitslag van drie jaar geleden op Nationaal
Chateauroux (725 km) één van de mooiste vindt. Met warm weer en wind op kop speelde hij toen een 1e en een 3e
in het rayon, wat goed was voor de 7e en 14e plek in de afdeling. Martin speelt niet voor een kampioenschap maar
richt zich op dagsuccessen waarbij de dagfond en de jonge duivenvluchten zijn voorkeur hebben. “We hebben 3
zoons die allemaal op voetbal zitten en daarnaast ben ik ook nog leider, dus daar heb ik het druk zat mee. Ik probeer
me dan ook meer te richten op dagsuccessen. Ik hoop nog eens een NPO overwinning binnen te slepen, maar dat is
maar voor weinigen weggelegd. Alles moet dan mee zitten zoals de ligging, de wind en natuurlijk de forme. Dat
maakt het best moeilijk. Ik verbaas me dan ook over bepaalde gerenommeerde liefhebbers die er met regelmaat in
slagen om van de ene op de andere week een topuitslag neer te zetten op de NPO vluchten. Ik zou er wel eens
achter willen komen hoe ze dat voor elkaar krijgen.”

De vraag waarom een liefhebber als Martin die vrij nuchter is en een eenvoudige verzorging van de duiven hanteert,
zich bezig is gaan houden met de verkoop van een middel als Pigeonbooster, intrigeerde mij. “Ik ben inderdaad geen
voorstander van veel bijproducten en heb in mijn duivenloopbaan dan ook maar weinig extra’s aan mijn duiven
verstrekt. Ik houd het bij Supramix van Wielink, een mineralenmengsel aangevuld met verschillende zaden en zo nu
en dan een krop sla. Wel voer ik de duiven een extra vetrijke mengeling in aanloop naar een zware vlucht, maar dat
is een kwestie van een volle tank meegeven. Ik ben met Pigeonbooster begonnen vanwege de elk jaar terugkerende
coliproblemen met de jonge duiven bij mij en bij anderen in mijn omgeving. Daar ik eigenlijk geen medicatie (lees
antibiotica) wil verstrekken, spraken Appie Dunnink en mijn persoontje met mensen die werkzaam zijn in de
pluimveewereld. Omdat daar het antibioticagebruik drastisch moet worden teruggedrongen van de overheid, is men
daar ook naarstig op zoek naar alternatieven. En zo kwamen we bij Animal Health Concepts b.v. terecht waar men
zich bezig houdt met de ontwikkeling van speciale voedingsproducten die het gebruik van antibiotica minimaliseren
en pluimvee op een natuurlijke wijze gezond houden. Zij hebben op ons verzoek in samenwerking met Duka LTD een
aantal van hun producten geschikt gemaakt voor gebruik bij postduiven, wat vervolgens als Pigeonbooster door ons
op de markt is gebracht, nadat we het bij onszelf en een aantal testhokken hebben getest. Pigeonbooster houdt de
darmflora op een natuurlijke wijze in balans en zorgt zo voor een betere spijsvertering. De duiven eten automatisch
ook meer en dat komt de duif ten goede op de vluchten. Ook is het een goed product om Ecoli te voorkomen en als
ze het krijgen te bestrijden. Sinds ik het mijn jonge duiven verstrek, heb ik geen problemen meer met Ecoli gehad.”

Martin geeft aan dat het gebruik van Pigeonbooster hem mede in staat stelt om zijn duiven op een natuurlijke
manier te houden, zonder medische begeleiding. En dat is voor hem erg belangrijk. Hij wil beslist geen kast vol
medicijnen en bijproducten. “Als het niet wil zoals de liefhebber het graag had gezien, dan wordt er al gauw naar een
potje of een pilletje gegrepen. Dat past niet bij mijn manier van duiven houden. Zo natuurlijk mogelijk, dan houden
de duiven het ook langer vol. Behalve voor de verplichte entingen kom ik weinig bij een dierenarts. Pigeonbooster
zorgt wel voor meer weerstand, maar voorkomt geen infecties aan de luchtwegen zoals ornithose. Dus wanneer ik bij
de jonge duiven problemen met de luchtwegen constateer wanneer de jonge duivenvluchten beginnen, geef ik daar
wel een kuur tegen. De koppen moeten dan schoon zijn zodat ze zich goed kunnen oriënteren. Dat ik Pigeonbooster
promoot doe ik zeker niet voor geldelijk gewin, want er wordt nauwelijks winst op gemaakt, maar zowel Appie
Dunnink als ik hoeven er gelukkig niet van te leven. De liefhebbers die het geven zijn er uitermate tevreden over, ze
hebben gezondere duiven, dus minder verliezen en om daaraan een steentje te kunnen bijdragen vinden we veel
belangrijker dan de verdiensten.” Voor meer informatie over Pigeonbooster verwijs ik naar de
website www.pigeonbooster.nl en naar hun pagina op Facebook.

