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125 jaar Backs 
pikkoeken



Backs Adviesdienst
Als u vragen heeft over Backs producten of  
over de toediening, dan kunt u onder werktijden  
altijd  terecht bij de Backs Adviesdienst.  
We helpen u graag en discreet verder.

Sjaak Buwalda 
Tel: +31 (0) 655855998 
Email: buwaldamatador@ziggo.

Alle Backs producten zijn via de Matador & Backs verkooppunten te verkrijgen.  
U koopt daar voor de gunstigste prijzen en bespaart zo verzendkosten uit.

Theodor Backs GmbH 
Alter Bahnhof 4 
31547 Rehburg-Loccum 
OT Münchenhagen 
Tel: 0049 - 5037 9705-0 
Fax: 0049 - 5037 9705-15 
Internet: www.backsproducten.com
e-mail: info@taubenbacks.de

Beste sportvrienden,

We zijn erg blij om u onze nieuwe productcatalogus te kunnen presenteren!

Ondanks de tegenvallende omstandigheden van de afgelopen jaren zijn we erin geslaagd onze  
kwaliteit te verbeteren het onderhouden en zelfs het uitbreiden van een kwalitatief hoogstaand  
productassortiment. Hoewel wij ook van soms sterk stijgende prijzen in de grondstoffen- en  
verpakkingssector niet gespaard zijn gebleven, is de samenwerking, van vaak al decennia lang  
met onze leveranciers, beloont in deze crisisjaren. Wij zijn er samen in geslaagd hoogwaardige  
grondstoffen te leveren tegen prijzen die nog steeds acceptabel zijn, zodat we onze  
kwaliteitsproducten in Nedersaksen kunnen blijven produceren voor u. 

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat de uitvinder van onze duivenpikkoek Theodor de eerste  
prototypes in de oven schoof in de keuken van zijn appartement in Bochum - het geboorteuur van  
onze duiven pikkoeken, die al 125 jaar bij ons is gebleven. De vorm en verpakking zijn sindsdien  
een paar keer veranderd. De kwaliteit bleef echter onveranderd.

De sport is sindsdien veel veranderd en sneller geworden. De eisen van de voeding van onze duiven zijn 
gegroeid. Met de verhoogde eisen ook onze knowhow is gegroeid. We kunnen met trots zeggen dat het 
bedrijf sinds 125 jaar een betrouwbare partner aan de zijde van de duivenliefhebber is.  
U kunt er zeker van zijn dat onze producten altijd voldoen aan de huidige stand van de wetenschap.  
Met dit in gedachten wensen we u veel lees plezier! 

1898 1980 20222009
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DUIVEN PIKKOEKEN, HET OERGESTEENTE VAN HET HUIS BACKS !

Backs Pikkoeken / 6 stuks voordeelpakket  
Dezelfde goede kwaliteit als ‘De Goede Blauwe’, alleen zonder individuele verpakking,
daardoor bijzonder voordelig.

Backs Duivenpikkoeken ‘De Goede Blauwe’
De bekende, onmisbare toevoeging aan het voer, die steeds  
met de nieuwste kennis is aangepast.

Piksteen in potje
Waar duiven naar zoeken, vinden ze in de Backs piksteen.

Artikel-Nr. Inhoud

1000 1 stuk

Artikel-Nr. Inhoud

1002 6 stuks

Echte lössgrond, mineralen, sporenelementen en nog veel meer vormen de goede Backs duivenpikkoeken.

Pakket verzending 
op eigen risico 

VOEDERMIDDEL

Artikel-Nr. Inhoud

Piksteen in potje, wit 1010 1 stuk

Piksteen in potje, rood 1011 1 stuk

Pakket verzending 
op eigen risico 

Pakket verzending 
op eigen risico 
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Backs Mineral Menu 
Dit mineralenmengsel bevat ook 
granen en heeft een aangename 
anijsgeur. Deze wordt door de dui-
ven zeer graag gegeten en heeft als 
voordeel dat de duiven altijd veel 
mineralen opnemen.

Artikel-Nr. Inhoud

1055 6 kg

1058 12 kg

Backs VI-SPU-MIN        
Is niet alleen een mineraalvoederkalk, want het bevat ook mineralen en  
sporenelementen nog volop vitaminen en aminozuren zoals methionine en lysine.

 
Dit maakt VI-SPU-MIN tot een product dat altijd inzetbaar is  
moeten als de duiven worden blootgesteld aan verhoogde stress.  
Dat betekent, van paring tot eierlegging, tijdens het grootbrengen  
van de jongen,
tijdens het reisseizoen en tijdens de ruiperiode. VI-SPU-MIN kan in 
kleine voerbakjes aan de dieren gegeven worden Intake met de hand 
of met een olie op het voer gebonden zijn.

De onmisbare  

mineralenmix,  

het hele jaar door!

Artikel-Nr. Inhoud

1250 1 kg

1251 5 kg

Backs Grit met Anijs 
Een met anijs doordrenkte gritmix, 
waarmee uw duiven worden voorzien 
van mineralen.

Artikel-Nr. Inhoud

1245 5 kg

1246 25 kg

Backs Rodimin met Anijs       
Een geliefde aanvulling, die de duiven vooral 
tijdens de kweek graag opnemen!

Artikel-Nr. Inhoud

1260 1 kg
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VOEDERMIDDEL
Backs Siegergrit – Een begrip in de duivensport !!
Hiermee verzekert u uw duiven van de volledige 
rijkdom aan sporenelementen van de zee. Sporen-
elementen zijn onmisbaar voor de stofwisseling  
van de duif. Minerale jodium-ijzer-mangaan-zwa-
velverbindingen zijn de bekendste uit een spectrum 
van ongeveer 70 verschillende sporenelementen in 
Backs Siegergrit!

Artikel-Nr. Inhoud

1100 1 kg

1110 2,5 kg

1130 5kg

1140 10 kg

1120 25 kg
Overigens

Bevat Backs Siegergrit 
bevat meer dan  
40% zee algen. Kwaliteit die loont

Backs Terra-Mineral        
Is een natuurproduct met veel 
spoorelementen en een hoog ge-
halte aan kiezelzuur. Backs
Terra-Mineral zou tijdens ieder 
seizoen moeten worden toe-
gediend. Het kan uitstekend 
gebonden worden met veencon-
centraat, GlutAmin, Backsi-Gen of 
andere preparaten pm het voer te 
bevochtigen.

Artikel-Nr. Inhoud

1261 1,5 kg

1262 5 kg

Backs Atlantic Mix 
Brengt de diversiteit van de zee naar je  
duivenhok. Het voordeel van Backs Atlantic 
Mix is niet alleen de diverse samenstelling, 
het wordt ook volledig door de duiven  
opgenomen. Behalve mineralen zoals  
mosselschelpen en roodsteen bevat Backs 
Atlantic Mix ook biergistpellets en  
kruidenextrudaten.

Artikel-Nr. Inhoud

1045 5 kg

Backs Maagkiezel 
Worden gewassen en vuurgedroogd, 
zijn daarmee bacterievrij. Ze dienen de 
duiven als tandvervangers.

Artikel-Nr. Inhoud

1220 1 kg
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Backs Mineral vloeibaar       
Bevat hoge concentraties mineralen en sporenelementen. 
Mineralen en sporenelementen zijn enorm belangrijk voor de 
duif. Ze spelen een rol bij de eierschaalvorming, in de  
vorming van veren en in de structuur van het skelet. 
We raden toediening aan wanneer de duiven hebben een 
verhoogde behoefte aan mineralen hebben: tijdens de Kweek, 
gespeende jongen en tijdens de rui.

Artikel-Nr. Inhoud

1257 500 ml

Backs Veenconcentraat 
Is een extract van moerasplanten, die nadat ze onder water 
sterven een natuurlijk fermentatieproces hebben ondergaan. 
Hierdoor ontstaan waardevolle humusverbindingen zoals humuszuren, 
oxaalzuren, fulvinezuren, organische eiwitverbindingen, diverse soorten 
suikers en micronutriënten (o.a. boor, strontium, barium, vanadium),  
tannines, mineralen en andere organische afbraakproducten.
Daarom moet Backs veenconcentraat het hele jaar door regelmatig aan 
de duiven gegeven worden!

Artikel-Nr. Inhoud

1395 1000 ml

Backs Biergist 
Biergist is ongetwijfeld een van de meest waardevolle  
natuurlijke producten die wij kennen. Biergist bevat  
vitamines, sporenelementen, aminozuren, calcium en fosfor 
een natuurlijk, rijk vitamine B-complex en vele andere stoffen  
die niet hoog genoeg kunnen worden ingeschat.

Backsi-Gen
Is een natuurlijk verkregen vloeibaar gistproduct.  
De beste bron van vitaminen, mineralen, aminozuren
en vele andere natuurlijke energie leveranciers.  
De enzymrijke gistcellen geven hun vitale enzymen  
vrij via de dunne darm naar het lichaam. Er worden  
metabolische processen uitgevoerd die de  
functionele cellulaire ademhaling bevordert. Programmeer 
succes met Backsi-Gen tijdens de kweek, het vliegseizoen en 
tentoonstellingen. 

Artikel-Nr. Inhoud

1400 800 g

Artikel-Nr. Inhoud

1431 250 ml

1432 500 ml

Bijzonder waardevol door een 

hoog aantal enzym-bevatten-

de gistcellen! 

VOEDERMIDDEL
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Backs Zucht & Mauser 
Is een aanvullend diervoeder speciaal ontwikkeld voor de 
opfok van jonge duiven is ontwikkeld. Door de  toevoeging 
de verteringsenzymen wordt het voer veel beter afgebro-
ken en verteerd. Daarnaast bevat Backs Zucht & Mauser 
darmflora stabilisatoren. Hierdoor wordt de opbouw van 
het immuunsysteem ondersteund. Backs Zucht & Mauser is 
een compleet kweekproduct. Dat betekent
alleen de aanvulling van mineralen en eventueel gezond-
heidsbevorderende producten nog nodig is.

Artikel-Nr. Inhoud

1732 500 g

Backs Protein Plus
Is een mengsel van hoogwaardige dierlijke eiwitten en man-
nan-oligosacchariden. De duif heeft eiwitten nodig om spieren 
en verenkleed op te bouwen. Dierlijk eiwit verhoogt ook de 
bruikbaarheid van het plantaardige eiwit dat de duif via het 
duivenvoer opneemt. Backs Protein Plus is daarom ideaal voor 
het opkweken van jonge duiven, bij spierherstel na zware 
vluchten en tijdens de rui. Back‘s Protein Plus
moet via het voer worden toegediend.

Artikel-Nr. Inhoud

1405 400 g

Backs GLUT-AMIN – aminozuren oplossing –

Bevat alle noodzakelijke aminozuren. Aminozuren 
zijn voor groei en rui onmisbaar. Glut-Amin bevat 
ook B-vitaminen, glucose en elektrolyten. Het 
toedienen van Glut-Amin wordt aanbevolen zowel 
na antibiotica kuren, vaccinaties evenals voor en na 
wedvluchten.

Artikel-Nr. Inhoud

1435 500 ml

1436 1000 ml

Backs Zwavelbloem  – Het ruiproduct – 
De toediening van Backs zwavelbloem wordt aanbevolen 
vooral tijdens de ruiperiode. Zwavel is een bestanddeel 
voor veel eiwitverbindingen in het organisme van de duif 
en speelt een rol bij de vorming van het nieuwe verenkleed 
een essentiële rol.

Artikel-Nr. Inhoud

1285 600 g

Backs RACE 2010  
Is een eiwithoudend poeder dat via het voer wordt toegediend 
moet worden. RACE 2010 is speciaal ontworpen voor het 
vliegseizoen. Helaas mogen we u hier niet meer informatie 
geven. Met de verstrekken van RACE 2010 dient één week voor 
de eerste trainingsronden worden gestart.

Artikel-Nr. Inhalt

1734 250 g
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VOEDERMIDDEL
Backs Bambino  - het eivoer voor de opfok van uw jonge duiven - 
Backs Bambino is een eivoer met garnalen  
en miereneieren. Het bevat dierlijk eiwit  
van hoge kwaliteit om spieren en het  
verenkleed van jongen op te bouwen.  
Backs Bambino bevat ook  
hoogwaardige zaden en honing.

Artikel-Nr. Inhoud

1425 5 kg

Backs Super Backsin   - Multivitaminen oplossing -
Super-Backsin dient als extra vitaminevoorziening op 
korte termijn. Tijdens het vliegseizoen verfrist Super-
Backsin de gebruikte vitamine opslag opnieuw. Opmer-
kelijk is het hoge vitamine D-gehalte in Super-Backsin. 
Deze zorgt voor een hoge kalkafzetting, waarvan bekend is dat het een 
zeer positief effect heft heeft invloed op het spierstelsel van de duif. 
Iedere duivenhouder zou Super-Backsin moeten gebruiken.  
Helpt een hand als het gaat om het overbruggen van stressvolle situa-
ties of ziektes.

Artikel-Nr. Inhoud

1440 250 ml

1441 500 ml

Backs Vitamin-B-Complex
Is een in water oplosbaar concentraat. B-groep vitamines 
vervullen verschillende taken in de stofwisseling. De vita-
mines van de B-groep zijn belangrijke bouwstenen van de 
fermenten en van groot belang in de koolhydraat-, eiwit- en 
vetstofwisseling. Backs vitamine B-complex kan ook tijdens 
Sulfonamide- of antibioticabehandeling en na vaccinaties 
worden gebruikt.

Artikel-Nr. Inhoud

1373 100 ml

Backs Vitamin E + Selen
Regelt het koolhydraat- en spiermetabolisme, 
reguleert de glycogeenbalans en bevordert de 
functie van de geslachtsklieren

Artikel-Nr. Inhoud

1372 100 ml

Backs Protection
Is het ideale hulpmiddel bij fysieke stress. Vooral voor het 
seizoen, wanneer de duiven lange tijd niet vrij hebben 
kunnen uitvliegen, zijn vaak scheef vliegers te zien. Ook 
tijdens het vliegseizoen kan de spanning op de vleugels, 
met name op de spieraanhechtingen, hoog zijn, wat leidt 
tot stijfheid, gewrichtspijn en gewrichtsschade

Artikel-Nr. Inhoud

1345 30 ml
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Backs Glutabo+ met elektrolyten
Dit uitstekende elektrolytensupplement 
bestaat uit glucosesuiker, vitamines, spore-
nelementen en elektrolyten. Backs Glutabo+ 
wordt bij voorkeur toegediend voor en na 
wedstrijden.

Artikel-Nr. Inhoud

1270 500 g

Backs Elektrolyten 
Is een uitstekende combinatie van elektroly-
ten die bij vochtverlies gebruikt worden. Met 
Backs-elektrolyten vliegen uw duiven sneller. 
Het moet in principe worden toegediend na 
grote inspanningen!

Artikel-Nr. Inhoud

1271 500 g

Backs Elektrolyt vloeibaar 
Belangrijk voor en na wedvluchten. Vooral op 
warme dagen verliest de duif veel lichaams-
vocht.

Artikel-Nr. Inhoud

1274 250 ml

Backs Magnesin
Bevat het voor het organisme van de duiven de uiterst 
belangrijke stoffen magnesium, kalium, natrium en 
vitamine C in licht verteerbare vorm. Magnesium vermindert het risico op 
spierverzuring tijdens en na de wedvluchten. Natrium zorgt voor een hoge 
waterretentie in de lichaamscellen, terwijl kalium de bovengrens van de 
optimale opslagcapaciteit van het lichaam regelt. Vitamine C verhoogt het 
immuunsysteem en beschermt de bloedcellen tegen vrij radicalen.

Backs Extra Energie
Bevat hoogwaardige koolhydraten, vitamine B12, 
vitamine C en elektrolyten. De met zorg uitgekozen 
koolhydraten worden gelijkmatig omgezet in glycogeen. Door de compositie 
het is mogelijk dat de duif langer energie uit koolhydraten haalt. Vitamine C 
beschermt de cellen, de elektrolyten regelen de waterhuishouding. Ze zorgen 
ervoor dat er voldoende vocht in het lichaam opgeslagen wordt, wat essen-
tieel is bij zware vluchten en bij warm weer. Dus een compleet product dat de 
laatste twee dagen voor de inkorving gebruikt kan worden.

Artikel-Nr. Inhoud

1273 300 g

Artikel-Nr. Inhoud

1737 400 g

Onmisbaar tijdens het 

vliegseizoen
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VOEDERMIDDEL
Backs Omega Plus Olie 
Is ontwikkeld volgens de laatste wetenschap-
pelijke inzichten op het gebied van duiven-
voeding. Door een optimale combinatie 
van de omega vetzuren wordt een hogere 
energievoorziening voor de duif bereikt. De in 
de olie aanwezige lecithine zorgt ook voor de 
omzetting, opslag en transport van vetzuren 
in het lichaam. Daarom is het aan te raden 
om Omega Plus olie twee tot dire keer per 
week te geven, het hele jaar door.

Backs Dorsch-Levertraan
Deze levertraan is van uitstekende kwaliteit 
en bijzonder geschikt voor toediening via 
het voer. Met zijn hoge gehalte aan vitamine 
A en D3 vervangt levertraan de zon in het 
vroege voorjaar, de herfst en de winter.

Artikel-Nr. Inhoud

1330 250 ml

1331 500 ml

Artikel-Nr. Inhoud

1300 100 ml

1310 250 ml

1320 500 ml

Backs tip
Geef levertraan over het voer en 

meng met VI-SPU-MIN of met Backs 
biergist. Zo kom je aan gezonde 

duiven gedurende de lente, herfst en 
wintermaanden

Backs Tarwekiemolie 
Natuurlijk vitamine E supplement

Wordt gekenmerkt door zijn hoge aandeel van natuur-
lijke vitamine E. Het is daarom bijzonder geschikt om 
voor het koppelen door het voer te mengen.

Backs Maiskiemolie
Heeft een bijzonder hoog gehalte aan 
vitamine E en essentiële vetzuren. Daarom 
moeten Backs maïsolie vooral tijdens het 
vliegseizoen via het voer worden gegeven en 
verrijkt met Backs Extra Energy.

Artikel-Nr. Inhoud

1350 100 ml

1380 250 ml

Artikel-Nr. Inhoud

1360 250 ml

1370 500 ml
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Backs Lecithin
De constante belasting tijdens de kweek, het vliegseizoen of 
rui stelt hoge eisen aan het organisme van de duiven. Daarom 
moeten alle lichaamscellen met de noodzakelijke vitale stof-
fen worden aangevuld. Lecithine is het hoofdbestanddeel van 
het eigeel. Het is in bijna alle delen van het lichaam aanwezig, 
vooral in de hersenen en ruggenmerg. Hieruit valt de grote be-
tekening van lecithine voor het hele organisme af te leiden Tij-
dens het vliegseizoen is lecithine onmisbaar als hoogwaardige 
spierbrandstof. Plantenlecithine is een uiterst waardevol actief 
ingrediënt dat de duiven constant nodig hebben constant. Het 
is daarom aan te raden om de duiven het hele jaar door twee 
tot dire keer per week van lecithine te voorzien.

Artikel-Nr. Inhoud

1325 100 ml

1326 250 ml

Backs Knoflookolie
Is een natuurproduct voor duiven. Knoflook bevat allicine 
en andere zwavelhoudende werkzame stoffen als een 
natuurlijk actief ingrediënt. Knoflook bevat ook vitamines 
uit de B-groep, eiwitten en aminozuren, evenals calcium, 
fosfor, selenium en zink. Dit maakt Backs knoflookolie een 
echt jaarrond product.

Artikel-Nr. Inhoud

1355 250 ml

Backs Hennepolie 
Bevat ca. 90% onverzadigde vetzuren, waaronder  
omega-3, omega-6 en de zeldzame omega-9
vetzuren. Vanwege het vetzuurspectrum is Backs  
hennepolie vooral tijdens het vliegseizoen
een zeer goede energiebron voor uw duiven.

Artikel-Nr. Inhoud

1365 250 ml

Toediening wordt aanbevolen tijdens  
het vliegseizoen op de laatste drie dagen  

voor het inkorven.

Backs Sojaolie & Oregano
Bevat essentiële oliën. Bepaalde essentiële oliën stimule-
ren de spijsvertering, gal en enzymsecretie in de darm. Dit 
zal de spijsvertering optimaliseren wordt en het voer beter 
benut. Een verstoorde spijsvertering maakt de weg vrij voor een verscheidenheid 
aan schadelijke micro-organismen en darmparasieten. Spijsverteringsstoornissen, 
die zich uiten in dunne ontlasting of coccidiën, kunnen vooral in stressvolle situaties 
voorkomen. Backs sojaolie & oregano zal een week moeten worden gegeven ter 
voorbereiding op de kweek. Bij gespeende jonge duiven en duiven in de rui wordt 
aangeraden om dit twee aaneengesloten dagen per week toe te dienen. Tijdens het 
vliegseizoen moet Backs sojaolie & oregano één à twee dagen aan het begin van de 
week worden toegedient. De toediening moet via het voer gedaan worden.

Artikel-Nr. Inhoud

1756 500 ml
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VOEDERMIDDEL
Backs Oregano vloeibaar
Heeft dezelfde goede eigenschappen 
als Backs sojaolie & oregano, maar is 
oplosbaar in water.

Artikel-Nr. Inhoud

1759 250 ml

Backs Meister-Mix
Bevat veel natuurlijke bestanddelen zoals knoflook, 
uien, wortelen, rode biet, zwarte komijnzaad, bijen-
pollen, spirulina, silica enz. Daarbij je hebt de moge-
lijkheid om je dieren op een natuurlijke manier  te 
voorzien van sporenelementen, mineralen, aminozuren en vitaminen.

Artikel-Nr. Inhoud

1280 500 g

1281 1000 g

Backs Mikrobiotikum
Is een mengsel van verschillende kruiden en  
planten zoals kamille, lapacho, taigawortel,  
echinacea, baardkorstmos, ui, bietensiroop enz.  
Het is de consequente verdere ontwikkeling van onze
bewezen Tamsen-cocktails. Als je Backs microbiotikum een keer 
hebt getest, dan wil je daarna niet meer zonder. Toediening 
twee keer per week.

Backs Duiventhee  (Belgische mengeling)
Bestaat uit 20 verschillende soorten kruiden, bladeren, 
wortels en bloemen. Waar deze thee goed voor is, mogen 
wij helaas niet meer schrijven. Maar het is een echte 
jaarrond product.

Artikel-Nr. Inhoud

1760 300 g

Backs Meister Mix moet uw duiven zijn het hele jaar  
door tweemaal per week toedienen.

Artikel-Nr. Inhoud

1780 500 ml

1781 1000 ml
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Backs Vloeibare Thee (Belgische mengeling) 
Onze bekende thee is ook verkrijgbaar als vloeibaar concen-
traat. Eenvoudig toe te dienen via de drinkbak of het voer. 
Dankzij een speciaal productieproces blijven alle actieve  
ingrediënten optimaal behouden.

Backs Wilgenschorsthee
Bestanddelen van de wilgenbast zijn  
salicylalcoholglycosiden, flavoniden, fenolzuren en
tannines. De salicine wordt in de darm afgebroken 
tot salicale alcohol en glucose en vervolgens in de lever tot salicylzuur 
omgezet, het actieve ingrediënt in aspirine. Hoe wilgenschors werkt bij 
duiven, mogen we helaas niet schrijven. We raden de gebruik echter 
aan in de natte en koude periode en voor het koppelen.

Artikel-Nr. Inhoud

1761 400 g

Artikel-Nr. Inhoud

1763 500 ml

1764 1000 ml

Backs Wilgenschorspoeder
Heeft dezelfde werking als Backs wilgenschorsthee, 
maar dient via het voer te worden toegediend.

Backs Wilgenschorsthee vloeibaar
Wilgenschorsthee als vloeibaar concentraat kan 
toegediend worden via water of over het voer.

Artikel-Nr. Inhoud

1767 200 g

Artikel-Nr. Inhoud

1765 500 ml

1766 1000 ml
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VOEDERMIDDEL
Backs Vier-schorsen-thee
Bestaat uit wilgen-, eiken-, iepen- en wegedoornschors. 
Over de werking mogen we hier helaas niets meer 
schrijven. Zoeken op het internet is aan te raden. Wij 
adviseren de toediening van Backs vierschorsenthee aan 
voor in de wintermaanden.

Artikel-Nr. Inhoud

1762 400 g

Backs Netelpoeder
Bevat veel natuurlijke stoffen zoals vitaminen, mine-
ralen, ijzer, histamine en secretine. Over het algemeen 
wordt de brandnetel een ontgiftende werking toege-
zegd. Dit betekent dat toediening wordt aanbevolen voor 
een langere periode voor het koppelen en tijdens de rui.

Artikel-Nr. Inhoud

1768 200 g

Backs T-K-K Nature
De natuurlijke T-K-K-variant.

Artikel-Nr. Inhoud

1725 250 ml

1726 500 ml

Backs Usnea - Barbata
Is een tinctuur van baardkorstmos. Baardkorstmos bevat als 
bittere stof usninezuur. Usninezuur is een natuurlijk actief 
ingrediënt dat onder andere wordt gebruikt bij infecties aan 
de bovenste luchtwegen.

Artikel-Nr. Inhoud

1769 250 ml

1770 500 ml



15Backs Produktkatalog

VOEDERMIDDEL
Backs AIR
Ons nieuwste product voor het onder 
controle houden van de bovenste  
luchtwegen en luchtzakken.

Artikel-Nr. Inhoud

1715 500 ml

Backs Slijmvrij
Moet tijdens het vliegseizoen regelmatig worden 
toegediend.

Artikel-Nr. Inhoud

1385 500 ml

1386 1000 ml

Backs TS-7 ultimate
Het probioticum van Backs. Backs TS-7 Ultimate bevat 
bacteriën om de darmflora te stabiliseren, elektrolyten 
en sporenelementen. Het is geschikt voor toediening 
voor en na wedvluchten, tijdens en na antibioticakuren 
en ook tijdens het spenen van de jonge duiven. Backs 
TS-7 Ultimate kan ook worden gebruikt als de duiven niet 
goed trainen en de ontlasting niet in orde is.

Artikel-Nr. Inhoud

1297 500 g

Backs Balance  
Is een geconcentreerd, uit kruiden, zaden en zuivelproduc-
ten, gefermenteerd vloeibaar product dat  het lichaam weer 
geheel in optimale balans brengt. Verontreinigende stoffen, 
die de duif via het voer en de omgeving opneemt, dragen bij 
aan spijsverteringsproblemen. Daarbij neemt de afweer van 
de duiven af, ze worden sneller ziek, produceren slechtere 
uitwerpselen, en gaan daardoor sneller verloren.

Artikel-Nr. Inhoud

1340 1000 ml
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DESINFECTIE  EN VERZORGING
Backs Oogdruppels 
Voor de verzorging van de ogen van postduiven

Artikel-Nr. Inhoud

2400 10 ml

Backs Nekdruppels
Voor de veerverzorging van postduiven

Artikel-Nr. Inhoud

2415 10 ml

Backs Hokwit
Houdt de vloer droog en is 
voor de duiven volkomen 
onschadelijk. Met Backs 
hokwit verzorgde vloeren 
hebben een mooie uitstraling 
en laten zich gemakkelijker 
schoonmaken. Bovendien 
zorgt Backs hokwit  voor een 
aangename geur door het 
hele hok.

Artikel-Nr. Inhoud

2000 2,5 kg

2010 5 ltr.

2030 10 ltr.

Gebruik: 
Over de vloer uitstrooien.  

Zodra het vocht is opgenomen  
opnieuw uitvegen.

Artikel-Nr. Inhoud

2530 600 g

Artikel-Nr. Inhoud

2540 500 ml

2541 1000 ml

Backs Badzout 
Badzout verandert de osmotische balans van het water.  
Hierdoor worden minder zouten via huid onttrokken.  
Een regelmatig bad met Backs badzout bevordert de gezond-
heid. De duiven zijn vrij van ongedierte en krijgen een verzorgd zijdeachtig 
verenkleed. Een eetlepel is voldoende voor 10 tot 15 liter water.

Backs Badeessenz 
Voor een zijdezacht verenpak
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Premium Boarding Mix
Met name op erg warme dagen en voor de jonge duiven  
(hitte en stress in de manden) heeft Matador een mengeling 
samengesteld welke ideaal is voor de  dag van inkorven. De 
laatste maaltijd voordat uw favorieten de reismand ingaan.  
De Boarding mix bevat zeer veel gepolijste  
rond rijst. Deze rijst neemt veel vocht op  
welke onontbeerlijk is op zeer warme dagen.  
In de praktijk zien we dat de duiven veel  
minder water opnemen direct na de vlucht.  
Door dit voordeel komen er meer  
van je wedstrijdduiven op de uitslag.

Ruw eiwit 14,2% 
opneembaar eiwit 8,0% 
ruw vet 15,3%
koolhydraten 49,2% 

ruwvezels 7,9% 
Kcal 3690
omega ratio 3 : 1

Matador Ocean Gold
Matador Ocean Gold past perfect bij de Matador voeders.  
U heeft dus niets anders meer nodig om uw duiven
optimaal door de rui te krijgen. Tijdens de kweek zorgt  
Matador Ocean Gold voor een perfecte groei van de jongen.
Ook voor de oude en jonge duiven en tijdens de vliegperiode  
is de Ocean Gold de juiste aanvulling.

Matador Mineral
Matador Mineral is een mengsel dat uw duiven bijzonder  
graag eten. Het bevat alle noodzakelijke mineralen en
sporenelementen die uw duiven nodig hebben voor een  
probleemloze kweek, vlieg en ruiperiode. De aanwezige
maagkiezel draagt bij tot een goede vermaling van het  
opgenomen voer. Matador Mineral bevat een hoog  
calciumgehalte in verhouding tot fosfor,  
zo worden de tekorten die in het voer  
aanwezig zijn op de juiste wijze aangevuld.
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Jonge Duiven HOT
Eén mengeling geschikt voor jonge duiven vanaf het spenen 
tot en met de jonge duiven vluchten (0-500km). Jonge dui-
ven zullen zelf moeten leren om zich aan te passen aan de 
veranderde omstandigheden. Hetere en drogere lucht heeft 
gevolgen voor de gezondheid van de duiven. Juist onze jongen 
hebben veel behoefte aan vocht, om uitdroging te voorkomen. 
Door minder mais in de mengeling, wordt er minder warmte 
in het lichaam ontwikkeld. Door de toevoeging van gepolijste 
rond rijst wordt er veel vocht in het lichaam opgenomen. Een 
uitgebalanceerde eiwitverhouding zorgt dat de jonge duiven 
voldoende hard in het vlees blijven. Een mengeling die zorgt 
dat de darmen beter werken, des te beter worden de aange-
boden voedingsstoffen opgenomen en des te minder kans op 
jonge duivenziekte.

Ruw eiwit 12,8% 
opneembaar eiwit 6,9% 
ruw vet 7,4%
koolhydraten 59% 

ruwvezels 5,9% 
Kcal 3295
omega ratio 3,7 : 1

Premium Sprinter
Sprinten is een ware kunst. Alles, maar dan ook alles moet 
kloppen, iedere seconde telt. De duiven mogen niets te veel 
aan reserves hebben, anders gaat de pure snelheid verloren. 
Wedstrijdduiven tijdens een wedvlucht, vliegen in het eerste uur 
hoofdzakelijk op koolhydraten en bloedvetten. In Nederland en 
België kennen de vluchten met één nacht mand nog altijd
de grootste deelname. Daarom heeft Matador speciaal voor 
deze groep liefhebbers deze optimale mengeling voor het  
ultieme snelheidswerk

Ruw eiwit 11,7% 
opneembaar eiwit 6,5% 
ruw vet 4,7%
koolhydraten 64,9% 

ruwvezels 3,7% 
Kcal 3242
omega ratio 3,7 : 1

Premium Volièremengeling
Duiven kunnen gemakkelijk vervetten als zij geen prestaties 
hoeven leveren. Met de Premium volière mengeling kun je de 
kweekduiven een prima mengeling voorschotelen vanaf het 
moment dat ze gescheiden worden. Met de Volière Mengeling 
blijven de kweekduiven super gezond en vetten niet aan door 
de juiste energie toevoer en de vele vezels. Ook is deze  
mengeling zeer geschikt voor weduwduivinnen en weduwnaars 
die niet gespeeld worden en thuis wachten op hun partners.

Ruw eiwit 11,6% 
opneembaar eiwit 6,7% 
ruw vet 6,7%
koolhydraten 59,3% 

ruwvezels 7% 
Kcal 3209
omega ratio 4 : 1
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Premium Rui
Premium Rui is een schitterende mengeling die zorg draagt
voor een optimaal verloop van de rui periode. Door de vele
vetrijke zaden en het hoog opneembare eiwitkwaliteit,
worden de duiven veel minder belast. Zo wordt de basis
gelegd voor een super zachte en complete bevedering.
De specifieke samenstelling zorgt voor een nog betere
verdeling en hogere opneembaarheid van eiwitten.
Daardoor verloopt de rui makkelijker en vlotter voor onze
duiven. De optimalisatie van de vetzuurverhoudingen zorgt
voor een hogere weerstand en betere gezondheid.

Ruw eiwit 14,2% 
opneembaar eiwit 7,5% 
ruw vet 8,4%
koolhydraten 56,3% 

ruwvezels 6,3% 
Kcal 3308
omega ratio 4 : 1

Premium Super Rui
Deze Super Rui mengeling is speciaal ontworpen voor
duivenhouders, die geen bijproducten over het voer willen
en geven en toch de beste zorg willen bieden aan hun
duiven tijdens de rui-periode. Het hoogwaardige complete
aminozurenpatroon zullen de duiven met minder voer
toekunnen. Daarnaast is de onderlinge Omega
vetzuurverhouding dankzij de toevoeging van perilla zaad
in de Premium Super Rui optimaal. Hierdoor ontstaat er
een super zacht nieuw verenkleed en zal de rui optimaal
verlopen. Het is gelukt om een topvoer te maken die zijn
weerga en zijn gelijke niet kent.

Ruw eiwit 15,4% 
opneembaar eiwit 8,4% 
ruw vet 12,5%
koolhydraten 49,8% 

ruwvezels 8,0% 
Kcal 3578
omega ratio 2,6 : 1

Premium Rust
De naam van deze mengeling laat weinig tot de
verbeelding over. De ideale wintermengeling welke je kan
gebruiken direct na de rui-periode tot aan het koppelen.
Of je duiven in de winter door laat trainen, of dat je ze
binnen laat zitten, ze blijven met deze mengeling prima op
gewicht.
Door het grote aanbod aan verschillende hard en zachtere
ruwvezels wordt in drie weken tijd het darmkanaal
helemaal opgeschoond. De achtergebleven voedingsresten
van de rui- of kweekperiode worden als het ware door
bezems verwijderd uit het darmstelsel. Daarna kunnen de
voedingsstoffen weer optimaal worden opgenomen.

Ruw eiwit 11,1% 
opneembaar eiwit 6,5% 
ruw vet 6,5%
koolhydraten 59,5% 

ruwvezels 7,5% 
Kcal 3150
omega ratio 6,7 : 1
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Jonge Duiven HOT
Eén mengeling geschikt voor jonge duiven vanaf het spenen 
tot en met de jonge duiven vluchten (0-500km). Jonge dui-
ven zullen zelf moeten leren om zich aan te passen aan de 
veranderde omstandigheden. Hetere en drogere lucht heeft 
gevolgen voor de gezondheid van de duiven. Juist onze jongen 
hebben veel behoefte aan vocht, om uitdroging te voorkomen. 
Door minder mais in de mengeling, wordt er minder warmte 
in het lichaam ontwikkeld. Door de toevoeging van gepolijste 
rond rijst wordt er veel vocht in het lichaam opgenomen. Een 
uitgebalanceerde eiwitverhouding zorgt dat de jonge duiven 
voldoende hard in het vlees blijven. Een mengeling die zorgt 
dat de darmen beter werken, des te beter worden de aange-
boden voedingsstoffen opgenomen en des te minder kans op 
jonge duivenziekte.

Ruw eiwit 12,8% 
opneembaar eiwit 6,9% 
ruw vet 7,4%
koolhydraten 59% 

ruwvezels 5,9% 
Kcal 3295
omega ratio 3,7 : 1

Premium Sprinter
Sprinten is een ware kunst. Alles, maar dan ook alles moet 
kloppen, iedere seconde telt. De duiven mogen niets te veel 
aan reserves hebben, anders gaat de pure snelheid verloren. 
Wedstrijdduiven tijdens een wedvlucht, vliegen in het eerste uur 
hoofdzakelijk op koolhydraten en bloedvetten. In Nederland en 
België kennen de vluchten met één nacht mand nog altijd
de grootste deelname. Daarom heeft Matador speciaal voor 
deze groep liefhebbers deze optimale mengeling voor het  
ultieme snelheidswerk

Ruw eiwit 11,7% 
opneembaar eiwit 6,5% 
ruw vet 4,7%
koolhydraten 64,9% 

ruwvezels 3,7% 
Kcal 3242
omega ratio 3,7 : 1

Premium Volièremengeling
Duiven kunnen gemakkelijk vervetten als zij geen prestaties 
hoeven leveren. Met de Premium volière mengeling kun je de 
kweekduiven een prima mengeling voorschotelen vanaf het 
moment dat ze gescheiden worden. Met de Volière Mengeling 
blijven de kweekduiven super gezond en vetten niet aan door 
de juiste energie toevoer en de vele vezels. Ook is deze  
mengeling zeer geschikt voor weduwduivinnen en weduwnaars 
die niet gespeeld worden en thuis wachten op hun partners.

Ruw eiwit 11,6% 
opneembaar eiwit 6,7% 
ruw vet 6,7%
koolhydraten 59,3% 

ruwvezels 7% 
Kcal 3209
omega ratio 4 : 1
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Premium Rui
Premium Rui is een schitterende mengeling die zorg draagt
voor een optimaal verloop van de rui periode. Door de vele
vetrijke zaden en het hoog opneembare eiwitkwaliteit,
worden de duiven veel minder belast. Zo wordt de basis
gelegd voor een super zachte en complete bevedering.
De specifieke samenstelling zorgt voor een nog betere
verdeling en hogere opneembaarheid van eiwitten.
Daardoor verloopt de rui makkelijker en vlotter voor onze
duiven. De optimalisatie van de vetzuurverhoudingen zorgt
voor een hogere weerstand en betere gezondheid.

Ruw eiwit 14,2% 
opneembaar eiwit 7,5% 
ruw vet 8,4%
koolhydraten 56,3% 

ruwvezels 6,3% 
Kcal 3308
omega ratio 4 : 1

Premium Super Rui
Deze Super Rui mengeling is speciaal ontworpen voor
duivenhouders, die geen bijproducten over het voer willen
en geven en toch de beste zorg willen bieden aan hun
duiven tijdens de rui-periode. Het hoogwaardige complete
aminozurenpatroon zullen de duiven met minder voer
toekunnen. Daarnaast is de onderlinge Omega
vetzuurverhouding dankzij de toevoeging van perilla zaad
in de Premium Super Rui optimaal. Hierdoor ontstaat er
een super zacht nieuw verenkleed en zal de rui optimaal
verlopen. Het is gelukt om een topvoer te maken die zijn
weerga en zijn gelijke niet kent.

Ruw eiwit 15,4% 
opneembaar eiwit 8,4% 
ruw vet 12,5%
koolhydraten 49,8% 

ruwvezels 8,0% 
Kcal 3578
omega ratio 2,6 : 1

Premium Rust
De naam van deze mengeling laat weinig tot de
verbeelding over. De ideale wintermengeling welke je kan
gebruiken direct na de rui-periode tot aan het koppelen.
Of je duiven in de winter door laat trainen, of dat je ze
binnen laat zitten, ze blijven met deze mengeling prima op
gewicht.
Door het grote aanbod aan verschillende hard en zachtere
ruwvezels wordt in drie weken tijd het darmkanaal
helemaal opgeschoond. De achtergebleven voedingsresten
van de rui- of kweekperiode worden als het ware door
bezems verwijderd uit het darmstelsel. Daarna kunnen de
voedingsstoffen weer optimaal worden opgenomen.

Ruw eiwit 11,1% 
opneembaar eiwit 6,5% 
ruw vet 6,5%
koolhydraten 59,5% 

ruwvezels 7,5% 
Kcal 3150
omega ratio 6,7 : 1
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Premium Supreme
Deze vernieuwde vliegmengeling uitermate geschikt voor 
wekelijks midfond- en dagfond met 2 nachten mand. Premi-
um Supreme zorgt voor een betere energietoevoer en een 
verbranding met minder afvalstoffen. Ddoor de toevoeging 
van gepolijste rond rijst wordt er veel vocht in het lichaam 
opgenomen. De mengeling is licht verteerbaar, minder belas-
tend voor het lichaam. Dit zorgt voor minder vermoeidheid 
bij thuiskomt en een veel snellere recuperatie. De spieren en 
energievoorraad worden met Premium Supreme sneller opge-
bouwd. De verbeterde omega verhouding wat zorgt tot meer 
natuurlijke weerstand en gezondheid.

Ruw eiwit 15,1% 
opneembaar eiwit 8,0% 
ruw vet 12,5%
koolhydraten 50,3% 

ruwvezels 8,3% 
Kcal 3551
omega ratio 4,1 : 1

Premium Complete Plus
De mengeling is helemaal compleet en heet daarom ook
Complete Plus. Deze vernieuwde mengeling is voor liefhebbers 
die een voersysteem volgen te lastig vinden en vooral op zoek 
zijn naar eenvoud. Voor mensen die weinig tijd hebben. Veel 
liefhebbers hebben al bewezen hiermee topprestaties te kun-
nen neerzetten. Je kunt namelijk bijna geen fouten meer maken.  
“Ik heb gekeken wat de duiven nodig hebben om goed te kunnen  
opschonen. Daarnaast moet er voldoende eiwit in zitten om de  
spieren te voeden. Als laatste ook voldoende energie om de  
vluchten goed te kunnen afwerken. Dit alles in een juiste  
onderlinge verhouding gemengd. Het resultaat is één mengeling 
voor alle vluchten tot 6 ½ - 7 uur vliegen.”

Ruw eiwit 12,8% 
opneembaar eiwit 6,9% 
ruw vet 8,4%
koolhydraten 57,9% 

ruwvezels 6,1% 
Kcal 3374
omega ratio 3,5 : 1

Premium Fond
Dé mengeling voor het zware werk. Een moderne en specifie-
ke mengeling voor de zware fond 700-1300 km. Premium Fond 
is uitermate geschikt voor weduwschap en vooral ook voor 
het spel met duiven op nest op de zware fond worden met 
deze mengeling topprestaties behaald. Als wedstrijdduiven 
veel meer uren moeten vliegen dan wordt het energieverbruik 
en ook het eiwitgebruik veel hoger. Het eiwit gebruikt de duif 
niet alleen als energiebron, het is onontbeerlijk om de spieren
optimaal te laten functioneren.

Ruw eiwit 15,8% 
opneembaar eiwit 7,9% 
ruw vet 9,3%
koolhydraten 53,6% 

ruwvezels 6,7% 
Kcal 3358
omega ratio 4 : 1
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Premium Turbo Extreme
Doordat het in de zomers geleidelijk steeds warmer gaat
worden, moeten we de energie mengeling aanpassen aan de
veranderende omstandigheden. Perillazaad een van de
toevoegingen in de nieuwe energiemengeling. Perillazaad
werkt ontstekingsremmend, met name voor de darmen, is
een natuurlijke antioxidant, verhoogt de weerstand, houdt
het bloedsuiker onder controle. Ook de hoeveelheid
gepolijste rondrijst is flink verhoogd. Als we dorst kunnen
voorkomen door meer rondrijst in de mengeling te doen, dan
is dat alleen maar winst. Door de verschuiving van een deel
mais naar gepolijste rondrijst is het aandeel van geleidelijk
opneembare koolhydraten niet verslechterd. Sterker nog, die
is zelfs nog iets verbeterd. Juist deze koolhydraten zorgen 
ervoor, dat duiven langer op koolhydraten kunnen vliegen.

Ruw eiwit 13,2% 
opneembaar eiwit 7,8% 
ruw vet 13,3%
koolhydraten 51,1% 

ruwvezels 8,1% 
Kcal 3685
omega ratio 2,8 : 1

Premium HE
Deze mengeling werd speciaal ontwikkeld voor de zware
fond en overnachtvluchten. Premium HE wordt de laatste
dagen voor de vlucht toegevoegd om zo uw duiven
voldoende energie mee te geven voor onderweg.
Deze High Energy mengeling heeft een vetpercentage van
meer dan 20% om daarmee meer dan voldoende energie
voor de verre drachten in de energie tanks op te slaan. De
HE mengeling kan samen met Premium Fond in de laatste
4 - 5 dagen voor inkorven gegeven worden. Ook is HE zeer
geschikt om apart in potjes te plaatsten naast de
nestschalen van de broedende fondduiven.

Ruw eiwit 16,5% 
opneembaar eiwit 9,8% 
ruw vet 20,3%
koolhydraten 40,9% 

ruwvezels 9,3% 
Kcal 4028
omega ratio 6 : 1

Premium Detox
Kun je op een natuurlijke manier een wedstrijdduif
helemaal schoonmaken van binnen, de bloedwaarden
verbeteren en de lever ontgiften? In deze unieke mengeling
zit een hoog percentage mariadistelzaad. Mariadistel heeft
een grote reputatie als het gaat om de positieve effect bij
lever- en galaandoeningen en vergiftiging. Daarnaast is er
een flink percentage perillazaad toegevoegd. Naast een
schone lever krijgen je wedstrijdduiven een prachtig

Ruw eiwit 11,9% 
opneembaar eiwit 4,6% 
ruw vet 8,5%
koolhydraten 52,8% 

ruwvezels 11,5% 
Kcal 3127
omega ratio 2,4 : 1
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Premium Supreme
Deze vernieuwde vliegmengeling uitermate geschikt voor 
wekelijks midfond- en dagfond met 2 nachten mand. Premi-
um Supreme zorgt voor een betere energietoevoer en een 
verbranding met minder afvalstoffen. Ddoor de toevoeging 
van gepolijste rond rijst wordt er veel vocht in het lichaam 
opgenomen. De mengeling is licht verteerbaar, minder belas-
tend voor het lichaam. Dit zorgt voor minder vermoeidheid 
bij thuiskomt en een veel snellere recuperatie. De spieren en 
energievoorraad worden met Premium Supreme sneller opge-
bouwd. De verbeterde omega verhouding wat zorgt tot meer 
natuurlijke weerstand en gezondheid.

Ruw eiwit 15,1% 
opneembaar eiwit 8,0% 
ruw vet 12,5%
koolhydraten 50,3% 

ruwvezels 8,3% 
Kcal 3551
omega ratio 4,1 : 1

Premium Complete Plus
De mengeling is helemaal compleet en heet daarom ook
Complete Plus. Deze vernieuwde mengeling is voor liefhebbers 
die een voersysteem volgen te lastig vinden en vooral op zoek 
zijn naar eenvoud. Voor mensen die weinig tijd hebben. Veel 
liefhebbers hebben al bewezen hiermee topprestaties te kun-
nen neerzetten. Je kunt namelijk bijna geen fouten meer maken.  
“Ik heb gekeken wat de duiven nodig hebben om goed te kunnen  
opschonen. Daarnaast moet er voldoende eiwit in zitten om de  
spieren te voeden. Als laatste ook voldoende energie om de  
vluchten goed te kunnen afwerken. Dit alles in een juiste  
onderlinge verhouding gemengd. Het resultaat is één mengeling 
voor alle vluchten tot 6 ½ - 7 uur vliegen.”

Ruw eiwit 12,8% 
opneembaar eiwit 6,9% 
ruw vet 8,4%
koolhydraten 57,9% 

ruwvezels 6,1% 
Kcal 3374
omega ratio 3,5 : 1

Premium Fond
Dé mengeling voor het zware werk. Een moderne en specifie-
ke mengeling voor de zware fond 700-1300 km. Premium Fond 
is uitermate geschikt voor weduwschap en vooral ook voor 
het spel met duiven op nest op de zware fond worden met 
deze mengeling topprestaties behaald. Als wedstrijdduiven 
veel meer uren moeten vliegen dan wordt het energieverbruik 
en ook het eiwitgebruik veel hoger. Het eiwit gebruikt de duif 
niet alleen als energiebron, het is onontbeerlijk om de spieren
optimaal te laten functioneren.

Ruw eiwit 15,8% 
opneembaar eiwit 7,9% 
ruw vet 9,3%
koolhydraten 53,6% 

ruwvezels 6,7% 
Kcal 3358
omega ratio 4 : 1
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Premium Turbo Extreme
Doordat het in de zomers geleidelijk steeds warmer gaat
worden, moeten we de energie mengeling aanpassen aan de
veranderende omstandigheden. Perillazaad een van de
toevoegingen in de nieuwe energiemengeling. Perillazaad
werkt ontstekingsremmend, met name voor de darmen, is
een natuurlijke antioxidant, verhoogt de weerstand, houdt
het bloedsuiker onder controle. Ook de hoeveelheid
gepolijste rondrijst is flink verhoogd. Als we dorst kunnen
voorkomen door meer rondrijst in de mengeling te doen, dan
is dat alleen maar winst. Door de verschuiving van een deel
mais naar gepolijste rondrijst is het aandeel van geleidelijk
opneembare koolhydraten niet verslechterd. Sterker nog, die
is zelfs nog iets verbeterd. Juist deze koolhydraten zorgen 
ervoor, dat duiven langer op koolhydraten kunnen vliegen.

Ruw eiwit 13,2% 
opneembaar eiwit 7,8% 
ruw vet 13,3%
koolhydraten 51,1% 

ruwvezels 8,1% 
Kcal 3685
omega ratio 2,8 : 1

Premium HE
Deze mengeling werd speciaal ontwikkeld voor de zware
fond en overnachtvluchten. Premium HE wordt de laatste
dagen voor de vlucht toegevoegd om zo uw duiven
voldoende energie mee te geven voor onderweg.
Deze High Energy mengeling heeft een vetpercentage van
meer dan 20% om daarmee meer dan voldoende energie
voor de verre drachten in de energie tanks op te slaan. De
HE mengeling kan samen met Premium Fond in de laatste
4 - 5 dagen voor inkorven gegeven worden. Ook is HE zeer
geschikt om apart in potjes te plaatsten naast de
nestschalen van de broedende fondduiven.

Ruw eiwit 16,5% 
opneembaar eiwit 9,8% 
ruw vet 20,3%
koolhydraten 40,9% 

ruwvezels 9,3% 
Kcal 4028
omega ratio 6 : 1

Premium Detox
Kun je op een natuurlijke manier een wedstrijdduif
helemaal schoonmaken van binnen, de bloedwaarden
verbeteren en de lever ontgiften? In deze unieke mengeling
zit een hoog percentage mariadistelzaad. Mariadistel heeft
een grote reputatie als het gaat om de positieve effect bij
lever- en galaandoeningen en vergiftiging. Daarnaast is er
een flink percentage perillazaad toegevoegd. Naast een
schone lever krijgen je wedstrijdduiven een prachtig

Ruw eiwit 11,9% 
opneembaar eiwit 4,6% 
ruw vet 8,5%
koolhydraten 52,8% 

ruwvezels 11,5% 
Kcal 3127
omega ratio 2,4 : 1



De Matador duivenvoer mengelingen werden ontwikkeld met de nieuwste wetenschappelijke  
inzichten en getest door ervaren duivenliefhebbers. Onze filosofie is om voortdurend te  
verbeteren op basis van onze ervaring, ondersteund door de wetenschap.

Matador, de ontwikkelingen gaan door…

Michael Backs & Sjaak Buwalda

MATADOR GmbH
Bochumerstr. 281
45661 RECKLINGHAUSEN.
Tel: +49 (0) 2361 - 37 59 20 / +31 6 55855998
E-Mail: info@matador-futter.de
Nederland & België: buwaldamatador@ziggo.nl

Premium Super Kweek
Premium Super Kweek heeft een optimale verhouding 
van Omega 3 en 6 vetzuren. Dat zorgt voor een zijdezacht 
verenkleed en een optimaal herinneringsvermogen.  
Kortom een geweldig kweekvoer met vele kwaliteiten. 
Van dit voer blijft niets liggen en de duiven tonen een 
zeer gezonde uitstraling. Naast grit en mineralen zijn 
geen andere bijproducten nodig om ronde na ronde 
prachtig opgekomen jonge duiven te kweken.

Ruw eiwit 16,3% 
opneembaar eiwit 8,7% 
ruw vet 12,0%
koolhydraten 49,9% 

ruwvezels 7,4% 
Kcal 3536
omega ratio 2,8 : 1

Premium Kweek Olympia
Premium Kweek Olympia zorgt voor optimale groei, 
waardoor uw kweekkoppels vele rondes kunnen kweken 
en toch actief en super gezond blijven. Door de unieke 
samenstelling is het opneembare eiwit percentage  
bijzonder hoog en treedt er geen belasting op van het  
organisme. Hierdoor halen de duiven veel meer rende-
ment uit de voeding. Dat levert ook een flinke
besparing op in de benodigde hoeveelheid voer.

Ruw eiwit 15,9% 
opneembaar eiwit 8,4% 
ruw vet 9,9%
koolhydraten 53,3% 

ruwvezels 6,3% 
Kcal 3409
omega ratio 4 : 1

Matador 23 Matador

Premium Start
Afhankelijk van de zwaarte van de vluchten wordt deze 
mengeling ingezet in de eerste helft van de week, vanaf de 
dag na thuiskomst. Op deze wijze wordt het lichaam perfect 
geschoond en tevens voorbereid voor de volgende fase. Bij 
eenvoudige vitesse- en midfond vluchten kan zelfs grotendeels 
met deze mengeling worden volstaan. Ook is het een ideale 
mengeling voor het vliegen met weduwduivinnen, die met een 
kleinere hoeveelheid beschikbare energie wekenlang op  
topniveau kunnen presteren.

Ruw eiwit 12,2% 
opneembaar eiwit 7,2% 
ruw vet 6,4%
koolhydraten 59,7% 

ruwvezels 6,3% 
Kcal 3228
omega ratio 5 : 1

Premium Super Start
Premium Super Start heeft een zeer hoog vet- en opneem-
baar eiwit gehalte. Daarnaast geschikt Super Start over veel 
koolhydraten en vezels. Zo herstelt de duif super snel van de 
vlucht of training en worden de darmen geschoond voor een 
snelle opbouw van spieren en energie voorraad. Ook zeer 
geschikt in gebieden waar een sterke zeewind regelmatig 
opsteekt en meer energie nodig in de voorbereiding naar een 
wedvlucht. Premium Super Start is de topmengeling voor  
duivenhouders die alleen met het allerbeste tevreden zijn.

Ruw eiwit 14,0% 
opneembaar eiwit 8,1% 
ruw vet 11,8%
koolhydraten 51,4% 

ruwvezels 8,6% 
Kcal 3543
omega ratio 4,9 : 1

Premium Athletic
Premium Athletic wordt ingezet in het midden- en einde van 
de week van vitesse tot en met de dagfondvluchten. Het is een 
mengeling met een relatief hoog vetgehalte en hoogwaardig 
opneembaar eiwit. Matador kiest bij deze vliegmengeling 
voor een laag peulvrucht gehalte en een hoog omzetbare 
energie met een uitstekende omega verhouding. Premium 
Athletic bevat onder meer het hoogwaardige perillazaad en 
mariadistelzaad. Perillazaad is een natuurlijke ontstekings-
remmer vooral voor de darmen, een natuurlijke antioxidant, 
weerstand verhogend en is rijk aan omega 3 vetzuur.  
Mariadistelzaad staat bekend om haar lever beschermende 
eigenschappen, zorgt voor optimalisatie van de vetstofwisse-
ling, en bevat waardevolle omega 6 vetzuren.

Ruw eiwit 14,5% 
opneembaar eiwit 7,5% 
ruw vet 9,2%
koolhydraten 56% 

ruwvezels 5,9% 
Kcal 3326
omega ratio 3,5 : 1



De Matador duivenvoer mengelingen werden ontwikkeld met de nieuwste wetenschappelijke  
inzichten en getest door ervaren duivenliefhebbers. Onze filosofie is om voortdurend te  
verbeteren op basis van onze ervaring, ondersteund door de wetenschap.

Matador, de ontwikkelingen gaan door…

Michael Backs & Sjaak Buwalda

MATADOR GmbH
Bochumerstr. 281
45661 RECKLINGHAUSEN.
Tel: +49 (0) 2361 - 37 59 20 / +31 6 55855998
E-Mail: info@matador-futter.de
Nederland & België: buwaldamatador@ziggo.nl

Premium Super Kweek
Premium Super Kweek heeft een optimale verhouding 
van Omega 3 en 6 vetzuren. Dat zorgt voor een zijdezacht 
verenkleed en een optimaal herinneringsvermogen.  
Kortom een geweldig kweekvoer met vele kwaliteiten. 
Van dit voer blijft niets liggen en de duiven tonen een 
zeer gezonde uitstraling. Naast grit en mineralen zijn 
geen andere bijproducten nodig om ronde na ronde 
prachtig opgekomen jonge duiven te kweken.

Ruw eiwit 16,3% 
opneembaar eiwit 8,7% 
ruw vet 12,0%
koolhydraten 49,9% 

ruwvezels 7,4% 
Kcal 3536
omega ratio 2,8 : 1

Premium Kweek Olympia
Premium Kweek Olympia zorgt voor optimale groei, 
waardoor uw kweekkoppels vele rondes kunnen kweken 
en toch actief en super gezond blijven. Door de unieke 
samenstelling is het opneembare eiwit percentage  
bijzonder hoog en treedt er geen belasting op van het  
organisme. Hierdoor halen de duiven veel meer rende-
ment uit de voeding. Dat levert ook een flinke
besparing op in de benodigde hoeveelheid voer.

Ruw eiwit 15,9% 
opneembaar eiwit 8,4% 
ruw vet 9,9%
koolhydraten 53,3% 

ruwvezels 6,3% 
Kcal 3409
omega ratio 4 : 1
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Premium Start
Afhankelijk van de zwaarte van de vluchten wordt deze 
mengeling ingezet in de eerste helft van de week, vanaf de 
dag na thuiskomst. Op deze wijze wordt het lichaam perfect 
geschoond en tevens voorbereid voor de volgende fase. Bij 
eenvoudige vitesse- en midfond vluchten kan zelfs grotendeels 
met deze mengeling worden volstaan. Ook is het een ideale 
mengeling voor het vliegen met weduwduivinnen, die met een 
kleinere hoeveelheid beschikbare energie wekenlang op  
topniveau kunnen presteren.

Ruw eiwit 12,2% 
opneembaar eiwit 7,2% 
ruw vet 6,4%
koolhydraten 59,7% 

ruwvezels 6,3% 
Kcal 3228
omega ratio 5 : 1

Premium Super Start
Premium Super Start heeft een zeer hoog vet- en opneem-
baar eiwit gehalte. Daarnaast geschikt Super Start over veel 
koolhydraten en vezels. Zo herstelt de duif super snel van de 
vlucht of training en worden de darmen geschoond voor een 
snelle opbouw van spieren en energie voorraad. Ook zeer 
geschikt in gebieden waar een sterke zeewind regelmatig 
opsteekt en meer energie nodig in de voorbereiding naar een 
wedvlucht. Premium Super Start is de topmengeling voor  
duivenhouders die alleen met het allerbeste tevreden zijn.

Ruw eiwit 14,0% 
opneembaar eiwit 8,1% 
ruw vet 11,8%
koolhydraten 51,4% 

ruwvezels 8,6% 
Kcal 3543
omega ratio 4,9 : 1

Premium Athletic
Premium Athletic wordt ingezet in het midden- en einde van 
de week van vitesse tot en met de dagfondvluchten. Het is een 
mengeling met een relatief hoog vetgehalte en hoogwaardig 
opneembaar eiwit. Matador kiest bij deze vliegmengeling 
voor een laag peulvrucht gehalte en een hoog omzetbare 
energie met een uitstekende omega verhouding. Premium 
Athletic bevat onder meer het hoogwaardige perillazaad en 
mariadistelzaad. Perillazaad is een natuurlijke ontstekings-
remmer vooral voor de darmen, een natuurlijke antioxidant, 
weerstand verhogend en is rijk aan omega 3 vetzuur.  
Mariadistelzaad staat bekend om haar lever beschermende 
eigenschappen, zorgt voor optimalisatie van de vetstofwisse-
ling, en bevat waardevolle omega 6 vetzuren.

Ruw eiwit 14,5% 
opneembaar eiwit 7,5% 
ruw vet 9,2%
koolhydraten 56% 

ruwvezels 5,9% 
Kcal 3326
omega ratio 3,5 : 1



Quality made in Germany

‘Matador, 
de ontwikkelingen 
gaan door…’


