
Ad Schaerlaeckens
Zowel van Noyon als de Halve Fond met jongen en oude werden, zoals in voorgaande jaren zowat alle voornaamste 
titels gewonnen. Niet verwonderlijk als men het prijspercentage bekijkt. En dat week na week. Amazing zouden 
Amerikanen zeggen.     

HOE?

Hoe kom je tot dergelijke prestaties? Prima duiven, een perfecte 
verzorging maar die is de compagnons wel toevertrouwd, en een 
‘uitgebalanceerde’ voeding. 

Voor die voeding gingen Teurlings en A S een samenwerkingsverband 
aan. Na wat proeven op hokken als dat van Klak kwamen de A S 
mengelingen van Teurlings op de markt: Teurlings A S Senior dat een 
heel jaar aan oude duiven, kwekers en jongen vanaf een leeftijd van 
drie maanden gegeven kon worden. En Teurlings A S Junior voor jonge 
duiven vanaf een leeftijd van drie maanden. Begonnen werd destijds 
met ‘A S Junior’ omdat het Ad destijds was opgevallen hoe velen vooral 
hun jonge duiven verkeerd voerden. Vooral te zwaar. Het voordeel 
van een heel jaar dezelfde mengeling was ook dat de ingewanden 
(spijsvertering) minder belast werden en daarmee de kansen verkleind 
voor een uitbraak van Adeno. Het werd zulk een succes dat al gauw ‘A S Senior’ op de markt kwam. 

EN NU

Veel gekende namen zijn inmiddels de ‘A S mengelingen’ gaan geven. Omdat ze vertrouwden op Teurlings voor 
wie al vele jaren alleen de kwalitatief meest hoogwaardige granen goed genoeg waren en omdat ze vertrouwen 
hadden in A S. Komt bij dat dit voer op wetenschappelijke basis is samengesteld en in alles voorziet. Bijproducten 
of vitamines (behalve uiteraard grit) worden overbodig wat je uiteindelijk ook merkt in je portemonnee.

Om het bij twee namen te laten, neem een Maarten Huijsmans, DE sensatie in de Nederlandse duivensport ondanks 
zijn jeugdige leeftijd. Hij doet het met goede duiven en Teurlingsvoer, zoals die andere topspeler Peter van der 
Merwe.

En weet U wat vooral prettig is te weten voor diegenen die hun vertrouwen schenken aan dit voer? Mochten de 
duiven minder presteren dan heeft men één zekerheid. En die is dat men het niet bij het voer moet zoeken.

Noyon 1.832 p.   
22 prijzen van 29 duiven te beginnen met 4e.

Melun 2.331 p. 
23 prijzen van 29 duiven. Jaarlingen 14 prijzen van 19 
duiven.  

Souppes 1.706 p. 
15 prijzen van 22 duiven te beginnen met 3e en 11e. 

Souppes 952 p. 
8 prijzen van 9 te beginnen met 4e en 9e. Tegen 657 jrl 4 
op 5 te beginnen met 4e. 

Melun 811 p. 
16 prijzen van 24 duiven te beginnen met 3e prijs. 
Jaarlingen 9 op 15.

Souppes 657 oude, 427 jaarlingen, 981 jongen: 
Oude: 5 prijzen op 6, jaarlingen 4 op 4 en jongen 17 op 
25 te beginnen met 3e en 4e.

Noyon 771 jongen: 10 prijzen van 12 duiven. 

Noyon 563 p.  
5 prijzen van 6 duiven. 

Argenton 121 oude en 236 jaarlingen:  
4 Mee en 4 prijzen te beginnen met 1e en 4e prijs. 
Provinciaal 3e en 25e  tegen 1.087 duiven, Nationaalz 
2.478 d – 11e en Nationaal heel België 10.700 duiven – 
30e. Jaarlingen 2 prijzen van 3 duiven (beide 1 op 20). 
Dus: Totaal 6 prijzen van 7 duiven.

Souppes 408 oude, 276 jaarlingen, 642 jongen.  
Oude: Weer 6 prijzen van 6 ingezette duiven, jaarlingen 4 
prijzen van 4, dus 10 op 10. Jongen 7 prijzen van 12. 

Souppes 1037 jongen: 18 prijzen van 29 duiven te 
beginnen met 7, 18, 20 en 25. 

Pont 1.441 p.  
18 prijzen van 24 gezette duiven. 

Souppes 430 p. 
12 prijzen van 18 duiven te beginnen met de 1e prijs. 
Snelste totale lossing!  
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Teurlings AS Junior is een sportmengeling welke jaarrond gevoerd kan 
worden aan jonge duiven. 

Samenstelling

Speciale geheime formule

TEURLINGS AS JUNIOR

Ruw eiwit 11,2%, Ruw vet 4,6%, Ruwe celstof 5,5%, Ruw as 2,2%, Calcium 0,05%,  
Totaal fosfor 0,31%, Natrium 0,01%, Lysine 0,41%, methionine 0,17%.

Analytische bestanddelen

Art. nr. HDV:  10561
Art. nr. Mol:  4169 20kg

Teurlings AS Senior is een sportmengeling welke jaarrond gevoerd kan 
worden aan oude duiven. 

Samenstelling

Speciale geheime formule

TEURLINGS AS SENIOR

Ruw eiwit 12%, Ruw vet 4,4%, Ruwe celstof 5%, Ruwe as 2,3%, Calcium 0,10%, Natrium 
0,02%, Totaal fosfor 0,32%, Lysine 0,50%, Methionine 0,20%.

Analytische bestanddelen

Art. nr. HDV:  10560
Art. nr. Mol:  4168 20kg


