
Informatiefolder VDS : Vrienden van de Vliegduivensport. 

 

Waarom een verenging voor vliegduivenliefhebbers? 

 

Iedereen kent postduiven waarmee vliegwedstrijden worden gehouden en sierduiven die op uiterlijk worden 

gefokt en tentoongesteld worden op shows. Er zijn echter meer mogelijkheden om plezier te beleven aan duiven. 

Vanouds stond de gebruikswaarde van de duif voorop: vanwege zijn vlees, als mestleverancier en als “postbode”. 

Vroeger was het gebruikelijk dat duiven vrije uitvlucht hadden. Dat duiven verschillende manieren ( vliegstijlen) 

hadden waarop ze zich in hun natuurlijk element -het luchtruim- gedroegen, werd later door een aantal 

duivenhouders ook erg belangrijk gevonden. 

Het genieten van de vliegprestatie van de duif in de lucht zonder 

competitieverband , is het uitgangspunt van de VDS. 

Tegenwoordig vinden steeds meer duivenliefhebbers het vliegen weer 

aantrekkelijk. VDS-leden hebben keus uit een groot aantal vliegrassen 

en hanteren een eenvoudig systeem van verzorging, waarbij ze de 

seizoenen van de natuur volgen. De meeste leden houden een beperkt 

aantal vliegduiven in een eenvoudig hok. 

 

Vliegduivenrassen die door VDS-leden gehouden worden: 

Amsterdamse Tippler, Amsterdamse Tuimelaar, Birmingham Roller, 

Boedapest Hoogvlieger, Csepler Hoogvlieger, Danziger Hoogvlieger, 

Erlauer, Galatzer, Gelderse Slenk, Haagse Tilkropper, Hagenaar, 

Hongaarse Schimmel, Horseman Kropper, Kelebek, Kosici Hoogvlieger, 

Turkse Klaptuimelaar, Nederlandse Hoogvlieger, Nikolojewer 

Hoogvlieger, Oosterse Roller, Servische Hoogvlieger, Spaanse Kroppers, Tilduiven, Vliegtipplers, Wamduiven, 

Weense Hoogvlieger, enz. 

 

Het doel van de VDS is liefhebbers van de duiven met een eigen vliegstijl met elkaar in contact te brengen en 

kennis met elkaar uit te wisselen.  

De VDS zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van een breed scala in – en uitheemse vliegduivenrassen 

zoals hoogvliegers, tuimelaars, rollers en duikvluchtduiven. 

 

Het lidmaatschap aan de VDS biedt: 

- 5x per jaar een VDS-clubblad , waarin één keer per jaar een ledenlijst. 

- 2 ledenbijeenkomsten per jaar. 

Clubactiviteiten en meegebrachte duiven worden besproken. Leden kunnen duiven kopen en/of verkopen. Een 

lezing wordt gehouden over een onderwerk dat een raakvlak heeft met vliegduiven en je kunt gezellig melken 

met clubgenoten. 

- 2x per jaar een hokkenbezoek. 

- VDS-ringen. 

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de VDS-website of bij een van onderstaande bestuursleden: 

Voorzitter: Steven Knobbout ,Jan Steenlaan 109 ,6717 TB Ede  

tel. 0318-631903,e-mail: as.knobbout@tiscali.nl 

Secretaris: Jos Ankone ,Van Deinsestraat 30 ,7621 XK Borne 

 tel. 074-2665091, e-mail: jos.ankone@hetnet.nl 

Penningmeester: Bart Korthouwer, P.C. Hooftlaan 39  

1985 BE Driehuis, tel. 0255-530727, e-mail: b.korthouwer@tiscali.nl 

Postgiro nr. 0779258 t.n.v. Vrienden van de Vliegduivensport te Driehuis 

Website:www.vliegduivensport.nl , Webmaster: Louis Partouns  
 

mailto:as.knobbout@tiscali.nl
mailto:jos.ankone@hetnet.nl

