
The Flying Pigeon Trainer 
Geef uw duiven een extra conditieboost voor het nieuwe vliegseizoen 

www.theflyingpigeontrainer.nl 

Naar aanleiding van de grote 

belangstelling en de vele vragen 
die wij kregen op het voorgaan-

de artikel over The Flying Pigeon 
Trainer, willen wij u graag ver-
der informeren over deze vin-
ding.  
Al jaren worden veel duivenlief-
hebbers geplaagd en soms tot 

wanhoop gedreven door roofvo-
gels en duiven die niet voldoen-
de willen trainen. Het effectief 
trainen van de duiven vereist 
veel brandstof, tijd en opoffe-
ring. Roofvogels die het hebben 
voorzien op uw duiven zijn de 

grootste schrik van duivenlief-
hebbers in open- en bosrijke 

gebieden. Rovers zijn heel slim 
en al snel hebben ze geen schrik 
meer van de glitterbol, plastic 
oehoes, geelzwarte ogen, zwaai-
lichten, duivenfluitjes, enz.  

 
De oplossing 
Een speciale folieballon wordt 
gevuld met heliumgas en opge-
laten aan een telescoophengel 
van 5-6m met een vlieglijn van 

2-4 m. 
Dit eenvoudige recept blijkt zeer 
succesvol. Al meer dan 100 dui-
venliefhebbers in Nederland en 
België hebben TFPT inmiddels 
met succes in gebruik. Waaron-

der ook bekende namen als Jan 

Polder en Michel Vanlint. 
 
Trainen en Conditioneren 
Door de enorme stijgkracht van 
het veilige onbrandbare helium-
gas en de ongecompliceerde 
bewegingen van de ballon zullen 

uw duiven trainen als nooit te-
voren en krijgen zo een onge-
kende conditieboost! 
Slenteren op het dak, schobbe-
ren in de tuin of de goot uitspit-
ten is er vanaf nu niet meer bij! 

Geen gejaag meer achter de 
duiven, geen gedoe met vuur-
werk, alarmpistolen, zwaailich-

ten, vlaggen, luidruchtige wap-
pers, gooien met aardappelen, 
schieten met een bal of pijltjes, 
schreeuwen, zwaaien, sleuren 

met de duiven, problemen met 
de buren enz. Vanaf nu is deze 
ongein allemaal niet meer nodig 
om uw duiven optimaal te laten 
trainen. U zet de kleppen open,  
laat The Flying Pigeon Trainer 
op en uw duiven trainen dat het 

een lust is. U hebt nu volop tijd 

om het hok schoon te maken en 
uw gevleugelde vriendjes opti-

maal te observeren. Zodra TFPT 
wordt gestreken weten uw dui-
ven dat de training er op zit en 
dat een versnapering of maaltijd  
op ze wacht. Na een paar dagen 
zijn uw duiven zó geconditio-

neerd dat ze binnen no-time het 
hok in knallen zoals u nog nooit 
gezien hebt! Van zwervende of 
verdwaalde duiven die ziekten 
en ongemakken met zich mee-
brengen heeft u vanaf nu ook 
geen last meer. Ze weten niet 

wat ze meemaken. 
Het nieuwe vliegseizoen staat 

voor de deur. Het is de essenti-
eel om uw duiven nu in topcon-
ditie te krijgen. 

 
Roofvogels 

Door de stijgkracht van het he-
liumgas en de wind is TFPT altijd 
in beweging, door de speciale 
vorm zijn de bewegingen zeer 
ongecontroleerd en ook opval-
lende kleuren, en de zilver- of 

goudkleurige extensies die u 
aan de ballon kan bevestigen 
zijn erg confronterend voor ro-
vers. Aan deze combinaties 
hebben roofvogels echt een 
gruwelijke hekel, ze blijven uit 

de buurt van uw duivenhok. Dit 

is werkelijk een duurzame en 
diervriendelijke oplossing, u 
kunt weer genieten van uw dui-
ven zonder angstvallig de om-
geving in de gaten te houden. 
Dankzij deze vinding zullen vrij-
wel geen duiven bij en om het 

hok nog verrast worden door de 
Klamper, ze is immers al lang 
gevlucht. 
 

 
 

Wat hebt u nodig en waar is 

dit verkrijgbaar? 
U hebt nodig: Een telescoop-

hengel, een robuuste folieballon 
en heliumgas. Deze producten 
kunt bij de betere feestwinkels 
en hengelsportzaken vinden. U 
kunt de producten ook in onze 
webwinkel aanschaffen. Wij be-

schikken over kwalitatief hoog-
waardige folieballonnen. Deze 
zijn zeer robuust en blijven zo’n 
3 weken vliegen. Daarna kunt u 
de ballon bijvullen met behulp 
van het meegeleverde helium-
tankje. 

 

 
 
Meer informatie 

Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar onze website: 
www.theflyingpigeontrainer.nl 
Hier vindt u meer informatie, 
foto’s, filmpjes en u kunt alle 
benodigdheden direct aanschaf-

fen. Wij zijn u ook graag telefo-
nisch van dienst. U kunt ons be-
reiken op +31(0)78 711 07 40. 

http://www.theflyingpigeontrainer.nl/

