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aangesloten bij:

Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Polderstraat 76A bus 2 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@vlas.be
www.vlas.be

V l aS

Sportiv vzw (erkende Vlaamse sportfederatie)
Polderstraat 76A bus 3 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@sportiv.be
www.sportiv.be
neem contact op met je plaatselijke vereniging:

de Europese Vereniging voor Traditionele Sporten
en Spelen (ETSGA) en werkt samen met de Vlaamse Trainersschool (VTS) voor verschillende opleidingen. Je kan bij
VlaS terecht voor meer informatie over struifvogel en andere traditionele sporten.

‘De Kroon’ is lid van VlaS
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Koninklijke Struifvogelmaatschappij De Kroon
voorzitter: Marc Van Kemenade
Slenderstraat 6 - 2500 Lier
03 480 87 83 | 0479 30 17 87
marc.vankemenade@euphonynet.be
www.struifvogel-dekroon.be

Je voordeel als VlaS-lid

Als vereniging die bij VlaS aangesloten is:
>>

ben je aangesloten bij een door Bloso erkende organisatie
voor sportieve vrijetijdsbesteding

>>

ben je ook aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse
Sportfederatie Sportiv vzw

>>

word je met raad en zo mogelijk met daad ondersteund bij
promotie initiatieven

>>

worden de belangen van jouw traditionele sport verdedigd

>>

kan je rekenen op allerhande advies

>>

ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid

>>

ontvangt elke clubsecretaris gratis het driemaandelijks
magazine Trend. Clubleden die bij VlaS aangesloten zijn krijgen
een korting van 5 euro op hun abonnement

>>

ontvang je op vertoon van je lidkaart 50% korting bij een
bezoek aan het sportmuseum ‘Sportimonium’ te Hofstade

een traditionele sport
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geschiedenis

D

e struifvogel is een zeven kg struise (vandaar de naam?), uit hout
gesneden vogel. Die moet vooral
goed in balans hangen aan de zeven
meter hoge galg. Het formaat is van
minder belang. De grootte van de
verschillende vogels loopt trouwens
sterk uiteen maar dat is van weinig
invloed op het spel zelf.

b e h e n d i g he i d
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ver de voorgeschiedenis van het struifvogelspel weten we erg weinig. Het werd
vroeger wel op verschillende plaatsen in
Vlaanderen beoefend. Vooral te Leuven is het
lange tijd erg populair geweest en het spel gaat
er terug tot in de helft van de negentiende eeuw. Nu
is er amper nog één vereniging actief, namelijk struifvogelmaatschappij De Kroon uit Lier.

et doel van het struifvogelspel is
om de pin naar een houten schietschijf of blazoen te mikken. Als de speler de struifvogel lost,
zweeft die in een wijde boog naar de overkant en pikt hij de
pin in het blazoen. Bij een raak schot blijft de pin daar achter. Met een achterwaartse slingerbeweging komt de vogel
weer bij de speler terecht. Die zo vanuit dezelfde houding
met een volgende pin kan mikken. De binnenste ring van het
blazoen is het meeste punten waard.

r worden altijd één of twee beurten gespeeld (doorgangen) met zeven pinnen, waarbij de eerste pin
een probeerpin is, de andere zes tellen mee in het spel.
Voor de puntentelling bestaan er verschillende vormen,
zo kan men streven naar ‘laag-getal’, waarbij
diegene met het minst aantal punten de
winnaar wordt of het ‘hoog-getal’,
waarbij de speler met de meeste
punten wint.

laag-getal, hoog-getal

Een struifvogel wordt via een kabel
aan de zoldering of aan een dwarsbalk opgehangen. In de bek van de
vogel wordt een ijzeren pin geplaatst.
Onder de staart van de vogel is een
lederen riempje bevestigd, waarmee
de speler de vogel kan vasthouden en
achteruit trekken.
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