
‘Da Bird’ versus ‘J. Galaxy’ versus ‘Flying Frenzy’ versus ‘Tabby Tijger’

Wat is het verschil? 

Onmisbare speelhengels die het jachtinstinct van uw kat stimuleren en zelfs de meeste luie katten weer 
aan het spelen krijgen. Met deze hengels dient u grote zwaaibewegingen te maken, waardoor de pluimen 
de beweging (en zelfs het geluid) van een voorbijvliegende vogel maken. Onweerstaanbaar voor uw kat!

Da Bird is de originele, de Flying Frenzy het Europese antwoord, in US werd er nog één onder de naam 
Jackson Galaxy uitgebracht en Tabby Tijger het Belgishe merk. Wij lijsten de verschillen voor u op.

LET OP: door het grote succes van Da Bird, Flying Frenzy en Tabby Tijger komen er met regelmaat goedkope namaakversies op de 
markt. De veren en -bundeling zijn minder sterk, de veren niet diervriendelijk bekomen, de kleurstoffen onbekend en vervangpluimen 
meestal niet verkrijgbaar. 
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* enkel grondstoffen volgens de Convention on the Conservation of European Wildlife van 1982 en de 
Countryside Act van 1981. Er komt dus geen dierenleed aan te pas en er worden geen dieren voor gedood.
** lokaal gemaakt betekent niet alleen kwaliteit, maar betekent een groener product
*** stijve of flexibele stok is geen voor- of nadeel. Met de flexibele stok kan je nog grotere zwiep-
bewegingen maken, maar een stijvere stok laat meer precisiewerk toe. De voorkeur is dus subjectief.
**** dat Da Bird geen ‘andere beestjes’ aanbiedt, is geen gemis vermits alle ‘beestjes’ onderling 
uitwisselbaar zijn. Je hoeft je dus sowieso niet aan 1 merk te houden. 

HENGELS met 'vogel', merk: Da Bird J. Galaxy Flying Frenzy Tabby Tijger
gemaakt in US US UK EU (Belgie)
materialen uit US + China US + China UK + US EU** (BE/NL)

Vogel
veren Parelhoen plastiek Fazant Gans
diervriendelijke grondstoffen onbekend / 100%* 100%*
vogelbeweging zeer goed goed zeer goed zeer goed
sterkte vogel sterk medium sterk sterk
kleurstof veilig onbekend veilig veilig

Stok en verbindingen met stok en 'vogel'
Stok 
materiaal polyethylene plastiek-metaal polyester-glasvezel glasvezel
type *** stijve stok stijve stok flexibele stok flexibele stok
lengte standaard 94cm ? 100cm 90cm
lengte mini / / 50cm 65cm
sterkte tijdens het spel? sterk medium sterk zeer sterk
opberggemak in 2 delen telescopisch oprolbaar ± oprolbaar

nota's mbt stok del en kunnen los komen 
bi j s terke katten

ni et hitte bes tendig 
(fel le zon of wa rmtebron)

kwets baar i n opgerol de 
toestand

Verbindingen met stok en 'vogel'
materiaal metaal metaal metaal metaal+beschermhoes
sterkte sterk zwak sterk sterk

Totale hengel (stok, koord, 'vogel' en verbindingen)
sterkte tijdens het spel? sterk medium sterk zeer sterk

Accessoires verkrijgbaar?
vervang 'vogel' verkrijgbaar ja ja ja ja
vervang touw verkrijgbaar nee nee ja ja
allerei 'beestjes' verkrijgbaar nee **** ja ja ja
grondstoffen 'beestjes' / harde plastiek natuurlijke materialen natuurlijke materialen
diervriendelijke grondstoffen / / 100%* 100%*


