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Sommige dingenmogen geld kosten. Iedereweek vraagt
Ineke Bijnagte: waaraan spendeert u zonder aarzelen?

Naam Suniel Chedie
Woonplaats Almere
Beroep Projectmanager bij ING
Gezinssamenstelling Getrouwd,
dochter van 12
Inkomen Bovenmodaal*

“Het draait om prestige. In Suri-
name lopenmannen op straat met
hun kooitjes met twatwa’s en pico-
lets – een vinkachtige vogelsoort –
om te laten zien dat ze wat zijn.
Het is zoiets als pronkenmet een
Rolex-horloge. Twatwa’s zijn duur,
maar het gaat niet alleen om geld.
Je moet bij het wereldje horen.
Een jochie kan niet zomaar rond-
lopenmet een twatwa bijvoor-
beeld, die wordt direct naar huis
gestuurd als een insider het ziet.
Dat kan hij wel doenmet een pico-
let, rowtie of een andere soort, die

zijn voor iedereen. Ook bij wed-
strijden draait het om de eer. Een
wedstrijdvogel kan 5000 euro kos-
ten, maar met de wedstrijden zelf
is niks te verdienen. Het gaat om
het winnen.
Bij de wedstrijdenmoet eenman-
netje in een kwartier zoveel moge-
lijk ‘slagen’ maken. Een slag is een
riedel, gevolgd doorminstens een
halve seconde stilte. Hoe korter
het riedeltje, hoe beter dus. Daar
moet je ze op trainen.
Ik erfde toen ik twintig was twee
twatwa’s vanmijn grootvader. In
het begin deed ik er niks mee.Wie
wil er nou op zondagochtend vroeg
zijn bed uit voor een vogelwed-
strijd? Ik niet; feesten en vrouwen,
dat was watme toen interesseerde.
Pas vijf jaar later ben ikme erin
gaan verdiepen.
Ik ben numeervoudig Nederlands

kampioen, maar de eerste jaren
verloor ik alles. Nu weet ik: aan al-
leen een wedstrijdvogel heb je
niks. Je hebt een team nodig van
vogels met verschillende eigen-
schappen, wil de wedstrijdvogel
presteren.
Je hebt bijvoorbeeld een ‘maker’
nodig, die corrigeert een andere
vogel als hij vals fluit, een ‘trek-
ker’, die het tempo aangeeft, en
een zogenaamde ‘bokser’: dat is
veel geschreeuw enweinig wol,
maar hij kan de wedstrijdvogel wel
ophitsen. En natuurlijk een ‘pop’,
een vrouwtje.Want dat is de enige
reden waarom een vogel fluit: om
een vrouwtje te imponeren.Wat
voor karakter een vogel heeft leer
je door je vogels te observeren en
heel goed te luisteren.
Ik heb nu vijftig twatwa’s. Bij el-
kaar zo’n twee ton waard. Ervoor

sparen? Nee, ik heb hetme altijd
kunnen permitteren. Ik kenmen-
sen die leningen afsluiten voor het
kopen van een twatwa, maar dat
vind ik link.
Voormij is het aantrekkelijke
eraan dat ik de traditie vanmijn
opa voortzet. Verder is het iets Su-
rinaams en ik hou van Suriname.
En het is natuurlijk leuk om een
van de grote jongens te zijn. Veel
tijd stop ik er niet meer in, trou-
wens. Ik organiseer nog wedstrij-
den, maar vrienden trainenmijn
vogels enmijn vrouw verzorgt ze
enmaakt de kooien schoon.
Wat ik ermee doe? Ha! Ik pronk
met de veren.

*Een modaal inkomen is 2500 euro
bruto per maand, ongeveer 1811 euro
netto

Surinaamse zangvogels


