
Surinaamse ZangVogels – FAQ (Frequently Ask Questions) 

Drs.	  ing.	  S.	  (Suniel)	  Chedie,	  MBA	  (www.surinaamsevogels.nl	  /	  s.chedie@gmail.com	  )	  

	  
	  
	  
	  

	  
Een	  ieder	  wil	  graag	  zijn	  (wedstrijd)vogels	  op	  top	  niveau	  laten	  deelnemen	  tijdens	  de	  competitie	  of	  
1-‐daagse	  wedstrijden.	  Echter	  blijf	  het	  voor	  velen	  een	  behoorlijke	  strijd/	  uitdaging	  om	  dit	  voor	  elkaar	  
te	  krijgen.	  	  	  
Uit	  ervaring,	  analyses	  en	  inspiraties	  van	  top-‐voetbal	  coachen	  en	  charismatische	  leiders	  in	  het	  
bedrijfsleven	  ben	  ik	  tot	  de	  volgend	  (trainings)patroon	  gekomen.	  	  
Ik	  heb	  zelf	  met	  deze	  patronen	  geëxperimenteerd,	  met	  zeer	  succesvolle	  resultaten.	  De	  
geëxperimenteerde	  patronen	  werken	  voor	  meer	  dan	  80%	  bij	  de	  (wedstrijd)vogels.	  Experimenten	  zijn	  
uitgevoerd	  onder	  de	  Twa	  twa’s	  in	  Nederland	  onder	  Nederlandse	  weersomstandigheden.	  Echter	  ik	  
sluit	  niet	  uit	  dat	  dit	  ook	  voor	  de	  andere	  vogelsoorten	  geldt	  en	  ook	  in	  Suriname.	  
	  
Basis	  voorwaarden:	  

-‐ Je	  vogel	  moet	  gezond	  zijn	  en	  goed	  in	  de	  veren	  zitten	  
-‐ Redelijk	  kras	  zijn	  en	  redelijk	  op	  zang	  
-‐ Wedstrijd	  eigenschappen	  bezitten	  (als	  je	  doelstelling	  is	  om	  aan	  wedstrijden	  mee	  te	  doen)	  

	  
Middels	  een	  aantal	  grafieken	  heb	  ik	  geprobeerd	  een	  beeld	  te	  geven	  van	  de	  performance	  van	  vogels	  
bij	  bepaalde	  handelingen.	  	  
De	  “Levels”	  zeggen	  niets	  over	  hoe	  goed	  of	  minder	  goed	  je	  vogel	  is.	  Alles	  is	  afhankelijk	  van	  de	  
maximale	  capaciteit	  van	  een	  vogel.	  Hoge	  scoren	  bij	  wedstrijden	  worden	  alleen	  bereikt	  als	  de	  vogel	  
een	  hoge	  zangsnelheid	  heeft.	  Een	  vogel	  die	  zijn	  maximum	  bereikt	  en	  geen	  hoge	  zangsnelheid	  heeft,	  
zal	  ook	  geen	  hoge	  score	  maken.	  
Uit	  de	  experimenten	  is	  gebleken	  dat	  er	  3	  categorieën	  zijn:	  

1. vogels	  die	  minder	  dan	  70	  punten	  fluiten	  (C-‐3)	  
2. vogels	  die	  tussen	  70	  –	  110	  punten	  fluiten	  (C-‐2)	  
3. vogels	  die	  meer	  dan	  110	  punten	  fluiten	  (C-‐1)	  

Uiteraard	  kan	  een	  vogel	  uit	  een	  bepaalde	  categorie	  een	  dag	  pieken	  en	  meer	  fluiten,	  maar	  zijn	  
gemiddelde	  score	  van	  het	  seizoen	  is	  bepalend	  in	  welke	  categorie	  hij	  hoort.	  
	  
Betekenis	  van	  pijlen	  en	  bijhorende	  kleuren	  bij	  de	  grafieken:	  
Blauwe	  pijl	  omhoog	   :	  groei	  van	  de	  vogel	  (na	  bijvoorbeeld	  een	  prik)	  
Rode	  pijl	  omlaag	   :	  terugval	  van	  een	  vogel	  (als	  bijvoorbeeld	  een	  bepaalde	  periode	  de	  vogel	  

	  	  niet	  wordt	  getraind	  
Groene	  pijl	   	   :	  (korte)	  stabiele	  situatie	  van	  een	  vogel	  (na	  bijvoorbeeld	  training	  of	  bereiken	  

	  	  	  van	  maximum	  capaciteit)	  
	  
	  

	  

Top  niveau  bereiken  met  zangvogel  
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