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AkaSlag Waarschuwingsroep van een vogel bij gevaar 

BlakkaBek Mannetje twa twa met een zwarte snavel 

BoBo Mannelijke vogel die niet reageert op een pop of een vogel die (nog) niet wilt zingen 

Boxer Vogel met vechtlustig karakter 

BrokoSlag Nog niet gevormde zang van een jonge vogel 

BushMaster Vogel die in de natuur het meest dominerend is wat zang betreft. Vaak zijn deze 
vogels goed om andere vogels te lokken en te vangen 

BushSlag Natuurlijke zang van een vogel 

Fong Teki Privé zangwedstrijd waar de prijs de verliezende vogel is 

FowruMan Iemand die zich intensief bezig houdt met de zangvogelsport 

Freutie Natuurlijke zang van een picolet 

Grit Fijn gemalen schelpen 

Hangen Term waarmee bij een wedstrijd wordt aangekondigd dat de kooien aan de trotten 
gehangen mogen worden 

JongMan Jonge vogel in jeugd vederkleed 

Kiaauw Aangeleerde zangtype van een twa twa 

Kiauw-Ring Aangeleerde zangtype van een twa twa 

Klep Vogel vangkooitje 

Kowsu Schubben aan poten van verwaarloosde vogels 

LethemSlag Natuurlijke zang van een twa twa uit of nabij het plaats Lethem (Guyana) 

LoloSlag Rollende zang van een m.n. picolet 

Maker Voorzanger met de juiste zang om jonge vogels op te leiden  

MooiSlag Aangeleerde manier van zingen 

OpoFree Met trillende vleugels en opgezette veren zingen 

Pije Pije Aangeleerde zangtype van een Picolet 

Polet Witte vlekken op de vleugels van een mannetje 

Prikken Met behulp van een pop de zanglust van een mannetje manipuleren 

RepMan Volwassen vogel op kleur 

Ring-Kiauw Aangeleerde zangtype van een twa twa 

Rui Het jaarlijks verwisselen van het verenkleed 

SakaFowro Een vogel die van goed zingen gedaald is naar niet of weinig zingen 

Scoorder Persoon die de slagen telt en bijhoudt tijdens een wedstrijd 

SipaSlag Natuurlijke zang van een twa twa uit het district Sipaliwini 

Taratiki Lijmstok om vogels te vangen 

TigriMan Half volwassen vogel die gedeeltelijk gekleurd is 

TigriRep Jonge vogel die volledig gekleurd is 

Trot Houten stok die men in de grond prikt, waaraan de kooi met vogel gehangen wordt 

Veld Grasveld waar men de vogels traint en waar de wedstrijden/ toernooien worden 
georganiseerd 

VreemdSlag Onbekende manier van zingen 

  

 
 
 


