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ROTTERDAM - Zodra de zomer begint, start ook het zangvogelseizoen. Komende 
maanden wordt bepaald welke Surinaamse vogels het meeste fluiten in een 
kwartier. 
 

Firoz Nizamoedhin met Boy: “Je moet ze 
niet zenuwachtig maken hè” 
Foto: Vincent van Dordrecht 
Overal in Rotterdam komen, vooral Surinaamse, 
mannen naar buiten met hun favoriete 
zangvogel. De tropische twa twa’s en picolets 
hebben de hele winter binnen gezeten. “Nu is het 
de tijd om ze te trainen, om ze ‘op zang’ te 
brengen”, vertelt Firoz Nizamoedhin, voorzitter 
van Vogel Vereniging Euromast. Nizamoedhin is 
uiterst voorzichtig met zijn geliefde vogels. Als hij 
van zijn woning aan de Grote Visserijstraat in 
Delfshaven naar de wedstrijden op het 

Parmentierplein op Zuid rijdt, vermijdt hij verkeersdrempels en rijdt hij niet door de 
Maastunnel. Een vogel die van slag is, fluit immers meteen een stuk minder. “Je moet ze niet 
zenuwachtig maken hè!”�Voordat het wedstrijdseizoen begint, moeten de vogels dus even 
op gang komen. Nizamoedhin: “Ze zijn eenkennig geworden in de winter. Nu moeten ze 
weer aan andere vogels en mensen om zich heen wennen. Om ze goed te trainen, zet je er 
een vrouwtje tegenover. Nou, dan gaan ze fluiten hoor, dan worden ze echt 
giftig!”�Wedstrijden met de tropische zangvogeltjes zijn in Suriname en andere delen van 
Zuid-Amerika een razend populair volkssport. Toen in de jaren zeventig veel Surinamers in 
Nederland kwamen wonen, kwam de sport vanzelf met ze mee. Nizamoedhin laat een foto 
zien: “Kijk, dat is Opa, mijn eerste vogel. Ik kwam uit Suriname en had Opa meegenomen 
voor een vriend. Omdat ik die vriend hier niet kon vinden, heb ik Opa gehouden. Hij was een 
echte kampioen.”�Tijdens wedstrijden met zangvogels worden er twee vogelkooien aan een 
stok gehangen. Vervolgens gaan twee vogels tegen elkaar op fluiten. Een jurylid telt het 
aantal strofen dat een vogel fluit, een ander houdt de tijd bij. Een wedstrijd duurt vijftien 
minuten. Komende weken strijden de Rotterdamse vogels tegen elkaar. Daarna zijn er ook 
wedstrijden tegen andere steden; Den Haag, Amsterdam. Een droom van Nizamoedhin is 
nog een heuse interlandserie. De Nederlandse vogels tegen die van landen als Brazilië, 
Guyana, maar ook Italië is een mogelijkheid. En Suriname zelf natuurlijk. Tijdens zijn laatste 
vakantie heeft Nizamoedhin alvast de eerste gesprekken gevoerd.�Een gemiddelde vogel 
fluit zo’n vijftig keer in een wedstrijd, Nizamoedhins eigen wedstrijdvogel Boy bijvoorbeeld. 
Maar Boy is dan ook pas zes jaar oud, een puber nog. De echte toppers fluiten wel 100 tot 
125 keer in een kwartier. “Charles Bronson bijvoorbeeld! Hij is de beste vogel, iedereen in 
Rotterdam kent Charles Bronson. Een vogel die geboren is om te fluiten!	  


