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v.l.n.r. Wereldkampioenen Herman Marijs, Jaap van Belzen en Frank Wondergem, alle drie uit 
Arnemuiden. Foto Lex de Meester 

 

Zeeland kweekt vogels van wereldklasse: 12 gouden plakken op WK 

ZWOLLE - Zeeland heeft er een reeks wereldkampioenen bij. Tijdens Mondial 2019, 

het wereldkampioenschap voor vogelliefhebbers in Zwolle, hebben Zeeuwen meer titels 

gewonnen dan de Nederlandse sporters vorig jaar bij de Olympische Spelen in Zuid-

Korea. 

Ernst Jan Rozendaal 10-01-19, 07:30  
 

Tijdens Mondial 2019 zijn in de IJsselhallen in Zwolle honderden gouden medailles 
toegekend in een schier eindeloze reeks aan categorieën, van de maximaal één jaar 
oude postuurkanaries Arricciato Gigante Italiano tot de pastelkleurige Magellaansijs.  

Enorme prestatie 
Dat doet niks af aan de prestatie, zegt Albert Zomer van de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers (NBvV). ,,Wereldkampioen worden is echt een enorme prestatie. Ik 
trek vaak een vergelijking met het zwemmen. De rugslag, de schoolslag en de 
vlinderslag verschillen enorm van elkaar. Zo kun je een kanarie niet vergelijken met 
een parkiet. Binnen de groepen is de concurrentie enorm groot. Per vogelsoort is er 
maar één die goud wint. Dus niemand twijfelt eraan, een wereldkampioen op Mondial 
is een échte wereldkampioen." 

Zeeland heeft er tien bij, waarvan twee dubbele. Mike de Block uit Koewacht sleepte 
wereldtitels binnen met een grasparkiet en een valkparkiet. 
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Frank Wondergem uit Arnemuiden pakte met zijn putters goud bij zowel de 
enkelingen als de stam (een stel van vier). Zijn plaatsgenoten Jaap van Belzen 
en Herman Marijs zijn wereldkampioen met een Mozambiquesijs en een stam 
Europese sijssen.  
 
De 15-jarige Jan Meesen uit Zaamslagveer werd wereldkampioen met een 
postuurkanarie fife fancy. Wilfred Brand uit Oostkapelle is 's werelds beste met een 
stam Japanse meeuwen, Kees Kaboord uit 's-Heer Hendrikskinderen met een 
kleurkanarie bruin met rood intensief. Ook in Nieuw-Namen en Aardenburg wonen nu 
wereldkampioenen: Erik van den Branden met een agaatkleurige groenling in de 
categorie Europese cultuurvogels en Clement Bonte met een spitsstaartamadine. 

 

Olympische Spelen 

 
 

Albert Zomer tussen de vogels in de IJsselhallen. FotoPersBuro Frans Paalman © 
2018 © Frans Paalman 

Een inventarisatie onder de Zeeuwse vogelclubs leert dat de provincie ten minste 30 
medailles rijker is - ook brons en zilver gingen goed - aanzienlijk meer dan de 
Nederlandse sporters vorig jaar meenamen van de Olympische Spelen in Zuid-Korea 
(8 goud, 6 zilver, 6 brons). Aan Mondial 2019 doen 25.000 vogels mee van 
deelnemers uit 44 verschillende landen. 
 
Een kampioen wordt gekweekt door goede vogels met elkaar te kruisen en die 
vervolgens gedurende lange tijd zorgvuldig te onderhouden, vertelt Zomer. Anders 
dan bij paarden of honden zijn de eigenaren niet aanwezig bij de keuring. ,,De jury 
weet dus niet met welke fokkers ze te maken heeft, er wordt echt alleen naar de 
vogel gekeken.” 
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Kweken 
Een gouden plak bevestigt dat de eigenaar een goede hand van kweken heeft. Zijn 
vogels worden er meer door waard. Niet per se de kampioenen zelf, want er is geen 
garantie dat zij ook weer kampioenen voortbrengen. ,,Een kind van Ranomi 
Kromowidjojo en Pieter van den Hoogenband is niet automatisch iemand die heel 
hard kan zwemmen", aldus Zomer. ,,Zelf verkoop ik liever een kampioen dan de 
ouders van een kampioen. Want die hebben bewezen dat je ermee kunt kweken." 

Wereldkampioen Jan Meesen: ‘rijk word je er niet van’ 
Bij je eerste wereldkampioenschap meteen goud pakken. Dat lukte Jan Meesen (15) 
uit Zaamslagveer. ,,Omdat het WK nu in Nederland was, dachten we: we gaan er 
gewoon heen." 

Hij heeft altijd vogels om zich heen gehad. Zijn ouders Hetty en Levien kweken ze. 
,,Ik weet niet anders of er waren vogels bij ons thuis. Vanaf mijn zesde ben ik er ook 
mee bezig. Het is leuk om ze groot te zien worden." 

Geel-groen bolletje 
Hij omschrijft zijn prijswinnaar - een postuurkanarie van het type fife fancy - als een 
geel-groen bolletje met poten en een staart. Maar hij is met zorg gekweekt. Kwestie 
van twee vogels bij elkaar zien te brengen die elkaars minpunten compenseren, legt 
Jan uit.  

Een wereldkampioen maakt zijn vogels meer waard. Dat gaat niet om gekke 
bedragen. ,,Ik weet het niet precies. Het hangt er vanaf wat mensen bieden, maar ik 
denk 25 euro of zo. Rijk word je er niet van. Het levert wat geld op dat je weer in 
vogels kunt investeren." 

Alle vogels van Mondial 2019 zijn nog van donderdag 10 tot en met zondag 13 
januari te bewonderen in de IJsselhallen in Zwolle. 

 


