Wim Moerdijk is ringcommissaris en tweede penningmeester van vogelvereniging Zanglust in Arnemuiden. © Maurits Sep

Kampioenenkweker Wim Moerdijk:
‘Ik geef mijn vogels elke dag een lauwwarme douche met shampoo’
ARNEMUIDEN - Hij heeft twee kampioenen én een stelletje kleine barmsijsjes dat
gekozen is tot ‘best of show’ van de Internationale Vogeltentoonstelling in Arnemuiden.
,,En dan moet je weten dat ik mijn beste vogels gewoon thuis heb zitten”, lacht Wim
Moerdijk. ,,Die zitten te broeden op de vogels voor volgend jaar.”
Maurits Sep 18-10-19, 16:38

De vogeltentoonstelling in verenigingsgebouw De Arne vindt al 34 jaar plaats. Met
duizend vogels in de wedstrijdklasse en tweehonderd voor de verkoop is dit de
grootste show van Zeeland en zelfs groter dan het provinciaal kampioenschap dat
later dit jaar in Nieuw-Namen wordt gehouden.
Moerdijk kweekt ruim veertig jaar vogels maar doet nog geen tien jaar mee aan
shows. De eerste keer leverde hij meteen een kampioen in Arnemuiden én op het
provinciaal kampioenschap. Hij verzorgt zijn vogels dan ook met veel liefde. ,,Ik zie
mijn barmsijsjes zich hier krabben en schoonmaken.
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Dat doen ze thuis nooit. Ik geef ze namelijk elke dag een douche met lauwwarm
water en wat shampoo. Dat vinden ze heerlijk.”
Moerdijk is ringcommissaris en tweede penningmeester van de vogelvereniging
Zanglust Arnemuiden, die de show organiseert. De laatste vijf jaar is het aantal
deelnemers aan de tentoonstelling stabiel en ook de vereniging blijft met 120 leden
op niveau. ,,We hebben best nog wat jeugd", stelt Moerdijk tevreden vast. ,,Landelijk
loopt het terug, maar hier vinden jongeren het nog een mooie hobby als alternatief
voor bijvoorbeeld sport en uitgaan.”
De Internationale Vogeltentoonstelling in Arnemuiden is zaterdag nog te zien van
10.00 tot 17.00 uur in verenigingsgebouw De Arne.
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