
Suskewiet. Over de verhalen en de tradities
van de vinkensport

De stad Harelbeke zet, in navolging van de projectvereniging CO7 (zuidelijke 

Westhoek) in samenwerking met de gemeente Houthulst, tot 31 oktober 2013 de 

tradities en de vele aspecten van de vinkensport in de kijker onder de noemer 

“Suskewiet”.

De vinkensport is een Vlaamse volkssport met een eeuwenlange traditie. In de 

16de eeuw waren er al vinkengilden actief, en doorheen de eeuwen heen won 

het vinkenzetten aan populariteit, ook op het platteland. Samen met de stijging 

van het aantal vinkeniers, steeg ook het aantal vinkenierslokalen, die vaak hun 

onderkomen vonden in volkscafés. Vroeger ging het vinkenzetten traditioneel 

samen met het vangen van vinken, maar sinds 2003 is dit volledig verboden 

en zijn de vinkeniers aangewezen op de kweek. Zo werd het vinkenzetten een 

intensieve bezigheid: een vinkenier moet eerst heel wat tijd en moeite in zijn 

vinken investeren voor hij de vruchten van zijn arbeid kan plukken. Eerst moeten 

de dieren gekweekt, goed gevoed en opgeleerd worden. Pas na enkele jaren 

zingt een vink op volle kracht om te kampen in de wedstrijden. Vinkeniers raken 

in die tijd dan ook erg gehecht aan hun dieren.

De vinkensport is vooral populair in West- en Oost-Vlaanderen, maar ook in Lim-

burg, Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn vinkenverenigingen actief. Buiten Vlaan-

deren wordt de vinkensport ook beoefend in Wallonië, Noord-Frankrijk, Neder-

land en Duitsland. De individuele vinkeniers zijn gegroepeerd in vinkenlokalen 

of maatschappijen, waarvan sommigen al bestaan sinds de 19de eeuw. Sinds de 

jaren 1930 treedt de Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond 

(A.Vi.Bo) op als hun belangenbehartiger.

De stad Harelbeke beheert vandaag nog een 

collectie over de vinkensport, namelijk deze 

van het voormalig “Nationaal museum voor 

de vinkensport”, die in de zomer van 2012 

volledig geregistreerd en gedigitaliseerd 

werd. Omdat het klassieke museumconcept 

niet de beste manier was om het ruime 

publiek met de vinkensport kennis te laten 

maken en de vinkensport vooral over imma-

terieel cultureel erfgoed beschikt, wil de stad Harelbeke met het project 

Suskewiet op de eerste plaats het niet-tastbare erfgoed, namelijk de verhalen 

en de tradities van de vinkensport, in de kijker zetten. In deze folder vind je de 

belangrijkste acties van het project terug.
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2. Expo Suskewiet

Expo Suskewiet kwam tot stand door een samenwerking tussen 

projectvereniging CO7, de gemeente Houthulst en de stad Harelbeke. 

Deze rondreizende tentoonstelling bestaat uit vier modules.

• De vink // Een pasklaar antwoord op iedere vraag: Welke soort vinken bestaan er? 

 Waar vind je ze? Wat eten ze?  

• De vinkenier // Hoe gaat de vinkenier om met zijn zangvogel? Vinkeniers vertellen

 er anekdotes over hun passie en de sport.

• De vinkenzetting // Je ziet er hoe het spel verloopt. Met een hoofdtelefoon kan je

 ook zelf meespelen: je vinkt er op een authentieke regel het gezang aan. Hier is ook

 de kortfilm van Peter Ghesquière te zien. Hij bekijkt de vinkensport met een kwink-

 slag.

• De vinkensportvereniging // Ontdek het kloppend hart achter de vinkensport. 

Met heel wat oud en recent fotomateriaal, onder meer de eigenzinnige foto’s van 

Michaël Depestele en Nyk Dekeyser, word je ondergedompeld in de sfeer van voor en 

na de zetting.

De stad Harelbeke stelt de tentoonstelling gratis ter beschikking van geïnteresseerden. 

Wil je de tentoonstelling graag ontlenen, neem dan contact op via suskewiet@harel-

beke.be. 

Suskenieuws.be: locaties, infofiche

1. Suskenieuws.be

Op suskenieuws.be vind je alles terug over het project Suskewiet. Naast de interviews, 

kan je er ook foto’s, video’s en aankondigingen van publieksactiviteiten terugvinden. 

Tot voor kort was suskenieuws.be de blog van projectvereniging CO7. 

Wie graag eens grasduint doorheen hun initiatieven, kan hier terecht: 

http://suskenieuws.wordpress.com/. 

3. Erfgoeddag 21 april 2013 “Stop de Tijd!”

Tijdens de vinkenzetting staat de tijd voor de vinkenier een uur lang stil. Het enige 

wat dan telt, is het aantal liedjes van de vink. Op Erfgoeddag 2013 kan je in Harelbeke 

terecht voor een hele reeks activiteiten rond de vinkensport. 

10u00 - 18u00 Expo Suskewiet: doorlopend

14u30 - 15u40  Vinkenwandeling: over de collectie van het Nationaal Vinkensport-

 museum en de vinkensport in Harelbeke.

15u00 - 17u30 Vinkenzetting: Met medewerking van de KM De Gavervink en 

 KM Vreugde in de Zang. Inschrijven kan vanaf 15u, de zetting start 

 om 16u en duurt een half uur. Speciaal voor Erfgoeddag kan iedereen 

 meespelen, ook niet-vinkeniers.

Prijsuitreiking: 50 euro vooruit // bloemetje voor elke deelnemer // 

trofee eerste winnaar // trofee eerste vrouw // verloot: een kweke-

ling 2013 geschonken door André Verhulst // … 

Locatie:  Café Bockor, Gentsestraat 12, Harelbeke

Heb je Erfgoeddag gemist? Hou dan de website goed in de gaten want Suskewiet zal 

ook aanwezig zijn tijdens enkele grote vinkenwedstrijden met een museum-voor-één-

dag.

Suskenieuws.be: 

foto’s, praktische info

 

4. Interviewproject

Jong of oud, man of vrouw, fervente liefhebber of sporadische teller… De verhalen van 

vinkeniers in alle maten en gewichten worden vastgelegd voor de toekomst.

De vinkeniers hebben heel wat te vertellen: over de verzorging van hun vogels, het 

kweken van vinken, de vinkenmaatschappij, … Wil je hen zelf aan het woord horen? 

Beluister dan de fragmenten op www.suskenieuws.be. 

Suskenieuws.be: interviews

6. Erkenning als Immaterieel Cultureel Erfgoed

Het vinkenzetten is een volkssport met een lange traditie. 

Daarom zal de Algemene Vinkeniersbond (A.Vi.Bo) een aan-

vraag indienen bij de Vlaamse Gemeenschap om opgenomen 

te worden op de Inventaris Vlaanderen, een lijst van tradi-

ties die erkend zijn als immaterieel cultureel erfgoed binnen 

Vlaanderen. A.Vi.Bo zal hierbij ondersteund worden door de 

stad Harelbeke en de andere partners binnen het project.

Suskenieuws.be: stand van zaken

5. Fotografiewedstrijd 

Om het grote publiek kennis te laten maken met de vinkensport, organiseert de stad 

Harelbeke van 15 mei tot 30 juni een grootschalige fotografiewedstrijd. Haal de beste 

fotograaf in jezelf naar boven en toon ons jouw kijk op de vinkensport. 

De foto’s worden beoordeeld door een professionele jury, Jimmy Kets - bekend van 

zijn fotowerk voor De Standaard en de recente fototentoonstelling “Niet Miss” in het 

Gentse Museum Guislain - is één van hen. De mooiste beelden worden beloond met een 

geschenkbon én worden tentoongesteld in OC De Rijstpekker in Hulste op 24 augustus 

2013, tijdens de jaarlijkse museumzetting. 

Suskenieuws.be: wedstrijdreglement, inschrijvingsformulier

7. Studiedag Immaterieel Cultureel Erfgoed

Met Suskewiet wil de stad Harelbeke nagaan hoe het immaterieel erfgoed van de 

vinkensport in kaart gebracht kan worden en op welke manier dit inspirerend kan zijn 

voor andere tradities. Het project wordt dan ook afgesloten met een studiedag op vrij-

dag 20 september 2013 om na te denken over hoe immaterieel cultureel erfgoed onder-

zocht, ontsloten en doorgegeven kan worden, vertrekkend vanuit de case Suskewiet. 

De focus zal hierbij liggen op Immaterieel Cultureel Erfgoed en de omgang met dieren.

Suskenieuws.be: het programma, uitnodiging, slideshows


