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De driehoek van de bonte boer 
Door Arno Ooms 
 

Ik liep laatst met Rein Schoonderwoerd 
op een plaatselijke vogelmarkt waar ik 
even de schrik van mijn leven kreeg. Er 
zat een aantal bonte boeren, 
waaronder een uitgesproken pop. 
Schitterende vogel met een hele lange 
groene driehoek. Een plaatje. Ik koop 
uit principe en angst voor verspreiding 
van vogelziekten nooit vogels op een 
markt, maar hiervoor zou ik bijna 
overstag gaan. Soms zie je echt iets 
mooi’s. Maar denk dan wel aan een lange quarantaine periode en de nodige 
testen, want vogels die van markt naar markt gaan, maken mij in principe niet 
vrolijk. (het gaat niet over de vogels op bovenstaande voorbeeldfoto) 
 
Wat was het geval. De aanbieder (handelaar) had de vogel laten seksen en het 
bleek …….. een man !!! Het seksbewijs werd tevoorschijn gehaald.  
Rein erbij gehaald en die beoordeelde de vogel ook direct als pop. Ik geloof 
DNA seksen eigenlijk alleen als ik het zelf heb laten doen. De aanbieder heeft 
de vogel nogmaals laten seksen met nieuwe veren en weer gaf Gendika aan de 
het een man was. Afgesproken dat ik mijn fototoestel mee zou nemen naar de 
eerstvolgende vogelmarkt. Persoonlijk ben ik nog steeds niet overtuigd. Heeft 
Gendika de vogel echt opnieuw gesekst of gekeken naar reeds opgeslagen 
gegevens? Ik moet de aanbieder maar geloven op zijn woord. Volgens zeggen 
heeft hij wel een tweede seksbewijs ontvangen. 
 
Natuurlijk heb ik in het Engelse museum te Tring vele Poicephalus papegaaien 
(balgen) bekeken en die gegevens heb ik er nog eens op nageslagen. In 94% van 
de gevallen hadden Senegalus poppen een lange driehoek en in 6% een 
korte(re). Mannen hadden echter nooit een lange driehoek.  
Bijvoorbeeld het hebben van groene onderstuitdekveren zou maar rond de 
64% liggen, kijkend naar poppen. Dus 36% had daar geen groene veren. 
Persoonlijk zou ik bonte boeren op de lengte van hun driehoek kopen, mede 
kijkend naar de groen/gele onderstuit als extra bevestiging, maar ik zeg altijd 
dat men de vogels gewoon moet laten seksen om 100% zekerheid te krijgen. 
Door wat ik nu heb gezien verandert er in zoverre iets aan het driehoek-verhaal 
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dat er nu een uitzondering is opgedoken. Een man met lange driehoek kende ik 
nog niet. 
 
Een nadere check daarvan was niet mogelijk omdat de vogel was verkocht toen 
ik daar met mijn camera en zakje om veren te trekken stond. Wel wil ik het 
onderzoek in Tring ook in Berlijn, Parijs of Bonn overdoen ter verificatie. Een 
enquête uitgevoerd door het Poicephalus Studbook England indertijd onder de 
Engelse leden bevestigde de resultaten van het onderzoek in Tring. Een 
enquête onder de Nederlandse leden leverde niet genoeg respons op om er 
iets zinnigs over te zeggen. Misschien moeten we die nog eens overdoen.   
Bij deze roep ik senegalus-houders op hun eigen gesekste vogels nog een goed 
te bekijken. Heeft uw pop een lange en de man een korte driehoek? Zeker als 
dit afwijkt zou ik dat graag willen weten en fotomateriaal ontvangen of ik kom 
die zelf maken. Maak gerust alsnog gebruik van het enquêteformulier zoals die 
bij Ledenservice \ Downloads is geplaatst. 

 
 
Links een man met korte 
driehoek en gele 
onderstuitdekveren 
 
Rechts een pop met lange 
driehoek en groene 
onderstuitdekveren. 
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