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De enquête over de prijs van Poicephaluspapegaaien. 
 
Door Arno Ooms / Rein Schoonderwoerd 
 
Enige tijd geleden heb ik U middels een enquête gevraagd naar uw ervaringen met 
betrekking tot de prijsstelling van poicephaluspapegaaien. 
 
Bijna wekelijks heb ik wel contact met iemand, die vraagt wat hij/zij mag vragen voor een 
vogel. Of dat er ergens een vogel te koop staat met een bedrag wat zodanig hoog of laag is, 
dat het vragen oproept. 
 
In grote lijnen zijn er een aantal verschillende opvattingen c.q. zienswijzen. 
Het belangrijkste is altijd de vraag ,,Wat krijg je voor je geld?’’ en daar kan je op 
verschillende manieren tegenaan kijken. 
 
Er zijn mensen die een prijs zien of horen en dan zonder nadenken zelf vogels aanbieden 
voor diezelfde prijs, want men denkt vooral en alleen maar aan het geld. Men gaat dan 
meestal voorbij aan de eerdergenoemde vraag ,,Wat krijg je voor je geld?’’ of anders gezegd 
,,Wat bied ik eigenlijk aan en hoe ben ik tot die verkoopprijs gekomen?’’  
 
Het grappige is dat men tot enkele maanden geleden vogels aanbood en men dan in overleg 
met de koper tot een prijs kwam. Tegenwoordig zie je steeds meer mensen die ergens een 
bedrag hebben gelezen en met dollartekens in hun ogen die prijs vermelden in hun aanbod.  
,,Wie niet waagt, die niet wint.’’ Gek genoeg is dat vaak zo, omdat er nog heel veel mensen 
zijn, die zonder na te denken kopen, omdat ze niet op de hoogte zijn van waar ze op moeten 
letten.  
 
E.a. is beter te bekijken aan de hand van een voorbeeld. 
 
Stel dat een bonteboer te koop staat, die volgens de advertentie 300 euro moet opbrengen. 
 

1. Mensen die de prijsontwikkeling de laatste 
jaren niet hebben gevolgd en nog met 
vroeger (bijvoorbeeld het jaar 2000) in hun 
hoofd zitten, vinden dat veel geld en 
denken eerder aan 100-150 euro. 

2. Mensen die weten dat die prijzen 
realistisch zijn, betalen het ervoor zonder 
al te veel na te denken. 

3. Mensen die al een tijdje wanhopig zoeken 
naar een vogel betalen zelfs graag meer. 

4. Men denkt ook dat een pop meer waard is 
dan een man en vinden dan 300 euro heel 
acceptabel. 

5. Mensen die verder kijken, willen de vogel 
mogelijk niet eens, al zouden ze die gratis 
krijgen. 
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Stel nu dat ik zo’n vogel zoek en ik ben iemand die wèl verder kijkt. Wat 
dan?  
Ik heb een soort checklist in mijn hoofd die ik gebruik in mijn 
telefoongesprek maar zeker ook als ik heb besloten te gaan kijken. U 
heeft er vast ook ongeveer zo één. 

 
a. Hoe ziet de vogel eruit? (let op bevedering, nagels, formaat, kleur)  

Een slecht verenkleed kan te wijten zijn aan ruiproblemen, maar ook duiden op andere 
problemen. Niet alle nagels aanwezig? Dat groeit niet meer aan. Is het dus een kneus? 
Jammer maar dan valt die vogel af. Te klein met je zelf zien en als ik geel zoek en het blijkt 
lichtoranje te zijn, is het ook jammer maar gaat de koop niet door.  

 
b.  Heeft de vogel een vaste voetring? (is het eigen kweek en van welke leeftijd?)  
 Is de vogel ongeringd of heeft een te grote of aluminium ring, dan valt die voor mij af. 
 Ik heb al vele jaren geleden besloten geen importen (uit het wild gevangen) meer aan te 
 schaffen. (het aluminium ring verhaal kennen we nu wel. Die knagen ze meestal van de 
 poot af.) 
 
c.  Sekspapieren (liefst endoscopisch, eventueel DNA)  
 Endoscopisch werkt eigenlijk alleen als je als koper erbij bent. De vogeldierenarts kan bij 
 endoscopie ook een aantal problemen vaststellen, die de verkoper je natuurlijk niet zal 
 vertellen. DNA is minder belastend voor de vogels, maar fraudegevoelig. Men beoordeeld 
 een paar veren en geeft een bewijs af, dus ik als koper moet de verkoper genoeg 
 vertrouwen, dat hij/zij de veren van de juiste vogel ter onderzoek heeft verzonden. (daar 
 zijn al de nodige verhalen over bekend) Als het puur voor jezelf is, voor vogels die je toch 
 aanhoudt om mee verder te kweken of als bevestiging wanneer je twijfelt aan een 
 eerdere bepaling werkt dit eenvoudig. 
  Is de vogel ongesekst? Natuurlijk geldt dit met name voor de soorten waar men het 
 geslacht niet kan zien. Dan gaat de koop niet door. Sommige mensen beweren dat zij het 
 zo wel zien en om dan iemand te vertrouwen op zijn blauwe ogen, plaats ik bij 
 onprofessioneel gedrag van de kweker/verkoper. Ook al heeft de vogel ooit een 
 ei gelegd. Ik wil gewoon bewijs en dat is dan niet het ei. 
 
d. Door ouders grootgebracht of handopfok.  
 Is het handopfok dan geeft dat altijd meer problemen. Soms met partnerkeuze, soms met 
 broeden. U kunt dat natuurlijk anders zien en je kan van alles proberen, maar ik zie van de 
 koop af. Dit omdat ik met vogels wil starten die zelf alles hebben meegemaakt op zoveel 
 mogelijk de natuurlijke wijze en dat is niet met een voederspuit of lepeltje op schoot. Het 
 jong heeft zelf leren eten van pa en/of ma en is zelf uitgevlogen. Natuurlijk heb ik het hier 
 wel over een potentiële kweekvogel en geen aanstaande huiskamervogel. 
  
Als de vogel door de antwoorden op bovenstaande items nog steeds mijn interesse heeft, ga 
ik kijken. (en ben ik dus bereid om eventueel voor niets de kilometers 
te rijden) 
 
Aangekomen bij de verkoper wil ik eerst nog een paar dingen weten, 
zien en/of constateren, voordat ik akkoord ga met de koop. 
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e.  Kloppen de antwoorden op de telefonisch gestelde vragen? 

Nou bestaat regelmatig de situatie dat de verkoper een positief antwoord geeft op de  
vragen, zodat ik ga kijken. Als ik dan constateer dat de verkoper gewoon heeft gelogen, 
omdat ik duidelijk andere dingen constateer. Dan is dus het vertrouwen weg en ben ik 
terecht kwaad dat ik in de maling ben genomen. Men denkt nog wel eens dat als iemand 
dan van ver moet komen, hij toch wel koopt, dus moet je iemand met een leugentje 
lokken.  
 
Zo ben ik er wel eens op gewezen dat iemand op Vogelarena een vogel aanbood, die niet 
bestond en bij navraag dat wel toegaf, maar dan had hij wel de aandacht en kon hij 
proberen iets anders te slijten.  

 
f.   Is de vogel actief?  
 Zeker als de vogel met meerdere vogels in één ruimte zit, kan je door enige observatie 
  Vaststellen, of die vogel stil in een hoekje zit of ‘meedoet’ aan de activiteiten van de 
 groep. Waarom zondert hij zich af?  
 
g.  Zijn de oudervogels aanwezig, dan wil ik ze zien.  
 Hoe zijn die gekleurd, welk formaat en conditie hebben ze en hoe is de huisvesting? 
  
h.  Eigen kweek / historie van de vogel in stamboek of eigen kweekadministratie 
 De achtergrond kennen is altijd interessant. 
 
i. Wat eten ze?  
 Zijn de vogels al zelfstandig? Wanneer zijn ze bij de ouders weggehaald? 
 Moet ik ze overwennen aan ander voer? 
  
Los van dit lijstje is een ander belangrijk item 
Hoe gezond is die vogel echt? 

- Is de vogel getest (kortgeleden en waarop dan?) 
- Ga ik die vogel laten testen? 
- Ga ik de vogel aanvullend laten testen? 

 
En natuurlijk moeten we de verkoper niet vergeten. 
Is dat een handelaar met veel wisselende vogels in zijn bestand, met een grote kans op 
ziekten? Of een serieuze kweker met een gesloten vogelbestand. Heeft die een aparte 
quarantaineruimte, wordt er regelmatig getest op ziekten, houdt de kweker een goede 
vogeladministratie bij etc.? 
 
Natuurlijk is een vogel kopen van iemand die hem aanbiedt, omdat de partner van de vogel 
dood is, bij voorbaat al een ernstig twijfelgeval en dus juist een reden is om niet zomaar tot 
koop over te gaan. Het vreemde is eigenlijk, dat men niet eens beseft wat de inhoud van een 
advertentie teweeg brengt. Zeer regelmatig zie je een overlijden van een vogel als reden van 
de verkoop van de overblijver. Je zou dan niet alleen moeten gaan twijfelen aan de vogel, 
maar ook aan de aanbieder.  
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Er bestaan nog steeds mensen met een uitbraak van een bepaalde ziekte in het 
vogelbestand, die dan nog even snel de vogels proberen te verkopen om het zeker te 
verwachten verlies wat te verkleinen. Je zult daar maar kopen. Ik ken zo’n geval waarbij 
uiteindelijk duizenden euro’s schade werd geleden, omdat de aangekochte ogenschijnlijk 
gezonde vogels, anderen in het bestand hadden besmet, die erdoor van de stok vielen. De 
verkoper gaf natuurlijk niet thuis, want verkocht was verkocht met garantie tot aan de deur. 
 
Als er dus redenen zijn om te twijfelen aan de vogel moet je niet minder gaan bieden, maar 
gewoon niet kopen. Heb dat lef en doe het gewoon niet, ook al heb je ver moeten rijden of 
ben je al zolang op zoek. Haal een patatje in de plaatselijke snackbar en rij die 250 kilometer 
terug naar huis. 
 
Het lijkt erop dat het stoppen van de importen en het toch moeilijk kweken, de prijzen 
steeds verder opdrijft. Sommigen zien het zelfs als een goede belegging om bepaalde 
soorten te gaan kweken. Denk aan de echte gele senegalus, de echte blauwe Matchiei, de 
echte blauwe damarensis zónder ook maar 1 gele veer op de kop, de echte zwarte gulielmi, 
de echte geel/oranje fantiënsis. Bij deze genoemde soorten kijk je vooral naar de buitenkant. 
 
Kijk je naar de roodbuiken en Rüppels, waarbij je geen ondersoorten of grote 
kleurverschillen ziet, dan lijkt dat makkelijker. Natuurlijk komen die vogels ook niet meer uit 
de natuur, maar zie ze maar eens te kweken. Er zijn er genoeg en er wordt mee gekweekt, 
maar lang niet iedere vogelhouder lukt dat. Dat heeft veel te maken heeft met huisvesting, 
voeding en gezondheid lijkt duidelijk en daar zullen we nu niet verder over uitwijden. 
 
Terug naar de enquête kan ik u meedelen dat er maar weinig reacties zijn teruggekomen. 
Ook na herhalingsoproepen nog steeds weinig.  
 
Een greep uit de reacties; 

1. De prijzen verschillen erg in de verschillende provincies. Langs de Duitse grens liggen 
de prijzen hoger, omdat Duitsers die gewoon betalen.  

 
2. Veel aanbieders kijken niet verder dan de prijzen van hun collega aanbieders.  
 
3. Men durft niet hardop te zeggen wat men vraagt, omdat men bang is zichzelf de 

markt uit te prijzen of bang om juist een berg reacties te krijgen van handelaren die 
ergens een slaatje uit willen slaan. Dat slaatje willen ze er liever zelf uit slaan !  

 
4. Vogels die voldoen aan allerlei door ons gestelde eisen op gebied van uiterlijke 

kenmerken, gezondheid en worden verkocht met recente testresultaten en 
koopovereenkomst mogen best meer geld kosten. Je mag verwachten dat je met die 
vogels een juiste keuze hebt gemaakt om je collectie te versterken. 

 
5. Wie zijn broedkoppel verkoopt is gek, zit met een probleem, of het is toch geen 

broedkoppel. Waarom zou je anders een koppel wat elk jaar veel geld oplevert 
verkopen? Maar soms is een uitleg heel acceptabel en heb je als koper geluk zo’n 
koppel te kunnen kopen. Denk aan het overlijden van de kweker, waarna de vogels 
weg moeten.  
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6. Een man en een pop bij elkaar is nog geen broedkoppel, al denken sommige 

verkopers dat.  
 

7. Ongeringde vogels zijn importen met onbekende leeftijd en dus weinig of niets 
waard. Denk ook hieraan bij het gebruik van aluminium ringen. Het bewijs dat die 
vogels géén importen zijn, is binnen een jaar afgeknaagd en die vogels zijn dus zeker 
geen goede investering.  

 
8. Als jouw aanbieding exact hetzelfde is als van iemand anders, waarom zou je dan 

minder vragen? Dat klinkt logisch, maar is jouw aanbod wel echt hetzelfde? 
 
9. Wat bezielt mensen om de prijzen op te drijven? Bedenk hierbij dat het mensen ook 

dwingt de kwaliteit van hun vogels omhoog te schroeven. Het dwingt kopers ook om 
na te denken over de kwaliteit van hun vogels. ,,waar moeten mijn vogels aan 
voldoen wil ik ook die prijs durven/kunnen vragen?’’ 

 
Toevoeging PSN 
10. Een perfecte vogel die voldoet aan de standaardeisen is best wat waard. PSN is die 

standaard eisen aan het opstellen, want die bestaan helemaal niet. Er zijn veel 
ideeën over en we zijn er druk mee bezig. Het zou goed zijn als je een soort checklist 
hebt waarbij je zo een aantal zaken kan aflopen. Denk even aan een keurmeester die 
de vogel moet beoordelen. Waar moet die naar kijken? Maar het gaat wel verder dan 
alleen uiterlijk. 

 
Misschien verwachten sommigen onder u nu een tabel met alle soorten en prijzen. Die 
tabel is eigenlijk niet zo eenvoudig te maken, omdat we op dit moment geen goed 
onderscheid kunnen maken tussen de verschillende soorten aanbiedingen. (,,wat krijg je 
voor je geld?’’) De bewustwording van een prijs/kwaliteitsverhouding bij 
Poicephaluspapegaaien moet bij kwekers, verkopers en kopers nog een stukje groeien. 
Nu in 2010 is de markt volop in beweging en zijn de verschillen in kwaliteit van het 
aanbod te groot om daar iets zinnigs over te zeggen. 
 
De bekende lijstjes met richtprijzen in de verschillende vogelbladen en op sommige 
vogelwebsites zijn ongetwijfeld goed bedoeld maar zelfs die zijn als richtlijn onbruikbaar. 
 
Mogelijk zet dit artikel u tot nadenken. 
Heeft u een aanvulling of iets meegemaakt wat u wilt delen, laat ons dat weten. 
 

Diverse bronnen: PSN leden, overige kwekers, vogelbeurzen, vraag en aanbod rubrieken landelijke vogelbladen. 
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