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Kweekervaringen binnen de avicultuur 
Door Rein Schoonderwoerd, stamboekhouder bruinkoppapegaai. 
 
In 1994 was ik enkele jaren in het bezit van Meyerpapegaaien. Om mijn 
collectie uit te breiden ging ik op zoek naar een andere soort binnen de 
Poicephalus familie. Aangezien er maar één boek is die specifiek over de 
Poicephalus gaat (Hoppe/Welcke Langflügelpapageien) besloot ik deze aan te 
schaffen. Hierin worden alle soorten beschreven, maar de ondersoorten 
worden zeer summier weergegeven. Mijn belangstelling ging uit naar de 
bruinkoppapegaai. Waarom? Het is een vogel die je niet bij elke liefhebber zult 
aantreffen. Kweekresultaten zijn daarom nog minder aanwezig. De prijs ligt niet 
erg hoog. Voor mij was het een uitdaging jonge bruinkoppapegaaien op stok te 
krijgen.  

Via advertenties probeerde ik aan een 
koppel te komen. Dit viel niet mee omdat 
ze meestal al verkocht waren. Een paar 
keer kreeg ik te horen: “wat er aan de hand 
is meneer ik weet het niet maar ze schijnen 
populair te wezen op het moment”. Op een 
gegeven moment had ik toch succes; bij 
een liefhebber in het oosten van het land 
kon ik twee gesekste vogels kopen van 1 
jaar oud. Het bleken echter broer en zus te 

zijn. Ze stonden mij in ieder geval aan en ik besloot tot de koop over te gaan. In 
eerste instantie dacht ik de man of de pop te kunnen ruilen maar dit bleek niet 
eenvoudig te zijn. 
Een maand of tien later werden er twee poppen en een jonge man 
aangeboden. Aangezien ik nog iemand wist voor een jonge pop werd tot de 
koop snel besloten en zo heb ik  twee verschillende bloedlijnen Dit ging 
eigenlijk prima hoewel van een koppel de pop veel tammer is dan de man. Het 
gevolg hiervan was dat de pop veel eerder bij de voerbak zat dan de man. Zij 
kon dus de lekkere en vette zaden als eerste nuttigen. De pop ging  in conditie 
achteruit met als gevolg dat ik bij een dierenarts terechtkwam. Deze kon echter 
niets vinden. Ondanks dat ik de vogel een schraler menu voorzette knapte de 
vogel niet op. Ook toen ik een andere dierenarts  
consulteerde kon deze niets vinden. Bij toeval kwam ik bij iemand die zijn 
vogels pellets voert. Ik constateerde dat de vogels er prima uitzagen en vroeg 
of ik een kilootje kon overnemen. Dit was geen probleem.  
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Het resultaat is dat mijn pop na een klein jaar veranderde naar een vogel zoals 
die hoort te zijn. Hiermee bedoel ik een strakke vogel met een glanzend 
verenpak zonder bruine veren in het vleugeldek. Het andere koppel klikt beter, 
hoewel de man chagrijnig kon reageren naar de pop. Een jaar later kreeg de 
pop een schimmelinfectie en is door een dierenarts in de buurt verkeerd 
behandeld. De pop ging dus dood met als gevolg dat ik een nieuwe partner 
voor mijn man moest gaan zoeken. Enige maanden later had ik het geluk een 
andere pop te kunnen aanschaffen. Ook deze pop werd niet zonder slag of 
stoot door de man geaccepteerd. Hij liet duidelijk blijken wie er de baas was in 
het hok. Het afgelopen voorjaar (1998) werd er door beide vogels meer 
toenadering gezocht en het nestblok geïnspecteerd. De man voerde de pop 
regelmatig, en een paar weken later werd het eerste ei gelegd. Er werden in 
totaal 3 eieren gelegd met de volgende maten 31,0 x 23,5 mm 29,8 x 23,8 mm 
en 28,6 x 23,2 mm; deze laatste was onbezet. De pop ging direct zitten en 
verdedigde het nest met alle mogelijke middelen. 
Dit ging zelfs zover dat ze niet eens meer uit het blok kwam om haar behoefte 
te doen. De eieren raakten behoorlijk vervuild en het nest ook. Op een gegeven 
moment werd mij dit toch te smerig. Er zat niks anders op dan de pop van het 
nest te jagen. Ik had natuurlijk ook kunnen wachten tot zij van het nest kwam 
om te eten, maar op de een of andere manier werd zij door de man op het nest 
gevoerd (wat ik nooit gezien heb) of zij kwam alleen van het nest als er geen 
mens in de buurt was. Ik heb de uitwerpselen verwijderd en binnen een paar 
minuten zat de pop weer op de eieren. Na 30 dagen hoorde ik een zacht gepiep 
en was het eerste jong geboren. De tweede volgde 2 dagen later. De jongen 
werden gevoerd met pellets en groeiden prima. De kropjes waren iedere keer 
goed gevuld. Na 15 dagen ging de pop regelmatiger van het nest en heb ik de 
jongen geringd met 6,5 mm. Op een dag duurde het erg lang voordat de pop 
terugkeerde op het nest, er gingen meerdere uren voorbij maar zij kwam niet 
in de buurt van het nestblok. U begrijpt dat ik mij behoorlijk ongerust begon te 
maken. Na een tijdje de boel geobserveerd te hebben kreeg ik in de gaten dat 
de man de pop niet in de buurt van het nestblok toeliet. Op gegeven moment 
viel hij de pop aan met als gevolg dat deze met een bloedende bovensnavel 
zielig in een hoekje zat te piepen. De man werd uitgevangen en de grote vraag 
voor mij was wat gaat de pop doen?  Na een klein uurtje zat zij op de voerbak 
en een paar minuten later in het blok bij de jongen. Ik heb haar toen met rust 
gelaten en de volgende dag weer naar de jongen gekeken. Deze zagen er prima 
uit, ze hadden het hachelijke avontuur van en met hun moeder overleefd. Er 
waren bijna 10 uur over heen gegaan eer dat de jongen weer gevoerd werden. 
Deze groeiden verder zonder problemen op, de jongen werden prima door de 
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pop gevoerd. Naarmate ze groeiden werden ze ook luidruchtiger, zelfs zo 
luidruchtig dat ik dacht ,,ik krijg problemen met mijn buren.’’ 
 

In het stuk van Stuart Taylor 
heeft u al kunnen lezen dat ze 
een luide bedelroep hebben, 
en ik kan dat zeker bevestigen. 
Zelfstandige bruinkoppen zijn 
niet luidruchtig het was dus 
gelukkig maar tijdelijk. Na 11 
weken verlieten de jongen 
voor het eerst het nest wat 

gaat met een hoop gestuntel. Toen ze het vertrouwde 
nestblok weer gevonden hadden lieten ze zich weer 

een paar dagen niet buiten het blok zien. Daarna gingen de vliegoefeningen 
beter hoewel ze veel schuwer zijn dan hun moeder.  
 
De enige verklaring die ik daarvoor heb is dat ik kort daarna met vakantie 
gegaan ben, en zodoende  te weinig aandacht aan de jongen heb kunnen 
besteden. Op dit moment  (december 98) zijn de ouders nog steeds 
gescheiden. Ik ben benieuwd of zij in het voorjaar weer aan gezinsuitbreiding 
denken. 
 
Bronnen;  Geraadpleegde literatuur Poicephalus Section Engeland   
Foto’s    : Koppel Poicephalus cryptoxanthus van Rein Schoonderwoerd. 

 
© PSN 1999 

Cryptoxanthus uitgevlogen 


