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Poicephalus Stamboek Denemarken 

Door  Arno Ooms 
 
Zo af en toe wordt contact gezocht met de ons omringende 
stamboeken.  
Deze keer het Deense Stamboek. De voorzitter/ stamboekcoördinator 
Morten Johansson is nog steeds actief, maar hij is wel de enige die de 
organisatie nog op hoofdlijnen in stand probeert te houden. We 
hebben afgesproken om elkaar zo nu en dan op de hoogte te houden van de stand van zaken 
met betrekking tot Poicephalus papegaaien. 
  
Het Deense stamboek is opgericht in 1985. 
Het houden van Poicephalus soorten groeit niet in Denemarken. De soorten worden wel erg 
veel gehouden. Dus sinds 1985 is de interesse in Poicephalus papegaaien erg hoog en 
stabiel. 
Een reden om deze soorten te houden is het feit dat de prijzen hoog zijn en blijven stijgen. 
Dit speciaal in Duitsland. Een ander feit is dat de soorten moeilijk zijn te kweken en dat 
draagt er ook aan bij. Er zit meer uitdaging in en voldoening als het kweken lukt. 
Er is veel contact tussen Deense en Duitse vogelhouders. Denemarken is een klein land en 
mensen weten elkaar te vinden door de ledenlijst of via Morten zelf. De prijzen liggen in 
Denemarken gelijk aan de Duitse prijzen en dat komt omdat er veel uitwisseling is tussen 
Deense en Duitse vogelhouders/kwekers. Het is ook wel makkelijk. 
 
Bijna alle bekende Poicephalus soorten zijn gewild in Denemarken, behalve de 
Cryptoxanthus. Deze worden niet veel gehouden. Waarschijnlijk omdat ze niet zo uitbundig 
gekleurd zijn. 
 
In het begin van het Deense Stamboek werden ook grijze roodstaart papegaaien 
ingeschreven. Dit heeft ongeveer een jaar geduurd. Er waren teveel tegenstrijdige belangen. 
Een goede samenwerking kwam niet tot stand. Zij zijn verder gegaan met een eigen 
stamboek wat inmiddels ook is gestopt. 
 
Een aantal jaren geleden werd het voor het Deense stamboek steeds moeilijker om te 
overleven. De leden verstrekten steeds minder informatie over het wel en wee van hun 
vogels. Op een gegeven moment werd het ook steeds moeilijker mensen te vinden, die iets 
voor de vereniging wilden doen. Hierbij moet je denken aan de maken van de maandbladen, 
beheren van de website,  het bijhouden van de stamboeken, contact houden met de leden 
etc.   
 
Het Deense stamboek is ooit begonnen met een tool genaamd Sparks. Later is dit gewijzigd 
in Zoo-easy. Dit was makkelijker, omdat dan gegevens konden worden uitgewisseld met 
Duitsland en Nederland.  Het is echte nooit gelukt om alle vogels uit Sparks over te zetten 
naar Zooeasy. Zover is het helaas nooit gekomen. 
 
Voor de website werd samengewerkt met een Duitse groep liefhebbers. Dus het Deense 
stamboek doet nu samen met www.poicephalus.info . Ook heeft het Deense Stamboek een 
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eigen website www.african-parrots.dk, maar die staat nu met een link naar de eerst 
genoemde. Tot op heden is nog niet alle informatie vertaald van Duits naar Deens.  
 
Leden betaalden ooit 13 euro per jaar maar dat is gestopt toen we de activiteiten als 
vereniging gingen afbouwen. Nu in 2010 zijn er geen Deense stamboekactiviteiten meer. Het 
is wat stil geworden. Er waren 70 leden ingeschreven bij het Deense stamboek. Het enige 
wat ze tegenwoordig af en toe ontvangen is een bijgewerkte ledenlijst zodat ze met elkaar in 
contact kunnen blijven. Ook worden ze vanuit het Duitse stamboek op de hoogte gehouden 
van Vraag en Aanbod advertenties. Hier wordt dus ook de Deense nakweek aangeboden. 
 
Er worden behalve personen geen vogels meer in het stamboek geregistreerd. 
In het verleden was dat anders. Er stonden veel vogels in. Met name Poicephalus gulielmi, P. 
fuscicollis, P. cryptoxanthus en P. rueppellii. Vandaag de dag is men in Denemarken vooral 
bezig met P.f. fuscicollis en P. g. fantiënsis.  
 
Het is 5 jaar geleden dat leden voor het laatst een update-verzoek kregen toegezonden en 
alweer 6 à 7 jaar geleden dat voor het laatst een masterstamboek is opgeleverd. 
 
De Deense Poicephalus houders die aangesloten waren, zouden volgens afspraak van het 
Duitse stamboek een nieuwsbrief ontvangen. Deze zou worden toegezonden naar de Deense 
organisatie en dan worden vertaald van Duits naar Deens. Het Duitse stamboek heeft echter 
nooit iets toegezonden. Dus dit goede voornemen is tot op heden nooit uitgevoerd. 
(Eigenlijk heeft ook niemand tijd om al die vertalingen te maken.) 
 
De Deense computerdichtheid onder de leden ligt op ongeveer 75%. De meeste hiervan 
hebben ook Internet en gebruiken E-mail. Dus in theorie zijn er mensen genoeg om te 
helpen een goede organisatie neer te zetten. Toch is het vinden van mensen die, naast 
vogels houden, iets willen doen voor een vereniging heel moeilijk. (Dat is ook in Nederland 
wel herkenbaar)   
 
Morten Johansson sluit niet uit dat het Deense stamboek eens nieuw leven wordt 
ingeblazen, maar dat is dan sterk afhankelijk van de bereidheid van mensen om de 
organisatie op te zetten en in stand te houden. 
 
Voetnoot redactie 
Het Deense stamboek is dus eigenlijk op een laag pitje gezet door een tekort aan mensen die 
update formulieren inzonden over hun vogels. Alle gegevens verouderden en werden niet 
meer aangevuld/vernieuwd. Een tweede punt was dat er een tekort ontstond aan mensen die 
iets voor de organisatie wilden doen. Met slechts een paar mensen die alles moeten leveren 
en velen die slechts willen ontvangen en niks willen doen gaat het niet. Er zijn dus gelukkig 
nog steeds veel Poicephalus papegaaien en mensen die ermee kweken.  
 
Bijvoorbeeld het Engelse stamboek ging ten onder aan een tekort aan ingeschreven vogels. 
Door de importen werden er geen nieuwe kweekvogels meer aangevoerd. Alle jongen 
verdwenen als handopfok de huiskamer in. Het kweken liep dus terug. Het aantal vogels in 
het stamboek ging binnen enkele jaren naar bijna 0 en leden vertrokken omdat zij de 
Poicephalussoorten niet meer in de collectie hadden.  
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Bronnen;  Morten Johansson, Poicephalus Stamboek Denemarken. 
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