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Poicephalus Meyeri. Vraag van een lezer. 

Door  Arno Ooms 
 
Ik ontvang regelmatig mails van leden of bezoekers van de website. Zo kwam onderstaande mail voorbij. 

 

Ik ben op zoek naar een goed koppel meyer’s en er valt mij op dat er enorme verschillen zijn in het aanbod. 

Er zijn heel veel kwekers die zich meteen rijk rekenen voor hun vogels. Wat mogen kwekers nu eigenlijk vragen 

voor een jong koppel, een bewezen koppel en een jonge vogel? 

Zo zijn er kwekers die voor een jong koppel 750 euro vragen en kwekers die voor een jonge vogel 250 euro 

willen hebben. Heel verschillend dus. 

Kunt u mij wat extra informatie geven over waar ik op moet letten bij de aankoop in combinatie met de 

vraagprijs? 

 
Het is een kleine vraag met een groot antwoord. 

Ik zal het proberen kort te houden. 

 

Er zijn twee soorten meyer’s kijkend naar hun ring. 

1. De ongeringde importvogels.  

(Let op. Ringen met aluminium ipv rvs eindigt ook vaak met vogels zonder ring)  

Importvogels gaan voor circa 150 euro per stuk, wel gesekst. Deze 

zijn van onbekende leeftijd, eten moeilijk en dragen vaak ziekten bij 

zich. Ze wennen nooit echt in een kooi of volière, zijn vaak gestrest 

en komen zelden tot broeden. De importen zijn wel stop gezet, maar 

veel van die vogels zwerven nog rond. Veel daarvan ging overigens 

binnen enkele jaren dood. (natuurlijk een vreselijke gedachte maar 

wel waar) Veel van deze importen zijn ‘nestboxduikers’, die als u ze 

benaderd, bij het minste geringste direct in het nestblok duiken, dus 

veel plezier zult u er niet aan beleven. U zit veel tegen lege kooien 

aan te kijken. Veel houders gaan ze dan uit het blok jagen om ze even 

te laten zien, wat juist veel extra stress veroorzaakt. Ze worden dan uit 

hun laatste veilige vluchtplek gejaagd en daar worden ze niet vrolijker 

van. 

 

2. De vogels met vaste voetring. Dus gekweekt in Nederland (Belgie).  

Niet alle landen hebben een ringplicht (bijvoorbeeld Engeland) Ik raad aan ‘vaste voetring’ vogels te kopen 

omdat die in gevangenschap zijn gekweekt, zijn opgegroeid in een kooi of volière, gewend zijn aan het voer. Je 

kent de leeftijd want die staat op 

de ring. De poicephalusgroep is 

niet de makkelijkste kweekvogel 

en ze zijn pas bij 3-4 jaar 

broedrijp. 

 

Ik denk dat een prijs voor een 

jonge gesekste meyer 1-2 jaar 

oud, rond de 300 euro ligt. Ik 

vind 250 per stuk vrij goedkoop. 

(zijn ze dan soms niet gesekst?) 

Koop alleen gesekste vogels, dus 

met sekspapieren. Luister nooit 

naar de kweker die wel even zegt 

wat de man en pop zijn. 

 

En jong koppel is gewoon een 

man en pop bij elkaar gezet en of 

het klikt, dus tot broeden komt, 

weet niemand en moet je dus 3 

tot 4 jaar wachten. Als je ze met 

z'n tweeën tegelijk koopt, is een prijs van 550 tot 600 niet te duur, maar let dan wel op dat het geen broer en zus 
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zijn. (heeft de kweker wel meerdere broedkoppels?) 

 

Een bewezen koppel wil zeggen dat de vogels dus minstens 4 jaar oud zijn en jongen hebben voortgebracht.  

Hoe controleer je dat? En nog wat. Wie doet een broedend koppel weg?? Weet je wel hoe blij je moet zijn als 

jouw koppel tot broeden is gekomen. Geloof nooit bewezen koppel verhalen. Die doet niemand weg. Als het 

echt bewezen is en door omstandigheden moet iemand het koppel wegdoen, dan kan het wel 1000 euro 

opbrengen. Zijn het PSN stamboek ingeschreven vogels, dan zijn de kweekresultaten bekend. 

 

Er zit geen prijsverschil tussen de groene saturates en de blauwe 

matchiei, maar let op ECHT blauw of ECHT Groen, kruisingen zijn 

minder waard. Wat een gek ervoor geeft. En tussenkleurtjes zijn er zat. 

Vraag altijd of je de (uitgekleurde) ouders mag zien. Zijn die al 

verschillend of niet echt blauw of groen, koop dan niet. Natuurlijk kan 

het ook zijn dat het u niet uitmaakt, maar dan zou u niet teveel moeten 

betalen. 

 

Conclusie: Meyers zijn best leuk, maar wel de moeilijkste vogels om 

te kopen. 

 

nb. Meyer's kunnen ongeveer 40-45 jaar worden, dus bijvoorbeeld 5 

jaar is nog steeds een jonge vogel. Koop dus nooit papegaaien met de 

gedachte aan kanaries of tropen, die soms na 1 jaar al jongen hebben 

en met 10 jaar al behoorlijk op leeftijd zijn. 

 

Nog even een paar laatste opmerkingen. 

Bij onze Duitse vogelvrienden liggen de prijzen aanzienlijk hoger. Op 

zich natuurlijk prima, maar het is maar dat u dat weet. 

 

 

Als u graag vogelmarkten bezoekt en daar Poicephalussen aantreft, hou dan rekening met het feit dat men daar 

zijn kneuzen en voormalige importvogels verkoopt. Of oude overgebleven vogels waarvan de partner is 

overleden. (waaraan is natuurlijk onbekend) Ik kom wel eens op markten, gewoon om te zien wat daar op gebied 

van Poicephalus wordt aangeboden en dan vallen mij vaak dingen op. Als ik vraag hoe het zit, krijg je vaak 

onduidelijke of geen antwoorden, omdat de handelaar in kwestie geen enkele achtergrond van de vogel blijkt te 

kennen, terwijl hij zich in eerste instantie (vaak) zelf de kweker noemde. Daar komt bij dat vogels die in korte 

tijd zo vaak van markt naar markt worden gesleept, niet echt betrouwbaar zijn op gebied van vogelziekten. Het 

vraagt om problemen.  
 
Bronnen;  Mail van een websitelezer (bij redactie bekend) 
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