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Poicephaluspapegaaien als hobby. 
Door Harry Weitering 
 
Sinds 1983 houd ik Poicephaluspapegaaien in mijn vogelbestand en heb ook in 1983 mijn 
eerste kweekresultaat hiermee gehad. 
Voor dit verslag verwijs ik naar Parkieten Sociëteit mei 2004, “een vriendin is overleden “. (1) 
In het begin van ons huwelijk bewoonden wij een klein flatje in het centrum van ons dorp. 
De kleinste slaapkamer werd omgetoverd tot vogelkamer en wat later kwam daar nog een 
fietsenschuurtje bij. 
In dat kleine slaapkamertje kweekte ik mijn  eerste jonge bonte boer (Poicephalus senegalus) 
Dit jong werd een blijvertje en is bij mij gestorven op 21-jarige  leeftijd. 
 
Vanaf de eerste kweek met het oude koppeltje bonte boertjes werd ook de interesse voor 
andere Poicephalussoorten gewekt. 
Toen nog ruim  voor handen vanwege  
massale import, werd een koppeltje 
Meyerpapegaaien aangeschaft (P. meyeri). 
Toen wisten we nog veel te weinig van 
ondersoorten af en gingen we af op mannen 
met veel geel en poppen met weinig geel. 
In die tijd was het heel normaal dat bij de 
exporteur in Afrika de Meyers uit alle 
vanggebieden bij elkaar in dezelfde ruimte 
werden gestopt. Daar ging het dus al mis. 
 
Nu weten we dankzij de literatuur en wetenschappers, maar vooral dankzij de vele 
liefhebbers van vogels in het algemeen veel beter het onderscheid te maken. 
Wat later heb ik zelfs bij een liefhebber een kruising van een bonte boer en een Meyer 
gezien. Deze vogel had wel de kleuren van een Meyer, maar over het gehele lichaam enorm 
veel geel.  En was heel  groot van formaat. 
Na enkele jaren op de flat gewoond en met vogels gekweekt te hebben, kregen we een 
mooie eengezinswoning met een grote tuin. 

Hierin werden natuurlijk volières gebouwd en 
een schuur neergezet, helemaal alleen voor de 
vogels. In de volière werd o.a. het oude 
kweekstel bonte boeren geplaatst en zij 
broeden ook hier probleemloos in verder. 
Dit was achteraf ook het enige stel 
Poicephalussen waarmee ik in een volière heb 
gekweekt. Mijn beste kweekresultaten zijn tot 
op heden in ruime broedkooien of in kleine 
vluchtjes. 

 
In 1986 kocht ik op een vogelbeurs een stel roodbuikpapegaaien (Poicephalus rufiventris) 
Toen nog betrekkelijk onbekend en van het houden en kweken met deze vogels wist men 
helemaal weinig. Daar ik de vogels behoorlijk schuw en gestresst vond, besloot ik om ze 
direct een broedblok te geven. 
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Niet zozeer om te kweken, maar zodat de vogels zich konden verschuilen als ze hier 
behoefte aan hadden. 
Nu, ik kan u vertellen dat je ze bijna nooit te zien kreeg. Groot was dan ook mijn verbazing 
dat ik na ongeveer een jaar de pop zag 
broeden op 2 eieren. 
Daar ik niet wist wanneer deze gelegd waren, 
was het dus afwachten wanneer ze 
uitkwamen. Op een dag kwam ik in het 
vogelhok om te voeren en zag ik een puntgaaf 
roodbuikkuiken in de voerbak liggen te 
piepen. Verschrikt pakte ik het er uit en 
warmde het op in mijn handen. Er bleek 
genoeg leven in te zitten, maar geen voer in 
de krop. Voorzichtig heb ik het jong weer 
onder de pop geschoven en ben verder 
gegaan met het voeren van de vogels. Nog 
verbaasder was ik toen ik na enkele minuten zag hoe de pop uit het blok kwam met het 
kuiken in de bek en het weer in de voerbak legde. Ze begon met eten en stimuleerde het 
jong om met haar te eten. Ze wist gewoon niet dat ze de eerste 10 weken het jong uit haar 
krop moest voeren. Daar beide eieren bevrucht waren en uitkwamen herhaalde dit zich met 
het 2e jong. Beide jongen zijn dan ook gestorven. 
Ik heb nog nooit een vogel met de hand grootgebracht en ben dit ook niet van plan. 
Later hebben deze roodbuiken weer gelegd en van de 2 eieren zijn probleemloos 2 jongen 
op stok gekomen. Een sterk staaltje van jonge ouders laten we maar zeggen. 
 
Tot dusver kweekte ik altijd met mijn Poicephalussen 2 keer per jaar. Het aantal jongen 
varieert van 4 bij de bonte boeren en Meyers en 2 tot 3 bij de roodbuiken. Maar er zijn nog 
meer soorten binnen het geslacht Poicephalus dus dat betekende weer uitbreiding. 
 

De Jardine papegaai werd geïmporteerd, dus hier moest 
een koppel van worden aangeschaft. Inmiddels was het 
endoscopisch onderzoek voor geslachtsbepaling al heel 
gewoon. Ik wilde dus per sé een gesekst koppeltje Jardines 
(P. gulielmi). Het werd een stel Poicephalus  gulielmi 
massaicus. 
In die tijd werden veelal nog aluminium knijpringen 
omgedaan na het seksen. 
In het begin gaf dit weinig problemen, maar na verloop van 
tijd zag ik de vogels regelmatig aan de ring bijten, alsof het 
ze toch wat irriteerde. 
Na een tijdje ging de pop dood en wat bleek: ze had de ring 

stuk geknaagd en stukjes aluminium hadden haar ingewanden geperforeerd. Ik wilde 
natuurlijk de man hiervan redden, maar was al te laat. Beide vogels zijn gestorven door mijn 
onwetendheid over hun sterke snavel. 
Inmiddels ben ik weer verhuisd, maar nu naar een grote vrijstaande woning met een 
aangebouwde stenen schuur van 60 vierkante meter. Hierin hebben we centrale verwarming 
gemaakt en ook een klein keukenblokje met warm en koud water. Voor Afrikaanse 



 

PSN Nieuwsbrief 2005-001 Pagina 3 
 

papegaaien een mooie ruimte, daar ze doorgaans geen vaste broedperiode hebben en ik 
vaak vanaf oktober tot het late voorjaar met deze soorten kweek. Verder zitten er 
binnenverblijven in voor de Amazonepapegaaien die in buitenvolières zitten. Zodoende heb 
ik de mogelijkheid het gehele jaar door te kunnen kweken. 
 
Inmiddels heb ik ook weer jardine papegaaien en wel de P. g. gulielmi en de  
P. g. fantiensis.  Met de P. g. gulielmi heb ik dit jaar voor het eerst gekweekt. 
Ik vond dat het erg lang duurde voordat het enige jong dat ze hadden uit het blok kwam. Ik 
had nog een oude observatiecamera liggen en heb deze maar eens op de kweekkooi gericht. 
Het bleek dat de man erg dominant tegen het jong en de pop was en als deze het blok 
wilden verlaten ze er geen kans toe kregen. Waren ze er toch even uit dan joeg de man net 
zolang tot ze er weer in zaten. Dan de man er maar bij weggevangen zodat het jong en de 
pop even goed konden bijkomen. De man was overigens niet agressief. 
Met de P. g. fantiensis heb ik nog niet gekweekt daar deze nog vrij jong zijn. 
 
In 1998 heb ik samen met een kennis zelf 4 stellen Rüppell's papegaaien (P. rueppellii) vanuit 
Zuid-Afrika geïmporteerd. Het waren daar gekweekte vogels die mooi op kleur waren. 
Daar ze in december op Schiphol aankwamen moesten de vogels toch wel redelijk warm 
gehuisvest worden. Na voor mij zelf een quarantaineruimte te hebben geïmproviseerd, kon 
ik ze op 15 graden houden wat geen problemen opleverde. Vogels waarvan je geen 
achtergrond kent, moeten eigenlijk altijd in quarantaine voordat je ze bij je andere vogels 
plaatst. Als je het echt goed wilt doen, moet het altijd met iedere vogel die je nieuw 
aanschaft. 
Reeds in 1999 begonnen de Rüppell's te leggen en ik kweekte in één broedronde met 2 
paren 5 jongen. 
Ze brachten de jongen voorbeeldig groot en 
ook het ringen gaf geen probleem. 
Als ik een nest met b.v. 4 jongen heb dan wacht 
ik met ringen tot ze allemaal gelijk geringd 
kunnen worden. De jongste ring ik dan met 7 
mm en de oudste jongen met 8 mm. Op deze 
manier hoef ik de ouders maar één keer te 
storen en voorkom vooral bij schuwe vogels 
een hoop stress. Ik ben er ook op gebrand om 
altijd de jonge vogels te ringen. Op de 
bondsshow van de NBvV te Apeldoorn kreeg ik 
een oorkonde voor de eerste eigen-kweek 
Rüppell's papegaai. 
 
Mijn grootste wens is om nog eens te kweken met kaapse papegaaien (P. r. suahelicus). Na 
veel teleurstellingen met deze vogels heb ik weer een stel en wacht in spanning af of het 
deze keer  zal lukken.   
 
Met uitzondering van de Kaapsen krijgen al mijn vogels gemengd zaad voor grote parkieten. 
Daarnaast dagelijks groente en fruit en wat er per seizoen zich aandient uit de natuur; b.v. 
rozenbottel en vlierbessen maar ook zelf hazelnoten zoeken en wilgentakken om te knagen; 
hier doe je ze echt een groot plezier mee. 
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Regelmatig koop ik walnoten om te voeren en laat ik rozijnen wellen in lauw water en geef 
die door het zaad heen. Vogels die niet broeden krijgen 2 maal per week eivoer waar ik een 
beetje koudijsmix voor vogels doorheen meng. 
Ook gekiemde zaden gaan regelmatig door het eivoer. Vanzelfsprekend krijgen broedende 
vogels dagelijks eivoer. Het is niet onverstandig om vogels die tegen de leg aanzitten wat 
vloeibare kalk door het drinkwater te doen. Hoewel grit en maagkiezel altijd beschikbaar 
moet zijn, wil niet ieder vogel hier van eten. De Afrikaanse papegaaien staan er om bekend 
dat ze snel een kalkgebrek hebben en dit kan tot legnood leiden. De flesjes met vloeibare 
kalk zijn o.a. te koop bij Welkoop en andere agrarische winkels.  
 
Doorgaans zijn de Poicephaluspapegaaien geen moeilijke broedvogels. Zelfs na sterfte van 
een van de partners wordt vrij gemakkelijk een andere partner geaccepteerd. Wil een koppel 
niet in  het broedblok of zitten ze niet geregeld met elkaar veren te poetsen, wacht dan niet 
te lang om eens een partner om te ruilen. Vanaf het 2e levensjaar kan men met de kleinere 
soorten al kweken dus als er na 4-5 jaar nog niet gebroed is, dan klikt dit koppel niet. Echt 
agressief zijn ze niet en luidruchtig al helemaal niet. Kortom, een echte papegaai die voor 
iedere beurs en beschikbare huisvesting een prachtige vogel is.  
 
Verwijzing (1) Parkieten Sociëteit mei 2004, “een vriendin is overleden “. Dit artikel wordt in 2 delen toegevoegd 
aan deze nieuwsbrief 
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