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Bij ons vindt u het grootste assortiment van vooraanstaande  

merken die met name bekend staan om hun kwaliteit.  
Natuurlijk gekleurd leer, Canadees hardhout, ongebleekt sisal en  
katoentouw en natuurlijke kleurstoffen goedgekeurd in Amerika  

en Canada door o.a. de FDA .  
De speeltjes zijn gericht op het prikkelen en stimuleren van de  
 intelligentie, verveling tegen te gaan of voer in te verstoppen. 

 

Bezoek vandaag nog onze website en verras uw kromsnavel.  

  

 

RVS kooien, speeltjes voor elke maat kromsnavel, losse onderdelen,  
daglichtlampen, voetspeeltjes, Dvd's, henneptouw, educatieve spelletjes,  

reiskooien, manzanitahout, javaspeelbomen, foraging speeltjes,  
douchezitstokken, eucalyptusreiniger, geschenken, enz…. 

ELKE MAAND LEUKE AANBIEDINGEN 

WWW.PARROTSAVENUE.NL 

Leer de lichaamstaal lezen 
van uw papegaai om hem
beter te begrijpen

Het lezen van de lichaamstaal van uw 
papegaai is een van de belangrijkste 
vaardigheden die u kunt leren om u te
helpen een goede band met uw papegaai te 
verkrijgen. De lichaamstaal is zo belangrijk 
omdat uw papegaai hier grotendeels mee 
communiceert.

In de DVD ‘Understanding Parrot Body 
Language’ zal Barbara Heidenreich, 
professioneel dierentrainster, u door het 
proces begeleiden om de combinatie 
lichaamstaal en wat 
uw vogel doet in 
verschillende 
omstandigheden te 
leren begrijpen. 
Zodat u een idee krijgt 
van wat er afspeelt 
in het kopje van uw 
intelligente vogel. 

Kijk op de website
www.goodbirdinc.com
om de DVD te 
bestellen.

Tips voor het voeren

 van vogels in uw tuin

• Voer vogels het hele jaar door; extra bijvoeren
is  gewenst bij langdurige vorst en/of sneeuw.
• Voer niet teveel tegelijk en liefst ‘s ochtends 
(na een lange, koude nacht hebben ze behoefte 
aan een stevig ontbijt) en tegen het einde van 
de middag (zo kunnen ze de nacht doorkomen). 
• Vivara heeft verschillende soorten vogelvoer 
samengesteld met hoge voedingswaarden aan vet-
ten, oliën, koolhydraten, mineralen en vitaminen. 
• Voer geen margarine; dit werkt als laxeermiddel.
• Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, niet 
in kleine stukjes voeren, maar als geheel.
• Voer geen brood met boter of ander voer met olie 
aan eenden in een wak, dat geeft ‘olieslachtoffers’. 
De olie tast de waterdichtheid van het verenpak 

aan. De vogels worden dan 
ziek en gaan dood.
• Als het sneeuwt komen 
vogels aan vocht door van de 
sneeuw te pikken. Als water in 
sloten en vijvers bevroren is, 
vergruis dan wat ijs en zet dat 
in een bakje buiten.

Bron: Vogelbescherming
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Beste lezer, 

Het einde van het jaar is in zicht. De feestdagen vormen bij uitstek de periode 
om eens rustig terug te blikken op het afgelopen jaar. Ik kan gelukkig tevreden 
terugkijken op 2008, het jaar waarin Papegaaien Journaal het levenslicht heeft 
gezien. Het is een paradepaardje dat ik al zo lang wilde maken maar waartoe ik 
nooit eerder de stap had durven zetten. Sinds ik dat toch gedaan heb mocht ik 
veel leuke en lieve berichtjes van de lezers van het tijdschrift ontvangen. Har-
telijk dank daarvoor! Voor mij persoonlijk was 2008 het jaar waarin Moky, mijn 
vierjarige agapornis, naar een lieve soortgenoot is verhuisd waar hij het enorm 
naar zijn zin heeft gehad voordat hij jammer genoeg overleed.
Het was ook het jaar waarin een jong grasparkietje in mijn tuin is aan komen 
vliegen en nu een heerlijk huis heeft gevonden. Het jaar ook waarin Rikki, een 
zwartkop caique, in ons leven is gekomen. Het is een kleine, gekke clown van 
een half jaar oud die enorm veel energie, liefde en vreugde uitstraalt. Hij brengt 
zelfs zoveel plezier in ons gezinnetje dat een leven zonder Rikki gewoonweg niet 
denkbaar meer is!
En het jaar waarin Tommy, mijn lieve Grijze Roodstaart twintig jaar is geworden. 
Tommy, waarvan ik dit jaar te horen heb gekregen dat het een popje is. Tommy, 
waarmee ik lief en leed gedeeld heb en hoop dit nog eens twintig jaar te mogen 
doen. 

Een leven zonder huisdier(en), en in het bijzonder natuurlijk de kromsnavels is 
voor velen onder ons niet meer voor te stellen. Laten we ook in 2009 weer volop 
genieten van onze mooie, gekke, lieve en bijzondere vriendjes.
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Wat veroorzaakt snavel- 
en veerrot ziekte?
Snavel- en veerrot ziekte is een be-
smettelijke aandoening die wordt 
veroorzaakt door een zeer klein 
virus, het zogenaamde circovirus. 
De ziekte, die in de volksmond be-
kend staat als snavel- en veerrot 
ziekte, wordt ook wel aangeduid 
met de term PBFD, afkomstig van 
de Engelse term ‘psittacine beak 
and feather disease’. De acute 
vorm van de ziekte, waarbij geen 
snavel- en veerafwijkingen worden 
gezien, wordt meestal beschreven 
met de term ‘acute circo(virus in-
fectie)’.

Hoe wordt snavel- en 
veerrot ziekte 
overgedragen?
Het circovirus is zeer resistent. Dit 
wil zeggen dat het virus makkelijk 
buiten de gastheer kan overleven 
gedurende langere tijden (enkele 
maanden), en vaak moeilijk te do-
den is met desinfecteermiddelen. 
Het virus wordt uitgescheiden via 
het veerstof, en kan door direct 
contact met besmette vogels of 
besmette materialen worden over-
gedragen naar andere vogels.

Welke vogels lopen een 
risico?
In principe zijn alle papegaai-
(achtig)en gevoelig voor deze vi-
rusinfectie, maar ziekteverschijn-
selen worden met name gezien bij 
jongere vogels, onder de drie jaar. 
Omdat de ziekte wordt overge-
dragen na contact met andere be-
smette vogels, is het belangrijk 
recentelijk gekochte vogels binnen 
enkele dagen na aankoop te testen 
op aanwezigheid van de ziektever-
wekker. 

Welke verschijnselen 
vertonen met snavel- en 
veerrotziekte besmette 
vogels?
Ziekteverschijnselen kunnen over 
het algemeen vanaf drie weken 
na besmetting gezien worden. De 
vogels die besmet zijn met sna-
vel- en veerrot ziekte kunnen een 
acute of chronische vorm van de 
ziekte tonen.
De acute vorm komt voorname-
lijk voor bij grijze roodstaarten die 
jonger zijn dan 6 maanden, maar 
kan ook gezien worden bij de zoge-
naamde Poicephalus-soorten, zoals 
het bonte boertje en de kaketoe. 
Het ziekteverloop, zoals dat in de 
acute vorm gezien wordt, vertoont 
zeer sterke gelijkenis met het ziek-
teverloop van AIDS bij mensen. 
Doordat het virus de weerstand van 
de vogel aantast worden de vogels 
veel gevoeliger voor infecties met 
andere ziekteverwekkers (bacte-
riën en schimmels), waardoor een 
verscheidenheid aan problemen 
zoals sloomheid, verminderde eet-
lust, bolzitten, braken, diarree en 

Snavel- en veerrot ziekte
In een voorgaand artikel over het verrichten van aankoopkeuringen werden reeds een aantal veel 
bij papegaaien voorkomende besmettelijke ziekten genoemd,  waaronder papegaaienziekte en 
polyomavirusinfectie. In het onderstaande artikel zal dieper ingegaan worden op de snavel- en 
veerrotziekte. 

door drs. Y.R.A. van Zeeland, dierenarts

Specialist Vogelgeneeskunde in opleiding
Master in Veterinary ResearchWerkzaam bij de 

afdeling Vogels & Bijzondere Dieren,
Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, 

Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht

ZIEKENBOEG
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benauwdheid zich kan voordoen.
Bij de meer chronische vorm wor-
den de klassieke snavel- en veeraf-
wijkingen waargenomen. Het virus 
nestelt zich in de huid en veerfol-
likels. De donsveertjes worden 
daarbij als eerste aangetast, waar-
door de hoeveelheid poederdons 
die gemaakt wordt sterk afneemt. 
Hierdoor kan een glanzende, git-
zwarte snavel gezien worden, in 
plaats van de ‘normale’ doffe, grij-
ze snavel. Vervolgens worden de 
dekveren afwijkend, gevolgd door 
de slag-, broek- en staartpennen. 
De afwijkingen die gezien worden 
kunnen bestaan uit het uitvallen 
en afwezig blijven van nieuwe pen-
nen, aanwezigheid van bloedpen-
nen, of veren van een afwijkende 
vorm.
Ten slotte kunnen ook afwijkin-
gen aan de snavel gezien worden, 
waarbij de snavel een meer gerib-
beld uiterlijk krijgt en uiteindelijk 
zelfs kan afbrokkelen of afbreken.

Hoe kan vastgesteld worden 
of een vogel besmet is met 
snavel- en veerrot ziekte?
Voor het vaststellen van een infec-
tie met snavel- en veerrot ziekte 
wordt over het algemeen gebruik 
gemaakt van een test waarbij de 
aanwezigheid van de ziektekiem 
wordt aangetoond. Voor deze test 
wordt meestal bloed of materiaal 
uit een veerfollikel gebruikt. Indien 
sprake is van de acute vorm van 
circovirusinfectie is het ook moge-

lijk om de ziekte vast te stellen op 
basis van de afwezigheid van spe-
cifieke afweercellen.

Wanneer men een jonge papegaai 
heeft gekocht is het zeer verstan-
dig om de vogel binnen drie dagen 
na aanschaf te testen op drager-
schap van het virus. Indien de vo-
gel positief is op aanwezigheid van 
de verwekker is de kans groot dat 
uw vogel de voorgenoemde ver-
schijnselen gaat ontwikkelen. 
In deze gevallen is het vaak ver-
standig om - in overleg met de 
verkoper - afspraken te maken 
over teruggave van de vogel. 
Voor meer informatie of het laten 
testen van uw vogel kunt u terecht 
bij uw dierenarts. 

Is snavel- en veerrot ziekte 
te behandelen?
Helaas is er nog geen effectieve 
behandeling beschikbaar om deze 
ziekte te bestrijden. Er zijn welis-
waar enkele gevallen beschreven 
waarbij vogels de infectie overwon-
nen lijken te hebben na toediening 
van een specifiek virusremmend/
dodend medicijn (het zogenaamde 
vogelspecifiek interferon), maar 
eerst dienen nadere testen gedaan 
te worden alvorens met zekerheid 
de werking kan worden vastge-
steld. 
Voorlopig is het middel ook niet 
verkrijgbaar. Dit heeft als conse-
quentie dat de vogels met klinische 
verschijnselen hooguit tijdelijk on-

dersteund kunnen worden met 
medicijnen om andere infecties te 
bestrijden. Uiteindelijk rest helaas 
vaak euthanasie als de enige op-
lossing. 
Een uitzondering hierop vormen 
lories en lorieachtigen, die vaak 
besmet zijn met een andere vari-
ant van het virus en de ziekte vaak 
wèl overleven.
In alle gevallen is het hoe dan ook 
zeer belangrijk de vogel geschei-
den van andere vogels te houden 
om de kans op overdracht te mini-
maliseren.
Indien een (nieuw-aangekochte) 
vogel positief getest wordt op sna-
vel- en veerrot ziekte, maar geen 
klinische verschijnselen vertoont, 
kan het zijn dat de vogel een ac-
tieve infectie doormaakt. 
In een aantal gevallen blijkt de 
vogel in staat om de infectie te 
overwinnen. Het valt daarom te 
overwegen om de vogel in quaran-
taine te houden en na 3 maanden 
te hertesten, mits de vogel in de 
tussentijd geen ziekte heeft ont-
wikkeld. Indien de vogel na deze 
periode negatief wordt bevonden, 
is de infectie succesvol bestre-
den. Wanneer de vogel echter na 
drie maanden opnieuw positief be-
vonden wordt moet aangenomen 
worden dat deze permanent geïn-
fecteerd is. Als virusdrager zal het 
dier dan meer dan waarschijnlijk 
op korte of langere termijn ziekte-
verschijnselen gaan ontwikkelen.
                                               n
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Het eerste wat men meestal wil 
bereiken bij huiskamervogels is 
dat deze op de hand opstapt. Af-
hankelijk van de handtamheid van 
uw vogel kan dit een eenvoudige 
training of een spannende uitda-
ging worden. Omdat kleine vogels, 
tja... klein zijn, kan het verleidelijk 
zijn om te forceren.
Vaak wordt aangeraden om de 
hand of een vinger tegen de borst 

een geliefd stukje voedsel, bijvoor-
beeld een nootje, gebruiken om 
de vogel te lokken. Meer details 
over training kunt u vinden in de 
Good Bird Yahoo Group. Bezoekt u 
hiervoor mijn website www.good-
birdinc.com om aan het (Engelsta-
lige) forum deel te nemen.

In de praktijk zijn de grondbegin-
selen en de strategieën die worden 
gebruikt bij grote kromsnavels de-
zelfde als bij kleine. Om uw doel te 
bereiken zult u goed moeten weten 
hoe u de vogel het beste kan be-
naderen, hoe u een ‘brug’ kunt ge-
bruiken en welke positieve werk-
wijzen u kunt toepassen.
Toch zijn er een aantal algemene 
punten om rekening mee te houden 
als u met kleinere vogels werkt.
Zoals reeds eerder gezegd is het 
verleidelijk om te forceren. Om-
dat een beet niet zo erg is zal men 
daar al gauw niet zo’n probleem 
van maken, en zich er dus niet 
door laten verhinderen om door 
te gaan met de negatieve aanpak. 
Als iemand tegen me zegt dat hij 
het niet zo erg vindt om gebeten 
te worden antwoord ik daarom al-
tijd met de mededeling dat ik het 
niet zo erg vind dat de vogel beet 
omdat hij in een situatie werd ge-
positioneerd waardoor hij dat wel 
moest doen. 
Ik vind het zelf heel belangrijk om 

van de vogel te drukken totdat 
het dier niet anders kan dan op de 
hand te stappen. Ofschoon dit het 
gewenste resultaat geeft kan het 
ook leiden tot het wegvliegen van 
de hand af. Ook kan het gebeuren 
dat men de vogel zodoende leert 
om in de hand te bijten. U kunt 
kleine vogels beter, net als bij grote 
kromsnavels, op een positieve ma-
nier leren op te stappen. Daarbij is 
het de kunst ze te doen beseffen 
dat naar uw hand komen positieve 
gevolgen heeft. U kunt hiervoor 

Het trainen 
van kleine kromsnavels
Parkietjes zijn geweldig leuke vogels! Net zoals valkparkieten, agapornissen en alle andere kleine 
kromsnaveltjes. Meestal hebben ze een sterk karakter en het ontbreekt hen zeker niet aan intelli-
gentie. Deze kleine rakkers zijn goed te trainen. Toch weten sommige mensen niet waar ze moeten 
beginnen.

Trainen om op te stappen

Is er verschil in trainen
van grote en kleine 
vogels?

Barbara is actief dierentrainster in Amerika 
sinds 1990. Ze is eigenaresse van Good 

Bird Inc., ze geeft het Good Bird magazine 
uit, maar ook boeken en DVD’s. Barbara 

geeft workshops in training en gedrag.

door Barbara Heidenreich
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een bepaald gewenst gedrag zoda-
nig op een positieve manier aan te 
leren dat de vogel zich daarbij op 
zijn gemak blijft voelen. Uw doel 
kunt u net zo goed bereiken door 
veel geduld te tonen. U creëert dan 
wel een vogel die uitkijkt naar het 
samenwerken of -spelen.
 

Door te trainen met voedsel als 
beloning kan een bepaald gedrag 
worden versterkt of aangeleerd. 
Kleine vogels eten over het al-
gemeen in verhouding tot hun li-
chaamsgrootte meer dan grote vo-
gels. Daarom is het van belang om 
te kijken hoe voedsel kan helpen 
bij het motiveren van een bepaald 
gedrag. Ik kies voor een basis-    
dieet maar verwijder wel een on-
derdeel van het voedsel, bijvoor-
beeld gierst, omdat ik dit gebruik 
bij de training. 
Ik breek de gierst eerst in kleine 
stukjes omdat die gemakkelijk aan 
te bieden zijn. Om herhaling van 
een bepaald gedrag te motiveren 
geef ik de vogel als beloning tel-
kens een kleine hoeveelheid. Als 
de vogel iets doet wat de ‘jackpot’ 
verdient krijgt hij een iets groter 
stukje. 
Dat betekent natuurlijk wel dat er 
iets meer tijd verloopt tussen de 
handelingen, want het dier doet 
er immers iets langer over om het 
bolletje gierst op te eten. De aan-
dacht kan hierdoor verslappen. 
U moet zelf bepalen op wat voor 
soort voedsel Uw vogel het beste 
reageert. 
Misschien is het een stukje noot of 
een pijnboompit in stukjes, of an-
ders een heel klein stukje fruit of 

groente. Maar wat het ook is, zorg 
er altijd voor dat het aangebodene 
gering van omvang is, niet groter 
dan de letter ‘O’ zoals u deze hier 
ziet staan. 
Het is algemeen bekend dat kleine 
vogels beweeglijker zijn dan de 
grote. Dit kan invloed hebben op 
het trainen van uw vogel. Zo ko-
men agapornissen vaak huppend 
de hand op in plaats van pootje 
voor pootje. En als ze wel op die 
laatstgenoemde manier opstappen 
zal dit heel snel gaan. 
Als u een kleine vogel bijvoorbeeld 
wilt leren om te zwaaien zal dit op 
een andere wijze aangeleerd moe-
ten worden dan bij grotere vogels. 
Ook zijn kleine vogels sneller afge-
leid en meer alert op wat er in de 
omgeving gebeurt. Dit vereist veel 
geduld van de trainer. Zorg ook 
voor een vertrouwde omgeving 
waarin uw vogel zich veilig voelt. 

Ik ontmoette Lucy, mijn agapor-
nis voor het eerst bij de Gabriel 
Foundation in Denver, Colorado. Ik 
was daar voor het geven van twee 
training workshops. Toen we onze 
spullen inpakten om naar een an-
dere locatie te gaan werd me ge-
vraagd om Lucy vanuit een grote 
kooi in een kleine transportkooi te 
verhuizen. Ik deed langzaam mijn 
hand in de kooi om te kijken of ze 
wilde opstappen. Ze ging echter 
helemaal achterin de kooi zitten. 
Voor mij betekende dit een hele 
duidelijke ‘nee’. Ik besloot dat ik de 
tijd ging nemen om haar te leren op 
de hand te stappen. Ik haalde wat 
gierst en ging terug om een sessie 
met Lucy te doen. In 20 minuten 

stapte Lucy op mijn hand. Ze ging 
ook mee naar de workshops die 
we gingen geven. In één weekend 
leerde die kleine om op te stappen 
bij diverse mensen, een rondje te 
draaien, vrijwillig een reiskooi in te 
gaan en ook nog eens wat hopjes 
op de hand te maken. Op de een 
of andere manier belandde deze 
kleine groene lievert bij mij thuis. 
Ze zit nu op mijn beeldscherm te 
bekijken welk stukje papier ze af 
zal gaan scheuren om tussen haar 
veren te steken.
U ziet dat Lucy, net als grotere 
kromsnavels, in staat is om diver-
se dingen te leren. De dingen die 
ik haar leerde zijn nuttig en handig 
om dagelijks te gebruiken. Alhoe-
wel ik niet echte ‘truukjes’ leer zou 
het me niet verbazen als Lucy dit 
ook snel zou oppakken.

Target- of clickertraining, opstap-
pen, bij andere mensen opstappen, 
het in een reiskooi laten stappen, 
het op een weegschaal laten stap-
pen, een rondje laten draaien, een 
kusje laten geven, dansen, iets te-
rug geven en nog veel meer!
Lucy is niet de enige kleine vogel 
die kunstjes kan leren, ook uw par-
kiet kan diverse dingen leren als 
u maar geduld heeft en probeert 
alles op een positieve manier aan 
te leren. Ik twijfel er niet aan dat 
er succes verhalen bij u bekend 
zijn van kleinere vogels die kunst-
jes kunnen. Ik heb geleerd dat je 
nooit de mogelijkheden van een 
kleine vogel moet onderschatten. 
Een half onsje agapornis hebben 
me dat wel geleerd!

                                                         n

Voedsel suggesties

Lucy op de weegschaal
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Wat leert u uw vogel?
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De Feniks werd in 1928 gebouwd 
als vrachtschip voor de Nederland-
se, Belgische en Franse wateren. In 
1992 is het vaartuig omgebouwd 
tot hotelpassagiersschip waarna 
het werd ingezet voor allerlei vaar-
vakanties. Vanaf 2004 mogen Win-
fred en Els zich de trotse eigenaren 
ervan noemen. Overigens brengen 
zij al zeventien jaar samen hun 
leven op het water door. Scheeps-
hond Layla is inmiddels acht jaar 

aan boord, en Iggy zorgt er sinds 
twee jaar voor gezelligheid.

Iggy
Winfred heeft als student een poos-
je een Amazonepapegaai gehad. 
Hij beloofde zichzelf daarna dat 
er weer een papegaai zou komen 
als hij daar de tijd voor zou heb-
ben. Els zag dat wel zitten, want zij 
herinnerde zich dat de katten die 
ze vroeger had altijd een enorme 

troep maakten. Een papegaai leek 
haar een stuk netter. Daar kwam 
ze in de loop van de tijd uiteraard 
wel op terug, omdat papegaaien 
immers zo’n beetje de grootste 
rommelpotten onder de huisdieren 
zijn... 

Voordat ze twee jaar geleden tot 
de aanschaf van Iggy overgingen 
hebben Els en Winfred zich onder 
meer via internet uitgebreid laten 

Iggy al twee jaar 
scheepsmaat op de Feniks
Onlangs was ik in Amsterdam te gast aan boord van de Feniks, een gemotoriseerd passagiersschip 
met hotelaccommodatie. In het zomerseizoen vaart de Feniks door Nederland en België met gasten 
die genieten van een fiets/vaarvakantie. Winfred en Els fungeren als gastheer en –vrouw, maar 
ook scheepshond Layla en edelpapegaai Iggy heten de opvarenden welkom. De vraag hoe Iggy 
leeft op het schip prikkelde mijn nieuwsgierigheid, zodat ik graag een kijkje kwam nemen. 
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informeren over wat de opvoeding 
en de verzorging precies vereisen. 
Ook wilden ze zo te weten komen 
welke soort papegaai qua karakter 
goed in hun leven zou passen.
Ze zochten een lieve, sociale pa-
pegaai. Uiteindelijk zijn ze bij de 
edelpapegaai uitgekomen. Volgens 
de kenners is dat een rustige en 
sociale vogel. Bij mijn bezoek aan 
boord bleek daar echter weinig 
van, want Iggy hing tijdens het 
hele interview enthousiast op zijn 
kop met de speeltjes te spelen die 
in overvloed aan zijn uitbundige 
speelwand bevestigd zijn.

Op meerdere plekken van het 
schip heeft Iggy bovendien zijn 
vaste speeltoestellen, waarmee Els 
en Winfred ervoor zorgen dat Iggy 
voldoende socialiseert. De gasten 
mogen Iggy op laten stappen en 
met hem op de foto gaan. Ook mo-
gen ze soms lekkere hapjes aan-
bieden. “Als we ‘s avonds gebakken 
kip eten vertellen we één van onze 
gasten dat hij een stukje kip mag 
aanbieden”, aldus Winfred. “Uiter-

aard weet Iggy dit, en hij blijft dan 
ook tijdens de maaltijd nauwlet-
tend in de gaten houden van wie 
hij nou een stukje kip gaat krijgen! 
Mede hierdoor is Iggy helemaal 
niet eenkennig, maar juist een so-
ciale, leuke vogel voor iedereen”. 
Toen Iggy via een kweker werd 
aangeschaft kreeg het koppel een 
tuigje mee. “Ofschoon we Iggy 
kortwieken hebben we hem van-
af het begin altijd dat tuigje om-
gedaan als hij naar buiten gaat”, 
geeft Els te kennen. “Dit onder het 
motto: veiligheid voor alles, zeker 
op het water. Iggy merkt het niet 
eens. Soms vergeten we het tuigje 
wel eens af te doen als we naar 
binnen gaan. Iggy speelt dan ech-
ter gewoon door!” 

Iggy treft het met zijn baasjes, 
want ze zijn op de Feniks altijd in 
de buurt. En als ze het schip verla-
ten gaat Iggy - net als Layla - ge-
woon mee. Op het fietsstuur gaat 
Iggy dan vrolijk babbelend mee 
winkelen. “Iggy is evenals Layla 
een volwaardig gezinslid”, consta-

teert Els. “Dus gaat hij ook altijd 
mee boodschappen doen, of sa-
men met ons een terrasje pakken, 
of mee uit eten. Ook wandelen we 
vaak met z’n allen in een park. Als 
we ergens niet met onze papagaai 
naar binnen mogen dan gaan we 
gewoon niet. Iggy is kortom altijd 
bij ons, aan boord maar ook aan 
wal”.

Op vakantie
Een enkele keer kan het wel eens 
tot complicaties leiden dat de die-
ren altijd mee zijn, zo bleek vorig 
jaar toen Winfred en Els met hun 
camper in Italië op vakantie wa-
ren. 
“In Nederland krijg je over het al-
gemeen leuke reacties als mensen 
je met de papegaai tegenkomen op 
straat”, weet Winfred uit ervaring. 
“Maar in Italië is men een stuk op-
dringeriger. Zo kwamen er daar 
toen we eens een markt bezochten 
allemaal bezoekers achter ons aan 
rennen, waardoor we ons niet echt 
meer op ons gemak voelden. 
                                             >>

9n   December  2008PAPEGAAIEN  JOURNAAL  



10 n   December 2008PAPEGAAIEN  JOURNAAL  

Als we bleven staan, drongen zich 
wel dertig mensen aan ons op die 
allemaal ongevraagd Iggy wilden 
aaien en vastpakken. We zijn toen 
maar weer snel van die markt ver-
dwenen.” Volgens Els is een geza-
menlijk uitstapje naar een museum 
of een kerk ook niet vanzelfspre-
kend. “Zo kwamen we bijvoorbeeld 
met Iggy het Vaticaan niet in.”
In Amsterdam, waar de Feniks 
zijn thuishaven heeft, hebben Els 
en Winfred het echter prima voor 
elkaar. Zo beschikken ze over di-
verse adresjes waar Layla en Iggy 
wèl welkom zijn. Samen een bood-
schap doen of ergens een hapje 
eten is dan geen enkel probleem.

Voeding
Als kokkin weet Els precies hoe 
ze haar gasten moet verwennen, 
maar ook Iggy profiteert van de 
dagelijks verse ingrediënten. 
Els maakt duidelijk dat haar uitge-
balanceerde dieet voor de edelpa-
pegaai wezenlijk verschilt met dat 
voor andere papegaaiensoorten.
 “In hun natuurlijke leefomgeving 
bestaat het dieet van edelpape-
gaaien voornamelijk uit veel zacht-
voer zoals vruchten, groen, noten, 
zaden, bessen, bloesems en nec-
tar. Als ik ’s ochtends voor de gas-
ten een ontbijt klaarmaak krijgt 
Iggy van mij ongezoete yoghurt 
of kwark met muesli, plus wat ge-
mengd fruit of babyfruitvoeding. 
En tussendoor krijgt hij altijd een 
grote variëteit aan fruit en groen-
tes met soms een palmnoot. En 
vanzelfsprekend is altijd vers wa-
ter beschikbaar. Rond half zeven 
is het bij ons dinertijd. Iggy krijgt 
dan een bakje, dus hij eet gezellig 
met de gasten mee. Zijn avondhap 
bestaat uit groenten, pasta, rijst 
en dergelijke. Soms ook een stukje 
vis of vlees van die dag. En als het 
niet te vet of gezout is vul ik dat 
aan met een beetje van de avond-

maaltijd van de gasten. Nu en dan 
vergeet ik zijn eten in het gas-
tenverblijf op tijd neer te zetten. 
Ik hoor dan al aan het gelach van 
de gasten dat Iggy van zijn plek is 
gewandeld en om de hoek van de 
keukendeur zit te wachten op eten. 
Als Iggy ‘s avonds tenslotte zijn 
slaapkooi in gaat hangt daar een 
bakje met gemengd zaadvoer met 
gedroogde stukjes fruit, groenten 
en noten erin.” 
Els haalt boodschappen zoals no-
ten en muesli overigens steevast 
uit biologische winkels, voorname-
lijk omdat de producten daarvan 
geen additieven als kleurstoffen en 
conserveermiddelen bevatten.

Waterfeest
“Iggy is echt een waterrat,” stelt 
Winfred vast. “We zorgen er dan 
ook voor dat hij vaak onder de 
douche kan. Toch schiet een dou-
chebeurt er wel eens bij in tijdens 
het hoogseizoen, als het erg druk 
is aan boord. Iggy heeft daar ech-
ter een goede oplossing voor ge-
vonden. Wanneer het regent geeft 
hij dat zelf aan omdat hij weet dat 
hij dan naar buiten mag. Hij geniet 
enorm van deze natuurlijke dou-
chebeurten.” 
Winfred en Els willen tenslotte 
graag nog kwijt dat ze het heel be-
langrijk vinden dat hun huisdieren 
bewust en weloverwogen gekozen 
zijn en dat ze bij zoveel mogelijk 
bezigheden betrokken worden. 
“Onze dieren zijn echt onderdeel 
van ons gezin”, benadrukt Winfred. 
“Ze gaan altijd lekker mee overal 
naartoe. Dat hebben we vanaf het 
begin zo gedaan. Veel mensen vin-
den dit bijzonder, maar voor ons is 
het gewoon ondenkbaar om Iggy 
en Layla zomaar een paar uur al-
leen thuis te laten zitten.”

                                                         n

Iggy in de regen, waar hij 
zichtbaar van geniet!
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arts aan het woord door vogel dierenarts 
Gerd Theel
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Muiden 9-11-2008

De zon schijnt op deze nieuwe werkdag vlak voor de 
presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Je 
hoort en ziet naast nieuws over de kredietcrisis bijna 
niets anders meer. 

In de auto op weg naar mijn werk komt de ‘job hop-
per’ langs. Het betreft een rubriek op Radio 2 die elke 
werkdag tegen negen uur wordt uitgezonden. Ie-
mand mag dan voor een dag van baan ruilen. Ditmaal 
mocht een vrouw als dierenarts-
assistente werken. Zij doet heel 
enthousiast verslag over wat ze 
allemaal heeft gedaan. Ook ver-
telt ze dat ze naar een kennel 
geweest is waar tweehonderd – 
ja, u leest het goed: tweehon-
derd! - opvanghonden uit Zuid-
Europa wachten op een nieuw 
baasje. Een kritische noot wordt 
daarbij niet gemaakt, het wordt 
alleen maar genoemd. 
Ik kon mijn oren niet geloven. 
Ook ik kom in de praktijk steeds 
vaker dieren tegen die via 
adoptieprogramma’s uit Turkije, 
Spanje, Griekenland en andere 
landen komen. Deze praktij-
ken nemen een steeds grotere 
vlucht. Maar dat er al hele asiels 
vol zitten met geïmporteerde dieren was voor mij 
nieuw. Zitten er in onze asiels niet al genoeg Hol-
landse honden die een nieuw baasje zoeken? 
Ik begrijp best dat mensen deze dieren uit het zuiden 
zielig vinden en ze een beter leven willen bieden. En 
natuurlijk is de individuele hond hiermee geholpen. 
Men vergeet echter wel dat er hierdoor in het land 
van oorsprong weer een plekje voor een andere hond 
vrijkomt. Het probleem wordt dus niet opgelost en er 
komen alleen maar meer zielepieten bij. Bovendien 
lopen we een groot risico op import van gevaarlijke 
tropische ziekten die tot nu toe bij ons niet heersen.

Tegen de zielige hondenoogjes en de bekende Ne-
derlanders die dit soort hulpprogramma’s steunen en 
zelfs opzetten kunnen wij als dierenartsen nauwelijks 
op. Als deskundigen kunnen we nog zulke goede te-
genargumenten hebben, maar het is de vraag hoe 
wij dit soort praktijken kunnen helpen vermijden als 
zelfs een groot deel van de dierenspeciaalzaken geen 
goede voorlichting kan geven. 

Een aantal dagen na het ‘job 
hopper-verhaal’  komt Rocco, 
een grijze roodstaart, op mijn 
spreekuur. Hij heeft een snot-
neus en is erg mager. Bij aan-
schaf hadden de eigenaren een 
zakje zaadmix meegekregen, en 
dit soort voer krijgt het dier nu 
vijftien jaar later nog steeds. In 
het voerbakje liggen daardoor 
merendeels zonnebloempitten 
en pinda’s. Dit voer kopen zij in 
een winkel waar ook veel pape-
gaaien verkocht worden. Nooit 
is hun verteld dat dit als hoofd-
voeding onvoldoende is! Ik kan 
de eigenaren deze onkunde 
nauwelijks kwalijk nemen. Wel 
vind ik dat ze de eigenaar van 
de dierenspeciaalzaak als des-

kundige eigenlijk aansprakelijk moeten stellen voor 
de gemaakte kosten. Je moet er toch immers op kun-
nen vertrouwen dat je daar goed voorgelicht wordt? 

Inmiddels is Obama tot president van de Verenigde 
Staten gekozen. Ik hou dus maar hoop dat er ook 
‘change’ komt in de voorlichting in deze dierenspeci-
aalzaak. En onder het motto ‘yes we can’ ga ik onder-
tussen met de eigenaren van Rocco aan de slag.

Zou onze koninging trouwens al een nieuwe papegaai 
hebben?                                                              n

Parrotparadise

noten | mixen | traktaties | krachtvoer | palmolie | zaden | diversen

Laat al dit voordeel niet aan uw neus voorbij gaan!
DIVERSE BIOLOGISCHE ZAADMENGELINGEN VERKRIJGBAAR

De online BIOSHOP voor al uw papegaai en 
parkiet benodigdheden met veel voordeel. 

Kijk vrijblijvend op de website: 

www.parrotparadise.eu
Biologische producten
voor een eerlijke prijs!

NIEUW

NIEUW

DIVERSE
SPEELTJES

Ook de 
kleintjes

worden niet
vergeten!
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Veel eigenaren merken niet eens 
dat hun vogel volwassen is en vra-
gen zich steeds af wanneer de vo-
gel kuren zal gaan vertonen. In dat 
geval kan het goed zijn dat de vo-
gel gewoonweg lief en rustig blijft 
tijdens zijn volwassenheid. 
Het kan echter ook voorkomen dat 
vogels enkele malen per jaar wat 
moeilijker in de omgang zijn. Sek-
suele volwassenheid betekent niet 
dat de papegaai onherroepelijk in 
een kweekprogramma opgenomen 
moet worden. Het zijn instinctieve 
reacties op interne en externe sti-
mulansen die de vogel ondervindt 

en betekenen niet automatisch dat 
de vogel een gezin wil starten. 
Een papegaai kan zich prima aan-
passen aan een leven in gevan-
genschap als er gedegen rekening 
wordt gehouden met hun fysieke 
en psychische wensen en eisen.  

Bij papegaaien die in gevangen-
schap leven is het belangrijk om 
onderscheid te maken tussen na-
tuurlijk gedrag van papegaaien 
wat als probleemgedrag door men-
sen wordt ervaren en gedrag van 
papegaaien dat daadwerkelijk een 
probleem aangeeft.

Vaak lijken bepaalde gedragingen 
van een papegaai in eerste instan-
tie vreemd of storend, terwijl het 
in feite natuurlijk gedrag betreft. 
Er zijn echter ook een aantal ge-
dragingen die aangeven dat de pa-
pegaai ongelukkig, ontevreden of 
verstoord is. 

In dit artikel beperk ik mij tot het 
gedrag wat door de seksuele vol-
wassenheid van papegaaien kan 
worden veroorzaakt en hoe men 
daar het beste op kan reageren. 
Het is tot op heden niet gebruike-
lijk om vogels te steriliseren of te 
castreren en dit wordt in het alge-
meen voor vogels ook niet als vei-
lige ingreep beschouwd. 
Ook vogels hebben periodes dat 
hun hormonen opspelen en kun-
nen dat op verschillende manieren 
tonen, zoals bijvoorbeeld het op-
geven van voedsel, masturbatie en 

Seksueel gedrag 
          van papegaaien
Voor veel mensen begint de papegaaienliefhebberij met de aan-
schaf en de zorg voor een  vogel. En meestal wordt de vogel jong 
aangeschaft. Op die manier ontstaat er vaak een hele mooie re-
latie tussen mens en vogel. Als die relatie op een juiste manier 
wordt opgebouwd en er een goede basis ligt op grond van weder-
zijds vertrouwen en betrokkenheid, is ook het volwassen worden 
van de vogel vaak geen enkel probleem.

Winny is voorzitter van Pakara en 
Tinley therapeut voor Papegaai

bron: Pakara magazine
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agressief gedrag als de vogel zich 
wellustig voelt. 

Hormonaal gedrag
Als de vogel als huiskamervogel 
wordt gehouden is het raadzaam 
om hormonaal gedrag zo min mo-
gelijk te stimuleren. U kunt dit 
voorkomen door de vogel niet op 
donkere en beschutte plaatsen te 
laten verblijven, die het nestgevoel 
kunnen versterken. Dit betekent 
dat u geen nestblokken, slaap-
tentjes of dozen in de kooi of direc-
te omgeving van de papegaai moet 
plaatsen. Ook moet u voorkomen 
dat de vogel onder meubilair of an-
dere donkere plaatsen gaat zitten. 

Zonder het te realiseren, kunnen 
mensen het seksuele gedrag van 
hun papegaai aanwakkeren door 
bepaalde lichamelijke contacten 
die de vogel interpreteert als sek-
sueel ‘voorspel’. Wanneer de hor-
monen door zijn lijfje gieren, kan 
het gebeuren dat bepaalde han-
delingen die normaal geen enkel 
probleem opleveren, nu de vogel 
ineens zeer opwinden of verwar-
ren. Gedurende deze periodes is 
het meestal het beste om niet on-
der de vleugels te aaien, (zachtjes) 
aan de staart te trekken, het lijfje 
helemaal te omsluiten, de hand op 
de rug te drukken of de vogel in de 
buurt van de cloaca aan te raken. 
Ook het ‘worstelen’ met de snavel 
kunt u beter vermijden. Beperk de 
liefkozingen voor de papegaai tot 
zijn kop en nek. 

Extra daglicht geeft het begin van 
het broedseizoen aan voor vogels 
en zelfs extra kunstlicht kan het 
broedgedrag stimuleren. Laat de 
vogel dus niet te lang opblijven en 
probeer zoveel mogelijk een regel-
maat van 12 uur licht en 12 uur 
donker aan te houden. 
Als de vogel al hormonaal gedrag 
vertoont, kunt u beter tijdelijk de 
verstrekking van zacht en warm 
voedsel vermijden. 

Masturbatie is niet ongebruikelijk 
bij vogels. Voorkom echter dat de 
vogel gaat masturberen, want dit 
zal de vogel alleen maar verder 
frustreren. 
Als u ziet dat de vogel met het ge-
bied rond de cloaca langs de zit-
stok, speeltjes of iets dergelijks 

probeert te wrijven schenk hier 
dan geen aandacht aan. Als de 
vogel dit vooral met een bepaald 
speeltje doet, verwijder dit speel-
tje dan uit de kooi om het gedrag 
te voorkomen.

Als de vogel probeert te mastur-
beren als hij bij u zit, kunt u het 
beste de vogel onmiddellijk rustig 
neerzetten en weglopen. U moet 
de vogel vooral niet straffen voor 
dit gedrag. Het is vooral belangrijk 
om geen aandacht aan de vogel te 
geven of te reageren als de vogel 
dit gedrag vertoont, omdat u dan 
het gedrag stimuleert.

Agressie
Als de hormonen bij de vogel op-
spelen, kan de vo-
gel ook agressief 
gedrag vertonen. 
Het beste kunt u 
dan zoveel moge-
lijk vermijden om 
de vogel vast te 
pakken. 
Om problemen te 
voorkomen kunt u 
dan ook het beste 
kleinere vogels 
uit de buurt van 
de grotere vogels 
houden. 
Het is ook belang-
rijk om de vogel in 
de ‘rustige’ maan-
den te leren om 
ook op een stok 
op te stappen in 
plaats van een 
hand. Zo voorkomt 
u dat u tijdens de 
hormonale periode 
door de papegaai 
wordt gebeten 
of dat u de vogel 
door zijn bijterige 
gedrag alleen laat 
in zijn kooi. 
Vele papegaaien 
en hun verzorgers 
leren met de ‘on-
rustige’ maanden 
tussen maart/
april en de vroege 
zomer te leven. 
U kunt dan het 
beste gewoon de 
aandacht op de 
vogel richten en 
het wegebben van 
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deze ‘lentekriebels’ af te wachten. 

Papegaaien kunnen echter met de 
juiste begeleiding gedurende hun 
hele leven prima gezelschap blij-
ven. De meeste gedragsproblemen 
bij papegaaien zijn niet gerelateerd 
aan seksuele frustraties. Ze zijn 
het resultaat van slechte verzor-
ging of onbegrip over de behoeften 
van de vogel.  Een sterke band kan 
tot volle tevredenheid van zowel 
de vogel als mens een leven lang 
duren. Een tamme papegaai die 
samenleeft met mensen die hem 
respecteren en veel geven om zijn 
geluk en welzijn is een zeer geluk-
kige vogel!     
     
                                                p
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papegaaien praat
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De vrije papegaai, een duivels dilemma

U kent dat misschien wel: je loopt heerlijk met je 
papegaai(en) buiten, gezamenlijk genietend van een 
lekker zonnetje en frisse buitenlucht. Je papegaai, 
slim als hij is, geniet extra. Want wat is er toch veel 
te zien, te horen, te ruiken en te voelen in de buiten-
wereld. Dat is heel wat fijner dan in een kooitje zitten 
en altijd hetzelfde om je heen te zien. Een vrije pa-
pegaai -  een papegaai die overal mee naar toe gaat, 
die beschouwd wordt als gezinslid en die gerespec-
teerd wordt als een hoogintelligent dier - dat is een 
gelukkige papegaai. En dat zie je aan zo’n vogel!

Dan kom je mensen tegen die verbaasd zijn omdat 
ze nog nooit hebben gezien dat je een papegaai ook 
mee naar buiten kunt nemen. Samen met andere 
papegaaienliefhebbers heb ik wel eens een top 5 
gemaakt van de meest gestelde vragen die je krijgt 
wanneer je een vrije papegaai hebt.

1. “Vliegt hij niet weg?”
2. “Kan hij praten?” En in het vervolg daarvan       
 “Laat hem eens wat zeggen!
3. “Mag ik hem aaien?”
4. “Is dat niet zielig, is hij niet bang?”
5. “Is hij echt?” (“Nee mevrouw, maar er zit    
 een hele goede batterij in …. “)

Als mensen echt geïnteresseerd zijn ga je natuurlijk 
vertellen over die vrije papegaai, over hoe leuk het is 
om zo met je vogel om te gaan, over de dingen die je 
allemaal samen kunt doen, over de verzorging, over 
de voeding en over de opvoeding. Vaak krijg je dan 
een spontane, enthousiaste reactie. “Wat is een pa-
pegaai leuk!” zegt men dan. ”Zo wil ik het ook wel”. 
Of, op zijn goed Zeeuws: “Mò’k òk hè!” 

En vervolgens begint voor mij het duivelse dilemma. 
Want ongewild heb ik dan iets gepromoot wat ik ei-
genlijk helemaal niet wil promoten. Ik heb laten zien 
hoe leuk een vrije papegaai is, waardoor ik het risico 
loop dat mensen acuut en zonder erbij na te denken 
besluiten dat ze ook zo’n papegaai willen. Maar een 
papegaai moet je niet zomaar spontaan als huisdier 
nemen. Geen enkel dier mag een impulsieve aan-
schaf zijn, want je moet er altijd héél goed over na-
denken. Verdiep je in wat je in huis haalt. Zorg dat 
je weet hoe je op de allerbeste manier voor zo’n dier 
moet zorgen. En weet van tevoren wat dat dier nodig 
heeft en hoe je hem gezond en gelukkig maakt. Dat 
geldt voor alle dieren, dus ook voor een papegaai. Of 
misschien zelfs wel júist voor een papegaai! 

Want welk dier blijft in principe de rest van je leven 
bij je, voor welk dier neem je een levenslange ver-
antwoordelijkheid op je, van welk dier zul je normaal 
gesproken door overlijden pas na tientallen jaren af-

scheid moeten nemen? Juist ja, een papegaai. Een 
kat of hond blijft een jaar of vijftien bij je, dus dat is 
al iets om héél goed en serieus over na te denken. 
Maar een papegaai in huis nemen is een keuze voor 
het leven! Met een hond of een kat haal je een eeu-
wenlang gedomesticeerd dier in huis, maar met een 
papegaai een wild dier dat niet gefokt is om als huis-
dier te functioneren. Het kàn wel, een papegaai als 
huisdier. Wij bewijzen het met zijn allen hoe leuk een 
vrije papegaai is, en hoe intens de band daarmee kan 
zijn. Maar wij weten ook hoe moeilijk het kan zijn, en 
hoeveel moeite het kan kosten, om je papegaai dat-
gene te geven wat hij echt nodig heeft. En moet je 
het bezit ervan dan promoten bij goedwillende maar 
(nog) weinig ervaren mensen terwijl ze alleen maar 
het eindresultaat zien, te weten een goed gesociali-
seerde en zelfbewuste vrije papegaai? Dat noem ik 
een duivels dilemma.

De voordelen van het mee naar buiten en verder 
overal mee naar toe nemen van mijn papegaaien 
vind ik overigens toch nog steeds opwegen tegen het 
risico dat ik mensen ongewild overhaal tot een im-
pulsaankoop, want dat kan ik proberen te voorkomen 
door voorlichting en advies te geven. Maar de frisse 
lucht, het genieten van het zonnetje, het samen ge-
zellig iets doen, het ondergaan van alle indrukken 
die mijn slimmeriken buiten opdoen - daar kan niets 
anders tegenop! Dus dan weegt natuurlijk het welzijn 
van mijn papegaaien toch het zwaarst voor mij.

n

Dorith van Ewijk,
papegaaienliefhebster en oprichtster
Stichting Vrije Zeeuwse Papegaai
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Op zoek naar een origineel
en persoonlijk kerstgeschenk?

Op zoek naar een origineel
en persoonlijk kerstgeschenk?

Schenk uzelf of een vriend een abonnement (vier edities) 
Papegaaien Journaal en ontvang dit leuke, informatieve tijdschrift 
4 keer per jaar voor slechts € 17,50 thuis op de deurmat.

Stuur een mail naar tijdschrift@jouw-uitgeverij.nl 
met daarin uw naam- en adresgegevens en maak  
€ 17,50 over op  rekeningnummer 3109.44.562, 
t.n.v. JOUW Uitgeverij te Oostzaan. 
O.v.v. abonnement. Of meldt u aan op de website:
                                    
                                       www.papegaaienjournaal.nl
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Caiques zijn grofgebouwde, bontgekleurde vo-
gels die leven in het Amazonegebied. De Zwart-
kop Caiques leven in een groot deel van Brazilië, 
Colombia, Venezuela, Peru, Guyana en Surina-
me. De oorsprong van de Witbuik Caique ligt 
in Noord-Brazilië, ten zuiden van het Amazone 
gebied en in het Noordoosten tot het Oostelijke 
deel van het Amazone gebied. Ze leven voorna-
melijk in de kruinen van hoge bomen. 

Bont gekleurd
Caiques zijn van kop tot staart ongeveer 24 centi-
meter groot en ze wegen rond de 130 tot 170 gram. 
Wanneer ze vliegen maken ze een uniek snorrend ge-
luid. Hoewel deze vogels niet bepaald bekend staan 
als goede vliegers doen ze dit toch met veel enthousi-
asme. Maar in de praktijk klimmen, springen en klau-
teren ze liever.  

De Caiques hebben unieke kleuren en ze worden 
verdeeld in twee soorten: de Zwartkop Caique en de 
Witbuik (of Roestkop) Caique. De Zwartkop heeft een 
zwarte kop in tegenstelling tot de Witbuik, waarvan de 
kop oranje is. De wangen zijn geel, samensmeltend 
tot helder oranje aan de achterzijde van de kop. De 
rug, vleugels en staart zijn helder groen. De kleuren 
van de veren variëren van helder groen naar iriserend 
blauw. De staart heeft een geel puntje. De intensiteit 

van de kleur geel hangt overigens af van de leeftijd 
van het dier. De borst is wit en de dijen zijn geel 

of oranje waardoor het lijkt alsof de vogel een 
broek aan heeft. De snavel en de poten van 
de Zwartkop zijn geheel zwart of donker-
grijs, terwijl de snavel en de poten van de 
Witbuik lichtgekleurd zijn. 

Sterke persoonlijkheid
Caiques staan bekend om hun komische 
gedrag. Ze worden niet voor niets in de 

vogelwereld de clowns onder de pape-
gaaien genoemd. Ze hangen graag onder-

steboven aan tralies, touwen, kledingstukken 
of handen, huppen als een konijn en slapen het 

liefst in een hokje. Bekend staat ook het zogenaamde 
‘surfen’, oftewel droog rollen en vegen tegen iets (of 
iemand) na het nemen van een bad. Maar het be-
kendst staan ze om hun enorme energie en onver-
schrokken gedrag.
Als mensen mij vragen hoe ik een caique het beste 
kan beschrijven vertel ik meestal het volgende. “Stel 
je een hond voor, bijvoorbeeld een Border Collie, het 
type hond waarmee gewerkt moet worden. Voeg daar 
de intelligentie van een Grijze Roodstaart papegaai 
aan toe en het concentratievermogen van een mot. 
Dat is een Caique”.
Caiques zijn erg vastberaden. Als ze iets willen dan 
gaan ze er ook voor. Toekomstige eigenaren kunnen 
door hun vastberadenheid worden afgeschrikt. Veel 
mensen zullen niet opgewassen zijn tegen een vo-
geltje dat zich gedraagt als een hyperactief tweejarig 
kind, en dat de héle dag door. Training, consequent 
zijn en vooral stimulatie van het positieve gedrag 

Emily Gough is een caique enthousiasteling en houdt al jaren 
papegaaien, waaronder caiques.  Ze beheert een website en  
forum over caiques als huisdier. 
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kunnen van deze vogel echter een geweldig huisdier 
maken. Doordat de vogels maar kort ergens de aan-
dacht bij kunnen houden omdat ze snel afgeleid zijn 
hebben ze veel speeltjes nodig om zich te kunnen 
vermaken, liefst speelgoed dat geluid maakt en dat 
ze weg kunnen gooien of versnipperen. Er wordt aan-
geraden minimaal tien speeltjes in de kooi te hebben. 
Om de vogel geïnteresseerd te houden is regelmatige 
afwisseling van deze speeltjes noodzakelijk.

Gevarieerd dieet
In de natuur eten Caiques voornamelijk verse bloe-
men, granen, pollen, nectar en fruit. Waarschijnlijk 
leidt het natuurlijke dieet van de vogels met volop 
suikers tot het energieke gedrag. In de woonkamer 
geeft u de vogel als basis een goede biologische pel-
let, aangevuld met biologische zaden. Daarnaast ver-
strekt u vers fruit, groenten en noten. Ik geloof dat 
het goed is om ook nectar, gekookte bonen en granen 
aan te bieden. Sommige verzorgers en kwekers kie-
zen er voor om natuurlijke voedingsmiddelen aan te 
bieden zoals bloemen, nectar en meelwormen.
Vogels voeden zich tweemaal per dag. Daarom geef ik 
in de ochtend een bakje met diverse soorten groen-
tes, gekiemd zaad en vers fruit en in de middag biedt 
ik pellets aan. Maar ook versnaperingen zoals noten 
of gedroogd fruit verstoppen in speciaal daarvoor ge-
maakte speeltjes of stukjes papier vormen een wel-
kome afwisseling en een bron van vermaak.

Huisvesting
Ondanks het kleine formaat moeten Caiques in een 
grote kooi van minimaal tachtig bij tachtig centimeter 
gehuisvest worden, omdat het energierijke en speelse 
vogels zijn die de hele dag door actief zijn in hun on-
derkomen. De spijlbreedte moet niet meer dan twin-
tig millimeter zijn. Spijlen 
die wijder uit elkaar staan 
kunnen er namelijk voor 
zorgen dat de vogel zijn 
kop ertussen kan duwen 
en daardoor vast komt te 
zitten. 
Ook moet er veel speel-
goed in de kooi aanwezig 
zijn. Omdat Caiques een 
hoog energieniveau heb-
ben en kort ergens de 
aandacht bij kunnen hou-
den zijn met name boings, 
schommels en verse tak-
ken om op te knagen aan 
te raden. Ook een bakje 
met wat voetspeeltjes 
dat op de grond staat of 
aan de tralies hangt is 
een must. De vogel zal uit 
dit bakje kunnen kiezen 
waar hij mee gaat spe-
len. Veel aandacht van de 
verzorger(s) is uiteraard 
onontbeerlijk. Full spec-
trum licht boven de kooi 
is aan te bevelen. Er zijn 

diverse full spectrum lampen in de handel. Bij full 
spectrum licht of voldoende natuurlijk zonlicht zijn 
Caiques speelser en ziet het verenpak er beter uit.

Leven met andere vogels
Er wordt wel eens aan me gevraagd of Caiques met 
andere vogelsoorten kunnen samenleven. Mijn ant-
woord is meestal ‘nee’. Caiques spelen over het al-
gemeen niet makkelijk met andere vogelsoorten. 
Caiques zijn van nature nogal agressief tegen andere 
vogels en lijden bovendien aan een vorm van groot-
heidswaanzin. Ze denken namelijk dat ze minstens 
het formaat van een ara hebben en zijn op grond 
daarvan onverschrokken. Er zijn genoeg verhalen 
over aanvaringen van onbevreesde caiques met ara’s 
en amazones. 
Soms hebben ze zelfs moeite met andere Caiques, 
maar dan wel in mindere mate als met andere soorten 
vogels. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel.
Een babycaique in huis nemen terwijl er al één of meer 
vogels aanwezig zijn lijkt één van de beste opties.
De baby zal dan opgroeien bij en leren van de andere 
papegaai(en).

Tenslotte
Een caique heeft een zeer krachtige persoonlijkheid. 
Het is een speelse en intelligente vogel met een zeer 
sterke eigen wil. Deze kleine vogels houden je alert! 
Beginnende kromsnaveleigenaren zou ik deze vogel 
niet aanraden, want het kan allemaal een beetje te-
veel papegaai zijn in één keer. Adopteren of aanschaf-
fen van een caique betekent overigens een vriend en 
kameraad voor vele jaren! Ze kunnen in gevangen-
schap namelijk de leeftijd van dertig tot veertig jaar 
behalen. 

n

Foto: Sherry Eudy

Witbuik Caique 
Merry neemt een bad



door Robin ShewokisVerrijking
Gebruik je gezonde verstand!
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Auditieve verrijking is één van de minst gebruikte 
vormen van verrijking voor papegaaien in gevangen-
schap. Deze methode verwijst naar alles wat gehoord 
kan worden. Dit kunnen zowel buiten- als binnenge-
luiden zijn. Alles wat uw vogel kan horen is auditief.
Waarom zou u auditieve verrijking willen toepassen?
Wie nadenkt over de natuurlijke omgeving van vogels 
begrijpt dat deze constant luisteren naar andere vo-
gels in de groep. Een kromsnavel in de wildernis moet 
voor zijn eigen veiligheid een scherp gehoor hebben. 
Edelpapegaaien staan er zelfs om bekend een uiterst 
goed gehoor te hebben. Dit is ook nodig vanwege de 
omgeving waarin ze wonen, bovenin de bomen van 
het regenwoud. Op deze hoogte is het weliswaar re-
latief veilig vertoeven, maar de vogel dient zeker een 
goed gehoor te hebben. Afgezien van het snel kunnen 
bespeuren van roofdieren moeten de papegaaien over 
grote afstanden goed kunnen horen aangezien zij in 
contact moeten blijven met de andere vogels van de 
groep. Het contact kan bestaan uit een simpele alarm-
roep, waarmee de papegaai als er gevaar dreigt de 
groep kan waarschuwen. Een contactroep wordt ge-
uit als de papegaaien door het bos of over savannes 
vliegen waarbij ze onderling contact moeten houden. 
Een luide ‘plaatsbepalingsroep’ kan worden geuit als 
er geen contact meer is. Hierdoor kan worden vastge-
steld waar de groep zich bevindt. Tenslotte is het altijd 
handig om goed te kunnen horen wanneer de 
groepsleden aangeven dat er voed-
sel in de nabijheid is. Sommige 
papegaaien moeten namelijk 
elke dag vele kilome-
ters vliegen om bij 
voedselbronnen 
te komen. In 
gevangenschap
zullen vele          
van de 
v o o r -

noemde auditieve behoeftes vervuld moeten worden 
door andere dieren of mensen. Het verstrekken van 
auditieve verrijking geeft papegaaien de Kans om een 
deel van het natuurlijke gedrag in gevangenschap te 
verwezenlijken.

Natuurlijk gedrag
De eenvoudigste manier om auditieve verrijking toe 
te passen is uw papegaai toe te staan om in zijn eigen 
taal te communiceren. Mij wordt regelmatig gevraagd 
of papegaaien door middel van een bepaalde verrij-
king kunnen stoppen met schreeuwen. Dit kan zeker, 
maar ik vertel daarbij ook dat papegaaien in bepaalde 
omstandigheden altijd geluiden zullen blijven maken.
Als een papegaai regelmatig schreeuwt vraag ik altijd 
wanneer het dier dit doet. Vaak is het antwoord dat 
het ‘s morgens is en vlak als de zon onder gaat. Het 
roepen op deze tijdstippen van de dag hoort namelijk 
bij het natuurlijk gedrag. De vogels worden dan wak-
ker en roepen naar de groepsleden om zo te bepalen 
waar ze zich bevinden.
U kunt uw vogel zelfs onbewust hiertoe aanzetten. 
Als u ‘s morgens de kamer in loopt begroet u ver-
moedelijk uw vogel. Dit is hetzelfde wat de vogels in 
de natuur doen, al doet u het waarschijnlijk een stuk 
zachter. Sta uw vogel een poosje toe om de ochtend-
groet te uiten en wanneer het tijd is voor rust, beloon 

uw vogel dan uitbundig in de 
rustige tussenposen.

Ook aan het einde van 
de dag biedt u een 

mogelijkheid van 
verrijking aan 
uw vogel door 
dit ritueel toe 
te staan. Als 
u in een flat 
of een rij-
t jeswoning 
woont kunt 
u de buren 
wa a r s c h u -
wen dat uw 
vogels rond 

deze tijdstip-
pen een beetje 

luid kunnen zijn, 
en hun vertellen 

waarom dit zo is.

Geluiden laten horen
Veel papegaaieneigenaars 

spelen muziek voor hun huis-
dier of laten de radio of TV aan-

Auditieve verrijking
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staan. Dit is inderdaad auditieve verrijking (en soms 
tevens visuele verrijking) maar leidt niet tot natuurlijk 
gedrag.
Als u verrijking wilt toepassen dient u altijd het na-
tuurlijke gedrag van de vogels in uw gedachten te 
houden. Denk hierbij aan geluiden van dezelfde soort 
papegaaien in het wild. Wellicht kunt u via internet 
vogelgeluiden van de soort papegaai welke u thuis 
heeft downloaden. Er zijn ook CD’s met papegaaien-
geluiden te koop.

U kunt ook natuurlijke geluiden laten horen van bij-
voorbeeld een regenwoud waarin ook andere dieren-
geluiden te horen zijn zoals van apen, kikkers en in-
secten. U zou ook geluiden kunnen laten horen van 
roofdieren. Wees hier echter voorzichtig mee. Laat uw 
vogel kunnen ‘vluchten’. En als u ziet dat de vogel 
ernstig verontrust is, stop er dan mee. 

In februari gaf ik in Leiden een workshop waarbij ik 
de ‘Identiflyer’ liet zien. Dit is een apparaatje waar 
geluidkaartjes bij horen die je erin kunt steken. Op 
die kaarten staan geluiden van diverse vogels, inclu-
sief roofvogels. Ik liet het geluid van een havik horen. 
Een aantal deelnemers hadden hun papegaai meege-
nomen en deze zaten rustig op stokken achterin de 
ruimte. Toen ze de havik hoorden zaten alle vogels 
meteen rechtop gespitst te luisteren. Ik kan met re-
delijke zekerheid zeggen dat het grootste deel van 
deze dieren nog nooit een havik hadden gehoord, laat 
staan dat ze dit uit eigen praktijkervaring als een be-

dreiging zouden kunnen herkennen. Toch deed het 
geluid van de havik het hart van de vogels sneller 
kloppen. Met één druk op de knop kon ik dus audi-
tieve verrijking toepassen bij alle vogels in de zaal.

Voorzichtig
Ik ben er zeker van dat velen van u hebben onder-
vonden dat uw papegaai juist dat ene woordje oppikte 
dat u liever niet zou willen horen, en dit woord ontel-
bare keren herhaalde...
Voorzichtigheid is dan ook geboden bij het toepassen 
van auditieve verrijking.  Laat geen geluiden horen 
waarvan u liever niet heeft dat uw papegaai ze con-
stant zal herhalen. Uw vogel pikt al genoeg geluiden 
op uit het dagelijks leven in huis. Denk hierbij aan de 
telefoon, de piep van de magnetron, stromend water, 
een krakende deur et cetera.
Let goed op de vogel als u geluiden laat horen. U 
kunt het aan de houding van uw vogel zien als hij 
er genoeg van heeft, waarop u de verrijking dient te 
beëindigen.
Als u meerdere papegaaien in huis heeft dan is de 
auditieve methode één van de effectiefste manieren 
van verrijking. U kunt al uw vogels immers tegelijk 
hierin voorzien.

Nu u heeft gelezen wat mijn zienswijze is betreffende 
auditieve verrijking kunt u zelf een aantal dingen uit-
proberen. U zult verrast zijn over de reacties van uw 
vogel! 

n



city parrots door Roelant en Grace

bescherming en behoud van scharrelpapegaaien
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In november 2007 kregen we de sleutel van ons 
nieuwe huis in Leiden. Eindelijk hadden we daarbij 
de beschikking over een klein maar adequaat tuintje. 
We besloten dat die tuin een waar paradijs op aarde 
moest worden voor de vogels in de buurt. Sindsdien 
zitten elke ochtend de lokale ringmussen, merels, 
kauwen, Vlaamse gaaien et cetera vol ongeduld in 
onze perenboom op hun dagelijkse portie zaadjes te 
wachten. Ook brood, pasta, rijst en andere etensres-
ten vinden gretig aftrek, en de pindasilo’s - een soort 
cilindrische ruiven - zijn erg geliefd bij de kool- en 
pimpelmezen. 
Halsbandparkieten zijn hier nog in opkomst. Een paar 
vlogen er dagelijks over ons huis richting Den Haag 
om daar te gaan slapen. Maar niet één kwam er naar 
beneden om een snavel pinda’s te halen. Eén keer 
in februari zat er weliswaar plots een parkiet in onze 
boom, die gretig keek naar al het lekkers om zich 
heen. Maar na enkele seconden vloog hij toch weer 
door. Ik vroeg me af hoe ik die halsbandparkieten 
toch geïnteresseerd in onze tuin kon maken.
Ik herinnerde me dat in het najaar halsbandparkie-
ten zich vaak te goed doen aan rijpende zonnebloem-

zaden. Ik verwijderde wat struikjes uit het gemeen-
teplantsoen dat grenst aan onze tuin. De gemeente 
Leiden moedigt dit soort burgerinitiatief voor het on-
derhoud en verfraaien van het gemeentegroen met 
verve aan.

In maart plantten we de zonnebloempitten, die in juni 
en juli uitgroeiden tot prachtige zonnebloemen en 
daarna hun zaden lieten rijpen. De halsbanden echter 
lieten nog immer onze tuin links liggen. 
De moed begon ons in de schoenen te zakken tot het 
ons halverwege augustus opviel dat de halsbandpar-
kieten in onze buurt druk in de weer waren. Ze ver-
bleven veelvuldig in de plaatselijke platanen (Platanus 
spec.). Platanen zijn favoriet bij halsbandparkieten en 
andere papegaaiachtigen omdat het mooie grote bo-
men zijn met veel nestgelegenheden om in te slapen 
en te broeden. Er waren echter geen platanen direct 
bij ons huis dus we maakten ons geen illusies. We na-
men er maar genoegen mee om elke ochtend op weg 
naar ons werk van de parkieten te genieten. 

Diezelfde week in de late zomer kwamen we terug van 
boodschappen doen. Toen ik de poort open deed vlo-
gen er plots twee verschrikte halsbandparkieten op uit 
onze tuin, de pindasilo’s schommelend achterlatend. 

Halsbandparkieten in de tuin
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Ze hadden onze tuin ontdekt! De daarop volgende 
paar weken waren erg interessant. De eerste dagen 
wisten maar enkele stelletjes van onze pindasilo’s en 
we waren benieuwd hoe lang ze dat geheim konden 
houden. Maar die intentie hadden ze kennelijk niet 
want ze riepen actief naar overvliegende soortgeno-
ten. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”, schenen ze 
te denken. Maar waarschijnlijk vonden ze het ook fijn 
om meer oplettende ogen en oren te hebben, die voor 
aanstormende katten of ander gespuis konden waar-
schuwen in deze voor hun onbekende omgeving. 
Steeds meer halsbandparkieten vonden onze pinda’s, 
maar ook de zonnebloemen bleven niet ongemoeid. 
Wanneer grotere groepen onze tuin  bezochten, of be-
ter gezegd verschillende groepjes tegelijkertijd onze 
tuin aandeden, waren de zonnebloemen populair. 
Voornamelijk omdat halsbandparkieten pindasilo’s 
niet met elkaar delen, met broedparen misschien als 
uitzondering.

Die broedparen zijn interessant. Veel auteurs schrij-
ven dat halsbandparkieten na het broedseizoen geen 
paarband onderhouden. Maar de vogels aan de pinda-
silo’s opereerden in vaste dagelijkse teams. Bovendien 
waren er stabiele familiegroepen te onderscheiden. 
Deze waren te herkennen doordat er telkens slechts 
één volwassen mannetje met de naamgevende zwart/
roze halsband om de nek aanwezig was in een der-
gelijke groep. De heren werden vergezeld door een 
wat verloederd vrouwtje, van wie het verenpak flink 
had geleden onder het broeden in een krap nest en 

door het verzorgen van de jongen. Samen werden ze 
vergezeld door één of twee perfect uitziende vogels 
die net zo goed jongen als vrouwtjes konden zijn. Ook 
bezaten zij een lichte ring om de nek die het lichte 
groen van het lichaam scheidt van het iets donkerder 
groen van de kop. Dit alles bewijst natuurlijk bij lange 
na niet dat halsbandparkieten monogaam zijn of dat 
ze er uitgebreide familiebanden op na houden, maar 
ik ben nieuwsgierig naar wat we hieromtrent verder 
zullen ontdekken in de komende maanden.  
We schrijven nu half oktober en de familiegroepen 
zijn zo goed als verdwenen. Alleen paartjes en losse 
vogels komen nog naar onze tuin. Doorgaans zijn ze 
ergens tijdens het tweede uur daglicht present. In de 
middag komen ze meestal een uur of anderhalf voor 
het donker wordt. Dit is een heel gebruikelijke routine 
voor papegaaiachtigen. Ook komen ze zo af en toe op 
onregelmatige tijden overdag een pinda snaaien. 
Zo te zien is mijn truc met het planten van zonnebloe-
men geslaagd. De halsbanden worden aangelokt door 
deze bakens van vogelvoer en vinden zodoende de 
pindasilo’s. De pinda’s schijnen nu het meest favoriet 
te zijn aangezien de zonnebloemen nu volledig ge-
plunderd zijn en ik de stammen heb verwijderd. Toch 
genieten we nog dagelijks van halsbandparkieten in 
onze tuin.  

Onze volgende uitdaging is om de halsbandparkieten 
aan het broeden te krijgen in nestblokken aan ons 
huis, zodat we ook dit deel van hun leven kunnen 
documenteren.
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Eén van de manieren waarop het LICG voorlichting 
geeft, is door het samenstellen van zogenaamde 
Huisdierenbijsluiters. Deze geven per huisdiersoort 
betrouwbare informatie over het gedrag, de gewens-
te huisvesting, de verzorging en de voeding. Maar 
ook over ziekten en erfelijke aandoeningen, risico’s 
bij het hanteren van het dier, de benodigde ervaring 
en een inzicht in de te verwachten kosten. Met de 
slogan ‘Huisdier kopen? Lees eerst de bijsluiter’ wil 
het LICG de komende jaren bereiken dat iedereen die 
overweegt om een huisdier te kopen eerst de bijslui-
ter van het dier zal lezen. Op dit moment zijn ruim 
dertig huisdierenbijsluiters gereed en er wordt hard 
gewerkt om dit aantal zo snel mogelijk uit te breiden. 
De huisdierenbijsluiters zijn vooralsnog alleen digitaal 
beschikbaar via de website, www.licg.nl. 
Het streven is echter om uiteindelijk op iedere plek 
waar mensen zich oriënteren op de aanschaf van een 
dier gedrukte exemplaren aanwezig te hebben. 

Op 4 oktober, werelddierendag, heeft het LICG de 
eerste huisdierenbijsluiters overhandigd aan minister 
Verburg van LNV.

Ook voor papegaaien is het erg belangrijk dat men-
sen zich goed oriënteren voor ze besluiten dat dit een 
huisdier is dat bij hen past. Met hun kleurrijke veren, 
hun slimheid en het vermogen van sommige soorten 
om te leren ‘praten’ zijn papegaaien vaak erg aan-
trekkelijk. Maar het verantwoord houden van een pa-
pegaai heeft een aantal consequenties waarvan men 
zich vooraf goed bewust moet zijn.
De groep van papegaaiachtigen bestaat uit ontzet-
tend veel verschillende soorten die flink van elkaar 
kunnen verschillen. Sommige soorten zijn geschikt 
voor beginners, voor andere soorten is veel ervaring 
nodig om het dier een goed leven te kunnen geven 
en gezond te kunnen houden. De juiste keuze kan 
het verschil maken tussen genieten van een geweldig 
huisdier of jarenlange problemen met gezondheid en 
ongewenst gedrag. Daarbij komt dat veel papegaaien 
erg oud kunnen worden. Dit is een belangrijk aspect 
om in de overwegingen mee te nemen, want het dier 
heeft niet alleen nu een goede verzorging nodig, maar 
over twintig of zelfs zestig jaar nog steeds!  
De intelligentie van papegaaien is één van hun aan-
trekkelijke punten, maar betekent ook dat ze geen 
genoegen nemen met alleen een kooi, voer en water. 
Ze moeten bezig gehouden en opgevoed worden om 
te voorkomen dat ze probleemgedrag gaan vertonen. 
Ook hebben ze gerichte aandacht nodig, want het zijn 
sociale dieren. Veel papegaaien leven het liefst samen 
met een soortgenoot. Het is belangrijk voor toekom-
stige papegaaienhouders om zich te verdiepen in het 
gedrag van de gekozen soort, zodat men de vogel 
begrijpt.
Op de website van het LICG zijn voor eind 2008 ook 
bijsluiters voor een aantal papegaaiensoorten be-
schikbaar. De komende jaren zullen nog meer pape-
gaaiachtigen beschreven worden, zodat mensen die 
overwegen een papegaai aan te schaffen met behulp 
van duidelijke informatie een weloverwogen beslis-
sing kunnen nemen. 

p

Papegaai 
kopen? 
Lees eerst 
de bijsluiter!

In oktober 2007 is het Landelijk Infor-
matieCentrum Gezelschapsdieren, LICG, 
opgericht. Het doel van deze stichting is 
om onafhankelijke en betrouwbare in-
formatie te geven over het aanschaffen 

en houden van huisdieren. Met behulp van deze 
informatie kunnen (toekomstige) eigenaren van 
gezelschapsdieren een goed doordachte keuze 
maken voor de aanschaf van een bepaald dier 
en weten zij hoe ze er goed voor kunnen zorgen. 
Op die manier wordt het dierenwelzijn bevor-
derd, maar ook het plezier dat de bezitter van 
zijn huisdier heeft.



Foto’s van Lezers
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Wilt u ook een leuke foto van uw 
vogel terug zien in Papegaaien 
Journaal? Mail dan een duidelijke 
digitale foto naar redactie@pape-
gaaienjournaal.nl  Zet in de mail 
bij  onderwerp: Veren Pracht. Ver-
meld in de mail uw naam, woon-
plaats, de naam van de vogel en 
de papegaaisoort. 

Rico is een Aratinga Solstitialis (zonparkiet) van 
Cynthia uit Waddinxveen. Hier buiten in het zonnetje.

Bowi en Juno zijn de agapornissen van Chantal Jansen 
uit Eindhoven. Hier genieten de dames van een heer-
lijke douche!

Bonte Boert Rocco is nergens bang voor, dus ook niet 
voor de kerstboom! Hanneke uit Doorwerth heeft haar 
handen vol aan deze allesdurver.

Rupert een Edel Papeggai is 1 jaar jong en kan nu al 
een lekker potje koken.  De fam. Loomans uit 
Purmerend is erg blij met de privé kok!

Familie Prast uit Alphen aan den Rijn zijn blij met    
Timney Grijze Roodstaart Jacco, die goed bevriend is 
met twee Siamezen.

Antonia Meeuwse uit Rotterdam stuurde deze grap-
pige foto waarop ze haar Dubbele Geelkop Amazone       
Sundae  betrapte toen hij in de kerstboom hing.

Joey is een Pionus Maximiliani van 1 jaar. 
Als Charissa Vlaming uit Haarlem gaat stofzuigen gaat 
hij zich enorm uitsloven!

Meyer Papegaai Rico van Eefje Trijselaar uit Hellevoet-
sluis zit buiten lekker op zijn reiskooi te smullen.

Eefje stuurde ook een foto in van haar ara Lara die 
logeren was bij ara Kinky in Hellevoetsluis.  Lara heeft 
Kinky zelfs woordjes geleerd.



clicker training door 
Jessie Claire van Brederode

24 n   December 2008PAPEGAAIEN  JOURNAAL  

Nu uw vogel heeft geleerd de targetstick te volgen en aan te raken voor een beloning gaan we 
hem een spelletje leren. Een gemakkelijke oefening is het op commando draaien van een rondje. 
We beginnen met daarbij een targetstick te gebruiken, maar uiteindelijk zal de vogel, zonder dit 
gereedschap op een commando en/of een handbeweging, het rondje zelfstandig uitvoeren.

Dit is het derde deel in de serie Clicker training.

U kunt de vogel deze oefening aanleren door hem op een 
standaard of op een vlakke ondergrond, zoals een kleine 
tafel, te plaatsen. Op de foto’s kunt u zien hoe een grijze 
roodstaart wordt aangeleerd een rondje te draaien terwijl 
hij op een standaard staat. 

We beginnen met de vogel een paar keer te ‘clickeren’ voor 
het aanraken van de targetstick, terwijl deze zich vóór de 
vogel bevindt. Dit is een manier om hem eraan te herin-
neren wat de bedoeling was. De volgende stap is ervoor te 
zorgen dat de vogel zich gaat omdraaien, dus een halve cir-
kel maakt en met zijn rug naar ons toe gaat zitten. Dit doen 
we door de target aan de zijkant van de vogel te houden, 
zodat deze zijn kop en eventueel ook zijn bovenlichaam 
moet draaien om de targetstick aan te raken. We blijven dit 
‘clickeren’ tot de oefening goed wordt uitgevoerd.
Hierna gaan we een stapje verder door de target nogmaals 
aan zijn zijkant te plaatsen, maar net vóór het moment dat 
de vogel de target wil aanraken deze rustig nog iets verder 
achter hem te positioneren. Op deze manier zal hij zich 
helemaal moeten omdraaien om de target aan te raken. Als 
hij eenmaal omgedraaid op de stok zit kunt u hem weer in 
zijn beginpositie krijgen met behulp van de target. Zorg er-
voor dat u uw vogel nu wel de andere kant om laat draaien 
zodat de vogel uiteindelijk daadwerkelijk een rondje om zijn 
verticale as maakt. Dus altijd óf met de klok mee, óf tegen 
de klok in. Pas als uw vogel het spelletje helemaal correct 
uitvoert op commando kunt u hem leren het rondje de an-

dere kant om te doen, en daar zelfs een ander 
commando aan koppelen. 
‘Click’ en beloon elke keer weer voor een kleine 
stap. Indien de vogel de kleine stapjes keer op 
keer correct uitvoert kunt u twee stapjes com-
bineren zodat u alleen nog ‘clickt’ voor de com-
binatie. Dus eerst beloont u voor het opzij kij-
ken/draaien, daarna voor het half omdraaien. 
Daarna weer voor het opzij kijken/draaien (in 
dezelfde richting als hiervoor) en daarna op-
nieuw voor het half omdraaien. Als dit goed 
gaat moet u alleen nog voor het halve rondje 
‘clicken’. Doet de vogel dit ook goed dan gaan 
we alleen nog ‘clicken’ wanneer de vogel het 
gehele rondje maakt. Dit doet u door de target 
in een cirkel om de vogel te bewegen, zoals u al 
deed in de kleinere stapjes. U zorgt er nu voor 
dat u dit in zo’n tempo doet dat de vogel de 
target blijft volgen maar die net niet kan aan-
raken. Pas als de vogel het hele rondje heeft 
gemaakt en weer in de uitgangspositie komt te 
staan geeft u hem de kans de target aan te ra-
ken, waarna u ‘clickt’ en hem beloont.

Zorg ervoor dat u uw hand en arm laag houdt 
en nooit over de vogel heen beweegt terwijl u 
bezig bent de target te verplaatsen. Dit kan uw 
vogel namelijk bang maken of afleiden.
De volgende stap is de target te ‘vervangen’, 
zodat we uiteindelijk alleen met een handge-
baar de vogel het rondje kunnen laten draaien. 
Dit doet u door de targetstick langzaam aan 
kleiner te maken door hem minder in uw hand 
uit te laten steken en hem bijvoorbeeld bij uw 
handpalm en pols meer uw mouw in te laten 
gaan. Maak van uw hand het ‘gebaar’ dat u wilt 
gebruiken voor het commando ‘rondje’. Dit kan 
bijvoorbeeld een uitstekende wijsvinger zijn.
Langzaam aan vervangt u dus de target door 
uw handgebaar. U kunt nu ook een commando 
aan het gedrag koppelen. De vogel weet nu in-
middels wat de bedoeling is, zodat u langzaam-
aan uw hand ook minder nadrukkelijk kunt ge-
bruiken bij de begeleiding van de vogel tijdens 
het draaien om zijn as. 

Het voordeel van dit spelletje is dat het ook aan 
vogels geleerd kan worden die minder tam zijn. 
U zou de oefening zelfs kunnen praktiseren ter-
wijl de vogel zich in een kooi bevindt, indien het 
nog niet mogelijk is de vogel daaruit te halen. 
Deze training zal de vertrouwensband tussen u 
en uw vogel doen groeien.

2.
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1. Courmetten
 Gaat u met de kerstdagen courmetten, 
 dan is het verstandig uw vogels in een 
 andere kamer te laten verblijven en 
 tevens zorg te dragen voor goede 
 ventilatie. Tijdens het verhitten van de 
 teflonlaag in de bakplaat of pannetjes
 komen schadelijke stoffen vrij.

2. Kerstboom
 De scherpe naalden van de 
 kerstboom zijn giftig en kunnen ook bij 
 inslikken door de vogel  schade 
 aanrichten aan het darmkanaal of krop.

3. Vuurwerk
 Zijn de vogels erg schrikachtig door 
 de knallen of lichtflitsen van vuurwerk, 
 zorg dan dat u een lichtje laat branden 
 en wat muziek aanzet voor uw vogels.

4. Geurkaarsen
 Dampen welke vrijkomen
 bij het branden van geurkaarsen 
 zijn schadelijk voor uw vogel.
 Gebruik deze niet in dezelfde
 kamer waar uw vogels verblijven.

5. Kerstroos 
 De kerstroos (Helleborus niger)
 of kerstster (Euphorbia pulcherrima) 
 zijn zeer giftig voor uw kromsnavel!  
 Denk ook aan de kerststukjes die
 wellicht giftige hulst, bessen of   
 planten kunnen bevatten.

6. Lekkernijen
 Geef uw vogel beslist geen vette of  
 zoete lekkernijen. Chocolade is zeer  
 slecht, zout moet vermeden worden   
 en alcohol is uiteraard taboe.Ge
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Op fora wordt vaak gesproken over het al dan niet 
kortwieken. De één zegt dat de eigenaar er verant-
woordelijk voor is om de vogel te beschermen tegen 
verwondingen door het vliegen in de woning. Boven-
dien voorkom je door kortwieken dat de vogel weg-
vliegt en je geeft tegelijk meer vrijheid doordat je 
hem voortaan overal mee naartoe kan nemen. Een 
ander verzet zich hier echter tegen door te stellen dat 
kortwieken een wrede straf is, en dat het mishande-
ling is. Ook zou je  door het kortwieken de vogel juist 
zijn vrijheid afnemen.
Het is opmerkelijk dat deze twee standpunten zo ver 
uit elkaar liggen. Zoals vaak het geval is ligt de waar-
heid – of in dit geval de juiste zienswijze - precies in 
het midden. 

Waarom vogels vliegen
Ik denk dat je de keus tussen al dan niet kortwieken 
altijd moet laten afhangen van de vraag of dit bevor-
derlijk is voor het welzijn en de gezondheid van de 
vogel. Daarbij moet je goed kijken naar zijn biologi-
sche leefomgeving. 
Waarom moeten vogels vliegen? Er zijn meerdere re-
denen, maar de belangrijkste zijn toch het vinden van 
voedsel en goede broed- en slaapplaatsen alsmede 
het kunnen ontsnappen aan roofdieren. Er zijn ook 
mensen die denken dat papegaaien voor hun plezier 
vliegen. 
Als u het met me eens bent dat vogels in het wild 
om de eerstgenoemde redenen moeten kunnen vlie-

gen, dan bent u het vast ook met me eens dat deze 
redenen niet opgaan voor vogels in gevangenschap. 
Er staat immers water en voer in een kooi met goede 
zitstokken in een veilige omgeving zonder roofdieren 
in de buurt. 
De vraag is dus of vliegen belangrijk is voor gezel-
schapspapegaaien? Sommigen zijn van mening dat 
vliegen belangrijk is omdat het de vogels fit en ge-
zond zou houden. Mij lijkt dat daar wel een kern van 
waarheid in zit. Anderen vinden dat papegaaien vrij 
moeten kunnen vliegen omdat vogels dat nu eenmaal 
fijn vinden. Het zou hun leven verrijken, en evenzeer 
bij hun wezen behoren als lopen bij het wezen van de 
mens. Dit kan mijns inziens eveneens waar zijn.

Vluchtvaardigheden
Goed, veronderstel dat u heeft besloten dat u uw vo-
gel de mogelijkheid om te vliegen gunt. De volgende 
stap is dan om te onderzoeken of uw vogel al dan niet 
voor vliegen geschikt is. Het feit dat uw vogel vleugels 
heeft brengt nog niet met zich mee dat uw vogel een 
goede vlieger is. Het is zeker niet ondenkbaar dat u 
teleurgesteld wordt als u de veren van de vleugels 
van de papegaai laat groeien. 
Net zoals de meeste andere vogels ontwikkelen pape-
gaaien hun vluchtvaardigheden in de eerste maanden 
van hun leven. De natuur verstrekt jonge vogels de 
motivatie om vanuit het nest vleugenoefeningen te 
gaan doen. Net zoals een klein kind dat leert fietsen 
zal een jonge papegaai ook veel fouten maken tij-

Het gebeurt vaak dat ik een email krijg met de vraag hoe je een papegaai buiten vrij rond kan 
laten vliegen (de zogenaamde freeflight). Mijn standaardantwoord daarop bestaat doorgaans uit 
een korte professionele waarschuwing. Soms wijdt ik wat meer uit over de grondbeginselen van 
vluchtvaardigheden. Mijn politiek correcte antwoord bevat niet de vragen die ik werkelijk zou wil-
len vragen. Bijvoorbeeld ‘waarom zou u, als verzorger, uw papegaai willen blootstellen aan allerlei 
gevaren?’
In de meeste gevallen brengen tamme papegaaien hun leven binnen door, waardoor ze altijd be-
schermd zijn tegen bedreigingen als auto’s, honden, elektrische draden en alle andere potentiële 
gevaren die een naïeve papegaai kunnen belagen. “Mijn vogels vinden het heerlijk buiten!” is 
meestal de reactie van goed bedoelende eigenaren die kennelijk denken dat hun vogel geniet als 
deze half in paniek fladderend met zijn gekortwiekte vleugels de poten strak om de hand van de 
eigenaar geklemd houdt. Wat ook nogal eens beweerd wordt is dat de papegaai in kwestie ervan 
houdt om buiten ‘vleugeloefeningen te doen’. “Als ik zijn veren laat groeien kan ik hem de vreugde 
van het vliegen leren kennen”, wordt daar soms aan toegevoegd. Te vrezen valt dat dit soort mis-
vattingen niet uit te roeien zijn. 

To Fly Or Not To Fly
       That Is The Question
Door Steve Martin, directeur Natural Encounters Inc.
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dens het ontwikkelen van de vaardigheden die zijn 
vereist om een meester in de lucht te worden. Een in 
gevangenschap levende papegaai die gekortwiekt is 
voordat hij heeft leren vliegen heeft deze belangrijke 
periode in zijn leven gemist, en kan dus nooit meer 
een goede vluchtvaardigheid ontwikkelen. Als een ei-
genaar na verloop van tijd de veren van de vleugels 
laat groeien zal de eerste vlucht van de vogel kunnen 
lijken op het ritje van een kind dat voor de eerste keer 
op een fiets stapt...

Technieken
Gedurende de afgelopen dertig jaar heb ik in allerlei 
shows freeflights laten plaatsvinden. De training die 
ik de vogels geef voordat ze vrij buiten kunnen vlie-
gen is intensiever dan menigeen denkt. Ik fok mijn 
vogels in groepen of paren in grote kooien waarin ze 
van stok naar stok (met een tussenruimte van zo’n 
2,5 meter) kunnen vliegen. Ik beschik ook over en-
kele grote ruimten met een lengte tot vijftien meter 
waarin mijn medewerkers of ikzelf twee tot drie op-
leidingssessies per dag geef. Het vergt ongeveer twee 
maanden intensieve training alvorens ik gerust ben 
op de goede afloop van een buitentraining. Daarnaast 
heb ik een aantal professionele trainers in dienst die 
een zeer belangrijke rol spelen in het opleiden van 
deze vogels. 

De menselijke factor
Mijn baan bestaat niet alleen uit het opleiden van vo-
gels voor een vrije vlucht. Ik leid ook mensen op. Ik 
heb inmiddels meer dan vijfhonderd professionele vo-
geltrainers bekwaamd in de kunst van freeflight. Ik 
heb ook talloze workshops en lezingen gegeven aan 
eigenaren van gezelschapspapegaaien. Al deze erva-
ringen hebben me geleerd dat het belangrijkste bij 
het onderwijzen de menselijke factor is. Geen mens 
is immers gelijk. 
Er zijn er die vogels echt begrijpen, die als het ware 
zien wat er in een vogel omgaat. Maar er zijn ook 
mensen die geen flauw idee hebben van wat een pa-
pegaai eigenlijk is en wat hij nodig heeft. Naar mijn 
idee mogen deze laatstgenoemde personen geen vo-
gels houden, want het zijn mensen die van hun die-
ren profijt willen trekken. Zo vroeg een man me ooit 
hoe hij zijn vogels trucs kon leren om ‘op het strand 
vrouwtjes op te pikken’. 
Helaas mag iedereen papegaaien houden. Het houden 
van papegaaien is als het rijden in een auto, ieder-
een kan het doen. Niettemin is het vrij laten vliegen 

van een papegaai als een auto berijden in de Daytona 
500. Het zou slechts voor de meest ervaren mensen 
moeten worden gereserveerd.
Als men vogels vrij buiten laat vliegen zou de eigenaar 
de juiste kennis en ervaring moeten hebben. En de 
vogel dient goed getraind te zijn en over goede vlieg-
capaciteiten moeten beschikken. Omdat het grootste 
deel van de mensen en de in gevangenschap levende 
papegaaien hier niet aan voldoen raad ik freeflight 
dan ook altijd af.

Papegaaien die wel kunnen genieten van de kans 
om hun natuurlijke vluchtvaardigheden te gebruiken 
zijn degene die voldoende vliegcapaciteiten hebben, 
dus goed kunnen manoeuvreren en in staat zijn om 
perfecte landingen te maken. Maar ze zijn niet im-
muun voor ongevallen. Zelfs de beste vliegers zijn 
verdronken in toiletten of tegen ramen aangevlogen. 
Anderen hebben zich bezeerd tijdens een landing op 
een kookplaat, of ze zijn weggevlogen terwijl ze op 
de schouder van de eigenaar zaten die vergeten was 
dat de vogel daar zat. Waarschijnlijk is het aantal 
ongevallen en incidenten nog groter bij papegaaien 
die gekortwiekt. Er wordt bijvoorbeeld nogal eens op 
een gekortwiekte vogel gestapt, terwijl dit nagenoeg 
niet gebeurt bij vogels die kunnen vliegen. En ook 
gekortwiekte papegaaien blijken soms toch te kunnen 
vliegen als men met ze buiten loopt. Het kortwieken 
waarborgt immers geenszins dat de vogel niet kan 
vliegen. Daar komt bij dat een gekortwiekte vogel nog 
kwetsbaarder is voor ongevallen met fietsen, auto’s, 
honden, katten, water et cetera. 

Samenvatting
De discussie over wel of niet kortwieken zal waar-
schijnlijk net zo lang gevoerd blijven als mensen pa-
pegaaien als huisdieren houden. Van beide kanten 
worden sterke argumenten in stelling gebracht. Ik 
hoop dat men de gezondheid en het welzijn van de 
vogels, evenals hun persoonlijke capaciteiten en de 
woonsituatie, goed in het oog houdt bij het nemen 
van dit belangrijke besluit. En ik zal blijven wijzen op 
de gevaren van het freeflighttrainen en zal vermijden 
om dit aan te moedigen.
Ik geloof dat papegaaieigenaars in het algemeen ver-
standige mensen zijn die het beste willen voor hun 
vogels. Soms zal dit betekenen dat ze de vogel vrij 
laten vliegen, soms betekent dit dat een vogel wordt 
gekortwiekt. De keuze is aan u. 
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Wenst al haar lezers
en lezeressen

een mooi kerstfeest toe
een gezellig
oud & nieuw
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