


Mijn kweek van de Damaraland papegaai, Poicephalus meyeri damarensis, 

tekst en foto’s Rinus van den Broek.  

De Poicephalus meyeri papegaai algemeen 
De bruine papegaai zoals de meyerpapegaai in Afrika genoemd wordt, komt wijd verspreid in zes 

verschillende ondersoorten voor in een groot deel van Afrika, van het zuiden van Tsjaad, Soedan en 

Ethiopië, naar de meer zuidelijke landen zoals Angola, Namibië, Botswana en Zimbabwe. 

 

De Poicephalus meyeri ondersoorten 
De zes ondersoorten van de meyerpapegaai, kan men aan de hand van de buikkleur in twee groepen 

verdelen; 

De groep met de blauwe buikkleur; De P.m.matschiei, P.m.damarensis en de P.m.transvaalensis. 

Daarnaast is er dan de zo genaamde groene groep welke de P.m.saturatus en de P.m.reichenowi en 

de nominaatvorm de P.m.meyeri omvat. 

De meyeri is met zijn 21centimeter de kleinste van de zes ondersoorten, de reichenowi is met zijn  

24/25 centimeter veruit de grootste! 

Ik heb alle ondersoorten, m.u.v. de uiterst zeldzame transvalensis in mijn hok gehad, deze heb ik  

echter bij een collega Poicephaluskweker kunnen bekijken! 

Op dit moment ben ik de trotse eigenaar van 3 paren Matschiei, 4 paren Reichenowi en 3 paren   

Damarensis. Tot nu toe had ik jongen van 1 paar Matschiei, waar dit jaar vijf jongen uit een nog jong 

paar Damarensis zijn bijgekomen. 

De indentificatie van de diversen Meyeri ondersoorten blijft moeilijk, nauwelijks een bruikbare  

beschrijving te vinden. Eigen onderzoek van documenten en foto’s, bezoeken aan diverse  

gespeciaaliseerde kwekers, het maken van mijn eigen foto’s van alle ondersoorten en hun jongen  

heeft mij voldoende inzicht gegeven om een beschrijving van de Meyeri ondersoorten te kunnen  

maken. 

Het verschil tussen de nominaat vorm Meyeri meyeri uit de groenserie en een Meyeri damarensis uit  

de blauwserie is gemakkelijk te zien, t.w.; 

 

 

 

P.m.meyeri:                                                                                                 

Kop, nek en borstkleur: grijsbruin, rond het oor wat lichter. 

Rug, vleugel-en bovendek staartveren: grijsbruin met een wat olijfgroene 

waas. 

Buikkleur: lichtgroen met een blauwe waas,  vaak enigszins getekend 

door grijsbruine veertjes. 

Koptekening: een gele kap, variabel in vorm en grootte, niet grenzend 

aan de snavelbasis. Vaak nog wat geel voorbij het oog en op de wangen. 

Lengte: 21 centimeter. 

 

 

 

 

 

 

P.m.damarensis: 

Kop, nek en borstkleur: donker grijsbruin tot zwartbruin, rond het oor  

wat lichter. 

Rug, vleugel-en bovendek staartveren: donker zwartbruin met een 

olijfgroene waas. 

Buikkleur: donkerblauw,  meestal getekend door zwartgrijze veertjes.  

Poppen zijn hier meestal wat egaler. 

Koptekening: weinig tot geen geel op de kop. 

Lengte 23 centimeter. 



                                       

Huisvesting                             
Mijn stenen hok is volledig gebouwd op het easy management principe, met geheel getegelde vloer 

en wanden, afvoer put, verlichting en warm en koud water. De binnenmaten bedragen 10 x 4 meter. 

De vogels hebben de beschikking over zes vluchten van 130 x 100 x 210 cm en vier kweekkooien van 

120 x 65 x 100 cm. Tot nu toe zijn alle jongen in de broedkooien geboren. De meeste vogels die we 

nu in onze volières houden, zijn al 30 jaar gewend aan ons klimaat en kunnen zonder enige 

bijverwarming gehouden worden. Mijn vogels zitten in de winter op een temperatuur van 16-18 

°Celsius, niet omdat zij het nodig hebben, maar omdat hun baasje dat we prettig vind! 

 

 
 

De kweek 
De meeste Poicephalus soorten kunnen het gehele jaar door kweken, maar veel vogels beginnen te 

nog kweken tegen de tijd dat de Afrikaanse lente begint, zo rond oktober / november. De meeste 

jongen worden dus gedurende onze winter geboren, hetgeen door ons meestal zachte klimaat weinig 

problemen geeft. Mijn eerste damarensis jong kwam op oudejaars dag ter wereld! Aan het einde van 

november legde de twee jaar oude pop van dit koppel vier eieren, Ik had niet verwacht dat ze bevrucht 

zouden zijn, want de man was pas 18 maanden oud. Tot mijn verbazing was toch een van de eieren 

bevrucht en werd prima door de pop bebroed! De broedtijd bedraagt 26 dagen na het leggen van het 

derde ei. Toen dit jong eenmaal geboren was, werd hij door beide ouders prima verzorgd, totdat hij na 

80 dagen geheel zelfstandig was! Ze voerden hem voornamelijk met het ruim verstrekte zachtvoer, 

maar ze namen ook opmerkelijk veel mineralen op. Inmiddels waren ze met hun de tweede ronde 

begonnen, met deze keer als resultaat vier prachtige jongen. Alle meyeri papegaaien hebben 

gemiddeld 18 / 24 maanden nodig om volledig op kleur te komen. 

 

                         
 



Ik gebruik omgekeerde L vormige nestkasten met de afmetingen van 50 x 25 x 25cm, vervaardigd van 

18 / 22 mm Multi of betonplex. Op de vloer ligt een laagje houtsnippers en stukken fijn wilgenhout wat 

door de vogels zelf tot snippers gemaakt wordt, die houden de vochtigheid in het nest wat op peil! Als 

er eenmaal jongen geboren zijn, worden de houtsnippers vervangen door hennepvezels, om het nest 

gedurende het opfokken van de jongen zo droog mogelijk te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vader, twee jaar oud.               Zoon uit het 1e nest, 8½ maand      Zoon uit het 2e nest, 4 maanden 

 

De voeding 
De voeding en het management van de meyeri soorten komen overeen met het houden van alle 

andere kleine Afrikaanse papegaaien, in het geval dat er een methode bestaat die snelle successen 

garandeert, dan heb ik die zelf nog niet gevonden! 

Ze hebben naar mijn mening altijd behoefte aan het volgende; 

• Een schone omgeving 

• Frisse lucht 

• Verse wilg of fruitbomen takken 

• De beste verkrijgbare zaadmengelingen 

• Vers drinkwater 

• Vers badwater 

• Oestergrit, zonder gemalen stenen 

• Mineralen 

• Maagkiezels 

• Een zachtvoer, afhankelijk van de tijd van het jaar 

De meeste van deze dingen kennen de kwekers goed genoeg, maar ik wil hier toch mijn manier 

uitleggen; 

De zaadmengeling die ik gebruik is de African parrot complex mengeling van AVISEED, hiervan 

krijgen ze elke dag 8 tot 10% van hun lichaamsgewicht als ontbijt, samen met het schone water. 

Het zachtvoer wordt altijd avonds gegeven, de hoeveelheid is een grote soeplepel per paar; 

• Buiten het broedseizoen; 1x per week 

• In de 4 tot 6 weken voor het broedseizoen 2 tot 3 per week 

• Daar waar er jongen zijn; tenminste 1x per dag, de hoeveelheid is afhankelijk van het aantal 

en de leeftijd van de jongen. 

 

Ik verstrek twee soorten zachtvoer, 1 met een zelfgemaakt eivoer als basis (1) en een tweede met een 

basis van geweekt vliegduiven voer. (2) 

(1) Het eivoer wordt gemaakt van oud of gedroogd brood, een hard gekookt ei, een vitamine 

preparaat en peen, dit alles wordt fijn gesneden en gemixt in een groentesnijder. Als dat 

gereed is worden er meestal noten en twee soorten fijn gesneden groenten aan toegevoegd, 



zoals Bloemkool, Sperziebonen, Broccoli, Paprika, Pepers of Erwten, Rozenbottels en 

Maiskorrels, daarnaast nog wat fruit zoals; Appel, Peer, Mandarijn, Vijgen of Papaya enc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Dit zachtvoer is gebaseerd op een vliegduivenvoer, dat 12 uur geweekt is en daarna 10 

minuten gekookt is, dit wordt in porties in de diepvries bewaard. 

Aan dit geweekte zaad worden gewoonlijk twee soorten fijn gesneden groenten aan 

toegevoegd, zoals Bloemkool, Sperziebonen, Broccoli, Paprika, Pepers of Erwten, 

Rozenbottels en Maiskorrels, daarnaast nog wat fruit zoals; Appel, Peer, Mandarijn, Vijgen of 

Papaya enc., hieraan worden nog een paar druppels vitamine A aan toegevoegd. 
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