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DIT IS VERSIE 3.0 
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DE MEESTE MENSEN ZULLEN HET ER MEE EENS 

ZIJN DAT WANNEER JE PAPEGAAIEN BEKIJKT ER 

IETS ZEER MAGISCH EN BETOVERENDS GEBEURT . 

DE COMBINATIE VAN BRILJANTE KLEUREN , 

INTELLIGENTIE EN HUMOR CREËREN TEZAMEN EEN 

VERLANGEN OM MEER TE WETEN TE KOMEN OVER 

DEZE EXOTISCHE VOGEL .  

 

Al vele jaren zijn papegaaien een levendig en nuttig 

deel van de samenleving. Miljoenen mensen kijken 

gefascineerd naar papegaaien als ze trots op hun 

zitstok zitten in dierenwinkels, 

onderscheiding-winnende prestaties 

leveren in films, krijsen en hun levendig 

gekleurde veren strekken in de 

plaatselijke dierentuin, of families 

vermaken die hen als huisdier hebben 

gekozen.  

 

Dit alles heeft onze fascinatie helpen 

verhogen. Immers, voor een lange 

periode, was het woord "papegaai" 

synoniem voor piraten of gewelddadige 

bars gevuld met lawaaierige zeilers en 

hun even lawaaierige gevederde vriend. Echter, zodra 

meer en meer mensen ontdekt hebben wat voor 

uitstekende huisdieren ze kunnen zijn, is de negatieve 

bekendheid omgevormd tot iets positiefs.  
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Een van de eerste dingen die mensen zich realiseren, 

zodra zij verder kijken dan de prachtige schoonheid van 

de vogel is het niveau van intelligentie. Het vermogen 

van de papegaai om te praten is heel vermakelijk en als 

hun woordenschat toeneemt, kun je zien dat ze de 

gesprekken beginnen te begrijpen, iets waar andere 

huisdieren niet toe in staat zijn. Een pratende papegaai 

is boeiend en om een goede reden.  

 

Papegaaien zijn prachtige wezens die sierlijk en tevens 

krachtig zijn. Als je een papegaai voor jezelf overweegt, 

is het belangrijk dat je eerst hun aard begrijpt. Typisch 

voor een papegaai is dat ze expressief en sociaal zijn.  

Alleen al om deze reden vereisen ze andere zorg dan 

andere huisdieren.  

Sommige mensen kopen 

helaas een papegaai in 

een opwelling, of met als 

enige doel om in het 

bezit te zijn van een 

pratende vogel. Terwijl 

de meeste papegaaien 

kunnen leren praten, 

doen sommige het 

nooit.  

Iets belangrijks om te 

onthouden bij het 

aanschaffen van een 
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papegaai is dat velen een leeftijd van wel 60, 70, of 80 

jaar of ouder kunnen bereiken. Daarom is de 

investering in een papegaai een investering voor het 

leven.  

Terwijl veel andere huisdieren kunnen worden gekocht 

zonder veel overwegingen, is een papegaai een 

serieuze investering omdat zij extra aandacht voor 

socialisatie, speciale diëten en vitaminen en de juiste 

omgeving vereisen want eenmaal gefrustreerd, zullen 

sommige stoppen met eten of zich beginnen kaal te 

plukken.  

Dit betekent echter niet dat het houden van een 

papegaai duurder of veel moeilijker is dan andere 

huisdieren enkel dat zij sommige specifieke eisen 

hebben en in plaats van blindelings een papegaai aan 

te schaffen, 

vooral als je een 

pratende vogel 

wilt, moet je 

precies weten 

wat je kunt 

verwachten.  

 

Voordat we ingaan op de technieken om je papegaai te 

leren praten, zou je eerst moeten bepalen wat je er 

graag mee wilt bereiken als je eenmaal eigenaar bent 

van een papegaai. Bijvoorbeeld, hoe belangrijk is een 

pratende vogel voor jou?  
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Zoek je een papegaai die fluit en een beetje praat of wil 

je een papegaai die het vermogen heeft om een 

volledige woordenschat te leren?  

Als je eenmaal weet wat je wilt, kun je vervolgens het 

passende ras met dat criterium laten overeenkomen 

voor zover natuurlijke aangeboren eigenschappen 

daarbij relevant zijn. Dan weet je zeker dat de vogel die 

je koopt het beste voor jou is en het meeste plezier in 

je leven zal brengen.  

In het bezit zijn van een papegaai is een geweldige 

ervaring en het maken van de beslissing om er een te 

kopen is een besluit waar je nooit spijt van zal krijgen 

mits je er goed op voorbereid bent. 
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Vergeet nooit dat elke papegaai een eigen 

persoonlijkheid heeft en het is dus belangrijk om je 

vogel als een individu te behandelen. Elke papegaai 

heeft zijn eigen speciale talent, interesse, en gedrag 

hoewel dat enigszins kan wijzigen.  

Vergeet niet dat je een papegaai aanschaft om zijn 

verbazingwekkende schoonheid en als het een 

pratende vogel blijkt te zijn, kun je dat als een enorme 

bonus beschouwen! Zo niet, dan heb je een prachtig 

huisdier gedurende je hele leven.  

De informatie in dit e-boek zal je door middel van 

stappen begeleiden om je vogel te leren praten, met 

bewezen succesvolle methoden. 
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Bestel direct de volledige dig. Uitgave HIER. 

https://papegaaiengeheim.nl/betaalpagina/
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In de unieke online Caique Workshop kom je alles te 

weten over het verborgen leven van de Caique. De 

meest fascinerende kromsnavel die op dit moment in 

Nederland te vinden is. 

Naast alle specifiek voor deze soort geldende 

wetenswaardigheden in het digitale boek, vindt je 

talloze video lessen online verdeeld over maar liefst 30 

verschillende les Modules! 

Website: CaiqueWorkshop.com 

 

 

  

http://www.caiqueworkshop.com/
http://www.caiqueworkshop.com/
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Een uitgebreide gids die u helpt de 

juiste keuze te maken bij de 

aanschaf van een kromsnavel.  

Van ringnummers tot 

gezondheidskenmerken en 

socialisatie, u bent na het 

doornemen van dit materiaal met 

gratis DVD zelf een expert. 

Zie uit eerste hand op de video’s 

wat de belangrijkste kenmerken 

van bepaalde soorten zijn en waar 

je bij elke vogel op moet letten 

voordat je hem in huis haalt. 

 

Website: KromsnavelGeheimen.nl 

 

 

  

https://www.kromsnavelgeheimen.nl/
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JE EHBO D IPLOMA HALEN OM PAPEGAAIEN , 

PARKIETEN EN ANDERE VOGELS TE KUNNEN 

REDDEN? 

Een zeer uitgebreid en interactief 

handboek waarin je alles te weten komt 

over bekende en minder bekende ziektes 

bij papegaaien en parkieten, maar waarin 

ook talloze praktische tips ter voorkoming 

te vinden zijn.  

Wat zijn de symptomen, kenmerken en 

behandelmethodes? Wat is het verschil tussen een 

vogel arts en een dierenarts? 

Met medewerking van onze eigen vogelarts dr. Marvan 

die o.a. op de bijbehorende gratis dvd verschillende 

nuttige adviezen en uitleg geeft over risico’s en ziektes 

bij vogels. Ook verkrijgbaar in zijn praktijk: Dierenkliniek 

‘Het Zicht’ te den Haag. 

Eigenlijk een onmisbaar handboek voor elke 

vogelliefhebber met gratis toegang tot de bijbehorende 

ledenwebsite PapegaaienWelzijnWijzer.nl met video’s 

en aanvullend materiaal dat steeds wordt bijgewerkt 

naarmate er meer nieuwe ontwikkelingen bekend zijn 

omtrent onderzoek naar bepaalde ziektes en 

behandelmethodes. 

https://papegaaienwelzijnwijzer.nl/
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Simpel gezegd is vogel verrijking alles 

wat je doet om verveling bij je 

kromsnavel te voorkomen. Hoezo 

verveling? 

Verveling is de belangrijkste oorzaak 

van allerlei wangedrag, destructief 

gedrag, bijten, schreeuwen, veren 

plukken en ga zo maar door. 

Anno 2018 zou je denken dat gezien 

de tientallen, misschien zelfs wel 

honderden jaren dat mensen 

papegaaien houden als huisdier toch 

wel de meeste kennis hieromtrent 

bekend zou zijn. Niets is echter minder waar. 

Dit is een GRATIS Spoedcursus over het Voorkomen 

van Verveling (met alle negatieve gevolgen van dien) bij 

je Papegaai en/of Parkiet. Er is ook een uitgebreide 

betaalde versie die absoluut de moeite waard is voor 

iedereen die een kromsnavel als huisdier heeft. 

Ga naar: VogelVerrijking.nl en meld je gratis aan. 

  

https://www.vogelverrijking.nl/
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Als klap op de vuurpijl wil ik je nog graag wijzen op het 

meest uitgebreide Vogel 

Trainingspakket ooit in de 

Nederlandse taal uitgegeven. Met 

ruim 14 uur videomateriaal op 

dvd en online maar liefst ruim 45 

uur raak je nooit uitgekeken en 

zijn de mogelijkheden met je 

papegaai of parkiet ineens bijna 

oneindig geworden. 

 

Je ziet voor je ogen gebeuren hoe 

zelfs onhandelbare papegaaien 

gek worden op hun baas en kunt alles meteen 

toepassen met je eigen vogel. 

Stap in de Wereld van de Moderne papegaai en Ontdek 

zelf hoe je 20 tot 80 jaar lang je vogel een happy leven 

als huisdier kunt bezorgen. 

Ga naar BirdBox.nl en registreer vandaag nog.  

 

https://www.birdbox.nl/

