
Mijn kweek met de Swiftparkiet. 
 
Tekst en foto’s: Jan Weistra 
 
Als houder / kweker van tropische vogels, waaronder een aantal parkieten, 
bekruipt menigeen wel eens het gevoel om weer eens wat anders op te hok 
te houden. Naast de kweek van je “core business” kweek zeg maar. Eens 
wat anders erbij. Geeft weer veel inspiratie. Mijn keuze viel op de kweek 

van Swiftparkieten. Na het lezen van een aantal artikelen over 
deze vogels. Dus op zoek naar een koppel. In de rubriek vogels 
op Marktplaats en Vogelmarkt.net, werden wel wat dieren 
aangeboden. Daar reageer ik dan op maar er kwam geen enkele 
reactie terug. Vreemd vind ik dat, maar het schijnt iets van deze 
tijd te zijn en vooral iets wat als normaal wordt beschouwd in 
onze maatschappij kennelijk. Maar goed, ik kwam op een 
gegeven moment bij de Vogelloods terecht in Drachten. Daar zat 
een leuke collectie van maar liefst 7 dieren. Allemaal verwant zei 
de bedrijfsleider maar volgende week komen er nog een aantal 
binnen en dan kan ik onverwant voor u maken. Dus als u een 
weekje wacht dan reserveer ik een onverwant koppel voor u. Zo 
gezegd, zo gedaan. Na een week kreeg ik een belletje dat het 
koppel apart gezet was. Een prachtig mooi koppel. Mooi strak in 
de veer, heldere blik en alerte vogels. Zo van buiten gezien ook 
kerngezond. Dus sloten wij de deal. Het waren jonge vogels van 
2019 en de ringen waren verschillend van kweeknummer. Ik was 

totaal onbekend met deze soort. Ik gaf ze een nieuwe volière van 4 meter lang en 1 meter breed. 
De hoogte 2 meter. Aangesloten een beschut nachthok van 2 meter lang, 1.20 mtr breed en 2 mtr 
hoog. 
 

De verkoper had mij verteld dat beide dieren 
gewend waren aan zaadmengelingen, een A-
kwaliteit Neophema mengeling. En wie heeft die 
mengeling? Elke zichzelf respecterende 
zaadleverancier heeft een A-merk Neophema 
mengeling. Uiteindelijk koos ik voor de nr 32 van 
Versela Laga. Niet op basis van eigen kennis 
maar gewoon op advies van anderen. Dus zakje 
van 20 kilo mee. Ik kon voorlopig even 
vooruit… 
 
Geslachtsonderscheid kun je zien aan de kleuren. 
De man is in alles wat feller van kleur. Rechts de 
man en links een pop. 

http://vogelmarkt.net/


Eerst maar eens wennen aan de nieuwe omgeving, 
de vlucht, het nachthok en aan mij misschien ook 
wel. De verstandhouding was prima in ieder geval, 
want na een aantal weken waren ze mij al op een 
meter genaderd in de buitenvolière. Tenminste als 
ik hun lekkerste hapje kwam brengen, een dikke 
vette meelworm. Eentje voor elk. Ze kwamen 
tenslotte op het schaaltje. Onweerstaanbaar was 
het kennelijk voor hen. Dat is altijd zo gebleven. 
Ik heb ze een jaar overgehouden en de kweek ging 
pas beginnen in 2021. In het vroege voorjaar 
plaatste ik drie nestkasten van verschillende 
afmetingen. De invlieggaten had ik afgedekt met 
een rond schijfje hout. Ze begonnen al vrij snel 
met deze schijfjes. Ze hadden zeker in de gaten 
dat daarachter een gat zat. Na enkele dagen 
knabbelen, je kunt het eigenlijk niet eens knagen 
noemen, heb ik de gaten vrij gemaakt en moesten 
ze het zelf verder maar uitzoeken.  
 
Ze kozen de kleinste nestkast. 30cm hoog met 
een vloeroppervlak van 17x17cm.  Als dat maar 

niet wat krapjes wordt… Maar ja, dan moet je die afmeting kast er ook niet inhangen natuurlijk. 
Toch bleven ze in die kast. In de weken die volgden gingen beide vogels ontelbare keren de kast 
binnen. Bleven er even in en kwamen vervolgens weer naar buiten. Prachtig spel om te zien. Ze 
leken zelfverzekerd om deze kast in bezit te nemen. Ook de andere kasten werden wel bekeken en 

geïnspecteerd maar heel kort. Na weken bleef de 
pop langer in de kast. Zozeer zelfs dat ik erg 
nieuwsgierig werd of er misschien al een eitje 
was. Dat bleek niet het geval. Dus afwachten 
maar. Ik wilde ook niet al te veel stoorzender 
zijn.  
 
Op een gegeven moment had ik de pop al voor 
langere tijd niet meer gezien. Bij controle waren 
er drie eieren. Ik helemaal blij. Er kwamen er nog 
twee. Na voldoende dagen te hebben gewacht 
moest ik kunnen zien of de eitjes bevrucht 
waren, dus nogmaals een controle. Drie eieren 
bleken bevrucht. En nu maar wachten op de 
uitkomst. Er kwamen dag aan dag twee eitjes uit. 
De derde duurde enkele dagen langer, maar 
kwam ook uit. En dus hadden we een nestje van 
drie jongen waarvan 1 als achterblijvertje kon 
worden bestempeld. 



Dat achterblijvertje veranderde ook niet veel, 
het bleef klein, maar kropje zat gevuld. Hield 
het 15 dagen vol maar ging dood en dus 
verwijdert uit het nest. De andere twee 
jongen groeiden voorspoedig op. Kwamen 
vlot in de pluim en krijsten de hele buurt bij 
elkaar tijdens nestcontrole. Zo eens per week 
loerde ik even in de nestkast. Ik probeerde ze 
op het reguliere eivoer te krijgen maar dat 
wilden ze niet. Wanneer ik het eivoer over 
hun favoriete appel strooide werd dit zeer 
vakkundig er afgeslagen zodat ze niets 
binnen kregen. Op de Neophemamengeling, 
appel, peer, zonne pitten en wortelloof 
werden de jongen grootgebracht. Aardbeien 
vonden ze ook lekker. Druiven niet. Iedere 
dag kregen ze 2 meelwormen. Zo tussendoor 
eens een stukje sla of andijvie.  
 
Toen de jongen helemaal in de veer zaten een 
stuk of drie / vier per portie. Ik wilde graag 
dat ze toch ook de nodige dierlijke stoffen 
binnenkregen bij gebrek aan eivoer. Hoe dan 
ook; de jongen vlogen uit volgens schema, 

groeiden normaal uit. Ik heb ze geringd met 5.5mm. De rest van het seizoen hebben ze geen 
aanstalten meer gemaakt voor een tweede ronde. De nestkasten heb ik laten hangen en ook niet 
afgesloten. 

 
Nadat de jongen groot en zelfstandig waren 
heb ik een traject ingezet met het 
verstrekken van het poeder Loridry. Op 
allerhande manieren heb ik geprobeerd om 
ze daaraan te laten wennen. Ik had tenslotte 
de hele herfst en winter de tijd om ze 
daaraan te wennen. Uiteindelijk is dat 
gelukt via kleine blokjes appel. Een halve 
appel snij ik in kleine blokjes. Daar strooi ik 
het Loridry overheen. Dit laat ik poeder 
zich goed hecht aan de appel. Niet langer 
denk ik want de poeder kan niet zo goed 
tegen vocht. Het verhard dan nogal. Dan 
maak ik de mengeling verder aan met zwart 
gestreepte zonnepitten.  



Witte zonnepitten en Saffloorpitten werden niet gewaardeerd. Na maanden  experimenteren kwam 
ik tot een eigen mengsel wat er als volgt uitzag: 
 
Wanneer er jongen zijn verstrek ik tweemaal per dag een portie. s ’Morgens vroeg om een uur of 
 8 - 9 en s’ avonds rond een uur of 5 - 6. 
 
Mocht je kiezen voor Swiften, iets over de opfok van de jongen. Mijn opfokvoer bestaat uit het 
volgende: (geen wetenschappelijke basis, alleen eigen ervaring en waarneming) 
- portie geknipt wortelloof (bij de ALDI zit er altijd veel loof aan de wortelen, bij AH niet) 
Tenminste niet bij de AH waar ik kom. 
- portie Maïs uit blik (even spoelen met warm water) 
- stukje appel in kleine blokjes gesneden (soort maakt niet zoveel uit heb ik ervaren, maar iets zoetig 
vinden ze heerlijk)  
 
Dat hutsel ik door elkaar. Daaroverheen strooi ik een maatschepje (in de bus) Loridry (poedervorm) 
en meng dat er goed doorheen. Hierna premium eivoer van Vogro. Vier porties meet ik af met het 
maatschepje welke in de bus van Loridry zit. 
 
Wanneer dit alles goed gemixt is, gooi ik er een handjevol gestreepte zonnepitten doorheen met 2 
dikke ongeknipte meelwormen. Wees hiermee wel wat zuinig trouwens. Niet vanwege de prijs, 
maar vanwege de opwekking van de geslachtsdrift. Ik las dat de commercie ons ook aan de 
meelwormen wil hebben. Dat wordt nog wat dus….. 
 
Naar gelang de jongen groeien geef ik een extra meelworm en als de jongen volop in de pluim 
zitten gooi ik er een stuk of 6 bij. In volgorde van lekkernij voor de Swiften wordt opgenomen: 

• Meelwormen 
• Maïs 
• Appel 
• Wortelloof 
• Eivoer (niet alles) 
• het Loridry wordt opgenomen met de maïs en de appel 



Wanneer je een blikje mais hebt geopend en 
in de koelkast bewaart, spoel die portie dan 
in zijn geheel om de twee dagen even uit 
met koud of warm water. Dan is de mais 
wat frisser om te verstrekken aan je vogels. 
Mais wil wel wat plakkerig en slijmerig 
worden als je dit niet doet. 
 
Als zaadmengeling verstrek ik onbeperkt de 
Neophemamengeling van Versele Laga. 
Ook wanneer de vogels op rust gaan 
verstrek ik 2x per week het opfokvoer. Ik 
heb geen enkele wetenschappelijke basis  
voor dit opfokvoer. Puur ontstaan door 
ervaringen en uitproberen. Toen ik de 
ouderdieren aankocht heb ik ze eerst een 
jaar lang laten wennen aan de volière, aan 
mij, aan het voer, aan de omgeving. De 
nestkast was al geplaatst, meerdere zelfs, 
maar afgedicht. (25x25x40cm) Ze waren 
hevig nieuwsgierig in die tijd en proberen de 
houten afdichtingen weg te halen. 
 
De kweek in 2022 verliep voorspoedig. 

Twee mooie nesten werden feilloos grootgebracht en alles bleef bij elkaar. Ik heb nooit de jongen 
weggehaald. Er was nooit sprake van agressiviteit van de ouders richting de jongen. Meer dan twee 
ronden wilde ik niet om de ouders niet onnodig te vermoeien. Al met al een prachtige soort om 

mee te kweken en wanneer ze eenmaal de 
smaak te pakken hebben zijn ze bijna niet 
te stoppen. Dat kan dan alleen maar door 
de kasten af te dichten. De ouders niet 
scheiden want die sluiten een huwelijk 
voor het leven. 
 
Wat je deze soort ook nooit moet 
onthouden is badwater. Ze zijn er verzot 
op om een uitgebreid bad te nemen. Bij mij 
hebben ze alle dagen vers badwater. Ze 
houden een prachtig verenpak en poetsen 
en wrijven de hele dag door. 
 
Door persoonlijke omstandigheden heb ik 
in het najaar van 2022 alle vogels en 
pluimvee moeten wegdoen.  
Een volgende kweek in 2023 zit er dan ook 
niet meer in. Ze hebben allemaal een goede 
stek gekregen. Ik wens u allen veel plezier 
en succes met de kweek toe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


