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Geachte leden, 

Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat het coronavirus weer behoorlijk 

om zich heen grijpt. Dit heeft ook gevolgen voor onze vereniging.  

Na contact gehad te hebben met de gemeente Kaag en Braassem, die 

ons meedeelde dat er geen activiteiten in ons gebouw mogen zijn, is 

het niet mogelijk om in de maand november en zeer waarschijnlijk in 

december iets te organiseren, totdat er weer iets meer vrijheid komt, 

ofwel het virus wat word ingedamd. 

Dat betekent dus dat in ieder geval in de maand november geen 

contactavond, beurs of kaartavond zal zijn en ik voor het eerst sinds 

1956 moet aankondigen dat er geen tentoonstelling, keuring of iets 

dergelijks dit jaar zal plaatsvinden. 

Ik weet dat een ieder nog een sprankje hoop had om in ieder geval bij 

De Diamantvink nog te horen of er nog wat goede vogels gekweekt 

zijn dit jaar, maar helaas gaat dat nu niet door. Schrale troost is dat 

bijna geen enkele vereniging een show heeft en ook Vogel 2021  gaat 

niet door begin volgend jaar. Niet alleen ik als voorzitter, maar ook 

mijn medebestuurders, tentoonstellingscommissieleden en inzenders 

zullen teleurgesteld zijn. Maar het is nu eenmaal niet anders. Onze 

gezondheid gaat voor en als je geen gemeentelijke toestemming 

krijgt, houdt alles op. 

Er is wel gesproken om eventueel in januari of februari nog iets van 

een keuring te houden, maar of daar dan nog animo voor is, moeten 

we onderzoeken en afwachten of er weer wat meer ruimte komt. 

Zolang Corona heerst, zal het allemaal niet zo makkelijk gaan. 

Normaal gesproken moet een tentoonstelling het hoogtepunt van 

onze vereniging zijn. Als fanatieke vogelkweker kijk je daar naar uit: 

2,5 dag praten, discussiëren en flauwe grappen maken over 

andermans vogels. We moeten het in 2020 gaan missen. Dat geldt 

ook voor de mensen die er meer als een week mee bezig zijn met 

opbouwen, voeren en afbreken. Een mooie afwisseling in vaak natte, 

sombere tijden en die sombere tijden blijven nog even. We hopen in 

ieder geval in week 47 van 2021 weer een normale tentoonstelling te 

houden. 

 



 

 

Als v.v. “De Diamantvink” hebben we ook nog een goede daad 

gedaan. In Rijpwetering werd een volière leeg gestolen met 

grasparkieten, catharina’s en gele kakariki’s van de heer Chris Pouw. 

We hebben contact met hem gezocht en helpen hem te zijner tijd 

weer aan een paar nieuwe vogels. Hij wilde graag weer een koppeltje 

gele kakariki’s en een koppeltje bourkes parkieten en dat moet te 

regelen zijn. Doe je in een moeilijke tijd toch een goede daad, kom je 

gunstig in het nieuws en wie weet weer een lid erbij. 

We willen onze leden nog wel de mogelijkheid geven om voer bij de 

firma Dik van de Aart te bestellen. Als u dat via mail doet, kan hij 

meteen de rekening mailen en kan u het verschuldigde bedrag 

overmaken. Dan gebeurt dat meteen netjes contactloos. 

De volgende dagen zijn al zeker: 

Uiterlijk bestellen op donderdag 12 november en ophalen op zaterdag 

14 november tussen 14.00 uur en 15.00 uur in het clubgebouw  

Alleen ophalen, verder is er niets tenzij u ringen wilt bestellen of 

ophalen. Ook onze ringencommissaris is tussen 14.00 uur  en 15.00 

uur aanwezig. 

Zo bieden we nog een beetje service naar onze leden . 

Waarschijnlijk zal in december er ook nog niets mogelijk zijn en kunt 

u dan ook weer voer bestellen. 

Bestellen uiterlijk donderdag 10 december en weer ophalen op 12 

december tussen 14.00 en 15.00 uur en ook voor de ringen Rene of 

iemand anders weer aanwezig. 

Wil ik nog even melden tot zoals het er nu uitziet er in december 

weer een nieuwsbrief komt. Ik wil alvast de mensen die in gemeente 

Kaag en Braassem voor het uitdelen van de nieuwsbrief hebben 

gezorgd  bedanken, dat scheelt weer enorm in de kosten. 

Namens het bestuur kan ik alleen maar zeggen: Hou vol, ook al bent 

u het al spuugzat. Ik ben ook klaar met Corona, maar Corona niet met 

ons, luidt de uitspraak en de meesten van onze leden zijn nu eenmaal 

boven de 65 en horen ook nog eens grotendeels bij de risicogroep . 

Dus, blijf op afstand en liefst zo snel mogelijk weer in ons 

clubgebouw van De Diamantvink. We wachten maar weer af. 

 



 

  Agenda November – December. 

  November: 
 

07 november, sluiting inschrijving TT. Afgelast. 

12 november, laatste kans om over te bestellen voor zaterdag 17 nov. 

13 november, kaartavond. Afgelast 

14 november, vogelbeurs. Afgelast. 

14 november, Afhalen besteld over en ringen tussen 14:00 – 15:00 uur. 

18 november, inkooien T.T. Afgelast. 

19 november, keuren T.T. Afgelast. 

20 november, keuren T.T. Afgelast. 

21 november, bezoekdag T.T. Afgelast. 

22 november, uitkooien T.T. Afgelast. 

27 november, contactavond. Afgelast. 

 

December: 

10 december, laatste kans om over te bestellen voor zaterdag 12 dec. 

11 december, kaartavond. Afgelast. 

12 december, vogelbeurs. Afgelast. 

12 december, afhalen besteld over en ringen tussen 14:00 – 15:00 uur. 

18 december, contactavond. Afgelast. 

 

Overtallige vogels. 

 

Omdat de tentoonstelling nu niet doorgaat wilt u misschien al wat 

vogels weg doen. Wij hebben contact opgenomen met onze huis 

vogelhandelaar Sander van Dijk. Sander is bereid gevonden om de 

vogels van onze leden over te nemen. De gegevens van Sander kunt u 

vinden bij de ledenadvertenties. Sander is ook in de gelegenheid naar u 

toe te komen. 

Wij hopen zo ondanjs alles toch een goede oplossing voor onze leden 

te hebben gevonden. 

 

 



 

Een Meisje of een Jongen  

 

LEVENSRITME volgens de leer van RIEDIGER. 

 

Het blijkt dat de meesten deze theorie niet kennen of verkeerd 

begrijpen. 

Toch zijn er kwekers, die volgens deze leer kweken. Het is echter 

algemeen bekend dat in de kringen van kanariekwekers voor en 

tegenstanders zijn. Vooral veel tegenstand wordt ondervonden door 

een onvoldoende inzicht in de biologie in het algemeen met als 

gevolg dat de wetten van Mendel en de bioritmische theorie van 

Riediger door elkaar worden gehaald. 

Om te beginnen het verschil tussen "Mendel" en "Riediger". 

Mendel behandelt uitsluitend de vererving van het individu en zijn 

nakomelingen. 

De Mendeltheorie heeft dus betrekking op factoren, die kleur, zang, 

karakter etc. bepalen. 

Riediger behandelt uitsluitend het levensritme van het individu. 

Individu moet ook zeer ruim genomen worden, dus niet enkel en 

alleen vogels, maar ook de overige dieren en zelfs de mens. 

Het levensritme wordt nauw bepaald door de "hypofyse" die 

hormonen afscheidt, de hypofyse is een  kleine klier, die achter de 

kleine hersenen ligt. Bij de mens is de "hypofyse" al zeer klein, zodat 

men begrijpen kan dat ze bij onze vogels wel uitzonderlijk klein is; 

niet meer dan een kleine speldenknop. 

Toch worden zeer belangrijke levensverrichtingen van het individu 

van daaruit geregeld. 

 



 

 

Ze bepaalt o.a. broedrijpheid, broedsheid, voercapaciteit, 

eierenproductie, bij de zoogdieren de zorgproductie, etc. Ook het 

levensritme wordt hier bepaald door de afscheiding van hormonen. 

Wat zijn nu levensritmen? Om dit te kunnen begrijpen dient 

vooropgesteld dat elk dier en mens twee van deze levensritmen bezit 

(ook wel bioritmen genoemd) n.l. een mannelijke en een vrouwelijke. 

Van groot belang is het te weten dat activiteit, gesteldheid en conditie 

samengaat met deze levensritmen. Het belangrijkste is wel dat ook de 

vruchtbaarheid onder invloed van deze bioritmen staat en het gevolg 

is dat alle kwekers van dieren van de aanwezigheid van deze 

levensritmen gebruik kunnen maken. 

Immers wanneer de levensritmen bekend zijn, is het mogelijk om tot 

een goede bevruchting te komen. Bovendien kan er dan zelfs naar 

meer mannen of meer poppen gekweekt worden. 

Maar al te vaak wordt verkondigd, dat de slechte bevruchting van de 

eieren te wijten is aan het koude weer, verkeerde voeding, c.q. 

huisvesting, etc. Dit is echter niet geheel juist. 

Wanneer de vogels op correcte wijze gehuisvest en gevoerd worden 

zodat ze het in de winter aan niets ontbreekt, zullen ze met een goede 

conditie prima prestaties leveren tijdens de kweekperiode. 

Bij goed gevoerde en gezonde vogels, die slechte broedsels geven 

met veel onbevruchte eieren hebben hun levensritmen een negatieve 

invloed doen gelden. Hoe lopen deze ritmen? 

Zoals hierboven aangehaald heeft elke vogel een mannelijke en een 

vrouwelijke ritme, die elk een eigen loop hebben. Het mannelijke 

ritme duurt 23 dagen en het vrouwelijke ritme 28 dagen. 

De vraag die nu voor de hand ligt is:" wanneer beginnen deze ritmen 

met hun stroming?". 

De wetenschap geeft hierop een duidelijk antwoord, n.l. direct na de 

geboorte. 

Bij de vogels dus zodra het jong uit het ei komt. 

Een eerste vereiste om de theorie van Riediger toe te passen is dus 

het nauwkeurig vastleggen van de geboortedatum. Direct na de 

geboorte van de jonge vogel nemen de stromingen een aanvang. 

Deze stromingen nemen in hevigheid toe en af, waarbij eens in de 23 

of 28 dagen zowel een hoogte – als een dieptepunt wordt bereikt. 

Hieronder een schema van de mannelijke en vrouwelijke ritmen, die 

dus voor man en pop gelijk zijn.  

 



 



 



  



  



 

Bij het mannelijke ritme is het hoogtepunt op de vijfde dag bereikt 

   en het dieptepunt op de zestiende dag. Bij het vrouwelijke ritme is 

   dit respectievelijk op de zevende en eenentwintigste dag. 

 

 
                                         TOEPASSING: 

Voorbeeld 1: Een kweekpaar is in de broedkooi gezet en op het 

moment van de paring voor het eerste broedsel is de man 511 dagen 

oud en de pop 397 dagen. Nu gaan we eerst het mannelijke ritme van 

de man uitrekenen, Hiertoe delen we 511 door 23 (het aantal dagen 

van het mannelijke ritme). 

Dat gaat 22 keer, rest 5; wat wil zeggen dat de vogel in de vijfde dag 

zit van het nieuwe 23ste ritme. Kijken we nu op het schema 

hierboven dan zien we dat het mannelijke ritme van de man de top 

juist heeft bereikt. Nu het vrouwelijke ritme van de man (elke vogels 

heeft twee ritmen zoals u weet). Voor de berekening van het 

vrouwelijke ritme delen we het aantal 511 door 28 (het aantal dagen 

van het vrouwelijke ritme). Dat gaat 18 keer, rest 7. Het vrouwelijke 

ritme van de man heeft dus eveneens de top bereikt. Beide ritmen zijn 

bij de man in hun climax, de man verkeert dus in de beste conditie. 

De pop is op het moment van de paring 397 dagen oud. Dat zijn 17 

mannelijke ritmen, rest 6 (dus nog in hoogtepunt) en de 14 

vrouwelijke ritmen, rest 5 (gaat dus naar de top toe). 

Ook de pop verkeert in beide ritmen in de beste conditie. 

Gevolg: een krachtige bevruchting, in directe nateelt zowel mannen 

als poppen. 



 

Voorbeeld 2: Op het moment van de paring is de man 316 dagen oud 

en de pop 454 dagen. 

Man: mannelijke ritme 13, rest 17. vrouwelijke ritme 11, rest 8. 

Pop: mannelijke ritme 19, rest 17. vrouwelijke ritme 16, rest 6. 

Conclusie: Bij beide dieren ligt het mannelijke ritme in het 

dieptepunt en het vrouwelijke ritme in de top. Het gevolg van de 

paring zal in de directe nateelt uitsluitend poppen zijn. 

De "rest" dagen geven dus de stand van het ritme aan. Beide 

voorbeelden geven aan hoe u de ritmen kunt berekenen. Onthoudt 

daarbij de volgende regels: 

Noteer vanaf heden in uw kweekadministratie bij het ringen vooral de 

geboortedatum van elk jong. 

Is het mannelijke ritme sterker dan het vrouwelijke ritme dan 

verkrijgt men onder de jonge nateelt meer mannen dan poppen. Is het 

vrouwelijke ritme sterker dan verkrijgt men meer jonge poppen. 

Zijn beiden even sterk dan krijgt men een gelijk aantal jonge mannen 

en poppen. 

 

  Zijn echter alle vier deze ritmen in het dieptepunt dan krijgt men helaas 

  onbevruchte eieren. 

  Zijn de ritmen in het hoogtepunt dan verkrijgt men absoluut een krachtige 

  bevruchting er steeds vanuit gaande dat de kweekvogels die worden ingezet 

  gezond zijn. 

  Tel de dagen vanaf de geboortedatum, dus vanaf het uitkomen van het ei. 

  Wanneer de datum van de voorgenomen paring nadelig blijkt te zijn i.v.m.  

  de bioritmen stel het dan uit of vervroeg het een paar dagen als dat beter  

  doet uitkomen. 

  Voor de bevruchting moeten we er rekening mee houden dat niet bij iedere 

  vogelsoort de man de pop direct bevliegt wanneer hij bij deze wordt   

  toegelaten, zoals bij de meeste kanaries. 

  Bij parkieten moeten we bijv. rekenen op 14 dagen tussen het moment  

  waarop de stellen bij elkaar worden geplaatst en het moment waarop de 

  paring zal plaats vinden. 

  Mogelijk zullen sommige kwekers hierbij hun bedenkingen hebben door  

  aan te geven dat Mendel zegt dat de man twee X chromosomen heeft en  

  de pop een X en een Y chromosoom en dat het eerder toeval zal zijn  

  wanneer X en Y of X en X bij elkaar komen. Niets is echter minder waar,  

  de Mendeltheorie bepaalt niet het geslacht der nakomelingen, dit doet de  

  hypofyse (regulering van een groot aantal hormonen) in samenwerking met 

  het levensritme. 

 



 

DE DRIEKLEURPAPEGAAIAMANDINE  

Herkomst  

Celebes, Nieuw-Guinea,  de Bismarck Archipel, Noumea,  de 

Molukken en in Noord-Australië met name in de dichte regenwouden 

van Cape-York. Ze worden ook veelvuldig aangetroffen op de 

eilanden rond de Indische oceaan. Al die landen en streken worden 

bewoont door de driekleurpapegaaiamandine. Naargelang de streek 

zien we ook diverse ondersoorten. Naast de nominaatvorm worden 

nog negen ondersoorten aangetroffen.  

Ondersoorten: 

Erythrura trichroa trichroa is de nominaatvorm en komt voor op het 

eiland Kusaie.  

Erythrura trichroa clara komt voor op de Caroline eilanden.  

Erythrura trichroa sanfordi komt voor  op Celebes  

Erythrura trichroa cyaneifrons komt voor op de Bankseilanden, op de 

Nieuwe Hybrieden en in Lifu  

Erythrura trichroa woodfordi komt voor op de Salomonseilanden  

Erythrura trichroa eichorni komt voor op het Sint-Mattheuseiland  

Erythrura trichroa pelewensis komt voor op de Palau eilanden  

Erythrura trichroa sigilliferdi komt voor op Nieuw-Guinea en in 

Noord-Oost Australië  

Erythrura trichroa modesta komt voor op het noordelijke gedeelte van 

de Molukken  

Erythrura trichroa pinaiae komt voor op het zuidelijke gedeelte van 

de Molukken  

 

Beschrijving  

Het is op het eerste zicht een overwegend groene vogel. Zijn groen 

verenpakje is een uitstekende camouflage in de dichte begroeiing 

waar hij, in z’n thuislanden, meestal verblijft. Er is weinig verschil 

tussen het mannetje en het vrouwtje.  Soms is bij het popje het blauw 

rond de kop iets valer en minder uitgebreid. Het mannetje zingt.  



 

De grootte is 12 à 13 cm. De schedel is donkergroen, zwart boven de 

snavelinplant. Het masker is diepblauw, de teugel zwart. De rug en de 

vleugeldekveren zijn donkergroen. De vleugelpennen zijn zwart met 

groene buitenvlaggen. De stuit is rood. De keel, de borst en het 

onderlichaam is eveneens donkergroen. De bovenstaartdekveren zijn 

rood. De bovenstaart zwart. De staart heeft twee verlengde puntige 

staartpennen, deze zijn zwart met rode omzoming. De 

onderstaartdekveren zijn donkergroen. De onderstaart is zwart. De 

pootjes en de nageltjes zijn donker hoornkleurig. De snavel is zwart. 

De ogen donkerbruin en de oogrand donkergrijs.  

 

Houden, Verzorgen en Kweek  

De driekleurpapegaaiamandine is een niet moeilijk te houden vogel. 

Zijn voedsel bestaat uit een goede exotenmengeling aangevuld met 

wat ei- of  krachtvoer, grit en dagelijks vers drink-en badwater.  Ook 

eten ze af en toe graag een stukje appel. Trosgierst en andere gras- en 

onkruidzaden vinden ze een ware lekkernij.  Levend voer is niet echt 

noodzakelijk voor de opkweek van de jongen. De 

driekleurpapegaaiamandine is een levendige en actieve vogel, dus 

hoe groter zijn behuizing hoe beter.   Het best komt hij tot zijn recht 

in een ruime, dicht beplante en zonnige volière, maar ook in 

een   broedkooi is hij goed te houden. Let wel : hij is niet bestand 

tegen onze winters, ze moeten dus vorstvrij overwinteren.  Hij kan 

zeer goed met andere vogels van gelijke grootte worden 

samengehouden. Het is een vrij makkelijke kweekvogel en dit zowel 

in de volière als in de broedkooi. In de volière zal hij, indien 

mogelijk, een vrijstaand en overkoepeld nest maken. Beide ouders 

bouwen aan het nest. Het legsel bestaat uit drie tot vijf witte eitjes die 

door beide ouders worden bebroed. De broedduur is 12 tot 13 dagen. 

De jongen verblijven ongeveer 3 tot 4 weken in het nest, wanneer ze 

uitvliegen zijn ze na twee tot drie weken zelfstandig.   De jeugdrui 

duurt ongeveer drie tot vier maand.  

 

Mutaties  

Er is een lutino mutatie gekend,  door het volledig wegvallen van de 

blauwe vederstructuur hebben we een zeer mooie lutino vogel 

gekregen. Al het groen van bij de wildvorm is bij de lutino geel 

geworden, de blauwe en zwarte veervelden bij de wildkleur werden 

bij de lutino wit. De rode kleur is iets minder diep gekleurd.  



 

De  oogjes zijn rood. De snavel en de pootjes hoornkleurig. Jonge 

lutino vogeltjes zijn minder snel volwassen dan de gewone 

wildkleuren of splitvogels. In het nest zijn de jonge lutino’s 

makkelijk te herkennen aan hun rode oogjes en de snavelpapillen zijn 

parelkleurig terwijl ze bij de wildkleurigen blauw zijn. De lutino 

vererft geslachtsgebonden tegenover de wildkleur. In het nest zijn de 

jonge lutino’s makkelijk te herkennen aan hun rode oogjes en de 

snavelpapillen zijn parelkleurig terwijl ze bij de wildkleurigen blauw 

zijn. De lutino vererft geslachtsgebonden tegenover de wildkleur. 

Deze paring is echter niet aan te raden omdat er zeer vlug een 

lichamelijke achteruitgang optreedt, zowel in de kleur en het  formaat 

als in de conditie van de vogel.  

 

Lutino  man x wildkleur pop geeft wildkeur mannen allen split voor 

lutino en lutino poppen.  

wildkleur man x lutino pop geeft wildkleur mannen allen split voor 

lutino en wildkleur poppen.  

wildkleur split lutino man x lutino pop geeft lutino mannen, 

wildkleur lutino mannen, lutino poppen en wildkleur poppen.  

 

Wildkleur poppen split voor lutino bestaan niet en zullen ook nooit 

bestaan.  

Wildkleurige mannen split voor lutino zijn niet te onderscheiden van 

de gewone wildkleurmannen, enkel proefparingen kunnen hier 

uitkomst brengen.  

 

Interessante weetjes  

Soms zijn de vogels te geel in de hals, op onze tentoonstellingen 

wordt dit bestraft.  

Wanneer men ervoor zorgt dat er evenveel mannetjes als popjes 

aanwezig zijn, kan men ze in de volière in kolonieverband houden en 

kweken.  

Ze zijn makkelijk te kruisen met andere Erythrura soorten, dit is 

echter af te raden teneinde de soort raszuiver te houden.    

 Meer info:.  http://surf.to/speciaalclub 

 

http://surf.to/speciaalclub


 





 

 

Gespecialiseerd in vogelbenodigdheden. 

Alle materialen voor kweek en tentoonstelling.  

Ruime sortering LED verlichting. 

    Ruim gesorteerd in mengvoeders en losse zaden 

 

             

             Uitgebreid assortiment supplementen 
 

     KIJK OP ONZE WEBSHOP 

Noorddammerweg 45A, De Kwakel. 

         Telefoon: 0297 540857 Fax: 0297 525645 

E-mail: info@vanderaartdiervoeders.nl 

Website: www.vanderaartdiervoeders.nl 
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