
Op het eerste gezicht een wat ongewone titel voor een artikel

over grasparkieten maar zoals in alles is er ook "evolutie" bin-

nen onze hobb'y.

Inde speciaal clubs is ertot op heden enkel belangstelling

voor de standaard grasparkiet en dan liefst een standaard

grasparkiet waarvan bepaalde onderdelen zo groot mogel~k

moeten z~nen andere itemsgewoon over het hoofd worden

gezien en b~gevolgzien we vogels die vollediguit balans z~n

ten overstaan van de huidige geschreven W'DO standaard.

Dit wordt ons door de zogenaamde "elite" voorgekauwd, een

groep binnen de hobb'y die vooral uit is op financiële troeven

en het niet zo nauw neemt met voorgeschreven regel~es. Met

als gevolg dat wie hun ideeën niet slaafs volgt gewoon niet

meer au sérieux wordt genomen. Het valt dan ook te betreu-

ren dat sommigekeurmeesters het zelfs nodig vinden om colle-

ga keurmeesters te bekritiseren en er niet voor terugdeinzen

hun collega's belachel~k te laten overkomen gewoon omde

"elite" te plezieren.



Je zal maar tot de groepjonge mensen of beginners horen, die het meestal nog moe-

ten waar maken inhun professionele leven, en dus financieel wel andere doelen voor

ogen hebben dan vogels te gaan kweken. De keuze is dan welvluggemaakt. Wie is er

immersbereid om een fortuin te spenderen om er gewoon b, te horen. Jammer is dit

zowel voor de club als voor de eventuele starters. Gelukkig z,n er ook nog kwekers en

keurmeesters die het goed menen met de hobb_yen zich van dit gelob_yweinigof niets

aantrekken.

Maar daar gaat het hier NIE. Tover.

Met "evolutie" bedoel ikdat binnen W.5.0. er een aantal clubs z,n die alles anders

gingen be"!Jken en tot de constatatie kwamendat er op de shows naast de "standaard

grasparkiet" ook plaatst is voor de kleine grasparkie~es. Met kleine grasparkie~es

bedoel ikde vogel~es dieje met massa's terug vind b, de handelaar en op beurzen,

met andere woorden de winkelgrasparkiet. E.en aantaljaren geleden (in 2008) heb ik

dit reeds naar voor gebraCht in een artikel gepubliceerd in een speciaal club. De ne-

gatieve reacties waren op dat moment niet te tellen.

Ook nu verwacht ikdat een groot aantal kwekers de wenkbrauwen gaan fronzen en

ter verdediginggaan uitroepen dat we als standaard grasparkietenkweker daar niets

mee te maken hebben. Het tegendeel wordt echter niet alleen inhet buitenland maar

ook in eigen land bewezen.

Laten we met het buitenland beginnen, Italië. Daar organiseert een speciaal club en

lidvan W50 gel,klopend met hunjaarl,k.se show ook een show voor de kleine gras-

parkieten en dit bl,kt succesvol te z,n. Meer bezoekers, meer nieuwe leden, kortom

een gezellige sfeer.



Ook in })elgië zien we een omschakeling b, de algemene bonden en op het

COM wereldkampioenschap.

Uiteraard vraagt dit een inspanning van de bewuste clubs inverband met een spe-

cifieke standaard, richtl,nen voor de keurders enz. allemaal regels die nog moeten

of al z,n uitgewerkt. Vraag is, bestaat er al een standaard voor deze vogels. Het

antwoord is volmondigja. Na wat aandringen hebben de vogelbonden in })elgië

(lees A.O.}). en K.}).O.F) uiteindel,k toch besloten om een standaard op te

stellen. Dit moet een hint z,n voor de speciaal clubs omdat er op die manier al een

richtl,n bestaat voor de door hen te hanteren standaard en opleiding van hun

keurmeesters. Het isjammer dat de speciaal clubs in })elgië hier achterop hinken

maar hoop doet leven.

Wat kunnen nu de plus punten z,n om ook deze vogels een forum te geven

• Deze vogels z,n de aanzet geweest tot de grasparkieten hobb'y

• Ze z,n gemak.k.el,kin onderhoud en stellen eigenl,k geen specifieke eisen in

verband met de voeding.

• Ze z,n meestal heel produktief

• De aankoopprjs is aanvaardbaar, de verkoopprijs ook

• De aanwezige mutaties z,n gel,k aan de mutanten b, de standaard graspar-

kiet (E.ngels t'ype)

• De kleur intensiteit is meestal beter dan b, de standaard grasparkiet

• Kweekproblemen b,na nihil(geen lumps,geen staartloze vogels, hoge

vruchtbaarheid enz.) dus geen ge~oemel met b,voorbeeld kunstmatige be-

vruchting (KJ) frequent toegepast b, de standaard grasparkiet, allerlei poe-

der:Jes en dran~es enz.



Een waarschuwing:

Zuivere wildvormis er niet meer vermitsde uitvoer van Australië aljaren gesloten is.

Laatje niets w's maken omtrent dit item.Maar door velejaren selectie kan men de

b,na zuivere wildvormterug opbouwen.

In Nederland is er een groep kwekers die daar mee bezig z,n

(www.5ush-5udgies.net/).

Dit is nu lrevolutie» inz,n zuiverste betekenis.

Jaren terug heeft: men de wildvanggrasparkiet gepromoveeerd naar de

huidige standaard grasparkiet zonder oog te hebben voor diezelfde wildvang.

Vandaag wilmen beide vormen samenbrengen op één show of hoe alles relatief is ...

Alea iacta est of de teerling is geworpen.
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