
Door: Didier Mervilde

Nu de kweekperiode voor standaard grasparkieten op zijn eind loopt
is het misschien eens goed om stil te staan bij het onderwerp
"tentoonstelling"
Enkele maanden terug heeft CDM beslist om de 'gewone graspar-
kiet'tlees "kleine grasparkiet" op de shows toe te laten. Direct gevolg
hiervan is dat AOB en KBOF deze vogels op hun shows zullen aan-
vaarden vanaf het volgende TT seizoen.
Dit betekent dat op één en dezelfde show zowel de standaard
grasparkiet [in de volksmond Engelse) als de kleine grasparkiet zal

tentoongesteld worden weliswaar in verschillende groepen.
Bijscholing voor de keurders wordt noodzakelijk want die zijn nu
gewoon om de standaard voor de Engelse te volgen. Vraag is op
welke manier gaat men de kleine grasparkiet beoordelen en wat met
de tussenvormen? De ene te groot voor deelname aan de show voor
kleine grasparkieten ,de andere te klein voor deelname aan de groep
Engelse grasparkieten. We zullen dus duidelijk moeten gaan kiezen.
Er zal dus een standaard moeten opgesteld worden voor beide
soorten, KBOF deed al een poging, AOB is er mee bezig. En dan heb-
ben we nog de speciaalclubs.wat is hun standpunt in deze zaak.
Binnen WBO [World Budgerigar Organization) weet men al jaren dat
er shows gegeven worden met beide soorten binnen aparte groepen,
Italië is hier een koploper in deze materie. Het resultaat daar is
positief.
Toen ik maanden terug binnen één van de Belgische speciaalclubs
een artikel publiseerde met het verhaal over de kleine grasparkiet
werd dit thema vrij argwanend bekeken. Sommigen dachten al
onmiddellijk aan het financiële aspect. zou dit effect hebben op de
aan- en verkoopprijzen van het Engelse type? Maak je maar geen
zorgen dit is immers telkens opnieuw een zaak tussen koper en
verkoper. Het is maar wat men er voor wil geven dit in evenredigheid
met de kwaliteit.
Ik stel vast dat er van de grasparkieten speciaalclubs weinig infor-
matie vrijgegeven wordt over dit onderwerp. Dus maar afwachten
zeker ...
Belangrijk is de organisatie van de shows. Men zal geconfronteerd
worden met meer klassen en twee verschillende standaarden. Als ik
er als voorbeeld de KBOF standaard voor de kleine grasparkiet bij
neem dan stel ik vast dat men spreekt over een max. lengte van
18cm. Toch wel vrij groot als men vergelijkt met de WBO standaard
voor het Engelse type waar men spreekt van 21.6cm. groter mag in
dit geval altijd natuurlijk. En dan het type, men zal onmogelijk het-
zelfde type kunnen aanvaarden voor de twee vormen. Ter illustratie
de WBO standaard [zie bijgevoegde getekende standaard]. Op
internet kan men een aantal sites terug vinden die de kleine gras-
parkiet willen promoten en kweken. Wat ik mis bij deze sites is de te
hanteren standaard. iedereen is op zijn eigen manier maar bezig met
het opzetten van fokzuivere[???) wildvormen maar weinig of niets

over het te kweken type. Daarnaast rest de vraag of men ook al de
aanwezige mutaties bij de Engelse grasparkiet zal overnemen naar
de wildvorm. Dus nog heel wat onduidelijkheid alom.
Persoonlijk vind ik het wel een goede zaak om beide vormen op de
shows toe te laten, dit zorgt zeker en vast voor meer belangstelling
van de man uit de straat en wie weet jong bloed voor de clubs. Dat is
het toch wat we vandaag dringend nodig hebben specifiek binnen
grasparkietenclubs maar ook bij alle andere parkietenclubs.

Referenties:
• KBOF standaard http://www.kbof.be/ rubriek stan-
daard voor de kleine grasparkiet
• WBO getekende standaard www.world-budgerigar.org

http://www.kbof.be/
http://www.world-budgerigar.org
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Didier Mervilde

Für die diesjährige Schausai-
son beschlossen die beiden
gröBten Vogelvereine Belgi-
ens, die A.O.B. und die K.B.O.F.,
in Anlehnung an die COM. den
"kleinen" Wellensittich auf
ihre" Vogelausstellungen aus-
stellen zu können.

Sie sollen in Extraklassen, getrennt
vom 5tandard-Wellensittich, aus-
gestellt werden. Die Frage ist, wie
die Wellensittichzüchter sich auf
diese Neuordnung einstellen wer-
den. Welche Absicht verfolgen
diese Vereine mit der Ausstellung
dieser Wellensittiche und was ist
die Meinung der WBO hierzu?

Wie ich weiB, haben andere Làn-
der berelts Ausstellungen dieser
Art durchgeführt mit der Absicht,
so das Interesse junger Leute zum
Wellensittich au wecken. Über
einen Erlahrungsbericht, der noch
aussteht, würde man sich allge-
mein freuen.

Die zweite Frage ist die, wie der
Standard dieser Vögel aussehen
sollte. K.B.O.F. hat bereits einen
Standard entworfen, der A.O.B. ar-
beitet daran.

Anmerkung Redaktion:
Ich bin erstaunt, nach nun mehr als
funfzig Jahren einer intensiven Scha u-
Wellensittichzucht plötzlich von einer
Abkehr dieses langjährigen zuchtpro-
duktes zu hören. Was soli die Hinwen-
dung zum sogenannten .j-tatbsteo-
dard", dem .Hansl-Bub!". Was be-
zwecken seine Befürworter mit diesem
5chritt?

Wozu ein neuer Standerd. wenn sie
einen Wellensittich wollen, der bis zu
18cm lang sein darf, der zurück zur
Wurzel führt? Und dann auch gleich
für jeden Verein ein eigener! Verste-
hen würde ich. wenn man auf den
Wildtyp zurückgehen würde, um die
Zuchtentwicklung seit 1840 zu dcku-
mentieren. Dazu bräuchte man sieh
nur der Australier bedienen, die die-
sen Vogel vor ihrer Heustür fliegen
haben. Doch der steht Z.Zt. unter be-
hördlichem Schutz und darf nicht aus-
geführt werden.

6. September 2009

Ich kann mlr nicht vorstellen, dass in
den Zuchtanlagen der Züchter welt-
weit, mit Ausnahme einiger eustreti-
scher Züchter, auch nur ein Wellensit-
tich vcrhanden lst. der dem Wildtyp
ähnelt. Man würde sozusagen den bei
uns bekannten .Hansi-êub!" nach
neuem Standerd zuchten! Geht es sei-
nen Befürwortern nur darum?

Ort: 26316 Varel, Jugend- und Vereinshaus
.Weberei". Oldenburger Str. 21

Einlieferung: 8.00 bis 9.30 Uhr

Bewertung: Jung- und Altvögel oh ne Voranmeldung
nach AZ-DVW-Richtlinien. Keine Züchter-

Einzelvögel, Paare,

Was ist Ihre Meinung zu diesem
Thema? Ihren Leserbrief würden
wir gerne veröffentlichen!



Alle kleuren, zeg maar mutaties, aanvaard volgens de ons
bekende standaard gelden ook voor deze vogels.
Pluspunten, ja die zijn er ook:

- Gemakkelijk onderhoud, meestal is een gewone gras-
parkietenmengeling en wat eivoer en vers drinkwa-
ter voldoende.

- Doorgaans volstaat een volière waar men enkele kop-
pels in onderbrengt en de nodige broedblokken ver-
schaft om van start te kunnen gaan.

- Lage aankoopprijs
- Het teveel aan vogels kan men gemakkelijk verkopen

via de handel en met een aanvaardbare verkoop-
prijs.

- Kweekproblemen bijna nihil

- Geef toe, sommige mutaties komen beter naar voor in
deze "mini's" dan in het bekende engelse-type.
Denken we maar aan mutaties zoals de violet, re-
genboog, witjgeelvleugels enz.

- Vogels die men anders toch bijna nooit op een show
ziet.

- Mogelijkheid om nieuwe mensen op onze show te
meestal kwekers die niet vertrouwd zijn

met de grasparkie-
tenspeciaalclubs.
Misschien een
bron om jonge
mensen hun inte-
resse voor de hob-
by te stimuleren.
Dus de ideale vo-
gel voor de begin-
ner en misschien
zit er hier of daar

!21i...~"''''''''''-'_0('10.-.&:;;;:;F"wel iemand bij die
de overschakeling
naar de "engelse"
grasparkiet zet.
Vraag is : Moeten

1!!:!;;;;;;;Ë;;;;;!;;;;;;;;;!;~;;!;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;5;;;;!;;;;;~~ we een show orga-
niseren voor deze vogels binnen de ons bekende show
naar het voorbeeld in Italië?
Misschien een gelegenheid om hier eens gezamenlijk over
na te denken.
Reacties zijn altijd welkom bij de redactie of één van de
bestuursleden van BBS of via een artikel in ons maand-
blad.

Neen, we hebben het niet over één of ander automerk
maar over de grasparkietjes die we overal in de handel
kunnen terugvinden.

Waarom nu een artikel schrijven over deze vogels zullen
velen onder ons zich afvragen.

Het antwoord is vrij eenvoudig. In Italië organiseert men
gelijklopend met de show van de ons bekende "engelse"
grasparkiet ook een show voor deze "mini's".

Terug naar af, hoor ik hier al enkele opmerken. Dat dacht
ik aanvankelijk ook, maar wanneer men er wat dieper over
nadenkt misschien nog zo stom niet.

Persoonlijk zie ik het meer als een alternatief want ook
deze vogels moeten voldoen aan een standaard. Zo moeten
ze vier spots hebben, zo klein mogelijk zijn ( dus de
tussenvormen hebben hier geen kans), alle veren in prima
conditie enz. m.a.w. net zoals bij de "engelse" grasparkiet.

Flecky wordt niet aanvaard en uiteraard moeten ze geringd
zijn.
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