
 Iedereen kent die verslagen van hokbezoeken met voorgeschiedenis, 
opbouw van de kweekinstallatie, stamopbouw etc…  Ik had daarom 
eens graag een alternatief reisverslag geschreven waar minder gehamerd 
wordt op de feiten die iedereen al meermaals gehoord heeft maar 
gewoon de effectieve gebeurtenissen weergeeft die je meemaakt en ziet 
gedurende zo’n bezoek. 
Hierbij ons relaas… 

Elke grasparkietenliefhebber die af en toe zijn computer eens opzet en 
begint te grasduinen in het oerwoud van websites, is ongetwijfeld al eens 
de website van Daniel Lütolf tegengekomen.  Actueel springen 
onmiddellijk de 2 enorme koppen van een grijsgroene man en een 
lichtgroene cinamon pop in het oog.  Als je eens verder gaat kijken valt 
het dadelijk op dat deze 2 geen alleenstaande gevallen zijn, maar dat er 
nog meer van dat grof wild te bespeuren valt.   

Ongetwijfeld hebben vele liefhebbers het er al wel eens met hun 
collega’s over gehad… 

Zo dachten mijn vader en ik: “als we nu eens gingen kijken of die er in 
het echt ook nog zo goed uitzien”.  Zo gezegd zo gedaan. In de zomer 
van 2004 gingen we bij deze gerenommeerde kweker eens een kijkje 
nemen.  Kwestie van een eerste kennismaking en verder niets, ….   zo 
dachten we tenminste.  Enkele jonge vogels werden toch meegebracht, 
waarvan de eerste nakweek nu reeds rondvliegt in onze volières.   Gauw 
wisten onze vrienden dat we bij hem op bezoek waren geweest en hun 
nieuwsgierigheid was groot om de nieuwe aanwinsten te bekijken en te 
beoordelen.  Het eerst contact met deze kweker was heel apart, toch 
straalde zijn passie voor grasparkieten een enthousiasme uit , dat zo 
aanstekelijk werkte  dat  het ervoor zorgde dat het contact behouden 
bleef.  

 

 

Nu al stond vast dat zijn hok, het beste dat wij tot dan gezien hadden en 
we hadden er al een heleboel gezien, geloof me maar vast en zeker een 
meer uitgebreid bezoek waard was.  We vertelden onze plannen aan 2 
van onze beste budgievrienden en vroegen of zij interesse hadden.  En of 
zij interesse hadden! Beiden ook regelmatig druk bezig de 
internetsnelweg af te speuren naar interessante links, waren dezelfde 
mening toegedaan als wij vóór ons eerste bezoek, eerst moeten we dit 
zien in levende lijve en dan pas geloven we die cowboyverhalen.  Na 
enkele keren over en weer te hebben gemaild hadden we de keuze uit 
enkele weekends om de afspraak vast te leggen.   Eerste obstakel 
overwonnen.  Maar er volgden er nog… probeer maar eens een gaatje te 
vinden in de agenda van een overwerkte voorzitter, een volgeboekte 
redacteur/ secretaris/ondervoorzitter en manusje van alles, een liefhebber 
die met onregelmatige uren werkt en een organisator die net van werk is 
veranderd, probeert een voetbalploeg te trainen en zelf ook nog voetbal 
speelt.  Onbegonnen werk…   Er moest een slachtoffer vallen.   Onze 
voorzitter (van de andere club nvdr) kon zich tijdens het vooropgestelde 
weekend niet vrijmaken.  Spijtig! 

Maar niet getreurd, onze afvaller werd waardig vervangen door de even 
enthousiaste partner van de reeds bestaande reisgezel. 

Bon, bij deze stond de datum vast, het reisgezelschap ook, nu alleen nog 
het logistieke gedeelte in orde brengen…  Voor het vervoer gingen wij al 
zorgen aangezien het initieel toch ons idee was om opnieuw naar 
Zwitserland te rijden.  Het hotel werd door Mr. Lütolf himself geboekt , 
vermoedelijk uur van aankomst werd afgesproken en de tijdsplanning 
werd overlopen.  Wat bleek nu? Zondagvoormiddag kon nog worden 
opgevuld.  Daar werd snel even een mouw aangepast. 2 mailtjes en 2 
telefoontjes later stond een afspraak met Marcel Bühler in Hagendorn in 
onze agenda en de zondagvoormiddag wisten we ook weer wat te doen.    
Als we toen geweten hadden wat we nu wisten…..   
De dag van vertrek.  Het begint weer te kriebelen, de laatste instructies 
worden gegeven aan de babysit voor het weekend (voor de 
streepjeskoppen wel te verstaan). 

 



 

Na een heel smakelijk en uitgebreid ontbijt konden we er tegenaan voor 
de 2de helft (toen wisten we nog niet dat er verlengingen zouden 
gespeeld worden).  Van 12 u tot 17 u werd elk kweekkoppel besproken 
en getoond.  Geen moeite was teveel.  Ook kwestie van voeding werd er 
helemaal niet geheimzinnig gedaan.  Alles werd gewoon voor onze neus 
klaargemaakt en gegeven aan de vogels.  Heel leerrijk als je het mij 
vraagt.  We kregen nu de kans om de vogels die ons deze voormiddag 
waren opgevallen even nader te bekijken.  Je moet me niet geloven maar 
de kwaliteit die we te zien kregen was met geen woorden te beschrijven.  
Als grasparkiet-liefhebber kan je hier nu eens echt je hart ophalen.  Of je 
nu beginner (zoals wij) of Champions (ons gezelschap) bent, onder de 
indruk ben je gegarandeerd.  Elk koppel had zijn eigen anekdote.  Man, 
pop of beide werden in een tentoonstellingskooi gezet en daarbij werd 
elk verhaal, de achtergrond of stamboom uitgebreid toegelicht.  Zo 
uitgebreid zelfs dat we hem bij momenten vroegen of het niet nodig was 
om de ouders terug bij hun jongen te plaatsen.  Je kan het je wel 
voorstellen…   Om 17 werd de voorstelling even onderbroken doordat 
onze gastheer moest gaan voetballen.  Tijd voor ons om onze sleutel te 
gaan afhalen in ons hotel en even in een aangrenzend stadje een tas 
koffie te gaan drinken.  Na onze uitstap in het plaatselijke Wijnegem, 
zijn we ons even gaan opfrissen in het hotel, om uiteindelijk in het 
restaurant terug af te spreken met Daniël en zijn vriendin.  Na een 
lekkere en uitgebreide maaltijd, ondertussen was het 23u30 geworden, 
vroeg onze gastheer of we nog zin hadden om in zijn “vogelkot” nog 
even na te praten.  We maakten van de gelegenheid gebruik om Daniël te 
vragen welke vogels te koop waren en eens te kijken of we ons wat 
zouden kunnen verbeteren. Dit was voor ons al heel wat makkelijker dan 
voor onze collega, die al een heel goed hok grasparkieten heeft.  Na het 
uitgebreid marktonderzoek dat we doorheen de ganse dag gevoerd 
hadden, vonden we toch enkele vogels die aan onze strenge 
selectiecriteria voldeden J.  Van elk van die geselecteerde vogels werd 
de hele familie erbij gehaald van vader tot broer van de 
achtergrootnonkel toe. Gewoon om een idee te hebben waaruit die 
bepaalde vogel stamde.  Na enige tijd en discussie (er bestaan nog 
moeilijke bevallingen) had ieder zijn gading gevonden en konden we aan 
ons bed beginnen denken – ondertussen was het al 2u !-. 

 

Eerste vraag: wat willen jullie 
eerst? Even naar de vogels 
kijken of ontbijten?  We hadden 
de pistoleekes voorzien (zoals 
vorige keer) maar wie dacht er 
op dit moment nu aan eten?  
Voor die kwetteraars met hun 
kromme bek, daar doen we het 
toch allemaal voor of niet?  We 
kregen dan kort even de tijd om 
de kweekinstallatie te bekijken 
en de aanwezige jongen in de 
volière te bewonderen.  Onder-
tussen had Daniel even de tijd 
om zijn hok stofvrij te maken en 
alle vogels te voorzien van hun 
ontbijt.  2 uur later zijn wij aan 
de beurt.   

Grijsgroen cinnamon

Grijs groen

 Rond 1 à 2 uur ’s nachts begonnen 
we ons vertrek voor te bereiden om 
zo de 670 km aan een strak tempo 
te kunnen afhaspelen en ter plaatse 
rond het afgesproken uur toe te 
komen.  Stipt  om 2 uur komt ons 
gezelschap toe in Langdorp waar 
we onmiddellijk koers zetten 
richting Zwitserland.  7 uur later – 
6u15 rijden komen we ter plaatse 
toe.   Precies op het afgesproken 
uur.  Met een gezicht dat ons deed 
vermoeden dat hij de 670 km had 
gereden deed onze gastheer zijn 
voordeur open. Kort werd iedereen
aan elkaar voorgesteld en een eerst 
gesprek werd aangeknoopt. 
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Maar nee, daar dacht Daniël nog niet aan, opnieuw geraakten we in een 
nieuw onderwerp verstrengeld en werden er weer enkele vogels uit de 
kweekkooien of volière gehaald.  Om 2u30 – allen reeds 43 en half uur 
wakker - besloten we toch maar een einde te maken aan de gesprekken 
en het hokbezoek af te sluiten.  Immers, 6 u later moesten we weer 
opstaan omdat we om 10u verwacht werden bij Marcel Bühler. De 
volgende morgen zaten we met kleine oogjes aan de ontbijttafel na te 
kaarten over wat er zich de voorgaande dag allemaal had afgespeeld.  Na 
een stevig ontbijt zetten we koers naar Hagendorn.  Eens bij Marcel 
aangekomen werden we ook daar heel hartelijk ontvangen.  Bij Marcel 
ging het er wel wat meer formeler (hoe kan het ook anders) aan toe wat 
niet wegneemt dat hij heel open zijn kweekinstallatie en opzet uit de 
doeken heeft gedaan. De grote vogels met een geweldige bevedering 
vielen onmiddellijk op.  Alleen de zijwaartse inplant van de 
kopbevedering (kenmerk voor de moderne grasparkiet) ontbrak wat bij 
sommige vogels, maar daar werd volop aan gewerkt.  Wat ons het meest 
is bijgebleven is de prachtige installatie waarover Marcel beschikte, van 
broedkaart tot kweekbak, van kweekbak tot vlucht.  Alles was tot in de 
puntjes uitgedokterd en ook verwezenlijkt.  Beperkt in omvang, maar 
volgens mij het schoolvoorbeeld van hoe een kweekhok er zou moeten 
uitzien.  Ondertussen was het reeds half één, tijd om onze aankopen op 
te gaan halen bij de eerste stopplaats en daarna koers te zetten naar 
Langdorp.  Ongemerkt was het stilletjes beginnen sneeuwen.  En het 
begon harder en harder te sneeuwen.  Tot overmaat van ramp reden we 
nog verkeerd waardoor we ca 50 km moesten omrijden om terug in 
Würenlos te geraken. Eén uur en 3 ongevallen (gelukkig wij niet ) later 
komen we dan toch terug bij DL aan. De vogels waren net bezig aan hun 
middagdutje, (nog een van zijn typische opvattingen om de vogels in de 
vroege namiddag enkele uren in het duister te zetten) dus moesten we 
even verpozen. Een tijdje later kunnen we dan toch onze aankopen 
inladen en vertrekken.  Het weer was er wel niet beter op geworden. De 
autobaan was op sommige plaatsen reeds volledig toe gesneeuwd en 
spiegelglad geworden. Maar eens de grens over met Frankrijk was alles 
weer open en konden we normaal doorrijden.  Na een rit van ca 7u30 
komen we dan uiteindelijk toch aan in Langdorp waar we werden 
verwelkomd door de achtergebleven partners en getrakteerd met lekkere 
pannenkoeken. 

Fotocompositie van ons bezoek aan Daniel Lütolf
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