De lichtgroene grasparkiet in de spotlights.
Door: Jan Bouwmeester
In 2017 zal er op de clubshow in Hapert een speciale prijs uitgereikt worden aan
de beste lichtgroene vogel en zal deze kleurslag en de kweker op een bijzondere
manier in het zonnetje gezet worden! Dit stond geschreven in het aprilnummer
van 2015.
Dit vind ik een mooi initiatief van onze club en een extra promotie van onze
basis kleurslag lichtgroen. Daarom heb ik voor mijzelf besloten om ook een
aantal normale lichtgroenen te gaan kweken om in 2017 op onze clubshow in te
kunnen brengen. Ook hoop ik van harte dat u als kweker/fokker dit initiatief van
onze club zal steunen. Het zou mooi zijn als u hier aan mee doet en ook een paar
koppels speciaal gericht op de lichtgroene kleurslag in de kweek zal zetten. Ik
droom er al van dat we met elkaar misschien wel tachtig of honderd
lichtgroenen op de clubshow van 2017 zouden kunnen bewonderen. Dat zou een
machtig gezicht zijn. Ik zie het al helemaal voor me. Alle lichtgroenen deze
maal bij elkaar op een aparte promotie stelling. Dit als een aparte show binnen
onze clubshow. Wij er met zijn allen langs paraderen om ze te vergelijken en te
bewonderen. Dat kan haast niet, behalve als we er met zijn allen onze schouders
onder zetten. Dus, als u ze niet in uw bezit hebt, dan kunt u er nu nog een paar
aanschaffen. Het zou toch een festijn zijn als dit zal lukken. Bovendien misstaat
het niet in uw eigen hok als zich daar een aantal goede normale lichtgroene
vogels bevinden. Ik zou er best blij mee zijn en u toch zeker ook! Gun u zelf een
cadeautje.
Om alvast zin in de normale lichtgroene te krijgen heb ik van een lichtgroene
man een aantal foto’s gemaakt. Dan kunt u in verschillende houdingen dezelfde
vogel bestuderen. Ik persoonlijk vind het een behoorlijk goede vogel, alleen
moeten er grotere stippen op gekweekt worden. Deze vogel is niet van mijzelf
maar ik vind het wel een mooie voorbeeld vogel. Grotere stippen heb ik al vast
wel op mijn hok maar nu moet ik deze nog op een lichtgroene overbrengen. Dat
moet mij gaan lukken. Of het dan ook in de kwaliteit van deze voorbeeld vogel
lukt is nog even afwachten maar op de clubshow van 2017 hoop ik ze te kunnen
tonen. Doet u ook mee?
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