Wim Hattink
Wim Hattink is geboren in 1958, getrouwd en heeft 2 kinderen en is
woonachtig in Diepenveen.
Wim zit al 52 jaar in de hobby. Zijn start als keurmeester was bij de
NBvV, waarna overgang naar destijds de BSH.
Mijn hobby is mij met de paplepel ingegeven door mijn vader, op 5
jarige leeftijd kreeg ik mijn eerste 2 koppeltjes groene kleine
parkietjes.

Enige door Wim behaalde successen;
Winnaar NGC show en winnaar klassement.
Showwinnaar Mönchengladbach.
Apeldoorn enkelingen en stam kampioen.
Aantal kampioenschappen bij de GGC en de OPC(NBvV).

Wim heeft niet echt favoriete kleurslag/variëteit. Wel zijn veel
resultaten met cinnamon vogels behaald. Violet blijft een van de
mooiste kleurslagen wat Wim betreft.
De uitdaging in de hobby is: Uitgebalanceerde vogels kweken met de
juiste bevedering waarbij de bevedering zich op de juiste plaats en in
de goede richting laat zien.
Het is de verantwoording van de kweker dat de vogels gezond zijn.
Geen missende pennen, of te lange pennen en/of cystes laten zien.
Als keurmeesters kunnen wij de vogels waarderen en/of straffen, als
we dit als groep consequent doen, kunnen wij bijdragen aan de juiste
ontwikkeling in de grasparkietensport.
Positieve ontwikkelingen over de laatste paar jaren:
Er wordt weer meer gekweekt op balans, lengte boven de stok.

Toename van kopveerlengte gecombineerd met dichtheid, breed, hoog
en ook weer in voorwaartse richting, waarbij de snavel diep wegvalt,
dit alles in combinatie met een juiste ooglijn.
Verbeterpunten: Het onder controle houden van de lengte van de
lange pennen, verbeteren van de lichaamsbevedering, de
broekbevedering in het bijzonder.
En de kleur-en tekeningskenmerken in de verschillende klassen zijn te
vaak verwaarloosd, iets waar niet alleen de kwekers maar ook wij als
keurmeesters de nodige aandacht aan moeten blijven besteden.
Ik hoop nog lang te blijven genieten van deze prachtige hobby.
Groetjes Wim

