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Deze maand zijn we te gast bij Alain Morris 

grasparkieten kweker en keurmeester te Bertem 

waar hij samen met zijn echtgenote Erna al 

verschillende jaren woont in een mooie woning, 

zijn bijnaam is Den Bak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertem is een plaats en gemeente in de provincie 

Vlaams-Brabant in België. De gemeente telt ruim 

9500 inwoners. De gemeente ligt in de landstreek 

Dijleland. Het toponiem Bertem is mogelijk 

afkomstig van het Germaanse berta, dat 

"schitterend" betekent, en van "heem". Bertem kan 

dus verklaard worden als schitterende woning. De 

naam Bertem kan ook verwijzen naar de moerassen 

van de Voer of naar de eigennaam Beert. Bertem 

ontstond als landgoed van de abdij van Corbie 

(Frankrijk). Het dorp telt nog vele "teussers" of 

veehandelaars. Om die reden is de huisstijl van de 

gemeente Bertem ook gebaseerd op het aloude 

"teussersgebaar"; twee handen die het gebaar 

uitvoeren waarmee de veeboeren een 

overeenkomst afsloten. De fusiegemeente telt naast 

Bertem zelf nog de deelgemeenten Korbeek-Dijle 

en Leefdaal. 

 

Hoe het begon: 

Alain is van jongs af aan altijd geïnteresseerd 

geweest in vogels. Ze waren bij hun thuis met 8 

kinderen, maar Alain was de enigste die de 

interesse had voor onze gevleugelde vrienden. Er  

 

 

 

ging geen vogelshow voorbij in zijn geboortedorp 

Leefdaal of Alain had deze meermaals bezocht om 

vogels te kijken. Dit was een van de oudere leden 

opgevallen, en deze man had verschillende volières 

met verschillende soorten vogels in zoals dat 

vroeger was om mee te doen in de landelijke 

shows, wilde je vooraan in het klassement spelen 

moest je meerdere soorten vogels hebben om 

vooraan te spelen. Alain werd uitgenodigd voor 

een bezoek, en kreeg een koppel vogels cadeau en 

hier is de hobby ontstaan. Maar het hart neigde 

toch vooral naar de parkieten en dan vooral de 

grasparkieten. En nu heeft Alain nog wel een 

koppel Rose parkieten en 2 koppels Edel 

papegaaien  en dan zijn grasparkieten. Omdat hij 

vooral geïnteresseerd was in de grasparkieten 

besloot hij om een cursus voor keurmeester te 

volgen bij de landelijke bond AOB. Dit was in 

1989. Deze cursus werd elke zaterdag gegeven in 

Gent en omdat hij te dom vond om geen examen te 

doen, deed hij examen en werd keurmeester voor 

grasparkieten. Na 5 jaar in 1994 heeft hij dan ook 

het examen gedaan voor keurmeester bij het COM, 

en sinds dien is bij een veelgevraagde 

internationale keurmeester. Hier onder moogt je 

toch verstaan dat hij jaarlijks een 30 keuringen 

uitvoert in België en dan nog wat internationale 

zoals, Egypte, Marokko, Pakistan, Frankrijk enz. 

Recent heeft hij nog verzoeken gehad voor de 

Emiraten en Dubayy. Een bezige bij dus.  

 

Het hok: 

Dit is onderverdeelt in twee, een buitenhok in de 

tuin, en een kweekkamer boven de garage. 

Het hok in de tuin is 4 bij 9.5 meter onderverdeelt 

in 5 volières van 3.5 x 1 meter en dan achteraan 2 
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Het hok in de tuin is 5 bij 9.5 meter onderverdeelt 

in 5 volières van 4 x 1 meter en dan achteraan 2 die 

iets groter zijn. Hier verblijven de drie koppels 

grote parkieten en de grasparkieten komen hier als  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ze uit de kweek zijn om te rusten en of uit te 

groeien. Deze vluchten zijn allemaal voorzien van 

ramen aan de voorzijde die open kunnen zodat de 

vogels de buiten lucht hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kweekkamer boven de garage is 10 bij 3 meter 

hierin staan 28 kweekbakken van Keulen opgesteld 

en nog eens 4 volières van 1 x 2.2 meter waarin de 

kweekkoppels en de jonge die gespeend worden 

verblijven. Hier worden wel de mannen en de 

poppen apart gehouden. De verluchting is zo 

gemaakt dat ze zeer funktoneel is maar geen tocht 

mee brengt. Alle 80 cm zijn er roosters in het 

plafond, daar wordt de lucht afgezogen en gaan 

dan door een machine die de warmte recupereert en 

er wordt dan door een andere grote buis verse lucht 

terug binnen gebracht en opgewarmd  maar deze 

buis komt uit de zoldering maar gaat tot ongeveer 

20 cm van de grond. Dit brengt mee dat er 

aangename frisse lucht in de kweekkamer was. 
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De vogels: 

De vroegere lijnen van zijn vogels waren 

opgebouwd uit vogels van enkele plaatselijke 

kwekers maar de laatste jaren bestaat de 

hoofdmoot en zeker de spangles uit de lijn van 

Lutolf  aan gevuld met wat vogels van Engelse 

kwekers zoals Mike Ball. 

Door de jaren is er ook de voorliefde gekomen 

voor de ino’s en hier heeft hij toch goede resultaten 

in gehaald. En het mag gezegd, hier zijn de vogels 

getraind als ze op show komen, zet ze in een 

showkooi en ze gaan zitten en verschillende zullen 

ook direct poseren, wel makkelijk als je moet 

foto’s maken. Voor Alain begint het kweekseizoen 

zowat half september zodat de vogels bezig zijn 

wanneer hij in zijn drukste periode zit van het 

keurmeesterschap . Dit is gemakkelijker want als je 

minder thuis bent, kunt ge ook minder controle 

houden op de kweek, komen ze overeen, broeden 

de poppen, zijn er problemen met de mannen. En 

als dit allemaal wat in orde is kan hij ook met een 

gerust hart gaan keuren. Van zijn spangles is hij 

vooral tevreden over de goede spots en maskers 

van deze vogels, de body vindt hij in orde, geen 

lang vleugels, enkel aan een beter tekening moet 

nog gewerkt worden en hiervoor worden er de 

laatste 2 jaar vooral donker factoringe vogels in 

gekweekt. Vooral bij lutino oppassen dat je geen 

cinnamon in kweekt  want dan krijg je het 

probleem dat de bevedering lichter wordt en niet 

het mooie geel, precies of er een witte zoom aan de 

veer is, en dit komt door de cinnamon in ino. 

 

De voeding: 

De zaden momenteel een mengeling van Joels, 

vroeger gebruikte ik de mengeling van Versele 

Laga, Jo Mannes waar nog een 20 % plat wit aan 

toe gevoegd werd en 2kg haver. 

Als zacht voer ook Joels de droge voor 

grasparkieten, vroeger ook Versele Laga met rusk 

en wortel en of rode biet  

 

Slot: 

In het naar huis rijden, dacht ik er nog aan dat 

iemand zoals Alain, die voor 7 jaar een zeer zwaar 

ongeval gehad heeft, met meer dan 20 breuken en 

dan vooral aan rug en ribben. Toch nog veel 

voldoening vind in de hobby, alhoewel hij dikwijls 

moet beroep doen op vrienden en kinderen om het 

zware werk te doen, zoals zakken voer heffen en de 

volières poetsen omdat het allemaal fysiek niet zo 

goed meer gaat. Toch nog veel succes gewenst in 

de hobby Alain. 

 

 


