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Clemens Keller uit Duitsland : Internationale keurmeester & kweker van vele voortreffelijke 
grasparkieten.  
In 1963, toen ik 8 jaar oud was, startte de hobby voor mij met een violette grasparkiet. 
Mijn eerste tentoonstelling grasparkieten kwamen van de kwekers Reinhard Molkentin, Leo Endres 
en  Jo Mannes. Ik begon in 1973 met kleurgrasparkieten en ging in 1976 over naar showparkieten.  
 Grasparkieten zijn de meest populaire vogels in Duitsland. Meestal schaffen de mensen eerst 
kleurgrasparkieten aan en wanneer men iets meer kan besteden gaat men over tot showparkieten. 
Memorabele momenten voor mij in de hobby: staande ovatie die ik kreeg  op de speciale clubavond 
voor mijn keuring tijdens de Grand National Show USA in Houston / Texas. 
De hobby geeft mij; grasparkieten kweken,  showen en keuren. Het ontmoeten van 
grasparkietenliefhebbers en het praten over onze hobby. Het verkopen van vogels aan kinderen en 
jonge mensen. Zij zijn de toekomst voor onze hobby! 
Ik kweek tentoonstellingsparkieten sinds 1973. 
Shows: de voor mij belangrijkste show is het “ Europese kampioenschap” sinds 1985 gehouden in 
Karlsruhe. Ik heb deze show opgericht samen met Theo Vins (+), Werner Haarde (+), Reinhard 
Molkentin, Leo Endres en Dieter Vogelsänger. Ik hou van eendagshows en van de “Bundesschau 
Germany” te Kassel. 
I ben Champion kweker sinds 1985 en “Ere Champion kweker” sinds 2000. Ik kweek: Normalen, 
Spangles enkel- en dubbelfaktorig, cinnamons, opalines , cinnamon opalines en sinds 2019 Texas 
Clearbody. Ik start met de kweek vanaf de nieuwe maan in september, hou een pauze in december 
en january(daglicht is dan te kort en het is te koud) en vang weer aan vanaf nieuwe maan in February 
en stop einde Juni. Twee maanden voor het kweekseizoen hou ik de poppen en mannen apart. Ik let 
op de kweekconditie, poppen dienen minimaal 6 maanden oud te zijn en de mannen minimaal 8 
maanden oud. Ik verpaar het liefst oudere mannen met jonge poppen. 
Ik hou van grasparkieten met stijl, type en charisma. Stabiel op de stok zittend, goed in balans, 
onbevreesd en zichzelf natuurlijk presenterend.  Kop: groot, rond, breed en symmetrisch vanuit 
iedere hoek gezien. Welving van de kopveer beginnend boven de washuid in zijwaartse richting 
vervolgens opwaarts om met een mooie welving over de kop over te gaan op de ruglijn. 


