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Flitsbezoek bij Daniel  Lütolf. 
 

Op korte termijn kregen we de kans een afspraak 

met Daniel te maken, waar we meteen op 

reageerde, omdat hij al enkele paren had ingezet 

voor het seizoen 2018. Dat interesseerde ons heel 

erg. Sinds ons laatste bezoek aan hem een jaar 

geleden is dat in de grasparkietensport een zeer 

lange tijd, we verwachten dat er zeker veel 

veranderd is. 

Op maandag 30.04.2018 was het tijd om de reis 

naar Würenlos te beginnen. Samen met Gerd 

Bleibaum en Paul Reiman zijn we vroeg in de 

ochtend aan de reis naar Zwitserland begonnen. 

We arriveerden net na het middaguur in het nieuwe 

vogelhuis van Daniel. Daar waren we allemaal erg 

enthousiast over. 

Het is altijd een speciale ervaring om een nieuw 

kweekhok binnen te gaan. Het broedgedeelte met 

twee rollende volières is enigszins uitgebreid, een 

zeer grote vlucht is ondergebracht in de kelder. Een 

broedkamer van superlatieven! Zeer ruim, helder 

verlicht, praktisch verdeeld en uitgerust met de 

nieuwste technologie. Bijna alle broedkooien 

waren bezet en de kweek liep zeer voorspoedig. 

Meteen zagen we veel zeer goede tot uitstekende 

vogels in de twee rol volières zitten. 

Na een korte verfrissing in het nieuwe 

keukengedeelte in het kwekgedeelte, begon Daniel 

enkele vogels uit te vangen vanaf het jaar 2017 en 

jonge vogels al vanaf 2018. 

Het was opmerkelijk welke kwaliteit in de fotokooi 

toen zichtbaar werd. Uitstekende grasparkieten in 

alle kleuren! Natuurlijk had elke vogel ook een 

"achtergrond", die Daniel ons gemakkelijk in een 

open vorm beschreef. 

Zoals elk jaar konden we zien dat zijn vogels zich 

in een vrouwelijke richting verder ontwikkelden. 

Ook enkele jonge dieren uit 2018 kwamen al voor 

de lens 

Dit is het moment waarop elke fokker veel kan 

leren en het hart van de fokker lacht! We merkten 

dat er minder extreme vogels in zijn populatie 

waren. Velen van hen zijn naar het buitenland 

verkocht, waar de vraag naar dit soort vogels hoog 

blijft. Zijn kweekdoel voor de toekomst is echter 

duidelijk gedefinieerd. 

Daniel wil een iets fijner, uitgebalanceerd 

grasparkiet kweken, en ze moeten allemaal kunnen 

vliegen. Het is altijd een uitdaging, want als een  

 

 

conclusie zegt het dat de vogel volledig bevederd 

moet zijn. Daarom worden in zijn kweekhok 

vrijwel geen dieren gezien die niet compleet zijn in 

de bevedering. 

Zijn ideale vogel moet groot en sterk zijn, brede 

schouders en nek hebben, een diep masker hebben 

met grote, ronde Keelstippen en natuurlijk zijn 

typische gezicht met uitgesproken bevedering en 

blow en horizontale groei. En bovenal moet de 

vogel er in het algemeen mooi en harmonieus 

uitzien. Zoals hierboven vermeld, besteedt Daniel 

speciale aandacht aan de luchtwaardigheid van zijn 

dieren. Hij wil in de toekomst geen vogels op de 

vloer van de volières zien, wat op veel plaatsen een 

groot probleem is. 

Zo moet een goedgevormde, gezonde en 

uitgebalanceerde grasparkiet worden gefokt, die 

zowel op tentoonstellingen als in de latere kweek 

uitstekend moet worden gebruikt. 

Daniel denkt ook in welke problematische richting 

de grasparkiet op sommige plaatsen wordt gefokt. 

Vooral vogels met zijn afkomst worden steeds 

extremer gefokt, volgens het motto "hoe groter, 

hoe beter". Dat is onzin en gaat gepaard 

verschillende lelijke mogelijke partners, dat moet 

elke serieuze fokkers duidelijk zijn. Daniel zal zijn 

gedachten hierover in een artikel beschrijven. 

We hebben een top ras gezien, dat moeilijk te 

verslaan is. 

De dag eindigde en we namen afscheid van Daniel. 

In totaal zijn 35 kweek- en jonge vogels tot op de 

dag van vandaag opgenomen. We hadden graag 

foto's van andere vogels gemaakt, maar de tijd 

heeft het niet meer toegestaan. 

Iedereen die ooit bij Daniel Lütolf is geweest en 

zijn grasparkieten heeft gezien, weet hoeveel 

moeite, kennis en passie hij heeft om zijn vogels te 

fokken. Hij brengt enkele uren per dag door met 

zijn grasparkieten. Het resultaat laat zien dat hij 

alles goed doet. 

We zeggen bedankt voor de goede tijd en hopelijk 

tot snel. 

 

Tekst en foto’s Thomas Lautenschlager. 

Vertaling Loet Venhuizen. 

 


