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urante estes meus mais de 40 anos
na ornitologia, graças a Deus tive
a oportunidade de conhecer uma
infinidade de criadores de POAS, tanto
brasileiros quanto estrangeiros.
Tive o privilegio de conhecer e conviver
mais intimamente com Gerald Binks
(fundador da BW), pois o recebi junto com
sua esposa em minha casa algumas vezes
e tive a oportunidade de me hospedar em
sua casa algumas outras vezes. Figura
importantíssima no hobby, uma vez que
contribuiu de forma marcante para a
universalização dos POAS de qualidade.
É um supercriador? Não, apesar de ser
conhecidíssimo no mundo todo.

Vista do Criadouro Novo

Cito Gerald no incio do artigo, pois
como ele existiram vários outros craques,
também batalhadores para disseminação
do hobby.
Entretanto, existem 3 individuos que
são diferenciados quando se fala em
periquitos de qualidade. Poderíamos fazer
um paralelo com os melhores jogadores de
futebol, existem craques(vários) e os super
craques (que são poucos): Pelé, Garrincha,
Maradona, Ronaldo, talvez pudéssemos
adicionar mais um ou outro, mas não
muitos.
Nos Poas não é diferente, existem
craques(tipo Binks) e existem em minha
opinião 3 super craques, em tempos
diferentes, Harry Brian na Inglaterra(morto
no inicio dos anos 90), Jô Mannes na
Alemanha e ultimamente Daniel Lutolf na
Suíça.
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Por uma felicidade conheci os três e não
acho plausível comparações pois os méritos
são irrefutáveis. Dizem que Harry ganhava
a B.S. (varias vezes, o que é dificílimo)
com aves compradas, acho que isso não
é verdadeiro, mas mesmo que fosse ele é
que tinha o olho para achar o melhor. Jô é
campeão alemão por 18 vezes consecuticas
e responsável pelos primeiros búfalos como
os chamou Gerald Binks.
Daniel é um criador impressionante pela
qualidade que possuem seus pássaros, e
na minha opinião ele é responsável pela
mudança no direcionamento e na qualidade
das penas(tipo blush como eu as chamo)
Espero que Deus me conserve a saúde
por mais alguns anos pois exitem duas
coisas pelas quais sou vidrado, futebol e
criar periquitos, assim sendo quero viver
para conhecer mais super craques.

Da esquerda para direita. Anibal Rolim, Daniel Luetolf,
Djaci Araújo, Rogério Ventura e Alexandre Manzini.

Visita dos Brasileiros (esq p dir) Felipe Zabeu,
Fulvio Lucietto e Renato Uchoa.
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