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Voorwoord - Foreword
Beste vrienden,
Binnenkort komt onze 25 ste editie van de BVA Masters  er aan !
Voor de deelnemers is het weer de hoogste tijd om hun vogels voor te 
bereiden om mee te doen aan deze tentoonstelling. 
Onze website http://www.lovebirdinternational.com staat weer online 
in 7 talen. Daar kan je alvast alle informatie terugvinden voor inschrijving.  
Je kan je online registreren of de nodige documenten downloaden en via 
de post versturen. In dit BVA magazine vind je eveneens alle nodige docu-
menten om te kunnen deelnemen aan de BVA Masters 2017. Je vindt hier 
ook de reglementering en voorwaarden welke van toepassing zijn tijdens 
onze tentoonstelling en in de verkoopsklasse. 
Door het aanhoudend succes van BVA en de groei van vele bui-
tenlandse deelnemers vragen wij aan VOORAL de Belgische en 
Nederlandse deelnemers om (indien mogelijk) zelf uw tentoonstel-
lingskooien mee te brengen in plaats van deze te huren van BVA. 
We hebben wel zo’n 900 huurkooien beschikbaar, maar vorig jaar hebben 
we reeds gemerkt dat dit niet meer voldoende gaat zijn. We kunnen 
echter niet meer kooien aankopen wegens plaatsgebrek om deze te 
stockeren.
BELANGRIJK: Huurkooien moeten gereserveerd worden VOOR 1 SEP-
TEMBER!! (Alleen op deze manier kunnen we een juist overzicht van onze 
beschikbare huurkooien volgen en garanderen dat deze ook beschikbaar 
zullen zijn bij het inkorven!) 

Net zoals voorgaande jaren zijn er weer VIP kaarten te koop welke de 
mogelijkheid geven aan niet-deelnemers aan de show, om toch op vrijdag-
avond aanwezig te zijn op de officiële opening van de BVA Masters 2017. 
Deze mensen kunnen dan ook op deze eerste dag reeds de verkoopsklas-
se bezoeken. Meer informatie hieromtrent vind je ook in deze uitgave.
Tijdens de BVA Masters 2017 organiseren wij op zaterdagavond 9 
september onze jaarlijkse BBQ. Als je wenst deel te nemen aan dit eet-
festijn, dan kan je contact opnemen voor reservatie met Geert Serlet via 
0473/618909 of via geert@agapornidenclub.be . Kostprijs is 15 euro per 
persoon en kinderen tot 12 jaar betalen slechts 10 euro per persoon. Be-
talen doe je aan de kassa tijdens de BBQ zelf. Gelieve wel op voorhand 
te reserveren op naam, want de plaatsen zijn beperkt!
Wie van onze leden zich geroepen voelt om tijdens de BVA Masters 
enkele uurtjes te komen helpen, kan zijn naam opgeven bij Geert op 
0473/618909 of geert@agapornidenclub.be  
Vooral op zondagavond en op maandag hebben we nog nood aan enkele 
gemotiveerde BVA liefhebbers.
Op de omslag van deze uitgave vind je de nodige documenten om een ad-
vertentie te plaatsen in onze tentoonstellingscatalogus. Een uitgelezen 
kans om je vogels eens in een extra daglicht te stellen.
Eveneens vind je op de omslag ook het formulier voor het bestellen 
van de BVA ringen voor 2018. Voor wie in oktober al wil ringen moet 
voor 15 augustus zijn ringen  bestellen en betalen.

BELANGRIJK: Je kan alleen ringen bestellen voor 2018 als 
ook het lidgeld voor 2018 overgemaakt is!
Verder hebben we nog goed nieuws te melden !!
In ons vorige magazine van April had ik al aangekondigd 
dat we zuster verenigingen van BVA hadden in  Spanje, 
Griekenland  Indonesië, Pakistan en Portugal  die ons BVA 
magazine uitbrengt in hun landstaal voor hun leden.
Ik ben blij te mogen aankondigen dat we vanaf nu ook 
een zuster vereniging in Brazilië en Egypte er bij heb-
ben.
Zo bouwen we weer beetje bij beetje een BVA Inter-
national gemeenschap op over de ganse wereld die 
dezelfde standaard eisen toepassen !

Veel leesplezier en succes op de BVA Masters ,

Dominique

Dear friends,
The 25th edition of the BVA Masters is coming!
It is high time that the participants start to prepare their birds for this show.
Our website http://www.lovebirdinternational.com is again online in 7 lan-
guages. There you can find all the necessary information for your registration. 
You can register online or download the necessary documents and send them 
in by mail. In this BVA magazine you can also find the necessary documents to 
enter the BVA Masters 2017. You will also find the rules and conditions which 
apply during this show and to the sales class.

Because of the continuing success and the increase of the foreign partici-
pants we ask ESPECIALLY the Belgian and Dutch participants to (if pos-
sible) bring their own show cages instead of renting them from the BVA.
Although we have about 900 rental cages available, we already noticed last 
year that this will no longer be sufficient. However, we cannot buy more cages 
because we don’t have enough room to store them.
IMPORTANT: Rental cages must be booked BEFORE SEPTEMBER 1st!! (This 
is the only way to ensure we have a correct overview of our available rental 
cages and can we guarantee that they are available when the time comes to 
start caging!)

Just as in previous years VIP tickets are for sale which enable non-participants 
to already be present on Friday night for the official opening of the BVA 
Masters 2017. These people can also visit the sales class on this first day. More 
information can be found in this edition.
During the BVA Masters 2017 we organise on Saturday night September 9th 
our annual BBQ. If you want to participate you can contact Geert Serlet for 
your reservation on +32 (0)473 618909 or geert@agapornidenclub.be . The 
tickets cost 15 Euro for adults and children up to 12 years pay only 10 Euro. 
You can pay at the cash register during the BBQ itself. Please book your well 
in advance because the places are limited!
If any of our members would like to help out for a few hours during the BVA 
Masters you can contact Geert on +32 (0)473 618909 or geert@agaporniden-
club.be  
We still need a few motivated BVA aviculturists for Sunday evening and 
Monday.
On the cover of this edition you will find the necessary documents to place an 
advertisement in our show catalogue. An excellent opportunity to place the 
spotlight on your birds.
Also on the cover you can find the form needed to order the BVA rings for 
2018. For those who already want to do their ringing in October you must 
order and pay for your rings before August 15th.

IMPORTANT: you can only order rings for 2018 if your mem-
bership fee for 2018 has been paid!
We also have further good news to report !!

In our previous magazine of April I already announced that we 
have sister organisations of the BVA in Spain, Greece, Indone-
sia, Pakistan and Portugal who publish our BVA magazine in 
their local language for their members.
I am glad to announce that from now on we also have a sister 
organisation in Brazil. Thus we are building a BVA interna-
tional community bit by bit across the entire globe who all 

apply the same standards!

Lots of reading pleasure and good luck at the BVA Masters

Dominique
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Een drietal jaar geleden werd ik door de Griekse lief-
hebber en keurmeester, Panagiotis Vrannas benaderd 
in verband met een afwijkend gekleurde Agapornis ros-
eicollis. Volgens hem voldeed de beschrijving aan de be-
schrijving van de mogelijke *pastel* Agapornis roseicollis 
zoals deze vermeld staat in de Nederlandse uitgave van 
mijn boek. [1, p. 178]. En dat klopte inderdaad, wanneer 
ik het fenotype van deze vogel vergeleek met deze 
beschrijving, waren er heel wat raakvlakken, behalve de 
omschrijving van de buitenste slagpennen. Deze waren 
afwijkend. Waar de beschrijving van deze buitenste 
slagpennen bij de *pastel* Agapornis roseicollis vermel-
den dat, en ik citeer:
“Alle vleugelpennen (groot, middel en klein) zijn lichtgrijs 
met een overwegend gele buitenvlag die een licht crème-
kleurige omzoming heeft. Met uitzondering van de buiten-
ste grote vleugelpen waarvan de buitenvlag zo smal is dat 
nagenoeg geen geel zichtbaar is”
zijn bij deze vogel de buitenste slagpennen duidelijk 
omgeven door een zoom. 

Panagiotis kreeg, net als iedereen de raad om proefpa-
ringen op te zetten, want de eerste vereiste is uiteraard 
dat een fenotype verder vererft wil men van een mu-
tant spreken. Ik hield de mogelijk van een *pastel* wel 
open, maar alles verdween netjes, zoals het steeds ge-
beurd, in een aparte file in de map ‘nog uit te zoeken’.
  
Vorig jaar ging ik dan samen met Panagiotis en Edwin 
Vloebergen naar UK. Ik ging er een lezing geven over 
mutanten bij Forpus en Edwin en Panagiotis gingen er 
keuren. Uiteraard kwam toen deze ‘rare’ vogel terug 
ter sprake. Toen vertelde Panagiotis mij dat de vader 
van deze vogels een SL ino groene is en de moeder 

About three years ago I was approached by the Greek 
aviculturist and judge, Panagiotis Vrannas regarding an 
Agapornis roseicollis with a deviating colour. According 
to him the description matched the description of a 
possible *pastel* Agapornis roseicollis as mentioned in 
the Dutch edition of my book. [1, p. 178]. And this was 
indeed correct, when I compared the bird’s phenotype 
with this description there were a lot of similarities, 
except for the description of the outer flight feathers. 
These deviated. The description of these outer flight 
feathers in *pastel* Agapornis roseicollis mentions that, 
and I quote:
“All wing feathers (large, middle and small) are light grey 
with a predominantly yellow outer vane which has a light 
cream coloured edge. With the exception of the outer 
large wing feathers whose outer vane is so narrow that 
there is hardly any yellow visible’, all outer flight feathers 
clearly have an edge.

Panagiotis was given the same advice as others to set 
up trial pairings, because the first requirement for a 
mutation is of course that the phenotype inherits. I did 
leave the possibility of a *pastel* open but everything 
was filed neatly, as always, in a separate file in the fold-
er ‘to be checked’.

Last year I went to the UK together with Panagiotis 
and Edwin Vloebergen. I gave a lecture on mutations in 
Forpus and Edwin and Panagiotis judged. Of course this 
‘strange’ bird was mentioned again. Panagiotis told me 
that the father of these birds was an SL ino green and 
the mother an opaline aqua. The birds had their first 
young with this deviating colour in 2014 but unfortu-

All pictures © Panagiotis Vrannas

Agapornis roseicollis 
pale green
By Dirk Van den Abeele 
Ornitho-Genetics VZW
MUTAVI, Research & Advice Group 
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een opaline aqua. De vogels hadden hun eerste jong 
met deze afwijkende kleur in 2014, maar het jong stierf 
helaas na een paar maanden. Begin 2016 had hij dan 
opnieuw 2 jongen van dat paar, waarvan terug één 
met deze afwijkende kleur. Volgens Panagiotis was het 
hoogstwaarschijnlijk een man. Toen ik hem vroeg of er 
ook SL ino groene (lutino) jongen geboren waren uit dat 
paar antwoordde hij ontkennend.  

Dat deed bij mij een belletje rinkelen. Het is immers niet 
de eerste keer in avicultuur dat een vogel split voor SL 
ino of zelfs homozygoot SL ino, plots een geheel andere 
mutant voorbrengt. Denken we maar aan de opaline 
Agapornis roseicollis. De eerste opaline werd ook gebo-
ren uit een paartje waarvan de man split SL ino was [1, 
p. 148], [2, p. 331]

Deze zaken zijn genetisch perfect mogelijk. Ik wil het 
niet te ingewikkeld maken, maar dit kan diverse oorza-
ken hebben. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat er 
een translocatie gebeurt waarbij een stuk van een gen 
verplaatst wordt of verdwijnt. Dan is er ook de mogelijk-
heid dat een, nieuw, apart gen, al of niet op dat Z chro-
mosoom, een epistatisch effect heeft op de expressie 
van deze genen [3]–[5]. 

Ik vroeg Panagiotis om voor alle zekerheid toch te chec-
ken of de betrokken vogel zeker geen pop was. Ik had 
toen het vermoeden dat we mogelijks met een pale te 
maken hadden. Pale is een SL recessieve mutant die pas 
vrij recent opgemerkt werd bij Agapornis fischeri [1, p. 
379], [2, p. 419] en waarschijnlijk een 15 jaar geleden 
voor het eerst opdook bij de catharinaparkiet [Bolbor-
hynchus lineola]. Deze mutant heeft een beperkte re-
ductie van het eumelanine (+/- 15%) en wat belangrijk 
is: proefparingen bij de catharinaparkiet hebben duide-
lijk gemaakt dat deze mutant duidelijk een allele van SL 
ino is. Dit paste volgens mij beter in het plaatje want de 
duidelijke omzoming aan de buitenste slagpennen, de-
den me in die richting denken. Panagiotis liet de jongen 
DNA testen en mijn vermoeden bleek juist: het jong 
met deze afwijkende kleur was inderdaad een 
pop. 

Deze pop werd met een groene man 
verpaard en kort daarop hadden ze de 
eerste drie jongen: 2 popjes en een 
1 man, allen, zoals te verwachten, 
groen van kleur. Als mijn ver-
moeden klopt dat het een pale 
mutant is, dan moet de jonge 
man split pale zijn en kan 
deze in combinatie met 
een groene pop terug 
pale poppen voort-
brengen. 

Daarna ging Pana-
giotis nog een stap 
verder en verpaarde 
de pale pop met een 
man groen / SL ino. Als 
mijn redenering klopte 

nately the young died after a few months. Early 2016 
he again had 2 young from that pair, one of which had 
this deviating colour. According to Panagiotis it was 
more than likely a male. When I asked him whether an 
SL ino green (lutino) young was born from this pair he 
answered negatively.

This rang a bell. It is not the first time in aviculture 
that a bird split for SL ino or even homozygotic SL ino, 
suddenly produces an entirely different mutant. For 
instance the opaline Agapornis roseicollis. The first opa-
line was born from a pair where the male was split SL 
ino [1, p. 148], [2, p. 331]

Genetically this is entirely possible. I do not want to 
complicate matters too much, but this could have vari-
ous causes. For instance, it could be that a transloca-
tion occurred whereby one part of a gene has been 
moved or disappeared. Then there is also the possibil-
ity that a, new, separate gene, be it on the Z chromo-
some or not, has an epistatic effect on the expression 
of these genes [3]–[5]. 

But I asked Panagiotis to check whether this bird was 
definitely ‘not’ a female, just to be certain. I already 
suspected at that time that we might be dealing 
with pale. Pale is an SL recessive mutation which has 
only recently been noticed in Agapornis fischeri [1, p. 
379], [2, p. 419] and probably surfaced for the first 
time about 15 years ago in the lineolated parakeet 
[Bolborhynchus lineola]. This mutation has a limited 
eumelanin reduction (+/- 15%) and what is important: 
trial pairings with the Lineolated Parakeet have shown 
that this mutation is clearly an allele of SL ino. In my 

opinion this fits better because 
the clear edging on the outer 

flight feathers reminded me 
of this. Panagiotis had the 
DNA of the young tested 
and my suspicion was con-
firmed: the young with this 
deviating colour was indeed 
a female. 

This female was paired with a 
green male and recently they 

had their first three young: 2 fe-
males and 1 male, all, as expected, 
green. If my suspicion is correct 
and this is the pale mutation, 
then the young male must be 
split pale and can combined with 

a green female to produce pale 
females.

Then Panagiotis took it a step further 
and paired the pale female with a green 

SL ino male. If my reasoning is correct that 
this pale is an allele of the SL ino gene, we 

would be able to breed PaleIno males from 
this. In the first nest there was indeed a male 
with a deviating colour. I quote Panagiotis “He 
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dat deze pale een allele van het SL ino gen is, moesten 
we hier PaleIno mannen kunnen uit fokken. En in de 
eerste nest was inderdaad een man met afwijkende 
kleur te vinden.  Ik citeer Panagiotis: “He has light grey 
feet and nails and 30%-35% reduction of eumelanin in 
the body, also the typical characteristic primary feathers 
of pale.” – “de vogel heeft grijze poten en nagels en een 
reductie van ongeveer 30-35% van het eumelanine. De 
vogels heeft ook de typische omzoming aan de slagpen-
nen”. 
Door dit alles denk ik toch dat we nu van pale mogen 
spreken bij Agapornis roseicollis. 

Dank aan Panagiotis!!!

Dirk

has light grey feet and nails and 30%-35% reduction of 
eumelanin in the body, also the typical characteristic 
primary feathers of pale.”
Because all of this I do think that we can now speak of 
pale in Agapornis roseicollis.

Thanks to Panagiotis!!!

Dirk
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In oktober 2016 waren we aanwezig op de 
tentoonstelling van onze zustervereniging AECA in 
Algemesi (Valencia). Algemesi is een gemeente in de 
Spaanse provincie Valencia en heeft een oppervlakte 
van 42 km². Algemesi is een van de belangrijkste 
productiecentra voor de productie van citrusvruchten 
in Spanje. Je ziet daar kilometers ver boomgaarden 
met mandarijntjes en appelsienen, maar de laatste 
jaren worden er ook meer en meer KAKI vruchten 
geteeld omdat deze meer geld opbrengen. Deze bomen 
kunnen hier goed gedijen door het milde klimaat en de 
goede irrigatie komende uit de Xuquer rivier die door 
de stad loopt. Je ziet dan ook overal kilometers lange 
kanaaltjes die deze boomgaarden van water voorzien. 
Dankzij onze goede vriend Lluis Palenzuela Campubri 
konden we tijdens ons verblijf daar heel  wat kwekers 
in de omgeving gaan bezoeken. De eerste liefhebber 
die op mijn verlanglijstje stond was onze vriend Pere 
Carbonell Vendrell. Perre zijn jullie in het verleden zeker 
en vast al eens tegengekomen tijdens een van onze BVA 
verkoopdagen, waar hij altijd samen met Javi Garcia 

In October 2016 we were attending the show of 
our sister association AECA in Algemesi (Valencia). 
Algemesi is a village in the Spanish province Valencia 
and has a surface area of 42km². Algemesi is one of 
the main production centres of citrus fruit in Spain. For 
kilometres you can see orchards with mandarins and 
oranges, but in recent years more and more KAKI fruit 
is grown because these generate more income. The 
trees thrive due to the mild climate and the excellent 
irrigation coming from the Xuquer River which runs 
through the city. For kilometers you can see canals 
everywhere which supply the orchards with water. 
Thanks to our dear friend Lluis Palenzuela Campubri we 
were able to visit quite a few breeders in the vicinity 
during our stay. The first aviculturist on our wish list was 
our friend Pere Carbonell Vendrell. You have probably 
run into Pere in the past at one of our BVA sales days 
which he always attends together with Javi Garcia Sanz.
Pere started keeping birds about 25 years ago when 
he received a green A.fischeri as a gift and from then 
on he caught the bird virus. Pere is mainly interested 

By Dominique Veeckmans

Op bezoek bij | Visiting
Pere Carbonell Vendrell
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Sanz aanwezig was.
Pere is zo’n 25 jaar geleden begonnen met vogels 
toen hij een groene A.fischeri cadeau kreeg en vanaf 
dan werd hij door het vogelvirus gebeten. Pere heeft 
het vooral voor de aparte mutaties en daar gaat 
hij dan andere mutaties gaan in kweken. Alles wat 
nieuw is spreekt Pere wel aan. Nieuwe vogels worden 
aangeschaft bij bevriende kwekers en zijn doelstelling 
gaat altijd uit naar nieuwe uitdagingen.
Zijn bestand bestaat uit alleen de A.fischeri, maar daar 
heeft hij wel de crème de la crème van zitten. Pere 
kweekt vooral de A.fischeri in pale fallow groen en 
blauw, Opaline en opaline euwing in groen en blauw, 
opaline ef en df gezoomd, lutino, pale, turquoise 
gecombineerd met dilute, misty enz…. Voor nieuwe 
mutaties en mutatiecombinaties hebben zijn vogels ook 
al een heel fors formaat !
In de loop der jaren had Pere zo’n 900 vogels in zijn 
bestand, maar wegens plaatsgebrek en ook wat 
ouder te worden heeft hij zijn bestand gereduceerd 
naar ongeveer 200 vogels, wat nog heel wat is om te 
verzorgen. Pere stond ons trots op te wachten want hij 
had pas een volledig nieuw vogelhuis laten bouwen in 
samenwerking met Javi Garcia Sanz. En trots mocht hij 
zeker zijn want zo’n modern gebouwd hok ben ik nog 
nergens tegen gekomen.
Alles was er zeer clean, je kon er bij wijze van spreken 
van de grond eten.
Onze ogen wisten niet naar waar we eerst moesten 
kijken. De nieuwe kweekruimte van Pere is negen bij vijf 
meter groot en is voorzien van de modernste snufjes.
Bij het binnenkomen van de kweekruimte zag je links 
8 mooie aluminium volières van 1m breed x 2m hoog 
en 2m lang en er stond nog materiaal om er nog 
eentje langs te plaatsen. Aan de rechterkant waren 
er verschillende blokken met in totaal 45 kunststof 
kweekkooien met houten broedblokken opgesteld. 

in separate mutations into which he will breed other 
mutations. Anything new will always appeals to Pere. 
New birds are always bought from fellow breeders and 
his aim is always directed at new challenges.
His collection consists solely of A.fischeri, but they are 
the best of the best. Pere mainly owns A.fischeri in pale 
fallow green and blue, opaline and opaline euwing in 
green and blue, opaline SF and DF edged, lutino, pale, 
turquoise combined with dilute, misty, etc. As a result 
for new mutations and mutation combinations his birds 
have a considerable size!
Over the years Pere has had about 900 birds in his 
collection, but due to a lack of space and him getting 
older he has reduced his collection to about 200 birds, 
which is still quite a lot to take care of. Pere was proudly 
waiting for us because he had recently had a complete 
new bird house built together with Javi Garcia Sanz. 
He was rightfully proud of this fact since I have never 
come across such a modern room. Everything was 
exceptionally clean, so clean you could actually eat from 
the floor.
Our eyes did not know where to look first. The new 
breeding area measures nine by five metres and is 
equipped with the latest gadgets.
When you enter the breeding area you see 8 beautiful 
aluminum aviaries on the left measuring 1m wide x 
2m high and 2m long and there were materials there 
to create another one alongside. On the right there 
were several blocks with in total 45 plastic breeding 
cages with wooden nest boxes. These breeding cages 
were 80cm long x 40cm wide and 45cm high. They had 
been constructed by his good friend Javi. Even though 
there was a large number of birds present absolutely 
no smells could be detected. The air felt fresh. This was 
due to the automatic ventilation which had been build 
in throughout the breeding area. Fresh air was blown 
in from the outside and the old air was expelled. The 
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Deze kweekkooien waren 80cm lang x 40cm breed en 
45cm hoog. Deze werden gemaakt door zijn goede 
vriend Javi. Wat ons opviel was dat er hier door 
het grote aantal vogels geen enkel naar geurtje te 
bespeuren was. De lucht voelde fris aan en dat kwam 
door de automatische luchtverversing die in het ganse 
kweekhok ingebouwd zat. Er werd verse lucht naar 
binnen geblazen en de oude lucht werd naar buiten 
gezogen. De kweekruimte was ook voorzien van een 
luchtreiniger en elektronische vliegenvanger. In het 
plafond waren verschillende spots voor verlichting 
ingebouwd. Deze verlichting was aangesloten op een 
moderne schakelkast en werd automatisch bestuurd 
door een voeler aan de buitenkant van zijn hok. Als het 
wat donkerder werd, ging de verlichting automatisch 
met nagebootste zonsopgang aan en deze ging 
ook met een automatische zonsondergang uit via 
dimmers. Pere kon hier verschillende instellingen 
in voorprogrammeren zodanig dat hij permanent 
gedurende 16u licht had op dit hok. Tijdens de nacht 
was er ook een kleine nachtlamp voorzien zodat de 
vogels nog hun broedblok konden vinden. 
Vroeger gebruikte Pere de gewone drinkfonteinen, 
maar nu zijn al de kooien voorzien van een modern 
drinkwatersysteem met nippels. Hierdoor moet Pere 
niet dagelijks met emmers sleuren om zijn vogels water 
te geven. Op de bodem van de broedkooien en volières 
worden beukensnippers gelegd. Pere zet verschillende 
paartjes apart in kooien om te kweken, maar hij doet 
ook aan koloniebroed. In de volières worden zo’n 10 
broedblokken opgehangen en er worden daar zes tot 
acht koppels gehuisvest. Volgens Pere geeft dit geen 
enkel probleem met de kweek. 
Als zaadmengeling wordt er hier Deli Nature 72 van 
Beyers gegeven. Tijdens de kweek krijgen de vogels ook 
eivoer van Bipal  toegevoegd en Bipal plus, (soort grit 
met klei en mineralen) staat ook op het menu. Het zaad 
en eivoer wordt gegeven in ceramische potten met 
een deksel en in het midden van dit deksel bevind zich 
een ronde opening. Dit voorkomt het vele morsen van 
zaden.
Koppels die in broedkooien kweken moeten eerst 
enkele weken wennen voor er een broedblok wordt 
geplaatst. Als nestmateriaal worden er hier zoals overal 
in Spanje palmbladeren gebruikt. Jonge vogels worden 
geringd met stalen ringen en worden na 55-60 dagen 
van de ouders weggenomen en in een vlucht geplaatst. 
Pere doet ook mee aan tentoonstellingen zoals de 
BVA Masters en de tentoonstelling van AECA, maar 
het belangrijkste voor hem is de vriendschap tussen 
verschillende liefhebbers !
Na ons bezoek zijn we met Pere nog een pint gaan 
drinken met een tapa in een plaatselijke taverne en 
hebben we nog wat bijgepraat.
Ik wil Pere nog hartelijk bedanken voor de aangename 
ontvangst en wens hem nog veel succes met de hobby.

Dominique

breeding area is also equipped with an air purifier and 
an electronic fly catcher. In the ceiling several lights are 
built in. This lighting is connected to a modern switch 
box and is automatically controlled by a feeler on the 
outside of the room. If it gets darker the lights are 
automatically turned on to mimic the sunset and they 
are also turned off for an automatic sunset through 
dimmers. Pere can pre-program several settings so that 
he permanently has 16 hours of light in the pen. During 
the night a small night light supplies enough light for 
the birds to still be able to find their nest boxes. 

Before Pere used the normal drinking fountains, but 
now all his cages have a modern drinking water system 
with nipples. Because of this Pere no longer has to 
carry over buckets to provide water for his birds. On the 
bottom of the breeding cages and aviaries beech wood 
chips are placed. Pere separates several pairs in cages 
for breeding but he also breeds them in colonies. In the 
aviaries about 10 breeding blocks are hung and another 
six to eight pairs are housed there. According to Pere 
this presents no problems for the breeding.
The seed mixture used is Deli Nature 72 by Beyers. 
During the breeding season the birds also get egg 
food by Bipal and Bipal plus (type of grit with clay and 
minerals) is also on the menu. The seeds and egg food 
are provided in ceramic bowls with a lid on top. In the 
middle of this lid there is a round opening. This prevents 
the birds from spilling too many seeds.
Pairs which will breed in breeding cages must first get 
accustomed for a number of weeks before the nest 
box is put inside. As nesting material palm leaves are 
used, which is common in Spain. Young birds are ringed 
using steel rings and are removed from their parents 
after about 55-60 days and placed in a flight cage. Pere 
also competes in shows such as the BVA Masters and 
the show of AECA, but in his opinion the friendship 
between various aviculturists must prevail !
After our visit we went to get a drink and some tapas 
together with Pere in a local tavern to catch up further. 
I want to thank Pere from the bottom of my heart for 
his pleasant reception and wish him all the luck in his 
hobby.
 
Dominique
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Het dilemma bij onbevruchte legsels
By Huub van Turnhout

Inderdaad een “ dilemma “. Het in Nederland bekende woor-
denboek “ de Dikke van Dale “ geeft een mooie vertaling : een 
netelig vraagstuk !
Er dient dus een keuze te worden gemaakt, concreet uitgedrukt 
“ wat gaan we doen ? “

Om deze vraag te beantwoorden heb ik enkele ervaren 
kwekers benaderd, waarvan hun reacties mede als basis 
hebben gediend voor dit artikel.

Geheel onbevruchte legsels komen vaak voor, maar toch elk 
jaar in verschillende aantallen. Het percentage van nestjes met 
alleen maar onbevruchte eitjes ten opzichte van de ingezette 
koppels varieert van 10%, gemiddeld  20 tot 25% en een 
uitschieter van zelfs 40%.

OORZAKEN
Bij zo’n teleurstellend resultaat dient altijd worden gezocht 
naar de reden(en) ervan. De volgende oorzaken zouden van 
toepassing kunnen zijn :

• Een nieuw, onervaren koppel
• Een te jong koppel ; de voorkeur gaat uit naar het inzetten 

van een koppel op de leeftijd van anderhalf tot twee jaar
• Man en pop mogen elkaar gewoon niet
• Te oude pop 
• Te hete weersomstandigheden bij aanvang van het 

kweekseizoen ( vaak in augustus/september )
• Lang bevederde vogels : problemen voor een geslaagde 

bevruchting
• Man of pop is nog niet in broedconditie

Opvallend is dat alle kwekers aangeven, dat de 
luchtvochtigheid geen enkele invloed zou hebben ; let wel, 
we hebben het hier niet over de uitkomsten van bevruchte 
eitjes ! Wellicht volgt er t.z.t. een nadere uiteenzetting in dit 
magazine over dit onderwerp.

Tja en dan heb je als kweker ermee te maken . Een netelig 
vraagstuk dus  : hoe verder ?
Enig onderscheid in de samengestelde koppels is wel nodig. 
Bij een nieuw onervaren koppel wordt meestal een tweede 

Indeed a “dilemma”. The Dutch dictionary “de Dikke van Dale” 
provides a nice translation; ‘a delicate problem’! 

A choice needs to be made, “what are we going to do?”

To answer this question I approached several experienced 
breeders, whose opinions are included in this article. 

Entirely unfertilised nests are common but every year their 
number differs. The percentage of nests with only unfertilised 
eggs compared to the total number of bird pairs varies from 
10%, on average 20% up until 25%, all the way up to even 
40%.

CAUSES
In case of such a disappointing result we must always search 
for the reason(s). The following causes could apply:
• A new, unexperienced pair
• Too young pair; preferably the pair should be one and a half 

to two years old
• The male and female just do not like each other
• The female is too old
• Too hot weather conditions at the start of the breeding 

season (often in August/September)
• Long feathered birds: problems for a successful fertilisation
• The male or female are not in the proper breeding 

condition

What is striking is that all breeders indicate that the air 
humidity has no influence; note: we are not talking about 
the results of fertilised eggs! A more detailed explanation 
regarding this subject will probably be incorporated later on in 
this magazine.
Well, then you have to deal with this as a breeder. A delicate 
problem: how to proceed?
There should be a distinction made with regard to the pairs. 
A new unexperienced pair will probably be given a second 
chance. Often the second round is successful. But if again no 
eggs are fertilised then we must definitely intervene: the pair 
is separated and the female will be sold in a store, unless it 
is an exceptionally good looking female. In that case she will 

The Dilemma of unfertilised eggs
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kans geboden. Vaak lukt het de tweede  ronde dan wel. Maar 
als wéér geen enkel eitje bevrucht is, grijpen we resoluut 
in : het koppel wordt ontbonden en de pop verdwijnt naar 
de handel, tenzij het een uitzonderlijk goed uitziende pop 
betreft. Zij krijgt waarschijnlijk het volgend seizoen haar 
laatste kans !
Mij overkwam het volgende : een vrij prijzig aangeschafte pop 
werd gepaard aan een  vruchtbare man met als resultaat een 
volledig onbevrucht legsel. Gepaard met een tweede, andere 
en eveneens vruchtbare man, had  hetzelfde teleurstellende 
resultaat, zelfs tot twee maal toe. Een prachtig nest bouwen, 
volledige acceptatie en elkaar voeren, dat was dik voor elkaar. 
Natuurlijk was mijn besluit afscheid te nemen niet zo moeilijk, 
maar deed wel pijn in mijn portemonnee !
Ja, en dan de legsels van 5 eitjes, waarbij er maar één bevrucht 
blijkt te zijn. Een beslissing hierover is eigenlijk nog lastiger 
! Sommige kwekers laten het zo en hopen op een beter 
resultaat bij de tweede ronde. Andere kwekers brengen het 
bevruchte eitje elders onder of leggen er juist enkele andere 
bevruchte eieren bij. Mijn eigen ervaring is echter,  dat de 
eieren die halverwege het broedproces zijn overgelegd, niet 
uitkomen en weer wel bij het overleggen op het eind van de 
broedtijd. Dit seizoen had ik een pleegkoppel, waarmee ik 
het weer eens heb geprobeerd, maar de 3 bevruchte eitjes 
kwamen toch weer niet uit.

Als bij het tweede legsel wéér maar een ei  is bevrucht, 
wordt ingegrepen en niet meer met dit koppel gekweekt. 
Aanbevelingswaardig is hiervan aantekeningen te maken want 
deze factor is uitermate van belang bij het selecteren van je 
kweekvogels !
De oorzaak van slechts één bevrucht ei kan worden gezocht 
in het aantal paringen vooraf. Een enkele kweker denkt dat 
één paring voldoende is voor het hele legsel. Maar over het 
algemeen bestaat de overtuiging dat meerdere paringen een 
“ must “ zijn.
Als “ bewijs “  kan wellicht het volgende dienen : toevallig was 
ik getuige van een goede paring, nadat het popje haar eerste 
ei al had gelegd en ik was weer getuige van een paring tussen 
het  4e en 5e ei. En wat bleek nu achteraf ? Het eerste ei was 
onbevrucht en ook het 4e ei. De eieren 2 en 3,  5 en 6, dus na 
de paringen, waren bevrucht ! Toeval of niet, maar hierdoor 
staat het voor mij vast, dat meerdere paringen nodig zijn. Dat 
zou ook kunnen verklaren dat, als een pop al meteen echt 
gaat broeden, alléén de eerste twee eitjes bevrucht zijn !

TIPS
Elke kweker droomt van nestjes met twee tot vier jonkies, 
maar hij zal er ook wat voor moeten doen !
• Ruime tijd nemen voor het koppelen
• Voldoende lichturen; er is momenteel TL verlichting, die het 

daglicht prima nabootsen
• Geduld hebben en geen te jonge vogels gebruiken
• Via selectie alleen koppels samenstellen, die voorheen flink 

bevruchte legsels hebben gehad
• Als een vlucht beschikbaar is de vogels zelf  hun partners 

laten uitzoeken
• Bij lang bevederde vogels speciaal aandacht schenken aan 

de conditie ; dan hebben ze ook een strakke bevedering en 
dus is er geen beletsel meer voor een goede bevruchting

• Vroeger werd rekening gehouden met de stand van de 
maan, maar heden ten dage gelooft niemand daar nog   in

probably get a last chance during the next season!
The following happened to me: a rather expensive female 
was paired with a fertile male but the result was an entirely 
unfertilised nest. A pairing with a second fertile male yielded 
the same disappointing result, even twice. Building a beautiful 
nest, complete acceptance and feeding each other, all that 
was no problem. Of course my decision to say good bye was 
not too difficult but it did hurt my wallet!

And then there are the nests with 5 eggs but only one of them 
is fertilised. This is even trickier! Some breeders let this be and 
hope for a better result in the second round. Other breeders 
move the fertilised egg to another nest or add other fertilised 
eggs to this nest. My own experience however is that the 
eggs which are moved halfway through the brooding process 
do not hatch, however if they are moved at the end of the 
brooding period they do tend to hatch.
This season I had a foster pair, and I tried again but as always 
the 3 fertilised eggs did not hatch.
If in the second nest again only one egg is fertilised, the 
breeder will intervene and no longer use this pair for 
breeding. It is recommended to keep notes about this because 
this factor is of utmost importance when selecting your 
breeding birds!

The cause of only one fertilised egg can be found in the 
number of previous matings. A breeder might think that one 
mating is enough for the entire nest. But in general breeders 
are convinced that multiple matings are a must.
The following could be proof for this: I happened to witness 
a good mating after the female had laid her first egg and 
I again witnessed a mating between the 4th and 5th egg. 
Later on I discovered that the first egg was not fertilised nor 
the 4th egg. The eggs 2 and 3, 5 and 6, so after the matings, 
were fertilised! Coincidence or not, but in my opinion this 
does prove that multiple matings are necessary. This could 
also explain why, if a female already starts brooding for real 
immediately, only the first two eggs are fertilised!

TIPS
Each breeder dreams of nests with two to four young but he 
will have to put in the work to make this happen!

• Take plenty of time for the pairing
• Sufficient hours of light; if need be fluorescent lighting can 

be used to mimic the daylight
• Be patient and do not use birds which are too young
• Put together pairs through selection which have had 

fertilized nests previously
• If an aviary is available let the birds select their own partner
• For long feathered birds pay special attention to their 

condition; in that case their plumage will be tight and 
therefore there should be no problem for a proper 
fertilization

• In the old days the lunar cycle was taken into account as 
well, but nowadays people no longer believe this has an 
effect

LONG FEATHERED BIRDS
Our current standard birds are bigger than the old phenotype 
and I can imagine that because of the longer plumage on 
his legs and backside the male sometimes has problems 
fertilising the females. Sometimes long feathered birds also 
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LANG BEVEDERDE VOGELS
Onze huidige standaardvogels zijn groter dan het fenotype 
van voorheen en ik kan me voorstellen dat door de 
langere broekbevedering de man moeite heeft een pop te 
bevruchten. Sommige lang bevederde vogels hebben ook nog 
eens een wat lossere bevedering en dan lijkt het me inderdaad 
onmogelijk. De lengte van de veertjes van de broekbevedering 
beletten dan eenvoudigweg een goede paring !
Enkele decennia geleden bleek dit al bij de kweek van de 
Engelse grasparkiet. Destijds knipte men soms de overtollige 
veertjes weg, maar zover zou ik niet willen gaan en lijkt 
me tegennatuurlijk. Ik pas dit dan ook niet toe bij onze 
agaporniden.
Lang bevederd x lang bevederd is dus uit de boze, dat is 
vragen om problemen.
De aangewezen en succesvolle koppeling is dan ook lang 
bevederd + topconditie x medium bevederd !
De conditie is hierbij van wezenlijk belang, de bevedering ligt 
dan wat strakker op het lichaam van onze agapornis.

Tenslotte citeer ik nog één kweker, die het volgende 
opmerkte:      
 “Het ligt altijd aan de kweker, nooit aan de vogels“ …en daar 
zit toch heel veel in !

© Huub van Turnhout

KWEEKGEGEVENS AUTEUR SEIZOEN 2014 TOT 31 
DECEMBER
Aantal gelegde eitjes  97 ( 10 koppels )
Onbevruchte legsels   1 koppel 
Onbevruchte eieren  44 = 45%
Bevruchte eieren   53 = 55%
Uitkomsten   31 = 59%
Geringde jongen   25 = 47%

have a somewhat loose plumage and in that case it does seem 
impossible to me. The length of the feathers on the legs and 
backside simply obstruct a good mating!

A few decades ago this was already apparent for the breeding 
of the English budgerigar. At that time the excess feathers 
were sometimes cut off but I do not want to go that far and it 
seems unnatural to me. Therefore I do not want to do this to 
our Lovebirds.

Long feathered x long feathered is definitely not done, this is 
just asking for problems.
The appropriate and successful pairing is therefore long 
feathered + excellent condition x medium feathered!
The condition is of utmost importance, for the plumage will 
be tighter against the body of our Lovebird in case of a good 
condition.

I finally want to quote one breeder who said the following:
“It is always down to the breeder, never the birds” … which 
does hold a lot of truth!

BREEDING RESULTS AUTHOR SEASON 2014 UNTIL 
DECEMBER 31st
Number of eggs laid  97 ( 10 pairs )
Unfertilized nests   1 pair 
Unfertilized eggs   44 = 45%
Fertilized eggs   53 = 55%
Hatched    31 = 59%
Ringed young   25 = 47%
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Ik ben Jordy Van de Kerckhove (25) en ik ben gepassio-
neerd door agaporniden. Op professioneel vlak ben ik 
actief in de bancaire sector. 

Alles begon ongeveer 15 jaar geleden toen wij via een 
kennis in het bezit zijn geraakt van onze eerste vogels, 
waaronder drie agaporniden. Dit was de start van deze 
fantastische hobby die ik op vandaag samen met mijn 
vader, Didier Van de Kerckhove, uitoefen. Na het kwe-
ken van diverse vogelsoorten besloten we in 2008 om 
ons volledig toe te leggen op de Agapornis roseicollis. 
Via Acke René kwamen wij terecht bij de BVA Interna-
tional. Momenteel kweken wij Agapornis roseicollis in 
groen, oranjemasker, opaline, lutino, aqua, pale fallow 
en combinaties. Sinds kort heb ik ook de Agapornis 
fischeri in groen en pale fallow aan de collectie toege-
voegd. 

Na enkele jaren BVA Masters te hebben bezocht, be-
sloten mijn vader en ik in 2012 om BVA-medewerker te 
worden. Zo helpen wij vanaf dan ieder jaar mee met de 
opbouw en afbraak van de show en proberen wij tijdens 
ieder evenement bij te springen waar mogelijk. Nadien 
werd ik in 2014 opgenomen in de adviesraad van BVA 
International. Tijdens BVA Masters 2015 kreeg ik de 
vraag van de voorzitter Dominique Veeckmans of ik wou 
toetreden tot de raad van bestuur, dit als adjunctpen-
ningmeester ter ondersteuning van de penningmeester 
Edith Gorissen. Aangezien ik dat jaar mijn universitaire 
studies volledig had afgewerkt, was er terug meer vrije 
tijd waardoor ik met veel plezier deze taak op mij wou 
nemen. Zo nemen Edith en ik samen de boekhouding, 
de ledenadministratie en de ringendienst voor onze re-
kening. Ook zal ik vanaf dit jaar als back-up meedraaien 
wat de inschrijvingen voor BVA Masters betreft. 

Even voorstellen
Quick introduction

Jordy
Van de Kerckhove

My name is Jordy Van de Kerckhove (25) and I am pas-
sionate about Lovebirds. Professionally I am employed 
in the banking sector.

Everything started about 15 years ago when we came 
into possession of our first birds, including three Love-
birds, through an acquaintance. This was the start of a 
wonderful hobby which I am still involved in to this day 
together with my father Didier Van de Kerckhove. After 
breeding several bird species we decided to solely focus 
on Agapornis roseicollis in 2008. Through René Acke we 
ended up at the BVA International. Currently we are 
breeding Agapornis roseicollis in green, orange face, 
opaline, lutino, aqua, pale fallow and combinations. I 
recently added Agapornis fischeri in green and pale fal-
low to the collection.

After having visited BVA Masters for a few years, my fa-
ther and I decided in 2012 to become a BVA staff mem-
ber. As such we have been helping with the construction 
and demolition of the show and we try to lend a helping 
hand during each event if possible. Afterwards I joined 
the advisory board of BVA International in 2014.
During BVA Masters 2015 I was asked by the president 
Dominique Veeckmans whether I wanted to join the 
board of directors, as assistant treasurer to assist the 
treasurer Edith Gorissen. As I had completed my uni-
versity studies that year I had a bit more free time so I 
gladly accepted. As such Edith and myself take care of 
the accounting, the membership administration and 
ring service. This year I will also be the backup for the 
registrations for BVA Masters.
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Het was in 2008 in het februarinummer van het BVA magazine, 
toen ik voor het eerst,  in mijn artikel: “De evolutie van de 
turquoise roseicollis”, gewag maakte dat het turquoise-gen 
mogelijks beïnvloedbaar is door anticipatie.  Bij anticipatie 
zien we dat het effect van een gen (mutatie) generatie 
na generatie versterkt, doordat tijdens de aanmaak van 
geslachtscellen, stukjes van het DNA binnen een bepaald gen 
gemakkelijk worden gedupliceerd. Op die manier kan het gen 
in opeenvolgende generaties in feite langer worden en wordt 
het effect ervan sterker en kan het zelfs op jongere leeftijd 
optreden. Belangrijk is dat we beseffen dat het nog vlugger 
gaat wanneer dragers van dit gemuteerd gen-locus met 
elkaar worden verpaard. Dit zou dan een verklaring kunnen 
zijn waarom de turquoise vogels steeds blauwer worden, of 
waarom het effect van het turquoise-gen (reduceren van het 
aanwezige psittacine) steeds groter wordt. Behalve een paar 
enkelingen die me vroegen wat anticipatie eigenlijk is, gaat 
dit feit of aan de meesten voorbij, of elk heeft er zijn eigen 
invulling van gemaakt. Weer anderen hechten geen waarde aan 
deze theorie en hebben het liever over de mogelijkheid dat er, 
naast blauw, aqua en turquoise, nog meerdere allelen bestaan 
van het bl-locus. Een theoretisch mogelijkheid die uiteraard 
bestaat. 

Ze baseren zich hierbij dan vooral op de theorie van Bergman, 
welke stelt dat bij grasparkieten [Melopsittacus undulatus], 
er waarschijnlijk een tweede blauw-gen aanwezig is [1], [2]. 
Deze theorie geeft een sluitende theoretische verklaring voor 

It was 2008 in the February issue of the BVA magazine when I 
first mentioned, in my article “The evolution of the turquoise 
roseicollis”, that the turquoise gene could be influenced by 
anticipation. With anticipation we see that the effect of a gene 
(mutation) is enhanced with each generation, because pieces 
of the DNA within a certain gene are easily duplicated during 
the creation of the sex cells. This way the gene could become 
longer in consecutive generations and its effect could become 
stronger or it could even become apparent at an earlier age. It 
is important to realise that it will go even faster if the carriers 
of this mutated gene locus are paired with each other. This 
could explain why the turquoise birds keep getting bluer or 
why the effect of the turquoise gene (reducing the psittacin 
present) becomes more apparent. Except for a few individuals 
who asked me what anticipation actually is, this fact is lost 
on most people, whilst others have their own interpretation. 
Some do not put stock in this theory or would rather discuss 
the possibility that, in addition to blue, aqua and turquoise, 
more alleles exist of the bl locus. A theoretical possibility which 
of course exists.

For this they based themselves on the theory by Bergman, 
which states that for budgerigars [Melopsittacus undulatus], 
there is probably a second blue gene present [1], [2]. This 
theory provides a conclusive theoretical explanation for the 
different phenotypes present in ‘yellow faces’. Just like with 
aqua and turquoise these PPR mutations cause a partial 
reduction of the eumelanin present in budgerigars. This 

Turquoise, is het nu 
anticipatie, epistatische genen of 
zijn er andere allelen in het spel?

Turquoise; is it 
anticipation, epistatic genes 
or are other alleles at play?

All pictures © Dominique Veeckmans, 
Dirk Van den Abeele en Guido Kempeneers
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psittacin or sometimes also called parrodienes [3] is a clear 
pigment which ranges in colour from yellow to red and which 
has so far only been found in parakeets [4].  In the parakeet 
jargon there is mention of among other Australian yellow 
face, golden faces, etc. I will not bore you with the details so 
as not to cause any name confusion, but this would entail that 
in budgerigars there is a second gene present in addition to 
aqua, turquoise and blue which can result in blue birds. In this 
case there is blue1 and blue2. However I do not think this is 
applicable to Lovebirds (and numerous other parakeets). In my 
opinion one of the main reasons is the fact that in budgerigars 
there are probably two different types of yellow psittacin (i.e. 
other compositions of the psittacin) present in the feathers. 
[5], [6]. One of these psittacin types reflects ultraviolet light, 
the other one does not. This has been tested in Lovebirds 
but has not been determined. This second type of psittacin 
production would logically require a separate gene or allele, 
however with the current knowledge on epistatic genes we 
could also use this to explain these ‘yellow face’ budgerigars. In 
any way, it is not our intention to delve further into this theory 
for budgerigars and to test it against our current knowledge. 
What interests us more currently is, especially since there is a 
turquoise mutation in varying degrees emerging in Agapornis 
fischeri and Agapornis personatus, whether in Lovebirds, in 
addition to blue, aqua and turquoise, there is a new allele 
or maybe an epistatic gene involved in the formation of the 
psittacin present. Some turquoise are nearly completely 
blue, while others still have a clear psittacin formation. Some 
aviculturists even see a clear inheritance pattern in these types 
from which we could conclude the creation of a new separate 
(turquoise) allele. It is therefore interesting to examine the 
various opinions thoroughly once again. For it would not be 
wise to not analyse the various possibilities thoroughly. Before 
we can continue it is important to explain anticipation.

Genetic anticipation
Genetic anticipation definitely belongs in the list of what 
are called ‘expanding or dynamic mutations’. These entail 
an abnormal expansion of the simple repetitive segment 
(segment of three DNA building blocks – DNA bases) which 
are spread in the genome. Because of these extra bases the 
sequence of the nucleotides, or simply put, the DNA code 
will change. The phenotypical effects therefore depend 
on the location of these unstable segments in the DNA 
and as recently suggested more and more, because of the 

environmental factors [7], [8]. I can imagine that many of you 
are now scratching your head but I will try to explain it in a 

simple manner.

The genome
As we now know the properties and aptitude of an 

individual is neatly determined in the genome. 
This genome consists of DNA. This DNA is 

spread across a number of chromosomes. 
Under normal circumstances the number 

of chromosomes differs from one species 
to the next. DNA consists of four 

different building blocks (nucleotides) 
consisting of the nucleo bases 

adenine, thymine, guanine and 
cytosine (abbreviated as A, T, G, 
C). The order of these different 
nucleotides together form an 

individual’s ‘genetic code’.
Part of this DNA is what we call ‘genes’. 
These genes are pieces of DNA which 

de verschillende aanwezige fenotypes van ‘geelmaskers’. 
Deze PPR-mutanten zorgen net als aqua en turquoise voor 
een gedeeltelijke reductie van het aanwezige psittacine bij 
grasparkieten. Dat psittacine of ook soms wel parrodienes 
genoemd [3] is een helder pigment dat qua kleur varieert van 
geel naar rood en tot op heden alleen maar is aangetroffen bij 
parkieten [4].  In het grasparkietenjargon is er dan sprake van 
o.a. Australische geelmasker, golden faces enz enz. Ik bespaar 
jullie de details, kwestie dat er geen naamsverwarring ontstaat, 
maar het zou erop neer komen dat er bij grasparkieten, naast 
aqua, turquoise en blauw, ook nog een tweede gen zou 
aanwezig zijn, dat voor blauwe vogels kan zorgen. Er is dan 
sprake van blauw1 en blauw2. Toch denk ik niet dat dit echt 
van toepassing kan zijn bij agaporniden (en tal van andere 
parkieten). Eén van de voornaamste redenen is volgens 
mij het feit dat er bij grasparkieten hoogstwaarschijnlijk 
twee verschillende types gele psittacine (lees andere 
samenstellingen van het psittacine) in de veren aanwezig zijn. 
[5], [6]. Eén van deze psittacinevormen reflecteert ultraviolet 
licht, de andere vorm niet. Dat is bij agaporniden getest en 
niet vastgesteld. Deze tweede vorm van psittacineproductie 
zou dan logischerwijs een apart gen of allele vereisen, hoewel, 
met de huidige kennis van epistatische genen, zouden we deze 
ook kunnen gebruiken om deze ‘geelmasker’ grasparkieten te 
verklaren. Maar goed het is niet onze bedoeling om nu deze 
theorie voor grasparkieten verder uit te spitten en te toetsen 
aan de hedendaagse kennis. Wat ons nu meer interesseert is, 
vooral nu er ook bij Agapornis fischeri en Agapornis personatus 
een turquoise mutant in diverse gradaties te voorschijn 
is gekomen, of er bij agaporniden, naast blauw, aqua en 
turquoise, een nieuw allele of misschien een epistatisch gen 
betrokken kan zijn bij de vorming van het aanwezige psittacine. 
Je kan er immers niet naast kijken. Er zijn heel wat verschillende 
turquoisevormen aanwezig. De ene turquoise is bijna compleet 
blauw, terwijl de andere nog duidelijk psittacinevorming heeft.  
Enkele liefhebbers zien zelfs een duidelijk verervingspatroon 
in deze types, waaruit men zou kunnen besluiten dat er een 
nieuw apart (turquoise-) allele zou ontstaan zijn. Het is dan ook 
heel interessant om de diverse opvattingen nog eens grondig 
te toetsen. Het zou immers onverstandig zijn om de diverse 
mogelijkheden niet grondig te analyseren. Maar voor we 
verder gaan is het belangrijk dat we wat meer duiding geven bij 
anticipatie. 

Genetische anticipatie
In het lijstje van wat ze dynamische 
mutanten noemen is genetische 
anticipatie er zal alvast eentje.  
In het Engels spreken ze van ‘ 
expanding or dynamic mutations’. 
Hiermee bedoelen ze een abnormale 
uitbreiding van een eenvoudig repetitief 
segment (segment van drie DNA 
bouwstenen – DNA basen) welke in het 
genoom zijn verspreid. Door deze extra 
basen zal de sequentie of de volgorde van de 
nucleotiden, of eenvoudig gesteld, de DNA-
code, wijzigen.  De fenotypische effecten 
daarvan zijn afhankelijk van de lokalisatie 
van deze instabiele segmenten in het DNA en 
zoals recent ook reeds meer een meer geopperd 
wordt, door de omgevingsfactoren [7], [8].  Ik kan 
me voorstellen dat velen zich nu in de haren zullen 
krabben, maar toch wil ik proberen om dit op een 
eenvoudige manier wat duidelijker te maken. 
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