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Opaline:
Keurtechnische opmerkingen bij opaline
•

•
•
•
•
•

De opalinemutatie heeft als eigenschap de aanwezige pigmenten, namelijk het psittacine en het
aanwezige eumelanine, te herschikken. Daardoor komen we regelmatig vogels tegen met een
donkere waas in het masker. Het is niet abnormaal, maar we geven de voorkeur aan vogels die
deze waas in het masker niet hebben.
Typisch is ook de compleet briljantoranje kopkleur en het zo goed als volledig verdwijnen van
de stuitkleur.
Op het vleugeldek hebben sommige mutatiecombinaties een enigszins opgebleekte omzoming op
de vleugeldekveren. Bij de heel lichte kleuren is dat minder zichtbaar.
De kopkleur van de opaline vogels is rondom strak afgescheiden. Rafeligheid duidt op jonge en
nog niet volledig op kleur zijnde vogels.
Oranjerode aanslag op de vleugeldekveren en andere lichaamsveren is niet gewenst.
Opaline vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief.

Kleurbenaming: opaline groen
International term: opaline green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: groen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geelgroen. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal groene
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline D groen
International term: opaline D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: D groen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D geelgroen. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal groene
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DD groen
International term: opaline DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder DD groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: DD groen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD geelgroen. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal groene
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline blauw
International term: opaline blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht blauw. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal blauwe vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline D blauw
International term: opaline D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder D blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: D blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal blauwe vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DD blauw
International term: opaline DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw.
Onderstaartdekveren: DD blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal blauwe vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline Blauw1Blauw2
International term: opaline Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin: geeloranje.
Achterhoofd en hals: lichtgeel.
Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: blauwachtige buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: turquoise.
Onderstaartdekveren: turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtturquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is groter dan bij de normale turquoise
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline D Blauw1Blauw2
International term: opaline D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin: geeloranje.
Achterhoofd en hals: lichtgeel.
Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: D turquoise.
Onderstaartdekveren: D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is groter dan bij de normale turquoise
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DD Blauw1Blauw2
International term: opaline DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin: geeloranje.
Achterhoofd en hals: lichtgeel.
Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise.
Onderstaartdekveren: DD turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is groter dan bij de normale turquoise
vogels.
Poten: lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline slaty groen
International term: opaline slaty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatygroen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: slatygroen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel slatygroen. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal
groene vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline slaty blauw
International term: opaline slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatyblauw dan de rug.
Onderstaartdekveren: slatyblauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht slatyblauw. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal blauwe vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline slaty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en slatyturquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatyturquoise dan de rug.
Onderstaartdekveren: slatyturquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht slatyturquoise. De secundaire staartpennen hebben
in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
slaty vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline violet
International term: opaline violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder violet dan de rug.
Onderstaartdekveren: violet.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtviolet. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal blauwe vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline violet D Blauw1Blauw2
International term: opaline violet D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin: geeloranje.
Achterhoofd en hals: lichtgeel.
Kin, voorhals en bovenborst: geel lichtoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en violet D turquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: violet D turquoise.
Onderstaartdekveren: violet D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise. De secundaire staartpennen hebben
in het midden een licht oranjegele vlektekening. Deze vlektekening is groter dan bij de normale turquoise
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Opaline NSL ino:
Kleurbenaming: opaline NSL ino groen (opaline lutino)
International term: opaline NSL ino green (opaline lutino)
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: rood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.
Mantel en vleugeldekveren: geel.
Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: geel.
Onderstaartdekveren: geel.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel. De secundaire staartpennen hebben in het midden
een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de normaal lutino vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline NSL ino Blauw1Blauw2
International term: opaline NSL ino Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: rood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: wit op een lichtgele ondergrond.
Onderstaartdekveren: lichtgeel.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een geeloranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline NSL
ino vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Opaline dec:
Kleurbenaming: opaline dec groen
International term: opaline dec green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.
Mantel en vleugeldekveren: geel.
Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: geel.
Onderstaartdekveren: geel.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel. De secundaire staartpennen hebben in het midden
een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline dec vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline dec Blauw1Blauw2
International term: opaline dec Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en witte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel.
Onderstaartdekveren: lichtgeel.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline dec
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Opaline misty:
Kleurbenaming: opaline misty groen
International term: opaline misty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en mistygroen-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder mistygroen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: mistygroen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistygroen. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
misty vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline misty blauw
International term: opaline misty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistyblauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: mistyblauwe buitenvlag en mistyblauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder mistyblauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: mistyblauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistyblauw. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline misty vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline misty Blauw1Blauw2
International term: opaline misty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistyturquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: mistyturquoise buitenvlag en mistyturquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder mistyturquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: mistyturquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistyturquoise. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
misty vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Opaline dilute:
Kleurbenaming: opaline dilute groen
International term: opaline dilute green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groen overgoten.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: groene overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groen overgoten. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de
niet opaline dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline dilute D groen
International term: opaline dilute D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: D groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met D groen overgoten. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de
niet opaline dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline dilute DD groen
International term: opaline dilute DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: DD groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met DD groen overgoten. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline dilute blauw
International term: opaline dilute blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met blauw overgoten.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: blauwe overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met blauw overgoten.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met blauw overgoten. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline dilute D blauw
International term: opaline dilute D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met D blauw overgoten.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: D blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met D blauw overgoten.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauw overgoten. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline dilute DD blauw
International term: opaline dilute DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met DD blauw overgoten.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: DD blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD blauw overgoten. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de
niet opaline dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline dilute Blauw1Blauw2
International term: opaline dilute Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtturquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: lichtturquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: lichtturquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met lichtturquoise overgoten. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline dilute D Blauw1Blauw2
International term: opaline dilute D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht D turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: licht D turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: licht D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D turquoise overgoten. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline dilute DD Blauw1Blauw2
International term: opaline dilute DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht DD turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: licht DD turquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: licht DD turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD turquoise overgoten. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
Kleurbenaming: opaline dilute slaty groen
International term: opaline dilute slaty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met slatygroen overgoten.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: slatygroene overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatygroen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: geel met slatygroen overgoten.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met slatygroen overgoten. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline dilute slaty blauw
International term: opaline dilute slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met slatyblauw overgoten.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: slatyblauwe overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder grijs dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met slatyblauw overgoten.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyblauw overgoten. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet
opaline dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
Kleurbenaming: opaline dilute slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline dilute slaty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met slatyturquoise overgoten.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: slatyturquoise overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatyturquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise overgoten.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyturquoise overgoten. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline dilute violet
International term: opaline dilute violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met violet overgoten.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: violette overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder violet dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met violet overgoten.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met violet overgoten. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline dilute violet D Blauw1Blauw2
International term: opaline dilute violet D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht violet D turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: licht violet D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder violetturquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: licht violet D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht violet D turquoise. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet
opaline dilute vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Opaline pastel:
Kleurbenaming: opaline pastel groen
International term: opaline pastel green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelgroen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastelgroene buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastelgroen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelgroen. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline pastel D groen
International term: opaline pastel D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D groen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastel D groene buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastel D groen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D groen. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline pastel DD groen
International term: opaline pastel DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD groen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastel DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastel DD groen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline pastel blauw
International term: opaline pastel blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelblauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastelblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastelblauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelblauw. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline pastel D blauw
International term: opaline pastel D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D blauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastel D blauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastel D blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D blauw. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline pastel DD blauw
International term: opaline pastel DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD blauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan rest van lichaam.
Grote vleugelpennen: pastel DD blauw buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastel DD blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline pastel Blauw1Blauw2
International term: opaline pastel Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelturquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastelturquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastelturquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelturquoise. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een licht geeloranje vlektekening Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline pastel D Blauw1Blauw2
International term: opaline pastel D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastel D turquoise.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastel D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D turquoise. De secundaire staartpennen hebben
in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline pastel DD Blauw1Blauw2
International term: opaline pastel DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastel DD turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastel DD turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben
in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
Kleurbenaming: opaline pastel slaty groen
International term: opaline pastel slaty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatygroen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastel slatygroene buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatygroen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastel slatygroen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatygroen. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline pastel slaty blauw
International term: opaline pastel slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatyblauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastel slatyblauwe buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatyblauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastel slatyblauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatyblauw. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
Kleurbenaming: opaline pastel slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline pastel slaty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatyturquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastel slatyturquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatyturquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastel slatyturquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatyturquoise. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet
opaline pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline pastel violet
International term: opaline pastel violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelviolet.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastelviolette buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder violet dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastelviolet.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelviolet. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline pastel violet D Blauw1Blauw2
International term: opaline pastel violet D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pastelviolet D turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pastelviolet D turquoise buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder violetturquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pastelviolet D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelviolet D turquoise. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet
opaline pastel vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Opaline dominant gezoomd:
Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd groen
International term: opaline SF dominant edged green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart
en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekte groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt groen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt groen. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
EF gezoomde vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd D groen
International term: opaline SF dominant edged D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart
en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekte D groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D groen. De secundaire staartpennen hebben
in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet
opaline EF gezoomde vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd DD groen
International term: opaline SF dominant edged DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart
en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekte DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD groen. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de
niet opaline EF gezoomde vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd blauw
International term: opaline SF dominant edged blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart
en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekte blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt blauw. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline EF gezoomd
blauwe vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd D blauw
International term: opaline SF dominant edged D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart
en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt D blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D blauw. De secundaire staartpennen hebben
in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline EF
gezoomd blauwe vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd DD blauw
International term: opaline SF dominant edged DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart
en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekte DD blauw buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt DD blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD blauw. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
gezoomd blauwe vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2
International term: opaline SF dominant edged Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht is
grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekte turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt turquoise. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet
opaline EF gezoomd Blauw1Blauw2 vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2
International term: opaline SF dominant edged D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht is
grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekte D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D turquoise. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet
opaline EF gezoomd Blauw1Blauw2 vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2
International term: opaline SF dominant edged DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht is
grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekte DD turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD turquoise. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet
opaline EF gezoomd Blauw1Blauw2 vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd slaty groen
International term: opaline SF dominant edged slaty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatygroen.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart
en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekte slatygroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatygroen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt slatygroen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatygroen. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de
niet opaline EF gezoomd slaty groene vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd slaty blauw
International term: opaline SF dominant edged slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatyblauw.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart
en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekt slatyblauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatyblauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt slatyblauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatyblauw. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline EF
gezoomd slaty blauwe vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline SF dominant edged slaty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatyturquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart
en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekt slatyturquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatyturquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt slatyturquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht slatyturquoise. De secundaire staartpennen hebben
in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
EF gezoomd slaty Blauw1Blauw2 vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd violet
International term: opaline SF dominant edged violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht is grijszwart
en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekt violette buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder violet dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt violet.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline EF gezoomd
violette vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2
International term: opaline SF dominant edged violet D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan bij de rest van het lichaam. De schacht is
grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat.
Grote vleugelpennen: opgebleekt violet D turquoise buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder violetturquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: opgebleekt D violet turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D violet turquoise met een grijs uiteinde. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline gezoomd violette vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd groen
International term: opaline DF dominant edged green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een groene waas.
Mantel en vleugeldekveren: geel met een waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.
Grote vleugelpennen: gele, groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder geel, groen bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: geel met een waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt geel met een waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline DF gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd D groen
International term: opaline DF dominant edged D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een D groene waas.
Mantel en vleugeldekveren: geel met een D groene waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer
bewaasd.
Grote vleugelpennen: gele, D groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder geel, D groen bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: geel met een D groene waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een D groene waas. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de
niet opaline DF gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd DD groen
International term: opaline DF dominant edged DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een DD groene waas.
Mantel en vleugeldekveren: geel met een DD groene waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is
meer bewaasd.
Grote vleugelpennen: gele, DD groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder geel, DD groen bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: geel met een DD groene waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een DD groene waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline DF gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd blauw
International term: opaline DF dominant edged blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een blauwe waas.
Mantel en vleugeldekveren: wit met een blauwe waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer
bewaasd.
Grote vleugelpennen: witte, blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder wit, blauw bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met een blauwe waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een blauwe waas. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF
gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd D blauw
International term: opaline DF dominant edged D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een D blauwe waas.
Mantel en vleugeldekveren: wit met een D blauwe waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer
bewaasd.
Grote vleugelpennen: witte, D blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder wit, D blauw bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met een D blauwe waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een D blauwe waas. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF
gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd DD blauw
International term: opaline DF dominant edged DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een DD blauw waas.
Mantel en vleugeldekveren: wit met een DD blauw waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer
bewaasd.
Grote vleugelpennen: witte, DD blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder wit, DD blauw bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met een DD blauw waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een DD blauw waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de
niet opaline DF gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Versie 3.7 Deel 2

Uitgave 25/04/2020

Agapornis fischeri II

41

Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2
International term: opaline DF dominant edged Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een turquoise waas.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met een turquoise waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is
meer bewaasd.
Grote vleugelpennen: lichtgele, turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder lichtgeel, turquoise bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: lichtgeel met een turquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een turquoise waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline DF gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2
International term: opaline DF dominant edged D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een D turquoise waas.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met een D turquoise waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is
meer bewaasd.
Grote vleugelpennen: lichtgele, D turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder lichtgeel, D turquoise bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: lichtgeel met een D turquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een D turquoise waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline DF gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2
International term: opaline DF dominant edged DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin: geeloranje.
Achterhoofd en hals: lichtgeel.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een DD turquoise waas.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel, met een DD turquoise waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel
is meer bewaasd.
Grote vleugelpennen: lichtgeel, DD turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder lichtgeel, DD turquoise bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: lichtgeel met een DD turquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een DD turquoise waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline DF gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd slaty groen
International term: opaline DF dominant edged slaty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een slatygroene waas.
Mantel en vleugeldekveren: geel met een slatygroene waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is
meer bewaasd.
Grote vleugelpennen: geel met een slatygroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder geel, slatygroen bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: geel met een slatygroene waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een slatygroene waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline DF gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd slaty blauw
International term: opaline DF dominant edged slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een slatyblauwe waas.
Mantel en vleugeldekveren: wit met een slatyblauwe waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is
meer bewaasd.
Grote vleugelpennen: witte, slatyblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder wit, slatyblauw bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met een slatyblauwe waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een slatyblauwe waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de
niet opaline DF gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline DF dominant edged slaty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin: geeloranje.
Achterhoofd en hals: lichtgeel.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een slatyturquoise waas.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met een slatyturquoise waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel
is meer bewaasd.
Grote vleugelpennen: lichtgele, slatyturquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder lichtgeel, slatyturquoise bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: lichtgeel met een slatyturquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een slatyturquoise waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline DF gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd violet
International term: opaline DF dominant edged violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit, violette waas.
Mantel en vleugeldekveren: wit met een violette waas. Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer
bewaasd.
Grote vleugelpennen: witte, violet bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder wit, violet bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met een violette waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een violette waas. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF
gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2
International term: opaline DF dominant edged violet D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin: geeloranje.
Achterhoofd en hals: lichtgeel.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zeer lichtviolet D turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met een lichtviolet D turquoise waas. Het bovenste gedeelte van
de vleugel is meer bewaasd.
Grote vleugelpennen: lichtviolet D turquoise bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder lichtgeel, violetturquoise bewaasd dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: lichtgeel met een lichtviolet D turquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een lichtviolet D turquoise waas. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline DF gezoomd vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Versie 3.7 Deel 2

Uitgave 25/04/2020

Agapornis fischeri II

45

Opaline dominant bont:
Kleurbenaming: opaline dominant bont groen
International term: opaline dominant pied green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.
Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon
vertonen.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Onderstaartdekveren: groen en kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen. De secundaire staartpennen hebben in het midden
een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline groene
vogels. De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline dominant bont D groen
International term: opaline dominant pied D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.
Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Onderstaartdekveren: D groen en kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
groene vogels. De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Kleurbenaming: opaline dominant bont DD groen
International term: opaline dominant pied DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.
Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Onderstaartdekveren: DD groen en deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
groene vogels. De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline dominant bont blauw
International term: opaline dominant pied blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw met bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een
bontpatroon.
Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Onderstaartdekveren: blauw en deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtblauw. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline blauwe vogels.
De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Kleurbenaming: opaline dominant bont D blauw
International term: opaline dominant pied D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw met bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een
bontpatroon.
Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon
vertonen.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Onderstaartdekveren: D blauw en deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline blauwe vogels.
De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline dominant bont DD blauw
International term: opaline dominant pied DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met een bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een
bontpatroon.
Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw en kunnen een bontpatroon vertonen.
Onderstaartdekveren: DD blauw en kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline blauwe
vogels. De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Kleurbenaming: opaline dominant bont Blauw1Blauw2
International term: opaline dominant pied Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise met bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.
Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon
vertonen.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Onderstaartdekveren: turquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtturquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is groter dan bij de niet opaline
Blauw1Blauw2 vogels. De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline dominant bont D Blauw1Blauw2
International term: opaline dominant pied D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.
Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Onderstaartdekveren: D turquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is groter dan bij de niet opaline
Blauw1Blauw2 vogels. De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Kleurbenaming: opaline dominant bont DD Blauw1Blauw2
International term: opaline dominant pied DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.
Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: DD turquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.
Onderstaartdekveren: DD turquoise en deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben
in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is groter dan bij de niet opaline
Blauw1Blauw2 vogels. De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline dominant bont slaty groen
International term: opaline dominant pied slaty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen met een bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft bontpatroon.
Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag. Deze kunnen een
bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: stuit is grijs. De bovenstaartdekveren zijn slatygroen en kunnen een
bontpatroon vertonen.
Onderstaartdekveren: iets donkerder slatygroen dan de rugkleur en kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht slatygroen. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
groene vogels. De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Kleurbenaming: opaline dominant bont slaty blauw
International term: opaline dominant pied slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw met een bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een
bontpatroon.
Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: stuit is grijs. De bovenstaartdekveren zijn slatyblauw en kunnen een
bontpatroon vertonen.
Onderstaartdekveren: iets donkerder slatyblauw dan de rugkleur en kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht slatyblauw. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline blauwe
vogels. De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline dominant bont slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline dominant pied slaty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise met een bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een
bontpatroon.
Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag en kunnen een
bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatyturquoise dan de rugkleur en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Onderstaartdekveren: slatyturquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht slatyturquoise. De secundaire staartpennen hebben
in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
Blauw1Blauw2 vogels. De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Kleurbenaming: opaline dominant bont violet
International term: opaline dominant pied violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met een bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en hebben een
bontpatroon.
Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een bontpatroon
vertonen.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: violet en kunnen een bontpatroon vertonen.
Onderstaartdekveren: iets donkerder violet dan de rugkleur en kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtviolet. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline blauwe vogels.
De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline dominant bont violet D Blauw1Blauw2
International term: opaline dominant pied violet D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met bontpatroon.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en heeft een bontpatroon.
Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag en kunnen een
bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder violetturquoise dan de rugkleur en kunnen een
bontpatroon vertonen.
Onderstaartdekveren: violet D turquoise en kunnen een bontpatroon vertonen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht violet D turquoise. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is groter dan bij de niet
opaline Blauw1Blauw2 vogels. De staart kan een bontpatroon vertonen.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Opaline recessief bont:
Kleurbenaming: opaline recessief bont groen
International term: opaline recessive pied green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele groene veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend geel met enkele groene veren.
Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele groene veren.
Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele groene veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele groene veren. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline recessief bont D groen
International term: opaline recessive pied D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele D groene veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend geel met enkele D groene veren.
Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele D groene veren.
Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Kleurbenaming: opaline recessief bont DD groen
International term: opaline recessive pied DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele DD groene veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend geel met enkele DD groene veren.
Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele DD groene veren.
Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele DD groene veren. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline recessief bont blauw
International term: opaline recessive pied blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele blauwe veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend wit met enkele blauwe veren.
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.
Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de
niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Kleurbenaming: opaline recessief bont D blauw
International term: opaline recessive pied D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele D blauwe veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend wit met enkele D blauwe veren.
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.
Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline recessief bont DD blauw
International term: opaline recessive pied DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele DD blauw veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend wit met enkele DD blauw veren.
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.
Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele DD blauwe veren. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Kleurbenaming: opaline recessief bont Blauw1Blauw2
International term: opaline recessive pied Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele turquoise veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend lichtgeel met enkele turquoise veren.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele turquoise veren.
Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veren. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline recessief bont D Blauw1Blauw2
International term: opaline recessive pied D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele D turquoise veren.
Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D turquoise veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veren. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Kleurbenaming: opaline recessief bont DD Blauw1Blauw2
International term: opaline recessive pied DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele DD turquoise veren.
Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veren. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline recessief bont slaty groen
International term: opaline recessive pied slaty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele slatygroene veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend geel met enkele slatygroene veren.
Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met enkele slatygroene veren.
Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Kleurbenaming: opaline recessief bont slaty blauw
International term: opaline recessive pied slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele slatyblauwe veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend wit met enkele slatyblauwe veren.
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.
Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline recessief bont slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline recessive pied slaty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele slatyturquoise veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend lichtgeel met enkele slatyturquoise veren.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en blekere binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon
vertonen.
Vleugelbochten: wit tot lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren.
Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyturquoise veren. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Kleurbenaming: opaline recessief bont violet
International term: opaline recessive pied violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele violette veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend wit met enkele violette veren.
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.
Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met mogelijks enkele violette veren. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de
niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.

Kleurbenaming: opaline recessief bont violet D Blauw1Blauw2
International term: opaline recessive pied violet D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele violet D turquoise veren.
Mantel en vleugeldekveren: overwegend lichtgeel met enkele violet D turquoise veren.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en bleke binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend lichtgeel met enkele violetturquoise veren.
Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijk enkele violet D turquoise veren.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D turquoise veren.
De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline recessief bonte vogels.
Poten: grijs tot bleekroze.
Nagels: heel lichtgrijs. Deze kunnen verschillend gekleurd zijn.
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Opaline bronze fallow:
Kleurbenaming: opaline bronze fallow groen
International term: opaline bronze fallow green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen met een minieme bruine waas dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: groen met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een minieme bruine waas. De secundaire
staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline bronze fallow D groen
International term: opaline bronze fallow D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder D groen met een minieme bruine waas dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: D groen met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen een minieme bruine waas. De secundaire
staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline bronze fallow DD groen
International term: opaline bronze fallow DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD groen-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder DD groen met een minieme bruine waas dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: DD groen met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een minieme bruine waas. De secundaire
staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline bronze fallow blauw
International term: opaline bronze fallow blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: blauw met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw met een minieme bruine waas. De secundaire
staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline bronze fallow D blauw
International term: opaline bronze fallow D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: D blauw met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw met een minieme bruine waas. De secundaire
staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline bronze fallow DD blauw
International term: opaline bronze fallow DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: DD blauw met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw met een minieme bruine waas. De secundaire
staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline bronze fallow Blauw1Blauw2
International term: opaline bronze fallow Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: turquoise met een minieme bruine waas buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: turquoise met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise en allen met een minieme bruine waas. De
secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een licht geeloranje
vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline bronze fallow D Blauw1Blauw2
International term: opaline bronze fallow D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme
groenbruine waas.
Grote vleugelpennen: D turquoise met een minieme bruine waas buitenvlag en D turquoise-zwarte
binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: D turquoise met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise en allen met een minieme bruine waas. De
secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een licht geeloranje
vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline bronze fallow DD Blauw1Blauw2
International term: opaline bronze fallow DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: DD turquoise met bruine waas buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: DD turquoise met bruine waas met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise en allen met een minieme bruine waas. De
secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een licht geeloranje
vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline bronze fallow slaty groen
International term: opaline bronze fallow slaty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: slatygroen met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een grijs uiteinde en allen met een
minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een
briljantoranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline bronze fallow slaty blauw
International term: opaline bronze fallow slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: slatyblauw met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een minieme bruine waas en met een
grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline bronze fallow slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline bronze fallow slaty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en slatyturquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: slatyturquoise met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise met een minieme bruine waas en met een
grijs uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline bronze fallow violet
International term: opaline bronze fallow violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: violet met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een minieme bruine waas en met een grijs
uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
Kleurbenaming: opaline bronze fallow violet D Blauw1Blauw2
International term: opaline bronze fallow violet D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: bordeauxrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme
groenbruine waas.
Grote vleugelpennen: violet D turquoise met een minieme bruine waas buitenvlag en violet D turquoisezwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: violet D turquoise met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise en allen met een minieme bruine
waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een licht oranjegele
vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline bronze fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Opaline pale fallow:
Kleurbenaming: opaline pale fallow groen
International term: opaline pale fallow green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst: geel met groene waas.
Flanken, buik en anaalstreek: geel met iets donkerdere groene waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: geel met groene waas.
Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: geel met groene waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn geel met groene waas. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline pale fallow D groen
International term: opaline pale fallow D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst: geel met D groene waas.
Flanken, buik en anaalstreek: geel met iets donkerdere D groene waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: geel met D groene waas.
Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: geel met D groene waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn geel met D groene waas. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline pale fallow DD groen
International term: opaline pale fallow DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst: geel met DD groene waas.
Flanken, buik en anaalstreek: geel met iets donkerdere DD groene waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: geel met DD groene waas.
Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: geel met DD groene waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn geel met DD groene waas. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline pale fallow blauw
International term: opaline pale fallow blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst: wit met blauwe waas.
Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere blauwe waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: wit met blauwe waas
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met blauwe waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met blauwe waas. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline pale fallow D blauw
International term: opaline pale fallow D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst: wit met D blauwe waas.
Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere D blauwe waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: wit met D blauwe waas.
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met D blauwe waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauwe waas. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline pale fallow DD blauw
International term: opaline pale fallow DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst: wit met DD blauw waas.
Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere DD blauw waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: wit met DD blauw waas
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met DD blauw waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD blauw waas. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Versie 3.7 Deel 2

Uitgave 25/04/2020

Agapornis fischeri II

69

Kleurbenaming: opaline pale fallow Blauw1Blauw2
International term: opaline pale fallow Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst: lichtgeel met licht turquoise waas.
Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere turquoise waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met turquoise waas.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: lichtgeel met turquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met turquoise waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline pale fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline pale fallow D Blauw1Blauw2
International term: opaline pale fallow D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst: lichtgeel met D turquoise waas.
Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere D turquoise waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met D turquoise waas.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met D turquoise waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline pale fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline pale fallow DD Blauw1Blauw2
International term: opaline pale fallow DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst: lichtgeel met DD turquoise waas.
Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere DD turquoise waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met DD turquoise waas.
Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met DD turquoise waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline pale fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline pale fallow slaty groen
International term: opaline pale fallow slaty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst: geel met slatygroene waas.
Flanken, buik en anaalstreek: geel met iets donkerdere slatygroene waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: geel met slatygroene waas.
Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder slatygroen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: geel met slatygroene waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn geel met slatygroene waas. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline pale fallow slaty blauw
International term: opaline pale fallow slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst: wit met slatyblauwe waas.
Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere slatyblauwe waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: wit met slatyblauwe waas
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met slatyblauwe waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyblauwe waas. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline pale fallow slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline pale fallow slaty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst: lichtgeel met slatyturquoise waas.
Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere slatyturquoise waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met slatyturquoise waas
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: lichtgeel met slatyturquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met slatyturquoise waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline pale fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline pale fallow violet
International term: opaline pale fallow violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst: wit met violette waas.
Flanken, buik en anaalstreek: wit met iets donkerdere violette waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: wit met violette waas
Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder violet dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: wit met violette waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met violette waas. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline pale fallow violet D Blauw1Blauw2
International term: opaline pale fallow violet D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst: lichtgeel met violet D turquoise waas.
Flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met iets donkerdere violet D turquoise waas dan onderborst.
Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met violet D turquoise waas.
Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en licht bruingrijze binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder violetturquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn lichtgeel met violet D turquoise waas. De secundaire staartpennen
hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet
opaline pale fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Opaline dun fallow:

Kleurbenaming: opaline dun fallow groen
International term: opaline dun fallow green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: groen met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen met een minieme bruine waas. De secundaire
staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline dun fallow D groen
International term: opaline dun fallow D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: D groen met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen met een minieme bruine waas. De secundaire
staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline dun fallow DD groen
International term: opaline dun fallow DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: DD groen met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen met een minieme bruine waas. De secundaire
staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een briljantoranje vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline dun fallow blauw
International term: opaline dun fallow blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: blauw met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw en met een minieme bruine waas. De secundaire
staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline dun fallow D blauw
International term: opaline dun fallow D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: D blauw met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw en met een minieme bruine waas. De
secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline dun fallow DD blauw
International term: opaline dun fallow DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: DD blauw met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw en met een minieme bruine waas. De
secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een witte vlektekening. Deze
vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline dun fallow Blauw1Blauw2
International term: opaline dun fallow Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise met minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en turquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: turquoise met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise met een minieme bruine waas. De secundaire
staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter
dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline dun fallow D Blauw1Blauw2
International term: opaline dun fallow D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en D turquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: D turquoise met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise met een minieme bruine waas. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline dun fallow DD Blauw1Blauw2
International term: opaline dun fallow DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: DD turquoise met groene waas buitenvlag en DD turquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: DD turquoise met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise met een minieme bruine waas. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline dun fallow slaty groen
International term: opaline dun fallow slaty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: slatygroen met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen met een grijs uiteinde en allen met een
minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben een minieme bruine waas en in het midden een
briljantoranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline dun fallow slaty blauw
International term: opaline dun fallow slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en slatyblauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: slatyblauw met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een grijs uiteinde en met een minieme
bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening
is veel groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline dun fallow slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline dun fallow Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: slatyturquoise met minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en slatyturquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: slatyturquoise met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise met een minieme bruine waas. De
secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is
veel groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Kleurbenaming: opaline dun fallow violet
International term: opaline dun fallow violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit.
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met een minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: violet met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet met een grijs uiteinde en met een minieme bruine
waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel
groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.

Kleurbenaming: opaline dun fallow violet D Blauw1Blauw2
International term: opaline dun fallow violet D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: helderrood met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met minieme bruine waas.
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam met een minieme bruine
waas.
Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en violet D turquoise-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder turquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: violet D turquoise met een minieme bruine waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise met een grijs uiteinde en met een
minieme bruine waas. De secundaire staartpennen hebben in het midden een licht geeloranje
vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline dun fallow vogels.
Poten: bleekroze.
Nagels: hoornkleurig.
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Opaline euwing:
Kleurbenaming: opaline EF euwing groen
International term: opaline SF euwing green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en groen bewaasd.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, gele ondergrond en groen bewaasd. De
vleugeldekveren zijn groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, gele ondergrond en groen bewaasd.
Onderstaartdekveren: groen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen. De secundaire staartpennen hebben in het midden
een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF euwing
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline EF euwing D groen
International term: opaline SF euwing D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en D groen bewaasd.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, gele ondergrond en D groen bewaasd. De
vleugeldekveren zijn D groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, gele ondergrond en D groen bewaasd.
Onderstaartdekveren: D groen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline EF euwing DD groen
International term: opaline SF euwing DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en DD groen bewaasd.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, gele ondergrond en DD groen bewaasd. De
vleugeldekveren zijn DD groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, gele ondergrond en DD groen bewaasd.
Onderstaartdekveren: DD groen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline EF euwing blauw
International term: opaline SF euwing blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met blauwe waas.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs met blauwe waas. De vleugeldekveren
zijn blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met blauwe waas.
Onderstaartdekveren: blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF euwing
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline EF euwing D blauw
International term: opaline SF euwing D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D blauwe waas.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs met D blauwe waas. De
vleugeldekveren zijn D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met D blauwe waas.
Onderstaartdekveren: D blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF euwing
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline EF euwing DD blauw
International term: opaline SF euwing DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs. De vleugeldekveren zijn mauve
gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs.
Onderstaartdekveren: DD blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF euwing
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline EF euwing Blauw1Blauw2
International term: opaline SF euwing Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met turquoise waas.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs met turquoise waas. De
vleugeldekveren zijn turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met turquoise waas.
Onderstaartdekveren: turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline EF euwing D Blauw1Blauw2
International term: opaline SF euwing D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D turquoise waas.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs met D turquoise waas. De
vleugeldekveren zijn D turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met D turquoise waas.
Onderstaartdekveren: D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline EF euwing DD Blauw1Blauw2
International term: opaline SF euwing DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met DD turquoise waas.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs met DD turquoise waas. De
vleugeldekveren zijn DD turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met DD turquoise waas.
Onderstaartdekveren: DD turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
Kleurbenaming: opaline EF euwing slaty groen
International term: opaline SF euwing slaty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: gele ondergrond en slatygroen bewaasd.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, gele ondergrond en slatygroen bewaasd. De
vleugeldekveren zijn slatygroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, gele ondergrond en slatygroen bewaasd.
Onderstaartdekveren: slatygroen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Versie 3.7 Deel 2

Uitgave 25/04/2020

Agapornis fischeri II

85

Kleurbenaming: opaline EF euwing slaty blauw
International term: opaline SF euwing slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyblauwe waas.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs met slatyblauwe waas. De
vleugeldekveren zijn slatyblauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met slatyblauwe waas.
Onderstaartdekveren: slatyblauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF euwing
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline EF euwing slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline SF euwing slaty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyturquoise waas.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs met slatyturquoise waas. De
vleugeldekveren zijn slatyturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: slatyturquoise buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met slatyturquoise waas.
Onderstaartdekveren: slatyturquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyturquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline EF euwing violet
International term: opaline SF euwing violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met violette waas.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs met violette waas. De
vleugeldekveren zijn violet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met violette waas.
Onderstaartdekveren: violet.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet. De secundaire staartpennen hebben in het midden
een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline EF euwing violet Blauw1Blauw2
International term: opaline SF euwing violet Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met turquoiseviolette waas.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs met turquoiseviolette waas. De
vleugeldekveren zijn turquoiseviolet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: turquoiseviolette buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met turquoiseviolette waas.
Onderstaartdekveren: turquoiseviolet.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoiseviolet. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline SF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF euwing groen
International term: opaline DF euwing green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, mosterdgeel. De vleugeldekveren zijn groen
gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: grijsgroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: mosterdgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, mosterdgeel.
Onderstaartdekveren: mosterdgeel.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groenbruin. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF euwing D groen
International term: opaline DF euwing D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.
Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, mosterdgeel. De vleugeldekveren zijn D groen
gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: D grijsgroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: mosterdgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, mosterdgeel.
Onderstaartdekveren: mosterdgeel.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groenbruin. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF euwing DD groen
International term: opaline DF euwing DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.
Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, mosterdgeel. De vleugeldekveren zijn DD
groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: DD grijsgroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: mosterdgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, mosterdgeel.
Onderstaartdekveren: mosterdgeel.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend bruin DD groen. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
DF euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF euwing blauw
International term: opaline DF euwing blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met blauwe waas.
Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, lichtgrijs met blauwe waas. De
vleugeldekveren zijn blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met blauwe waas
Onderstaartdekveren: lichtgrijs met blauwe waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden
een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF euwing D blauw
International term: opaline DF euwing D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D blauwe waas.
Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, lichtgrijs met D blauwe waas. De
vleugeldekveren zijn D blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en D blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met D blauwe waas.
Onderstaartdekveren: lichtgrijs met D blauwe waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden
een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF euwing DD blauw
International term: opaline DF euwing DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs.
Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, lichtgrijs. De vleugeldekveren zijn DD blauw
gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs.
Onderstaartdekveren: lichtgrijs.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend donkergrijs. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF euwing
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF euwing Blauw1Blauw2
International term: opaline DF euwing Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met turquoise waas.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs met turquoise waas. De
vleugeldekveren zijn turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: turquoisegrijze buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met turquoise waas.
Onderstaartdekveren: lichtgrijs met turquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF euwing D Blauw1Blauw2
International term: opaline DF euwing D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D blauwe waas.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs met D turquoise waas. De
vleugeldekveren zijn D turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: D turquoisegrijze buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met D turquoise waas.
Onderstaartdekveren: lichtgrijs met D turquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF euwing DD Blauw1Blauw2
International term: opaline DF euwing DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met DD turquoise waas.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, lichtgrijs met DD turquoise waas. De
vleugeldekveren zijn DD turquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: DD turquoisegrijze buitenvlag en DD blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met DD turquoise waas.
Onderstaartdekveren: lichtgrijs met DD turquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF euwing slaty groen
International term: opaline DF euwing slaty green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.
Mantel en vleugeldekveren: de mantel is, net als de rug, mosterdgeel. De vleugeldekveren zijn
slatygroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: mosterdgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals groen, mosterdgeel.
Onderstaartdekveren: mosterdgeel.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF euwing slaty blauw
International term: opaline DF euwing slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyblauwe waas.
Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, lichtgrijs met slatyblauwe waas. De
vleugeldekveren zijn slatyblauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met slatyblauwe waas.
Onderstaartdekveren: lichtgrijs met slatyblauwe waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden
een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline DF euwing slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline DF euwing slaty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyturquoise waas.
Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, lichtgrijs met slatyturquoise waas. De
vleugeldekveren zijn slatyturquoise gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: turquoisegrijze buitenvlag en blauw-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met slatyturquoise waas.
Onderstaartdekveren: lichtgrijs met slatyturquoise waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoisegrijs. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline DF euwing violet
International term: opaline DF euwing violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met violette waas.
Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, lichtgrijs met violette waas. De
vleugeldekveren zijn violet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met violette waas.
Onderstaartdekveren: lichtgrijs met violette waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend grijs. De secundaire staartpennen hebben in het midden
een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
Kleurbenaming: opaline DF euwing violet Blauw1Blauw2
International term: opaline DF euwing violet Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: een nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met turquoiseviolette waas.
Mantel en vleugeldekveren: De mantel is, net als de rug, lichtgrijs met turquoiseviolette waas. De
vleugeldekveren zijn turquoiseviolet gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen de vleugels.
Grote vleugelpennen: grijze buitenvlag en violet-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: zoals mantel, lichtgrijs met turquoiseviolette waas.
Onderstaartdekveren: lichtgrijs met turquoiseviolette waas.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoisegrijs. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline DF
euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Opaline pale:
Kleurbenaming: opaline pale groen
International term: opaline pale green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: palegroen.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder palegroen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: palegroen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend palegroen De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline pale D groen
International term: opaline pale D green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale D groen.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pale D groene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder pale D groen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pale D groen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale D groen. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline pale DD groen
International term: opaline pale DD green
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale DD groen.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pale DD groene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: pale DD groen.
Onderstaartdekveren: olijf palegroen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale DD groen. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
DF euwing vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline pale blauw
International term: opaline pale blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: paleblauw.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: paleblauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder paleblauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: paleblauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend paleblauw. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline pale D blauw
International term: opaline pale D blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale D blauw.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam .
Grote vleugelpennen: pale D blauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder pale D blauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pale D blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale D blauw. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline pale DD blauw
International term: opaline pale DD blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale DD blauw.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pale DD blauwe buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: pale DD blauw.
Onderstaartdekveren: pale DD blauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale DD blauw. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Versie 3.7 Deel 2

Uitgave 25/04/2020

Agapornis fischeri II

97

Kleurbenaming: opaline pale Blauw1Blauw2
International term: opaline pale Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder paleturquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline pale D Blauw1Blauw2
International term: opaline pale D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: nuance lichterrood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder D paleturquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline pale DD Blauw1Blauw2
International term: opaline pale DD Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: nuance lichter dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: DD paleturquoise.
Onderstaartdekveren: DD turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD turquoise. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale
vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline pale slatygroen
International term: opaline pale slatygreen
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: briljantoranje.
Kin, voorhals en bovenborst: briljantoranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: rood.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatygroen.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pale slatygroene buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: geel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder pale slatygroen dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pale slatygroen.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale slatygroen. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een briljantoranje gele vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
pale vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline pale slaty blauw
International term: opaline pale slaty blue
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatyblauw.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pale slatyblauw buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder pale slatyblauw dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pale slatyblauw.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale slatyblauw. De secundaire staartpennen hebben in
het midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.

Kleurbenaming: opaline pale slaty Blauw1Blauw2
International term: opaline pale slaty Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: nuance lichter rood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: pale slatyturquoise.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: pale slatyturquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder pale slatyturquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: pale slatyturquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pale slatyturquoise. De secundaire staartpennen hebben
in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
pale vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Kleurbenaming: opaline pale violet
International term: opaline pale violet
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: wit
Kin, voorhals en bovenborst: wit.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: hoornkleurig met lichtroze waas.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: paleviolet.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: paleviolette buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: wit.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder paleviolet dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: paleviolet.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend paleviolet. De secundaire staartpennen hebben in het
midden een witte vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline pale vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
Kleurbenaming: opaline pale violet D Blauw1Blauw2
International term: opaline pale violet D Blue1Blue2
Voorhoofd, wangen, kruin, achterhoofd en hals: geeloranje.
Kin, voorhals en bovenborst: geeloranje.
Ogen: donkerbruin met onbevederde witte oogring.
Snavel: nuance lichterrood dan de wildvorm.
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise.
Mantel en vleugeldekveren: nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en donkerbruin-zwarte binnenvlag.
Vleugelbochten: lichtgeel.
Stuit en bovenstaartdekveren: iets donkerder pale violetturquoise dan de rugkleur.
Onderstaartdekveren: violet D turquoise.
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D turquoise. De secundaire staartpennen hebben
in het midden een licht geeloranje vlektekening. Deze vlektekening is veel groter dan bij de niet opaline
pale vogels.
Poten: lichtgrijs.
Nagels: heel lichtgrijs.
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Over deze standaardeisen en copyright:
Deze standaardeisen zijn opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW in samenspraak met AOB,
BVA International en KBOF.
Niets van deze uitgaven mag overgenomen of aangepast worden zonder geschreven toestemming en
bronvermelding van Ornitho-Genetics VZW

Aangebrachte aanpassingen / updates:
Versie 1.0: starversie
Versie 2.0: online op 15/9/2015
Aangepast in versie 2.0:
• technische omschrijving achterhoofd
• kobaltblauw vervangen door D blauw
Toegevoegde kleuren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EF gezoomd turquoise, EF gezoomd D turquoise, EF gezoomd DD turquoise,
EF gezoomd violet D turquoise
DF gezoomd turquoise, DF gezoomd D turquoise, DF gezoomd DD turquoise,
DF gezoomd violet D turquoise
dominant bont turquoise, dominant bont D turquoise, dominant bont DD turquoise,
dominant bont violet D turquoise
recessief bont turquoise, recessief bont D turquoise, recessief bont DD turquoise,
recessief bont violet D turquoise
bronze fallow turquoise, bronze fallow D turquoise, bronze fallow DD turquoise,
bronze fallow violet D turquoise
pale fallow turquoise, pale fallow D turquoise, pale fallow DD turquoise,
pale fallow violet D turquoise
dun fallow turquoise, dun fallow D turquoise, dun fallow DD turquoise,
dun fallow violet D turquoise
pale turquoise, pale D turquoise, pale DD turquoise, pale violet D turquoise
opaline turquoise, opaline D turquoise, opaline DD turquoise, opaline violet D turquoise

Aangepast in versie 3.0 (01/01/2017):
• lijst deelnemende organisaties
Aangepast in versie 3.1 (03/03/2017):
• omschrijving slagpennen dilute aangepast
Aangepast in versie 3.2 (31/7/2017):
• vererving pale aangepast – toegevoegd is allele van SL ino
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Aangepast in versie 3.3 (01/09/2017)
• algemene kleuromschrijving aangepast
Aangepast in versie 3.4 (25/09/2017)
• kleuromschrijving poten bij een aantal mutanten aangepast van vleeskleurig naar bleekroze
Aangepast in versie 3.5: (08/09/2018)
• Parkietensocieteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie
Aangepast in versie 3.6: (21/09/2019)
• Turquoise vervangen door correcte naam Blauw1Blauw2
Aangepast in versie 3.7: (25/04/2020)
• Combinaties opaline met NSL ino, dec, misty, dilute, pastel, Dominant edged, Dominant bont,
recessief bont, bronze fallow, pale fallow, dun fallow, euwing en pale.
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